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Denne rapporten er en redegjøreI''ie 1 r hVLrledes undersøkelsene av 

grunnvannsforholdene i Aurland er 1dgt ,pp g 'hvl!ket urnfang de har fåtL 

Undersøkelsene er satt l gang [(jr El. skafle t't grunnlag for å bedømme 

hvilken vukrllng en utbyggIng <3.\ vdssdrdget vil å på grunnvannsforholdene, 

Som det går tranl av rapporten er undersøkelsene k\.nsentrert om noen 

ganske få snItL I hUegg til srnttene kc·rnrtler (C'Il rekke gardsbrØnner som 

det observeres l, En detaljert undersv~kelse '.'tv grunnvannsforholdene for 

hele vassdraget er praktIsk eg økollu0nsk ugjpnne'rnfør"!JarL 

Opplegget av undersøkelsene og de dIic:tly sernetuder surn vil. bh brukt ved 

vurderIngen av observasjonbrna.teria.et er oehdndlet deta.ljerL På den 

måten kan de Interesserte parter \urdere \1;11 dt:res ønske vedrørende 

kartlegging av og opplysnInger (Jnl gr'.1nnvcJnIl"i rho;dene 1 dalen blIr 

iInØtekmnmet l tllstrekkehg grad 

Aurland Bondelag satte sonl konsesjonsbetIngelse eit Oslo Lysverker 

måtte sette l geing grunnvdnnsundersøkt'l"er i d.-i:en. Oslo Lysverker 

innså verdjen av slIke rnålinger og de piltok seg der:or alle utgiftene 

angående disse underSØkelsene. 

Grunnvannsundersøkelser dV dette .s~-iget er rneget verdifullt her i landet 

hvor VI ikke har særlig rnye matendle ~i ~)ygge på når problelnet angående 

grunnvannsforholdene langs vassdragene ska I h('Ohdnd:es Det er derfor 

å håpe at de unders,;;5ke.lser sont er S'.ttt 1 gdng 1. Aur]d.nd også kan gi 

opp.1ysninger av Inere generell kri.rakter 



INNHOLD 

Karter, tabeller og diagrammer m,m. 

Bilagsfo rtegnels e 

Rapporten 

Undersøkelsene i Aurland 

Innledning 

Utforming 

Avlesningsmetode 

Nivellement 

Observatør 

Tillatelse fra grunneierene 

Opplegg 

1 

l 

l 

3 

3 

3 

5 

5 

6 

6 

6 

Hydrologiske observasjoner i Aurlandsvassdraget. 6 

Vm, vassføringer m, m. 

Analysemetode 

Innledende bet raktninge r 

G eolimnig ram 

Relasjon elvevannstand- grunnvannstand 

Geologi 

Innledning 

Litt om jordbunnsforholdene 

6 

10 

10 

12 

12 

13 

13 

13 



- l ~ 

Kart, tabeller og diagrammer m.m .. 

BilagsfortegneIs e. 

Side 

il 

" 

" 

" 
11 

" 
11 

11 

" 

" 20 og 

Il 22 og 

11 

Il 

11 

11 27 og 

" 

Rapporten. 

2: "Kraftkilder i Aurland. 11 Vannmerker i Aurlandsfeltet. 

(Kartet er nedfotografert fra Oslo Lysverkers kart, 

tegning nr. F- 9900.) 

4: Eiere av de berørte eiendom.meL 

8: Den midlere lnånedsvassføring og ekstremer for perio

den fram til 1931 - målt i 106m3/lllnd. 

Den midlere månedsnedbøren ved Aurland met. st. i 

norlllalperioden 1901-30. Vassføringskurve for Vm. 

nr. 607. 

9: Sallllllenhørende vannstander for Tokvam bru Vm. og 

Vassbygdvatn Vm. nr. 607. Vassføringskurve for 

Tokvam bru Vlll, 

Il: Geolimnigralll. Relasjon e lvevannstand- grunnvannstand. 

14: Leira i Aurland. 

16: Nivellelllent av observasjonssnittene. 

17: Innbyrdes avstand i llleter. 

18: Dyp i meter, lllålt fra topp av brønn. 

