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FORORD 

Denne rapporten er en redegjørelse for hvorledes grunnvannsundersØkelsene 

i Eidfjord i Ullensvang kommune er lagt opp og hvilket omfang de har fc§.tt. 

UndersØkelsene er satt igang for c§. skaffe et grunnlag for c§. bedømme hvilken 

virkning en utbygging av vassdraget vil fc§. pc§. grunnvannsforholdene. 

Grunnvannsundersøkelsene i Eidfjord blir i sin helhet bekostet av Statskraft

verkene, NVE. En detaljert undersøkelse av grunnvannsforholdene i Eidfjord 

er praktisk og Økonomisk ugjennomførlig. Omfanget av undersØkelsene må 

nØdvendigvis bli et kompromiss mellom det Ønskelige og det økonomisk for

svarlige. 

Opplegget av undersøkelsene og de analysemetoder som vil bli brukt ved 

vurderingen av observasjonsmaterialet er behandlet detaljert. På den måten 

kan de interesserte parter vurdere om deres Ønske vedrørende kartlegging av 

og opplysninger om grunnvannsforholdene på stedet blir imØtekommet i til

strekkelig grad. 

Grunnvannsundersøkelser av dette slaget er meget verdifulle her i landet hvor 

vi ennå har begrenset materiale å bygge på når problemet angående grunn

vannsforholdene langs vassdragene skal behandles. Det er derfor å håpe at 

undersøkelsene i Eidfjord kan gi opplysninger aven mere generell karakter. 

Oslo, 28. februar 1970 
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INNLEDNING 

I forbindelse med de planlagte utbygginger av Eidfjord-verkene ble Grunnvanns

kontoret ved NVE bedt om å se på grunnvannsforholdene i Øvre- og Nedre 

Eidfjord i Ullensvang kommune. 

Formålet med undersøkelsen er i første rekke å fastslå hvilken innflytelse elve

variasjonene har på grunnvannet i områdene langs elvene Veig, Bjoreia og Eio. 

Den 14. november 1969 ble det holdt et møte i NVE for å diskutere opplegget og 

omfanget av grunnvannsundersøkelsene i Eidfjord. På møtet deltok geolog 

K. Ellingsen fra NGU, sivilingeniØr K. Skudal fra ingeniØrfirmaet A. B. Berdal, 

avdelingsingeniør K. Rønniksen fra Statskraftverkene, samt overingeniør 

ø. Aars, statshydrolog O. Gjørsvik og konstruktØr B. Renshusløkken fra 

Hydrologisk avdeling, NVE. 

På møtet ble det enighet om å begrense omfanget av undersøkelsene i første om

gang til å: 

l) etablere 20 rørbrønner til registrering av grunnvannstanden. 

Limnigrafer monteres på en del av brønnene. 

2) ta bakteriologisk- og kjemisk prØve fra 6 eksisterende gards

brønner i Øvre Eidfjord. PrØvene innsamles av Hydrologisk 

avdeling og analyseres av Statens Institutt for Folkehelse, Oslo. 

3) måle kapasiteten i en del brønner. 

4) undersøke nærmere grunnforholdene på de to stedene som er 

utpekt som mulig uttak for vannverk (rørbrønner) i Øvre- og 

Nedre Eidfjord. 

En trodde først at en kunne få satt ned rØrene med et relativt enkelt utstyr som 

for eksempel et hejarbor. Hydrologisk avdeling fant det riktig å underSØke 

litt nærmere om grunnforholdene i Eidfjord før utstyr ble tinget og kjØrt på 

plass. Kjentmann på stedet ble kontaktet, og han kunne opplyse at det var en 

meget varierende og vanskelig grunn med mye stein. Det ble da klart at et 

hejarbor ikke var tilstrekkelig, og at et skikkelig boreutstyr måtte til for å få 

rØrene på plas s. Flere boringsfirmaer ble kontaktet, og et anbud gitt av 

Hallingdal Bergboring, Voss, ble akseptert. 

På grunn av de høye etableringskostnadene pr. brønn, måtte vi se oss nødt til 

å skjære ned på antall rørbrønner og istedet bruke eksisterende gardsbrønner . 
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Bruk av gardsbrØnner til observasjoner er ikke helt tilfredsstillende, for vann

standen i slike brønner kan være forstyrret av pumping. Den nye planen for 

etableringen av observasjonsbrønner ble oversendt Statskraftverkene's plan

kontor i brev av 24.11. 1969. Planene, samt kostnadsoverslaget, ble godkjent 

av Statskraftverkene og bestilling på arbeidet ble mottatt i brev av 26. Il. 1969. 

På befaring den 25. 11. 1969 i Øvre- og Nedre Eidfjord deltok herredsagronom 

Sandvin og kommunetekniker Lillevik fra Ullensvang kommune, entreprenør 

Magne Veslegard i Hallingdal Bergboring, samt Vassdragsvesenets kontaktmann 

gardbruker Olav M. Tveit (Simadal) og fra Hydrologisk avdeling konstruktør 

B. Renshusløkken. 

De aktuelle stedene for nedsetting av rørbrønner ble tatt ut, og muntlig tillatelse 

fra grunneierne ble innhentet. Skriftlig tillatelse ble ordnet senere. 

Det ble da bestemt å sette ned 14 rørbrønner, 12 i Øvre Eidfjord og 2 i Nedre 

Eidfjord. I tillegg til de 14 var det aktuelt med nedsetting av 2 brønner i for

bindelse med undersØkelsen på de to stedene som er utpekt som mulig uttak for 

vannverk i Øvre- og Nedre Eidfjord. 

Disponent Veslegard ga et bindende anbud på arbeidet. 

Den 26. og 27. november foretok Olav M. Tveit og konstruktør B. Renshusløkken 

en videre befaring i Eidfjord for å skaffe tilveie flere opplysninger om grunn

vannsforholdene. Det ble tatt bakteriologiske- og kjemiske vannprØver i en del 

brønner. Det bør nevnes at grunneierne var interessert i undersøkelsene og 

var meget samarbeidsvillige. 

UTFORMING 

Alle brønnene, unntatt brønnen ved "vannverkalternativet" i Nedre Eidfjord, var 

satt ned og i observasjonsklar stand fra ca. 20. desember 1969. Under nedsett

ingen av brønnen ved "vannverkalternativet" i Nedre Eidfjord den 6. og 7. januar 

1970 var B. Renshusløkken tilstede. Han fant det riktig å gå dypere med 

brønnen enn de ca. 8 m som kontrakten med Hallingdal Bergboring tilsa. RØret 

ble satt ned til en dybde av 13 m. BrØnnen ble også pumpet og "sjokkert" ved 

hjelp av kompressor. Dette arbeidet medførte en merutgift på kr 480,-. 

Entreprenøren utførte et meget godt arbeid. 
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Observasjonsrørene er 2" eller 2 1/2" rØr som er drevet ned 

til den Ønskede dybde. De har nederst en sandspiss som mulig

gjØr drivningen. Umiddelbart over sandspissen kommer det et 

2" filterrør p& l, O - 1,2 mls lengde. RØrene er gjenget og en 

kappe er skrudd p& toppen slik at rØrene er beskyttet mot ned

bør eller mot uvedkommende ting som kan forstyrre avlesning-

ene. 