19: Høyde over bakken i cm. 

21: Snitt Jordbruksskolen. 

23: Snitt Klepphølen . 

24: Snitt Tokvamhagane og T erUlll. 

25: Snitt Tokvamshagane. 

26 : Snitt Terum. 

28: Snitt Steine 

29: Vassbygda. (Tverrprofil av gardsbrØnnene i Vassbygda 

er ikke tegnet da de ikke danner noe vanlig snitt. ) 

"GrunnvannsundersØkelser i Aurland - l. del H er lagt opp og skrevet slik 

at den danner grunnlaget for senere rapporter som skal behandle observa

sjonsmaterialet fra undersøkelsene i Aurland. 
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Undersøkelsene 1 Aurlando 

Innledning. 

l mars 1966 mottok NVE, Hydrologisk avdelmg, et skriv fra Norges 

Bondelag, Juridisk avdeling, angeiende utbyggmgen av Aurlandsvass

draget. 

I skrivet krever bondelaget at det stilles SOlYl konsesjonsbetingelse at 

Oslo Lysverker setter i gang grunnvannsundersøkelser i dalen. 

Etter at Hydrologisk avdeling hadde forelagt saken for Oslo Lysverker, 

ble det i juni 1966 foretatt en befaring sammen med rektor Keire Torvik 

ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland, De aktuelle stedene for 

grunnvannsundersøkelser ble da tatt ut. 

Hydrologisk avdeling utarbeidet et forslag til grunnvannsundersøkelser i 

Aurland etter befaringen. Forslaget ble oversendt Oslo Lysverker til 

uttalelse den 21.6.1966. 

Forslaget ble godkjent av Oslo Lysverker l brev av 1.9 19660 NVE, 

Hydrologisk avdeling, fikk etablert meilebrønnene og observasjonene kunne 

ta til den 28. september. Meilingene utfø res ukenthg og observasjonene 

sendes kvartalvis inn til NVE, Hydrologisk avdeling, der de oppbevares 

og bearbeides. Det vil i det følgende bli gjort nærmere rede for opplegget. 

Utforming. 

Observasjonsrørene er 3"_ rØr sorn er gravd eller drevet nedo De har 

nederst en sandspiss for ei rnuliggjøre dnvningen.. Urniddelbart over 

sandspissen komrner et 2 1/ filterrør pei 1,00 mis lengde. RØrene er gjenget 

og en kappe er skrudd pei toppen slik at rØrene er beskyttet mot nedbør 

eller mot uvedkommende ting som kan forstyrre avlesningene .. 

Den vanskelige jordbunnen gjorde det nØdvendig ei sette i verk spesielle 

tiltak for ei fei rØrene ned til den ønskede dybde. Rørene ble derfor gravd 

ned ved hjelp av traktorgraver. Der hvor jordbunnen tillot det ble rØrene 

peilet ned. 

Grunnvannsundersøkelsene i Aurland er hovedsakelig opplagt etter snitt

metoden. Brønnene er da plassert etter hverandre loddrett pei elva. 

En del gardsbrønner er tatt med i snittene. BrØnnene er nummerert fra 

elva mot dalsiden. Meilepunktene er delt pei 5 snitt: 
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GRUNNVANNSBRONNERI AURLAND 

EIERE AV BERORTE EIENDOMMER 

SN I TT EIE R E 
ant. 
brann G.NR/B.NR. OBSERVATOR 

JORDBRUKSSKOLEN SOGN JORD-OG HAGEBR.S. 6 12/18 

KLEPPHOLEN LARS NVHEIM 2 12/5 

TOKVAMSHAGANE OLAV TOKVAM 3 29/2 

TERUM: 1 SIGURD TERUM 3 14/2 

2 LEIF JOHNSEN 1 14/40g6 SOGN JORD -OG 

3 DALEN SKULE 1 - HAGE BRU KSSK U LE/ 

STEINE AN DERS STEIN E 3 15/1 AURLAND 

VASSBVGDA: 1 ERLING STElNE 1 15/2 vjREKTOR KÅRE TORVIK 

2 OLA OVOM 1 16/1 

3 VASSBVGDA SKULE 1 -

4 PER HOV 1 18/28 

5 SJUR S.VEUM 1 18/1 

6 JOHS. LOLAND 1 18/5 

7 GEORG VEUM 1 18/6 
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l. Jordbruksskolen med 6 rørbrønner. 

2. KlepphØlen med 2 rørbrønner og vannmerke, 

3. Takvamshagane med 3 rørbrønner og vannmerke, 

4, Terum med 2 rørbrønner, 3 gardsbrønner og vannmerke. 

5. Steine med 2 rørbrønner og l gardsbrønn 

I tillegg til disse kommer det 7 gardsbrønner og 2 vannmerker i Vassbygda. 

Brønnene her er nummerert med stigende nr, oppover elva, 

En del av målebrønnene i Vassbygda er meget dype, Det ble derfor nød

vendig å sette Il' galvaniserte rØr ned i gardsbrØnnene for å få en pålitelig 

avlesning. Rørene ble da enten støpt eller skrudd fast til brønnkanten. 

Vannstanden måles da inne i røret ved hjelp av båndmål. 

Se side 4 hvor eierene av de berørte eiendon1.mer er tatt med. 

Avlesningsmetode. 

Avlesningen foretas med båndmål med et hult lodd i enden. Når loddet 

treffer vannflaten oppstår en lyd som forplanter seg oppover i røret og 

som vel oppfattes av den som skal måle grunnvannstanden, Avstanden fra 

rørets Øvre kant til vannflaten avleses direkte på målebåndet. Ved riktig 

bruk av båndet burde en eventuell avlesningsfeil være n1.indre enn l cm. 

Avlesningsmetoden er meget rask og enkel. 

I tillegg til den manuelle avlesningen er det n1.ontert limnigrafer på rØr l 

og 4 på Jordbruks skolen. Dis s e lin1.nigrafene er automatiske grunnvann

standsmålere som til hver tid skriver grunnvannstanden i de to brønnene. 

Urverket i disse må trekkes opp, og det må skiftes papir hver sjuende dag. 

Materialet fra slike automatiske vannstandsmålere er til stor nytte når man 

skal vurdere grunnvannsfo rholdene langs et vas sdrag, 

Som tidligere nevnt skal det observeres hver sjuende dag. Under raske 

variasjoner i elvevannstanden helst flere ganger i uken (under og etter 

flom). Observatøren fØrer målingene i to eksemplar på de utleverte skjema 

som Hydrologisk avdeling har utarbeidet. Det ene eksemplar sendes til 

NVE, det andre beholdes av observatøren. På den måten vil det alltid 

finnes et komplett sett av alle foretatte målinger hos observatøren. 

NivellemenL 

Toppen av rØrene, hvor vannstanden avleses fra, er nivellert ut fra NVE' s 

fastmerke . Nivellementet er utfø rt av Hydrologlsk avdeling. Se side 16. 
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Obs ervatø r .. 

Det er Sogn Jord~ og Hagebruksskule v/rektor Kåre Torvik som utfører 

observasjonene i Aurland Rektor T rvik har fått veIledning i observa

sjonsteknikken og er blitt utstyrt med bandmål. 

Rektor Torvik vil sette andre lærere ved skolen Inn l arbeIdet med grunn

vannsmålingene, slik at ved hans fravær kan andre ta observasjonene. 

Det må sies å være meget gunstig at man ha r fått Jordbruks skolen til å 

ta målingene, slik at man kan være SIkker på at observasjonene blir tatt 

regelmessi.g og utført riktig. 

Det er kanskje riktig å nevne at rektor Torvik har vist stor Interesse for 

disse undersøkelsene og han har vært hl stor hjelp for Vassdragsvesenet 

under etableringen av observasjons stedene 

Tillatelse fra grunneIerene. 

Ved plasseringen av samtlige rørhrønner er grunneierens skriftlige 

samtykke på forhånd innhenteL Før observasjonene ble satt l gang i 

gardsbrØnnene ble det gittmunthg tIllatelse. Alle grunneierene stilte seg 

meget imØtekommende. 1 noen tIlfelle er speSIelle Ønsker ved plasseringen 

etterkommeL For aUe snitts vedkolumende er det tatt hensyn til ,ford

bruksdriften ved at rØrene er plassert ved skIfter eUer i kanten av jordene. 