Grunnvannsundersøkelsen i Øvre Eidfjord er hovedsakelig opp

lagt etter "snittmetoden". Brønnene er plassert etter 

hverandre p& noenlunde rette linjer. I Øvre Eidfjord kan en dele 

inn rørbrønnene i tre snitt. Det er l) brønn 1- 5, 2) brØnn 3, 

6, 7 og 10 (Il) og 3) brønn 8-12. Se forØvrig kart side 4. 

I tillegg til rørbrønnene er det tatt med en del gardsbrØnner som 

observasjonspunkter. 

Det har vært Ønskelig med vannmerker i Veig og Bjoreia rett ut 

for observasjonsbrønnene, men dette er ikke mulig p& grunn av 

de vanskelige elveprofilene i de to elvene. I stedet blir elve

vannstandene m&lt p& to steder i hver av elvene, det er fra faste 

punkter p& de fire bruene i Øvre Eidfjord. 

I Nedre Eidfjord observeres det regelmessig i to rørbrønner, en 

p& hver side av elva, men i tillegg til de to skal det enkelte 

ganger m&les i brØnnen som er satt ned i forbindelse med 

nærmere undersØkelser av "vannverkalternativet" i Nedre 

Eidfjord. I elva Eio er det ikke satt opp noe vannmerke, men vi 

kan bruke NVEl s vannmerke i Eidfjordvatn ved sammenligningen 

av grunnvannstand og elvevannstand. NVE, Hydrologisk 

avdeling, er igang med & sette opp en tidevannsm&ler i sjøen i 

Nedre Eidfjord. Observasjonene fra den vil ogs& komme til 

anvendelse ved bearbeidelsen av grunnvannsdataene. Se kart 

side 5 ang&ende plasseringen av m&lepunktene i Nedre Eidfjord. 

Det er tilsammen 28 m&lesteder som er opprettet i forbindelse 

med grunnvannsm&lingene i Eidfjord. Oppstillingen p& neste 

side omfatter m&lepunktene, samt grunneiere p& de stedene hvor 

observasjonene p&g&r: 
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Målepunkt 

Øvre Eidfjord: 

RØr l 

Il 2 

Il 3 

Il 4 

Il 5 

" 6 

" 7 

Il 8 

" 9 

" 10 

" 11 

" 12 

Eier G.nr. 

Ma ria Li tla tun 

Gunnar Li tla tun 

Gunnar O. Sæbø 

Sylfest SæbØ 

Odchnund O. SæbØ 

Gunnar Li tla tun 

Gunna r Li tla tun 

Knut A. Myklatun 

Knut A. Myklatun 

Jakob S. RØyse 

Ullensvang kommune 

13 

Il 

8 

8 

8 

Il 

Il 

10 

10 

13 

Anders T. Varberg 9 

Il "Ø. E. Il ("vannverkalternativ") Sameie 8 

10 

Il 

8 

8 

8 

Gardsbrønn G. G. M. Gunnar G. Myklatun 

Il G. L. Gunnar Litlatun 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Vannmerke 
Il 

Il 

Il 

J.S. 

T. S. 

O. L.S. 

G.H. 

O.S.M. 

Ø. V. (Øvre Veig) 

N. V. (Nedre Veig) 

Ø.B. (Øvre Bjoreia) 

N. B. (Nedre Bjoreia) 

Nedre Eidfjord: 

RØr 
Il 

l 

2 

Jakob Sæbø 

Torfinn Skår 

Odchnund L. Sæbø 

Gunnar Huse 

Olav S. Myklatun 

10 

10 

Ullensvang kommune 25 

Ullensvang kommune 4 

Il liN. E. Il ("vannverkalternati v") Halstein J. Hæreid 25 

B.nr. 

2, 3 og 5 

l og 7 

10 

9 

4 

l og 7 

l og 7 

2 

2 

7 

3 

4, 5, 6 og 10 

4 

l og 7 

6 og 7 

2 

3 

19 

6 

73 

7 

18-20 
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A VLESNINGSMETO DE 

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

vannflaten oppstår det en lyd som forplanter seg oppover i røret og som opp

fattes av den som måler grunnvannstanden. Avstanden fra rørets Øvre kant til 

vannflaten avleses direkte på målebåndet. Ved riktig bruk av båndet burde en 

eventuell avlesningsfeil være mindre enn l cm. Avlesningsmetoden er meget 

rask og enkel. 

I tillegg til den manuelle avlesningen er det montert limnigrafer på rØr l, 3, 

5, 7 og 10 i Øvre Eidfjord. Materialet fra limnigrafer - automatiske vann

standsmålere - er til stor nytte når man skal vurdere grunnvannsforholdene 

langs et vassdrag. 

Målepunktene skal observeres hver sjuende dag. Under raske variasjoner i 

elvevannstanden helst flere ganger i uka (under og etter flom). Observatøren 

fører målingene i to eksemplar av de utleverte skjema. Det ene eksemplaret 

sendes til NVE, Hydrologisk avdeling, det andre beholdes av observatøren. 

På den måten vil det alltid finnes et komplett sett av alle foretatte målinger hos 

observatøren. 

ANALYSEMETODER 

Det innsamlede materialet kan behandles på ulike måter. Som nevnt innlednings

vis har vi et begrenset erfaringsmateriale å bygge på ved behandling av saker 

som gjelder grunnvannsforholdene langs våre elver. 

Vassdragsvesenet pleier vanligvis å fremstille observasjonene grafisk i to 

forskjellige typer diagrammer ved analyseringen av grunnvannsforholdene i 

forbindelse med vassdragsregulering. Disse to slags diagrammer vil også bli 

benyttet ved behandlingen av grunnvannsspørsmålet i Eidfjord. 

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 i brØnnen varierer med 

tiden. Forutsetter man at brønnens vannstand er et mål for grunnvann

standen på stedet, kan man kalle kurven man får for et geolimnigram 

(en grunnvannstandskurve). 
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Ved fornuftig tolkning av geolimnigrammene kan en få en rekke opp

lysninger om de geohydrologiske forhold i de områder der det er observa

sjonsbrØnner. Grunnvannstandens årlige variasjonsmønster vil gå fram 

av limnigrarnrnene. Eventuell forskjell mellom årene vil også være lett å 

avsløre. 

3m 

2 
( \ 

U '\ r ~ ~ r ~ 
..J ~ /"-... 

o 
J F M A M J J A 5 O N D 

2. Relasjon elvevannstand- grunnvannstand. Hvis Inan 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 dia

grammet. 

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

i diagrammet opptrer i en ordnet struktur, og er sammenhengen tydelig, 

kan en trekke en kurve gjennom punktene. Denne kurve vil angi relasjonen 

Inellom elvevannstand og grunnvannstand. 

ObservasjonsbrØnnene er som tidligere nevnt hovedsakelig plassert i snitt 

loddrett på elva. En samlet framstilling av diagramInene for et snitt vil 

derfor være et verdifullt hjelpeIniddel til å fortelle hvor langt til siden for 

elva en sammenheng elvevannstand- grunnvannstand kan påvises. En 

ulempe ved framstillingsmåten er at man forutsetter samtidighet i rela

sjonen elvevannstand- grunnvannstand. Elvas påvirkning på grunnvann-
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standen i områdene nær elva er ikke Øyeblikkelig. Det kan til dels ta 

betydelig tid før en slik påvirkning gjør seg gjeldende. 