Videre er det lagt vekt på å gjøre dem lett synhge ved å gi dem til

strekkelig høyde over bakken. 

Opplegg. 

Programmet for grunnvannsundersØkelsene er l.agt opp av NVE's Hydro

logiske avdelIngs Grunnvannskontor. Omfanget av undersØkelsene er 

bestemt i samråd med oppdragsgiveren 

Hydrologiske observasjoner l Aurlands

vassdraget 

Vm., vassfØringer rn, m. 

Nedbørfeltet har en relativt stor hØyde over havet og dets beliggenhet 

like på vannskillet mot øst gIr vassdraget karakteren av et innlandsvass

drag med lave vintervassføringer og store sommervassføringer. 

Allerede i 1908 opprettet Vassdragsvesenet et vannmerke i Vassbygdvatn, 

Vm. nr. 607. Siden da er det utført regelmessige vannstands- og vass-, 

fØringsmålinger . 
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I 1952 opprettet Vassdragsvesenet Aurdalsvatn Ym nr .. 1153 etter ønske 

fra Oslo Lysverker l 1954 ble Vm .. nr 1153 utstyrt med måneds

limnigraf Dette ble gjort for nærrnere å kunne vurdere fordelingen av 

avløpet mellOlll de høyere og lavere deler av feltet Vassdragsvesenet 

har utført vassføringsnlålinger eg bearbeidet cbservasjonsnlateria1et. 

Vm. har et nedbørfelt på 398 km' . For pe rwden 195 3 ~ 61 har man funnet 

et midlere årsavløp på 721 mlll .. m" Det svarer tl1 en nlldlere nedbørs

høyde på 1810 mm. l den samnle perioden va r den midle re nedbørhøyde 

på 1560 mm for Vassbygdvatn Vrn nr 607. 

I løpet av de to siste årene har Vassdra.gsvesenet satt opp ytterlig 4 stk. 

langtidslirnnigrafer for Oslo Lysverker 

1965 : 

1966: 

L Store Vargevatn Vm nL 1533 med et nedbørfelt på ca. 

39, l km' 

2. Svartevatn VIn. nr 1534 med et nedbØrfelt på ca. 18,7 km'. 

l. Ljosegrunnsvatn Vm. nr. 1576 med et nedbørfelt på ca. 
14. 7km'. 

2 NyheUevatn Vm nr 1577 med et nedbørfelt på ca. 89,2 km'. 

Observasjonsmaterialet for disse hnungrafer innsamles og skal bearbeides 

av Vassdragsvesenet. 

I tillegg til de allerede nevnte vannmerker har Oslo Lysverker av hensyn 

til 1aksehsket i Aurlandselva opprettet et Vrn. ved Tokvam bru. Det 

ligger ca. Hlidt meUom sjøen og VassbygdvatneL Dette Vm. har et ned

børfelt på 757 km' altså 13 km' større enn nedbørfeltet til Vassbygdvatn 

Vm. nr. 607 som er på 744 km'. 

Oslo Lysverker har fast observatør som tar forskjel1ige målinger i vass

draget. Han tar bl. a. vannstandsrnåhnger ved Tokvarn bru og tenlpera

turrnålinger i Vas sbygdvatnet 

Vi skal nå se litt nærrn.ere på Vas sby gdvatn Vm .. nr. 607 og Vm. ved 

Tokvam bru. Disse to vannmerkene vIl bh benyttet under bearbeidelsen 

av observasjonene i en senere rapport 

Ved uregulerte forhold, for Vnl nr 607 har en for observasjonsperioden 

fram til 1931 et årlig gjennomsmttsavløp på 1259 milL år som til-

svarer 39,9 ill'/ S. (I observasjonsperlOden fram til 1931 blir kalenderår 

brukt i stedet for hydrologisk år p. g. a. sammenligningen med nedbøren 
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TOKVAM BRU VM. 