Vst. 
Vm 

o 

OBSERVATØR 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Vst bronn 

Vst. 
Vm 

o 
o 

8 
o 

o 

Vs! bronn 

Som observatør og kontaktmann er gardbruker Olav M. Tveit ansatt. Han har 

fått opplæring i observasjonsteknikken og i limnigrafenes virkemåte, og det 

kan videre nevnes at han har eksamen fra elementærteknisk skole. 

"VANNVERKALT ERNATIV" - KAPASIT ETSMÅLINGER 

Når man har satt ned en rørbrønn, så kan man ikke uten videre se om kapasi

teten er f. eks. 30 l/min. eller 300 l/min. Det er derfor nødvendig med en 

testing, kapasitetsmåling, av brønnen. 

Den testtypen som vi har valgt å bruke ved våre brønntestinger går under navnet 

DEN KONSTANTE PUMPETEST . Dette er den mest vanlige og enkleste måte å 

måle brønnkapasiter på. Utstyret man bruker kan være forskjellig, avhengig av 

bl. a. kapasitet, dybde ned til vannet, nØyaktighet m. m. Jeg vil ikke komme inn 

på det forskjellige utstyr som kan brukes, men ta for meg det som Grunnvanns -

kontoret, NVE, har anskaffet seg og som skal brukes ved våre brØnntestinger. 

Pumpen er en Flygt-Pomona lA- sugepumpe med en kapasitet på inntil 400 

l/min. Den er drevet aven 2, 5 hk 2-takt bensinmotor av typen Sachs. Suge

høyden er 7 m. En vannmåler registrerer hvor meget vann som går gjennom 

pumpen til enhver tid. Fra pumpen og ned i brØnnen bruker vi et l" rør. 

Derved er det mulig å få en måleelektrode med 22 mm' s diameter ned mellom 

sugerør og rørbrønn. 
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Flykt- Pomona IA- sugepumpe. 
Kapasitet 400 l/min. 2, 5 hk 
2-takt bensinmotor. 
Vannmåler. 

Til måling av vannstanden under testen er det laget et spesielt måleutstyr. Det 

består av bl. a. en målebru med innebygd amperemeter og et 4, 5 volts batteri. 

Til målebrua er koplet en to-leder plastledning som ender i en elektrode. Til 

plastledningen er det limt et målebånd. Når elektroden treffer vannflata vil 

amperemeteret slå ut på grunn av vannets elektriske ledningsevne. Vi kan så

ledes lese direkte av på båndrnålet avstanden fra referansepunkt og ned til 

vannspeilet. 

Målebru med tilhørende måle
bånd og elektrode. 
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Testen bør ha en varighet på 6-24 timer. Ved testen innhentes følgende data 

som danner grunnlaget for beregning av brØnnkapasiteten: 

l) Vannstand, dato og klokkeslett ved start av testen. 

2) Vannstand, tid og vannmengde (pumpen skal ha en konstant

ytelse under hele testen) avleses med passende mellomrom, 

avhengig av hvor fort vannstanden synker. 

3) (Pumping avsluttet) 

Vannstand og tid avleses med passende mellomrom, inntil 

vannstanden har nådd eller er nær vannstanden ved start av 

testen. 

4) Brønnens dybde, dimensjon av rØr og filter, brønnens høyde 

over bakkenivå, samt referansepunkt og pumpeinntakets 

dybde under referansepunkt. Det vannførende lags tykkelse 

dersom denne er kjent, samt geologiske data. 

I forbindels e med beskrivelsen av testen blir det brukt ord og uttrykk som 

krever en nærmere forklaring: 

l. Referansepunkt. Her velges vanligvis topp av rØr eller brønn. 

2. Pumpeinntak. Nivået som inntaket til sugerøret for det planlagte perma

nente pumpeanlegget skal ligge på. Det måles da fra referansepunktet og 

ned til bunnventil dersom man har sugepumpe, og ned til pumpeseksjonen 

dersom man har nedsenkbar pumpe. I rørbrønner plasseres pumpeinntaket 

i eller litt ovenfor overgangen mellom filter og rør. Pumpeinntaket for 

testpumpen trenger ikke nØdvendigvis ligge på samme nivå som inntaket 

for det permanente pumpeanlegget. 

3. Begynnervannstand. Vannstanden ved start av testen, målt fra referanse

punktet. 

4. Minstevannstand. Den obs erverte minstevannstand eller den antatte 

minstevannstand. 

5. "Available Drawdown". Differansen mellom pumpeinntak og vannstand 

ved start av testen. Med andre ord vil det si den maksimalt mulige 

6. 

s enkning av vanns tanden . 

"Working Drawdown". 

minstevannstand (eller 

kapasitetsberegningen. 

Differansen mellom pumpeinntak og den observerte 

den antatte minstevannstand). Denne blir brukt ved 
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7. "Drawdown" og "Recovery" kurver. "Drawdown" kurven er tegnet på 

semilogaritmisk papir på grunnlag av de foretatte målinger av IIDrawdown" 

(senkning av brØnnvannstand) og tid. Se side 15. Punktene ligger som 

oftest på en tilnærmet rett linje, når man ser bort fra de første minuttene 

av testen. De første minuttene av testen er også mindre viktige. Det er 

de siste punktene på kurven man skal legge vekt på. Man forlenger så den 

rette linjen, til den skjærer "Drawdown" aksen, slik at man finner 

verdiene for "Drawdown" ved l min. og l 000 min. på semi-log papiret. 

Det er da lett å finne hellingen på den rette linjen pr. log-periode: 

Jf "Drawdown" i meter v/l 000 min. - "Drawdown" i meter v/l min. aS = -
3 

"Recovery" kurven settes opp og behandles på samme måte som kurven for 

"Drawdown". Her er det vannstandsstigningen man måler og ikke 

senkningen. Tiden regnes fra pumpingens slutt. Vannstand og tid avleses 

med passende mellomrom inntil vannstanden har nådd eller er nær vann

standen ved start av testen. I mange tilfelle vil imidlertid vannstanden 

stige igjen så raskt at man ikke får noen brukbar kurve for "Recovery". 

8. Kapasitet eller tillatt pumping (The Safe Pumping Rate). Med dette menes 

den vannmengde som til enhver tid kan pumpes ut aven brØnn uten at 

grunnvannsreservoaret forandres. Når man skal beregne kapasiteten, er 

det ikke tilstrekkelig å beregne denne ut fra en "Drawdown" på bare 100 

min. eller l 000 min. Det er en alt for kort tid. Vi har valgt å benytte en 

periode på 100 000 min. (ca. 70 døgn). 

Vi har da fØlgende formel for kapasiteten (K) : 

Q x "Working Drawdown" 
K = -

"Drawdown" v/lOa 000 min. 

Her betyr: 

Q = Den konstante pumpeytelse under testingen. 

"Drawdown" v/lOa 000 min. = "Drawdown" v/l 000 min. + (2x AS) 

Vi skal ta for oss et eksempel på en slik brønntest. I skjemaene på side 

14 har vi de nØdvendige opplysninger til beregning av kapasiteten. I tabell Il 

på side 14 har vi de målte verdiene fra testen i rubrikkene: "Tid", 

"Vannstand under ref. punkt" og "Vannmengde". Det er de omregnede verdier 

i rubrikkene for "Tid i min." og "Drawdown" som plottes inn på semi-log 

papiret på side 15. 
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"Drawdown" finner vi på fØlgende Illåte : 

"Drawdown" = Vst. under ref. pkt. - Vst. ved start 

For ekseIllpel etter 4 Illin. pUIllping (se tab. Il på side 14) : 

"Drawdown" = 3, 73 III - 2,50 III = 1,23 III 

Den tilpas sede rette linje på diagraIllIllet gir en "Drawdown" på 1,05 III ved 

1 Illin. og 1, 56 III ved l 000 Illin. 

Lis = 1,56 III - 1,05 III = 0,17 III 

3 

PUIllpeinntaket settes til 

Begynnervannstand 11.2.1970 

Minstevannstand 18. 3. 1969 

"Available Drawdown": 7, O III 

"Working Drawdown": 7, O III 

Ved pUIllpeytelse på 50 l/Illin. 

"Drawdown" ved l 000 Illin. 

"Drawdown" ved 100 000 Illin. 

50 l/Illin. x 4,00 
Kapasitet = - = 

l, 39 

2,5 III = 
3,OIll = 

s = 

1,05 III + (0,17 x 2) III = 

144 l/Illin. 

7,00 III 

2,50 " 

3,00 " 

4,50 " 

4,00 " 

0,17 " 

1,05 " 

1,39 " 

"vannverkalternativet" for Øvre Eidfjord er Illerket Illed "Ø. E." på kartet 

side 4. Dette alternativ går ut på å sette ned en eller flere rørbrønner i 

lØsIllassene, på Østsiden av elva Bjoreia, på flaten ca. 100 III før utlØpet i 

Eidfjordvatn. 

Prøvebrønnen er satt ned til en dybde av 9, 15 III under bakkenivå. Filteret 

har en lengde på 1,20 III og ligger på 7,95 - 9,15 III under bakkenivå. 

Filteret har en diaIlleter på 2". Det går over i 2 1/2" rØr Illed en lengde på 

8,1 Ill. RØret går ca. 0,15 III over bakken. Det Øverste jordlaget, ned til ca. 

2 Ill, består av sand og grov stein, videre nedover er det grovere sand Illed 

lite stein. Toppen av rØret er valgt SOIll referansepunkt. 

Den 14. januar 1970 ble det tatt en kapasitetsIllåling i rørbrønnen Illed 3 

tiIllers varighet. Dette er en Illeget kort tid å teste en brØnn på, Illen på grunn 

av vanskeligheter Illåtte Illålingen sluttes av etter 3 tiIller. Selv OIll Illålingen 

Illåtte avbrytes etter en så relativt kort tid, Illå det kunne sies at Illålingene 

gavet brukbart grunnlag å beregne brønnkapasiteten på. Jeg viser til side 17 

hvor "Drawdown" kurvene er tegnet og utregningen av kapasiteten er tatt Illed. 



.-- ,---_.- ._----------_. -----._-------'-------------------------------------. 
1,00~~ ~-'T-----T- 1~" T~,-IT~~'--~'- ~'-rl~'rl 'iTIT~'~J ' " , ...• ,;~ ~ 

""-~ I l-i ,I I ~ 11111 [j--~' I I , ': I 

f---- I i i I l _.___ I: i ' -----. I': 
, "'l [ I I ' II 

~ 
PUMPE INNTAK .......................... 8,00 • 

BEGYNNERV~INST.lND 14.1.1970 ••••••••••• 2,45 • 

!NTATr l·liNST :'': VST. • • ••• • • •• •••••••• •• 3,00 • 

W A VAlLABL! DRJ.WJ:Ja/Jf· •••••••••••••••••• 5,55 a 1",,1 I: I I1 I I" 

f, I." I ' I ! ,. ":--
, ' I ~1'-., I, I I I : I, l' 

-, , . , , , '...z [i I I ,I ::'1:1 Vst. R;;i 
l,20 f ~'J": ' '- -, - - - ,~, I' I I r- -'-'~---+'. ,[- T~ 2,45m , ,I r,,,, I ' I 'o, , ' , "I ,', I 

" '. 2 ' 
: ' , ' I """ / I I' I I ':\ l '" H, 

,i I" I' I I, I 
, ,i " J H Hf i ..1, [~"" 

-WORIING DRlWDOWN- •••••••••••••••••• S.eo a 

1) VED 46 l/lIin. I LI Sl -

tttlIWlDCWII" VID 1 000 lIlJa. -

0,06 a 

1,51 a 

1.65 a ~. ~ 'I' -~ - 1'----- ,- l'-t--· r- II !.: I I I l l'" 
a::: l : ~t-s-:.! , I "" l: I •• 

IJ..J ""I'~: I I 1'-.. II [ I 
I- ' , + ". ,i " [, -:-;--1 r-,,-" I" l I" , ' , 
IJ..J ' , I :'" I j' I 'l-I- ./ i ',,: I I I I 
~ 140 't I ....:" I ~ ,_ , t,,1 , 

'~:ji : I ' ~t-t--~r~ I I I I I 
" I l II i t-t-~ z ", I' "I'" : I -, " "'" " ,Il " I I I ' 3, ,I " " I"" 'I I I I I '" I ___ ' L O "il',", ___ I1 'l.ltt~- ... 

O I' 'I I II ' '" ~1 5 
",', ' , I ' I....., ' '''''''. 1, 1m 

> I, l' l, , t ).. I 'I ........ • ", ~ 

:> " , , ' , 'I I I" " « , "., :", I ,i I, I, : '"" .[ .. a::: ! j' I:· I I ,.. ," lot ",,,, '", 

O . i'I," I I I ' '0 , "'" -._ 

o I,ltl"'t '''' I I, t I' "" 
- 1,60 f Il :, : !:, ; i,,::),: , I : I' ! • ., , ,~~. 