SAMMENHORENDE VANNSTANDER FOR TOKVAM BRU VM. OG VASSBYGDVATN VM NR. 607. 
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i norITlalperioden 1901-1930.) Den høyeste regIstrerte vannstand i 

observasjonsperioden fram til 1960 er målt den 20/6-1939 til 3,88 ITl. Det 

svarer til 526 mois eller 45.9 47 ':111ll mj/døgrL Den laveste regIstrerte 

vannstand ITlålt den 23/3-1947 tll -0,26 m Det svarer til 0,12 mois eller 

O, Ol ITlilLm'/døgn .. I norITla.lperIoden 1911 50 er det årlige gjennomsnitts

avløp på 1251 ITlill. m'/ år som tilsvarer 39; 6 m'/ s 

Nedenfor Vassbygdvatnet vil middelvassførmgen (lver året være den 

samme SOITl ved uregulerte forhold Vassfønngene til. forskjellige tider 

av året vil deriITlot bh helt forandret Sommervassføringene vil gå ned 

til under halvparten av naturlIg sornrrtervassfØrIng mens vintervassføringene 

øker til det mangedobbelte. Som eksernpel på. endringene i vassføringen 

kan nevnes at den midlere julivassfønngen 'nl mInke fra ca. 130 m3/s til 

ca. 50 mo/s., mens den midlere marsvdssføring vil øke fra ca. 4 mois til ca. 

40 mois etter Oslo Lysverkers beregnIng. Det tilsvarer en tidobling av 

vassføringen i ITlars. 

Den ITlidlere månedsvas sføringen og ek strem ene 1 obs ervasjonsperioden 

til og ITled 1930 er sanlrnenlignet nled den mIdlere månedsnedbør for 

Aurland ITleL sL i normalperioden 1901· 30. Se diagram på SIde 8. Vass

føringskurven for Vassbygdvatn Vm. nr 607 er tatt med i saITlrne dia

graITl for å illustrere forholdet mellorn vannstanden ved Vm. nL 607 og 

vas sføringen. 

Når det gjelder vannstandsillålingene ved Tokvam bru så har Hydrologisk 

avdeling til nå ikke hatt disse observasjonene tIl behandling. Vi tillater 

oss å legge fraill korrelasjonskurven IT1ell.om Vassbygdvatn Vill. nr. 607 

og TokvaITl bru VITl., samt vassførIngskurven for sistnevnte vannITlerke 

utarbeidet av siv .. ing. Erik Ræstad A/S, Lysaker. Se diagraITl side 9. 

På side 2, "Kraftkilder i Aur1and", er vannmerkene i Aurlandsieltet 

tegnet inn. 

Analy s emetode. 

Innledende betraktninger, 

Det innsaITllede materialet kan bli behandlet på ulike ITlåter. SOill nevnt 

innledningsvis har vi lite erfaringsmateriale å bygg~ på ved behandling 

av saker som gjelder grunnvannsforholdene langs våre elveL 

Vas sdragsves enet pleier vanligVIS å. frarnsti Ue obs ervasjonene grafisk i 

to forskjellige typer diagram.mer ved analyseringen av grunnvannsforholdene 
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i forbindels e med vas sdrags regulering o Dis s e to slags diagrammer vil 

også bli benyttet ved behandlingen av grunnvannsspørsm.ålet i Aurland. 

I det følgende skal de forskjellige typer diagrammer behandles. 

l. Geolimnigram. 

Hvis vannstandsavlesningene i en brønn avsettes som ordinater i 

et rettvinklet koordinatsystem med tIden som abcisse, så får man 

en kurve som viser hvorledes vannstanden 1 brønnen varierer med 

tiden. Forutsetter man at brønnens vannstand er et mål for 

grunnvannstanden på stedet, kan man kalle kurven man får for et 

geolimnigram (en grunnvannstandskurve) Se diagram på side Il. 

Ved fornuftig tolkning av geolimnigrammene kan en få en rekke 

opplysninger om de geohydro logiske forhold i de områder der det 

er observasjonsbrønner. Grunnvannstandens årlige variasjons

mønster vil gå fram av hmnigramrnene. Eventuell forskjell mel

lom årene vil også være lett å avsløre. 