, "",,, I" I "'i ',' , ., ", I, " ' 

; , l· I I" I I 'I'" " '" '" I ' , Il, 164m 
[! +: ,1 i ',:1 " I,' ~I I [ , : r ,,:' 
'Ti li" l:;:"""" , I' ~ ,L:I:-

-+ ' , 1 I " I:: !FUJI,L ftIOOy! .!!..~ l11li +_ -L ' I ." " 
, , I I It. I . : j I , ' I ' , .. ~ 

i. [' i ',:1,,1,.;<1, ,REcovtRJKUvED lUr-irr,: I1 "IlL 
: I ',I:' "I I liT 

,h': i' Il, I':;::,,', I I '.I I I : : ~' . , 1 Il I " I .! , , 

: Il"" '" , "t" "I ,,, 

ISO;' il II iilfii:1 iiil.I:!i Iih;J. '!· . ~ I: I il, I . -.L; i I I :Il Jil,:;i~,::ltc·,1;1~Hf4 
,~ aN ,.., ~ U"l<Dt-CDO'O I'"l ~~IDr-..CI)C1l~ ...., ~ U11Or--.""g 

BRONN NR l TID I MIN, 
PUMP! FORSOK NR l 
PUMI'E TYPE 

SUGEINNTAK I un d.r r.f pkt l a. 
DATO 

, 
""ø.-

vANNSTAND (undor .. t, pkt! 2 .45 a 
"AVAILABLE DRAWDOWN" 5 " 5 m 
VARIGHET a.a 
PUMPEKAPASITET, SLUTT 4lJ l/llil 
"DRAWOOWH", SLUTT 1.465 a 
"RECOYERY" TID ~? ain 
"RESIDUAL ORAWOOWN" o --
AHME~KNINGER 

"DIU.\lJ:Ja/Jf' VED lcx>ooo a1Ja. -

WASITET 1 I 
46 J: 5,0 

1,63 - 141 l/1I1D. 

t:i-8,OOm rm-S,10m 

" :' 2) VEIl 4h l/1IlD. I ..1 92 -
I 

~_ 9,30 m "DR&IIIXMI" VED 1 - l11li. -

- 9,50 m "DIWID(JI)fI VED l.ooooo l11li. -

-.a- a 

1,64 • 

Z.e4 • 

WASITft I 46 XJ'-2 2, 1le l/IU. 

ALTERNATIV FOR VANNVERK 
dVRE EIDFJORD 

"ORAWOOWN" KURVE 

NVE 
HYDROLOGISK AVDELING 

1. 
o-..J , 



-18-

Det er inntegnet to kurver, som er merket l og 2, for denne brønntesten. 

Det er kurve l - den heltrukne - som jeg tror er den mest realistiske av de 

to kurvene. Men det er også riktig å ta kurve 2 - den stiplede - med ved 

vurderingen av brønnkapasiteten. Den nedsatte prØvebrønn, som beskrevet 

foran, har en beregnet kapasitet på 141 l/min. når man legger kurve l til 

grunn og 110 l/min. når man bruker kurve 2. Dette forutsetter at pumpeinn

taket ligger 8 m under referansepunktet. 

Det er kanskje farlig å komme med spekulasjoner om kapasiteten i det tenkte 

tilfelle at man går 12 m videre nedover med filter og rØr, og at man plasserer 

pumpeinntaket på 20 m. Forutsetter man at grunnforholdene er de samme 

videre nedover til ca. 21 m, vil man få en kapasitet på ca. 480 l/min. etter 

kurve 1 og 380 l/min. etter kurve 2. Det er så mange usikkerhetsmomenter 

tilstede ved prognoseringen av kapasiteten, ved pumpeinntak på 20 m, at jeg 

vil understreke på det sterkeste at dette er bare veiledende ca. tall for kapa

siteten. 

Det ble oppnådd full recovery på mindre enn 2 min. Dette er også en indika

sjon på at brønnen har en relativt stor kapasitet. 

"vannverkalternativet" for Nedre Eidfjord er merket med "N. E." på kartet 

side 5. Det ligger 400-450 m øst for utløpet til elva Eio og ca. 15 m fra 

Eidfjordvatn. Vannuttak i dette området vil bestå aven eller flere rørbrønner 

som settes ned i løsmassene. 

Prøvebrønnen er satt ned til en dybde av 13, 1 m under bakkenivå. Filteret har 

en lengde på 1,00 m og ligger på 12, l - 13,1 m under bakkehøyde. Filteret 

har en diameter på 2". Det går over i 2 1/2" rØr med en lengde på 12, 1 m. 

Toppen av røret, referansepunktet, er i bakkehøyde. Det øverste laget ned 

til O, 5 m består av sandblandet jord. Fra 0,5 - 4,8 m er det en meget tett 

grunn som består av leirblandet sand. Videre nedover fra 4,8 m er det sand. 

Den 13.januar 1970 ble det tatt en kapasitetsmåling i prøvebrønnen "N. E.". 

Etter at pumpingen hadde pågått en tid ble det klart at sugehØyden ble for stor 

for pumpen og testen ble derfor avsluttet etter bare 2 timer. Jeg viser til 

side 19 hvor "Drawdown" kurven er tegnet og utregningen av kapasiteten er 

tatt med. Det er helt på det rene at grunnlaget for en korrekt kapasitetsbe

regning ikke er tilstede. Men ved en fornuftig tolking av punktene, som ligger 

til grunn for drawdownkurvene, vil en kunne få et holdepunkt å beregne kapasi

teten på. Det er også her tegnet to kurver for drawdown som er merket l og 

2. Det er kurve l - den heltrukne - som er den riktige å bruke her. 



._---,. .. ,,_. _ ... - ... ---- ._ ... __ ..... _._._ .. _-------------------------------
'.20r-·~rrT~lll~' T: I 'rr-l I I~ 

. . I, I L . I''k, I i I ! • + I i .U 
r--'- I ' t--+-lLr'}-.---- I r'····,. -.--t-- ----'-t-

I I I I ' I ' 

P~~E INNTAK ••••••••••••••••••••••• 12.00 • 

BEGr:rnSRVANNSTiND 13.1.1970 ........ 4.90. 

ANTATT MINSTE VST. • •••••••••••••••• 

. I' I I I' I.:. Il.. '\L I I I i i l> 
, -: . I: I \ ' I i ~ _ Vs!. ~' ,,40~ ..._\., - ..... ,.. ---r--'+-'r-'- " 4,90m ' ~ I I . , ... 

\ I I i . .' .. 

\ I i . I ,'.: 

\. 'li 
.~+-_-+ __ --+-+ t . 

WAV1IWLE DRAWIXJtlH" ••••••••••••••• 

ewORIIIG DRIWDOWNW ••••••••••••••• 

l) VED Jo VIdn. • .1 Sl -

·DlI.UlIXMI· YKD 1000 Idn. 

5.40 • 

7,10 • 

6,60 • 

0,17. 

1,13 • 

2,11 • 

~ Jl':-'L:!'~ l. f I'l --·r- -=r.t1 lt1.·.· •. ·1 .. " . 1IIIIIl 
~ .. 1:'. , tH#-'1 i 

1" - -- -- --------t-+---+-+--+-+~ 

z 
3: 
O 
o 
~ 
o::: 
o 

I 

I' 

. i ' 

. II hl:1 ' 
e-- 01S-:'.U

l
• •. ··•· . +rtm,il--. ~-+-+-+--J~:.: ::i,I,11 i I, i ~ 

1,8~, I 

BRONN NR 
!'UMP! FORSOK Hil 

PUMPE TYPE 

SUGEINNTAK (uod.r r.r pkt l 

DATO 

VA~NSTAHDlundor r.t. pktl 

AVAllABlE DRAWDOWN" 

VARIGHET 

PUMI'e KAPASIT!T, SLUTT 

"DRAWDOWN", SLU TT 

"RECOVERY" 110 

"RESIDUAl DRAWDOWN" 

ANME"kHINGER 

1 
1 

12. 
U.l.1970 

4.90 • 
70M • 
120 Idn. 

IJo 1I1dA. 
1.62 • 

-'-

. . ~ 
==+=-=--~-=-

TID I MIN, 

f:l'-fTTi 

r-. • '" g 
o 

_12,OOm 

aDRAWIn/H· YID ~ 1IiJl. -

lW'lSITKT1 • 30 x 6,60 
2,17 

- 91.1/Ca. 

111-12,1om 
,I 2) VED 30 VIIirI. I .d 52 - 0,48 • 

a,a • 

',a.. • 

II 
,I aDBAWDCMI· VID 1_ 1IiJl. 

1'1_ 13,10 m wlllWIDOWJr" VID looooo 1IiJl. _ 
-13,30m 

W'ASITft2 I )0,'%.1:..60 - 62 l/Ida. 

ALTERNATIV FOR VANNVERK 
NEDRE EIDFJORD 

"DRAWDOWN" KURVE 

NVE 
HYDROLOGISK AVDELING 

<Cl 
I 



-zo-

PrØvebrønnen "N. E." har en kapasitet på 91 l/min. når man legger kurve 1 

til grunn og 62 l/min. når man bruker kurve 2. Dette forutsetter at purnpeinn

taket ligger 12 m under referansepunktet. 

Vi får gjøre de samme spekulasjoner med prøvebrØnn "N. E." som med lIØ. E. 11 

at man går videre nedover til ca. 21 m med sandspis s og rØr og at pumpeinn

taket plasseres pc1 20 m. Man forutsetter at grunnforholdene er de samme som 

ved ca. 12 - 13 m. Kapasiteten vil da bli ca. 200 l/min. etter kurve l og ca. 

137 l/min. etter kurve 2. 

Det bør nevnes i denne sammenheng at de to brønntestene i Eidfjord er de to 

første kapasitetsrnålinger av det slaget som er utført av Hydrologisk avd., NVE. 

Utstyret er nytt og vi har ikke noen større erfaring med det. Vi håper i frem

tiden å kunne utføre en god del slike tester. Det skal tas flere kapasitetstester 

i Eidfjord senere. 

Resultatet fra vannprØvene i "ø. E." og liN. E. 11 er beskrevne under 

"Bakteriologiske og kjemiske vannprøverll. 

BAKTERIOLOGISKE OG KJEMISKE VANNPRØVER 

Den 26. og 27. november 1969 ble det tatt 6 bakteriologiske og kjemiske vann

. prØver i Øvre Eidfjord. PrØvene ble tatt hos fØlgende brønneiere : 

l. Gunnar Huse 
2. Ola S. Myklatun 
3. Kristoffer RØyse 
4. Gunna r Li tla tun 
5. Gunnar G. Myklatun 
6. Gunnar O. og Leif O. Sæbø 

Av de 6 prØvene var det bare 2 som tilfreds stilte kravene til drikkevann. Det 

var brønnene hos Gunnar Huse og Gunnar G. Myklatun. 

Det var først meningen at man i tillegg til de 6 forannevnte vannprØver skulle 

ta prØver bare fra de to "vannverkalternativene" i Eidfjord; men etter at 

resultatene a v prØvene forelc1 fant man det nødvendig å ta en del vannprØver 

også i Nedre Eidfjord. I tiden 12. - 15. januar 1970 ble det tatt vannprØver på 

følgende steder: 

1. "vannverkalternativll - Øvre Eidfjord (kjemisk og bakteriologisk) 
2. IIvannverkalternativll- Nedre Eidfjord (kjemisk og bakteriologisk) 
3. H. S. D. - Bilane (kjemisk og bakteriologisk) 
4. Hotel VØringfoss (bakteriologisk) 
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GRUNNVANNSUNDERSDKELSER I DVRE EIDFJORD 
VANNPRDVER 

't..:\\\'~(){~",~\.{\ 'e.~ 

N 

Konstruert av Norkart og 
Als Viak etter fotogrammer 
opptatt 1961 

II 

Ovre EtdOord 

100 O 
I , I 

500 
I 

• Bakteriologisk og kjemisk 
vannprove 

1000m 
I 

Ekv. 10 m 
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GRUNNVANNSUNDERSOKELSER I NEDRE EIDFJORD 

VANNPROVER 

N 

II 

Konstruert av Norkart og 
Als Viak etter fotogrammer opp
tatt 1961 

Utfylt av Widerøe's Flyvesel
skap Als etter fotogrammer opp
tatt juli august 19 5 1 

100 O 
'",,",," 

o Bakteriologisk vannprove 

• Bakteriologisk og kjemisk 
vannprove 

6 Gard sbronn ( vanninntak) 

500 
I 

Ekv. 10 m 

'IIo.\.n 

19P 

1000m 
I 



-23-

Den 28. januar 1970 ble det tatt vannprØver hos 

l. Gunnar Tveit (bakteriologisk) 
2. Arne J. Hæreid (bakteriologisk) 
3. Lægreid Skole (bakteriologisk) 

PrØvene fra dis se 7 brønnene tilfreds stiller kravene til drikkevann. 

resultatene er oppstilt i tabellfonTI nedenfor. 

Analyse-

BAKTERIOLOGISKE VANNPRØVER 

BakterietaU pr. ml. vann 
Prøve fra Dato i agar ved 370 C i 48 tuner 

Preawntiv prøve (antatt coliiorme) 
bakterier pr. 100 ml. Konklusjon 

Gunnar Huse 

OL" 5. Myklatun 

Kn~\(jfier Røyse 

r,'u,nar Lltlatun 

C;unnar G. Myklatun 

Cunna. r O o~ 

L"lf O. S,,..b,~ 

"' •• L l" nve rksalternati v" 
for øvrf' Eldfjord 

",'annv(' rk salter nati v" 
Jor Nedre Eidfjord 

H.S. D. -Bliane 

Hotel Vønngfoss 

Gunnar Tv('lt 

Arne J. Hæreld 

Prøve l Prøve Z Gjennomsn. Prøve J Prøve Z 

2b, 11. b9 

2b, Il, b9 >1000 >1000 >1000 

2b,ll.b9 134 261 198 

Z7, Il. 69 >1000 >1000 >1000 

27, Il. b9 

27,Il,b9 >1000 >1000 >1000 

14,01. 70 

13, Ol. 70 

15,01.70 

12, Ol. 70 

28, Ol. 70 

28, Ol. 70 

28, Ol. 70 

KJEMISKE VANNPRØVER 

Prøve l 2 3 4 

Surt-.ehgrad pH b,6 6, b b,7 6, l 

Spesifikk ledningsevne v(2S- C ,.sJcm 3b 47 9 41, 3 39,2 

Oppløst. mineralsalter, beregnet mgll 15 26 23 21 

Farge mg Pt/I O O O O 

Turbididifet JTU 0,14 O, 12 O, 10 0,2 

Kaliuml"'ermanganatforbruk ml Nil!)) KMnOJI 10 5 6 7 

KjemiSk oksygenforbruk, beregnet mg Ofl 0,8 0,4 0,5 O, b 

Alkalitet ml NM HCl/l 1,1 1,3 O, l 1,1 

8ikarbonathbrdhet, beragnet ·dH 0,3 0,3 0,3 0,3 

Hbrdhef, lotol. 'dH 0,7 0,9 0,7 0,7 

Jern mg Fell <0,04 < O, 04 < 0,04 <0,04 

Mongan mg Mn/! <O, Ol <O, Ol < O, Ol <O, Ol 

Ammaniakk, fri mg NHJI <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 

Nitritt O O O O 

Nitrat mgN~ O O spor spor 

Klorid mg CIII l 4 l 2 

Sulfar . O O O O 

Utseende Ant. Ant. Ant. Litt 
grums grum. grwns grum. 