2. Relasjon elvevannstand- grunnvannstand. 

Hvis man i et rettvinklet koordinatsystem avsetter elvas vannstand 

i et gitt tidspunkt som ordinat og grunnvannstanden avlest i en 

observasjonsbrØnn som abcisse, så vil dette definere et punkt i et 

diagram. Hvis alle observasjoner som er gjort i et snitt i løpet 

av et år avsettes på denne måten vil man få et dIagram for hver 

observasjonsbrønn. 

Er det ingen sammenheng mellom grunnvannstanden i en brønn og 

elvas vannstandsvariasjoner vil punktene fordele seg helt vilkårlig 

innen diagrammeL 

Er det derimot en sammenheng til stede vil dette VIse seg ved at 

punktene i diagrammet opptrer i en ordnet struktur, og er sam~ 

menhengen tydelig, kan en trekke en kurve gjennom punktene. 

Denne kurve vil angi relasjonen mellom. elvevannstand og grunn

vannstand, se korrelasjonsdiagram side Il. 

Observasjonsbrønnene er som tidligere nevnt hovedsaklig plassert 

i snitt loddrett på elva. En samlet fram stilling av dlagrarnrnene 

for et snitt vil derfor være et verdifullt hjelpemiddel til å fortelle 

hvor langt til siden for elva en sammenheng elvevannstand- grunn

vannstand kan påvises. En ulem.pe ved framstil1ingsmåten er at 



man forutsetter sarrltldlghet 1 relasjonen el'v'evannstand, grunn

vannstand. EJvas påvlrkmng på grunnvannstanden 1 områdene nær 

elva er Ikke øyeblikkellg Det kan tIl dels ta betydeilg tId før en 

slik påvirkmng gjør seg gjeldende 

Det vil bh nødvendlg å kotrlrne htl nærmere Inn på de to foran

nevnte analysem.etoder under drøftIngen av observasjonsrnaterialet 

i en senere rapport 

GeologI 

Innledning 

Under gravlngen; ved etab] erIngen a v må l eO rønnene i Aur land. viste det 

seg at jorda var lagdeh og meget varIerende fra sted tIl sted Fra sjøen 

og oppover dalen et stykke ble det under drheldet påVIst leIrterrasser, 

Jordbunnsforholdene, og da særlIg leIrlagene har en VISS betydning ved 

vurderingen av grunnvannsforhoidene 

Avd, ing. A. østmo ved Oslo Lysverker bad HydrologIsk avdeling om å 

gi en beskrivelse av jordbunnsfurholdene l denne rapporten Han var da 

spesielt interessert 1 leira på grunn av vegprosjektenngen i Aur1and, 

Universitetene i Oslo og Bergen er blItt rådspurt dngående jordbunnsfor

holdene i Aurland. Etter hva de kunne oppl.yse f]nnes det ikke jordbunns

kart eller lItteratur som kan belyse problprnet. DCJsent Hans Holtedahl 

ved Universitetet i Bergen har stIlt seg pC:tntlvt angående en mere detal

j ert undersøkelse av jordbunns.io rho Idene l dill en. 