Dato 2b,l1.b9 2b,ll,b9 2b,11.69 27,11.b9 

5 

6,6 

47,3 

26 

O 

O, 12 

7 

0,6 

1,1 

0,3 

l, O 

<0,04 

<O, Ol 

<0,05 

O 

.por 

3 

O 

Ant. 
grum.. 

27,11.69 

b 

Tilfredsstiller de bakteriololZlske krav 
til drikkevann. 

'TilIredsstiller ikke de bakteriolo~lske 
krav tl! dnkkevann p. g. a. for høyt 
bakterietall. Dog ln.':en tarmbakterlt"T 
fra mennesker eller dyr. 

T.lfredsstiller lkke de bakteriologiske 
krav tll drikkevann p. g. a. for ho~-t 
bakte ne-tall. Dog Ingen tarmbakterier 
fra mennesker eller dyr. 

Tilfredsstlller ikke de baktenologiske 
krav tll dnkkevann p. g. a, for hø\·t 
baktenet"all. Do~ lngen tarmbakterier 
fra mennesker eller dyr. 

Tilfredsstiller de bakteriologlske krav 
tll drikkevann. 

TilfredsstIller Ikke de bakteriolo,.pskp 
krav td dnkkevd.nn p. g. a. for høyt 
bakterletdl!. Do~ lOgen tarmbakterier 
fra menneskf'r eller dyr. 

Tllfredsstlller de bakterlOlogiske krav 
Id dnkkevann. 

Tilfredssttller de bakteTlolo~ISke krav 
td dnkkevann 

Tilfredsstiller de bakteriologl'3ke krav 
\11 dnkkev3"1n. 

Tdfredssttller de bakteriologiske krav 
td drikkevann. 

Tllfredsstiller de bakteriologiske krav 
III dnkkevann. 

rllfr~dsstllier de bakteriologiske krav 
[Il drikkevann. 

Ttliredssllller de bakteriologiske krav 
til drikkevann. 

7 8 9 

b, O b,2 b,3 6,3 

45,5 53, I 51, O 36,9 

24 29 28 20 

O O O O 

0,11 O, 16 O, l 0,,13 

7 4 3 4 

0,6 0,3 0,2 0,3 

0,9 1,3 1,1 0,9 

0,2 0,4 0,3 0,3 

0,8 0,9 O, b O, b 

< O, 04 <0,04 O <0,04 

<O, Ol <O, OS <O, Ol <O, Ol 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

O O .par .por 

spor O O O 

4 2 3 l 

O O O O 

Ant. Klart Klart Ant. 
grum. grum. 

27,l1.b9 14,1.70 13,1. 70 15,1. 70 

l = Gunnar Huse. Z =: Olav S. Myklatun. 3 =: Kr18toffer RØyse, 4 = Gunnar LJtlatun, 5 =: Gunnar G. Myklatun, 

6 =: Gunnar O. og Leif O. Sæbø, 7 =: "vannverksalternativ" for Øvre Eidfjord. 8::: "vannverk. alternativ" for Nedre Eidfjord, 

9 ::: H. S. D. -Bilane. 
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BrØnnene i Øvre og Nedre Eidfjord hvor vannprøvene er tatt er merket av på 

kartene på side 21 og 22. Det vises ellers til brev fra Statens Institutt for 

Folkehelse, datert henholdsvis 2. januar og 16. februar 1970. Brevene er 

gjenngitt i sin helhet nedenfor: 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 

Vas sdrags direktoratet, 

Hydrologisk Avdeling, 

Middelthuns gt. 29, 

OSLO 3. 

Oslo, 2. januar 1970 

Resultatet av den kjemiske og bakteriologiske undersøkelse av de innsendte 

vannprØver fra brønner i Øvre Eidfjord i Ullensvang merket Gunnar Litlatun, 

Gunnar G. Myklatun, Olav S. Myklatun, Gunnar Huse, Kristoffer RØyse og 

Leif og Gunnar Sæbø fremgår av vedlagte analyseattester. 

Vannet fra samtlige brønner inneholdt antydning til grums, men var ellers 

klart. Det var svært liten forskjell på den kjemiske sammensetning av vannet 

fra brønnene. Vannet fra samtlige brønner var ikke farget og hadde et meget 

lavt innhold av organiske stoffer. Vannet fra samtlige brønner var bløtt og 

innholdet av jern og mangan uten betydning. I vannet fra brønnene hos Gunnar 

Litlatun, Gunnar G. Myklatun, Kristoffer Røyse og Leif og Gunnar Sæbø er det 

konstatert spor av nitrater. Dette kan tyde på at man har tilsig av vann som 

har vært forurenset med gjØdselvann og/eller avløpsvann fra bebyggelse. Da 

vannets innhold av organiske stoffer er lavt og det ikke er konstatert andre 

nitrogenholdige forbindelser er det mulig at vannet hadde undergått tilstrekke

lig selvrensning i grunnen da prØvene ble tatt. I vannet fra brønnene hos 

Olav S. Myklatun og Gunnar Huse er det ikke konstatert nitrogenholdige for

bindeIser. 

Den bakteriologiske undersØkelse viser at vannet fra Gunnar G. Myklatun og 

Gunnar Huse tilfredsstiller de bakteriologiske krav til drikkevann. I vannet 

fra de andre brønner er det ikke coliforme bakterier og således ikke tarm

bakterier fra mennekser eller dyr, men det totale bakterieinnhold er så høyt 

at det kan tyde på at man har en forurensning fra avløp som er ført ut i grunnen 

i nærheten av brønnene selv om de coliforme bakterier er ødelagt ved selv

rensning i grunnen. 
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Vannet fra sa:mtlige brønner reagerer surt og vil antakelig virke adskillig 

tærende på rørledninger av :metaller. 

Vilhel:m Haffner 
(sign. ) 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 

Vas sdragsdirektoratet, 

Hydrologisk Avdeling, 

Boks 5091, 

MAJORSTUA, OSLO 3. 

Oslo, 16. februar 1970 

Resultatet av den kje:miske undersøkelse av de innko:mne vannprØver fra 

alternativt vannverk i Nedre Eidfjord, alternativt vannverk i Øvre Eidfjord og 

H. S. D.-Bilane sa:mt de bakteriologiske undersøkelser for alternativt vannverk 

i Øvre Eidfjord, alternativt vannverk i Nedre Eidfjord, VØringsfoss Hotell og 

H.S. D.-Bilane fre:mgår av vedlagte analyseattester. 