Beskrivelsen av jordbunnsforholdene bygger på de notater Hydrologisk 

avdeling tok ved etablerIngen av rnålebn~nnene 

sen som tidlIgere jordbrukslærer .J Huseklepp 

om jordtilhøva mel10m sjøen og Vassbygdvatnet 

Litt om Jordbunnsforholdene 

Sctn'l.t på den redegjØrel

Aurland har gitt til NVE 

Stort sett er hele dalen elveavsetnlng rned kultesteIn grus og sand med 

leire under, En kan regne med at fra Skdlmshdgene ul Hopen så gilr 

elva stort sett på leire, rnen bunnen er dekket rned steIn, sand of:,' grus, 

Leirbakkene på Ohnstad gilr ned l elva Se LI på kartet SIde 14, 



-14 -

LEIRA I AURLAND 

• 



- 15-

På Jordbruksskolen ved L2 er det omlag 2 m ned til leira og det er 

samme høyde som elva i vanlig vassføring. Det kan nevnes et en brØnn 

(ikke observasjonsbrønn) på skolen ga vann bare i flOIntiden.. Der husene 

på Jordbruksskolen står, er det også ca 2 m. ned til 1eira. Leira 

stiger med terrassene. Men opp 1110t urene og fjelJfoten er leira like opp 

i overflaten. Ved LL, ved foten av den terrassen som skolehus ene står 

på, ble det under arbeidet peilet ned en rØrbrØnn til en dybde av 9 m 

under bakken. Da det viste seg at det bare var leire, ble røret dradd opp 

igjen og det synte seg at røret hadde fylt seg med leire. Leira på 

stedet må nærmest karakteriseres som flytelene . Den nevnte leirterr

assen ligger sannsynligvis helt ned på fjellet Rørbrønnen ble deretter 

flyttet ca. 40 m lenger nordvest, se Rør 6 på side 14. og peilet ned der 

uten at det ble påvist leire. 

Ved L3 og L4 er leira synlig i elvekanten. Ved L5 er det også leire ved 

elvesiden. på flatene ovenfor L6 er lena synhg. Lengere oppe i dalen 

er det bare ved Østsiden av elveosen ut fra Vassbygdvatnet at det er påvist 

leire etter hva kjentfolk sier. 



GRUNNVANNSBRONNER I AURLAND 

N IVELLEMENT AV OBSERVASJONSSNITTENE 

(TOPP BRONN H.O.H. I METER) 

~ S NI TT 
1 2 3 4 5 6 

JORDBRUKSSKOLEN 8,24 7,74 7,51 7,7 7 6,80 7,37 

KLEPPHOLEN 14,01 1 5,00 

TOKVAMSHAGANE 35,37 36,72 35,89 

+ + + 
TERUM 42,03 43,50 42,06 43,50 44;2!J 

+ 
STE IN E 57,76 58,81 59,69 

+ , · J ' + + 
VASSBYGDA 62,89 71,87 79,58 82,66 86,03 96,17 

- --- _ ... _--- . ------- -- ----

7 
VM 
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12,77 

34,66 

41,81 
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1 02,18 63,94 
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Ol 
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~ SN I TT 
ELV-l 

JORDBRUKSSKOLEN 10 

KLE PPHO LEN 29 

TOKVAMSHAGANE 30 

TERUM 30 

STEINE 20 

VASSBYGDA 90 

-

GRUNNVANNSBRONNER I AURLAND 

INNBYRDES AVSTAND I METER 

1 -2 2 -3 3-4 4-5 5-6 

11 53 66 138 137 

53 

I 
57 60 

71 65 

185 55 

690 480 70 100 190 

6-7 

100 

ANM 

MÅLT PÅ KART 

......:J 
I 



GRUNNVANNSBRONNER I AURLAND 

DYP I METER, MÅLT FRA TOPP AV BRONN 

~. SNITT 
1 2 3 4 5 6 7 ANM. 

JORDBRUKSSKOLEN 4,00 4,00 4,00 5,00 4,40 4,00 

KLE PPHO LEN 
+ + 

4,00 5,00 UTEN SANDSPISS 

TOKVAMSHAGANE 4,00 5,00 4,00 
CP 

I 

TERUM 5,00 7,00 5,50 6,60 6,60 
! 

i 

+ + 
i STEINE 4,00 3,00 3,40 UTE N SANDSPISS 

VASSBYGDA 2;30 3,00 4)0 7,40 6,60 14,90 20)0 
I 

- --- ------- -- - - - _ .. _-- ----~--



GRUNNVANNSBRONNERI AURLAND 

HOVDE OVER BAKKEN I CM 

~ SNI TT 1 2 3 4 5 6 7 ANM. 

JOR DBRUKSSKOLEN 120 100 85 65 -=- 20 130 7): UNDER BAKKEN 

KLEPPHOLEN 90 80 

TOKVAMSHAGNE 55 55 85 
ill 

TERUM 75 105 .;.15 5 40 

STEINE 135 60 30 

V ASSBVGDA 15 10· 30 85 O O 40 

----_ .. _--- ---------- -- -_ .. -
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Snitt Jord bruksskolen 
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GRUNNVANNSBRONNER I AURLAND 

Snitt Kleppholen 
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GRUNNVANNSBRONNER I AURLAND 
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GRUNNVANNSBRONNER l AURLAND 
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