Den kje:miske undersøkelse av prØve l for alternativt vannverk i Nedre 

Eidfjord viste at vannet var klart. Det var ikke farget og hadde et :meget lavt 

innhold av organiske stoffer. Vannet var :meget bløtt og innholdet av jern og 

:mangan er uten betydning. Vannet reagerer surt og vil antakelig virke noe 

tærende på rØrledninger av :metaller. Det er konstatert spor av nitritter i 

vannet. Dette kan tyde på at :man har tilsig av vann so:m har vært forurenset 

:med gjødselvann og/eller avløpsvann fra bebyggelse. Vannets innhold av 

organiske stoffer er i:midlertid :meget lavt og det er ikke konstatert andre 

nitrogenholdige forbindelser i vannet. Det er derfor sannsynlig at eventuelle 

slike forurensninger hadde undergått tilstrekkelig selvrensning i grunnen da 

prØvene ble tatt. Den bakteriologiske undersØkelse har også gitt et tilfreds

stillende resultat og viser at :man ikke hadde helseskadelige forurensninger. 

Alternativ for vannverk i Øvre Eidfjord, prØve 2. Vannet var klart. Det var 

ikke farget og hadde et :meget lavt innhold av organiske stoffer. Det var :meget 

bløtt og innholdet av jern og :mangan er uten betydning. Det er ikke konstatert 
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nitrogenholdige forbindelser i vannet og således ikke tegn til helseskadelige 

forurensninger. Den bakteriologiske undersøkels en har også gitt et tilfreds

stillende resultat og viser at vannet ikke var utsatt for helseskadelige for

urensninger da prØvene ble tatt. Vannet reagerer surt og vil antakelig virke 

adskillig tærende på rørledninger av metaller. 

I vannprØven fra H. S. D. -Bilane er det konstatert antydning til grums, men 

vannet var ellers klart. Vannet er ikke farget og har et meget lavt innhold av 

organiske stoffer. Vannet er meget bløtt og innholdet av jern og mangan er 

uten betydning. Det er også her konstatert spor av nitritter, men da innholdet 

av organiske stoffer også her er meget lavt og det ikke er konstatert andre 

nitrogenholdige forbindelser hadde sannsynligvis eventuelle slike forurens

ninger undergått tilstrekkelig selvrensning i grunnen da prØvene ble tatt. Også 

her har den bakteriologiske undersøkelsen gitt et tilfredsstillende resultat. 

Den bakteriologiske undersØkelse av vannet fra VØringsfoss Hotell har også 

gitt et tilfredsstillende resultat og viser at man heller ikke der hadde helse

skadelige forurensninger på dette tidspunkt. Om det er muligheter for at man 

kan få forurensninger til vannkildene på andre tider av året kan vi ikke uttale 

oss om da vi ikke kjenner noe til forholdene på stedet. Men alle de 3 vann

kilder hvorav det er tatt prøve til kjemisk undersØkelse viser et meget godt 

bruksvann med unntakelse av at vannets sure karakter gjør det nødvendig å ta 

hensyn til dette ved valg av ledningsmaterielog man forøvrig antakelig også 

bør alkalisere vannet ved tilsetning av kalk eller soda for å hindre at man får 

tæring på kobberopplegg hos forbrukerne. 

Vilhelm Haffner 
(sign. ) 

BETENKNING - BRØNNER I NEDRE EIDFJORD 

Det er 3 brønner langs elva Eio som kan være av interesse å komme litt 

nærmere inn på. Det er brønnene hos: 

l. Peder Johansen 
2. Lægreid Skole 
3. H.S. D.-Bilane 

Se kartet side 5 , hvor diss e brønnene er tatt med i parentes. Den 26. Il. 1969 

ble Peder Johansens brønn inspisert. Denne ligger helt i elvebredden. 
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Vannstanden den nevnte dato var ca. 3 m under elvenivået. Massene bestod 

av fin sand med svært liten gjennomtrengelighet. Brønnen gav ikke tilstrekke

lig vann, slik at brønneieren senere har måtte grave opp og legge en 2" 

rØrledning direkte fra elva og inn i brønnen. Dette må sies å være en meget 

uheldig løsning av problemet, da vannet i Eio er forurenset. 

BrØnnen for Lægreid Skole ligger også helt i elvebredden. Denne brønnen 

eies av Ullensvang kommune og har 7 abonnenter utenom skolen. Under lave 

vannstander i Eio er det rimelig å anta at vannet blir tilstrekkelig renset i 

grunnen, som også vannprØven viser. Men under høyere vannstander vil elve

vannet renne rett ned i brønnen på grunn av et ganske stort hull i lokket på 

brønnen. Kommunen står ansvarlig og må påse at slikt ikke forekommer. 

BrØnnen er 2, 60 m dyp og vannstanden den 15. l. 1970 var 1,45 m under topp 

av kum. 

BrØnn - Lægreid 
Skole. Pilen viser 
lokket på brønnen. 

H.S. D. -Bilane's brønn ligger på Kjerringøya i elva ca. 150 m ovenfor brua i 

Nedre Eidfjord. Denne brønnen forsyner fØlgende med vann: 

l. H. S. D. -Bilane - servisestasjon, kafe, bilverksted og disponentbolig. 

2. Bergliot Riber - bustadhus 

3. Helge Vik " 

4. Margrehte Monsen " 

5. Eidfjord Ungdomsherberge. 

6. Ingeborg Vik - pensjonat og bustadhus. 

7. Eiliv O. Lægreid, bustadhus, bank og telefonstasjon. 



8. 

9. 
10. 

Il. 

12. 
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Kristian Herland - bustadhus. 

Anna og Helge Vik Il 

Eidfjord Samvirkelag - samvirkelag og bustadhus. 

Robert Herland, landhandel. 

Hans Johan Næsheim - bustadhus. 

13. Fridtjof Næsheim - bustadhus og lite fjøs. 

14. Eidfjord Ungdomslag - Ungdomshuset. 

15. Eidfjord gamle skole - nå bustadhus. 

16. Næsheims Carnpingplas s i Eidfjord Centrum. 

17. Hans L. Næsheim - bustad. 

18. Hans L. Næsheim - poståpneri, bustad. 

19. Nils Bjorei - bustadhus (nåværende eier Ullensvang kommune). 

20. Eidfjord Gamleheim. 

21. Eidfjord Sokneråd. 

Vannverkets ledning fra brønn til pumpekjeller har en dimensjon på 3 11
• I 

pumpekjelleren er det montert 2 motorer med centrifugalpumper. Fra den 

ene pumpen går vannet inn på en 2 500 liter trykktank. Motor og pumpe nr. 2 

er som reserve. 

BrØnn - H. S. D. 
-Bilane. Pilen 
vis er lokket på 
brØnnen. 

Brønnen er murt med rundstein. Lokket er støpt og er ganske tett. Den er 

2,50 m dyp. Vannstanden den 15. l. 1970 var 1,03 m under topp av brønn. Ved 

lave elvevannstander er det rimelig å tro at vannet blir renset i grunnen på veg 
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fra elva og inn i brønnen. Men ved høye vannstander vil elva flømme over 

brønnen og elvevannet vil sige direkte inn gjennom sprekker i lokket. BrØnnen 

ligger meget lavt og tidevannet vil i mange tiUelle gå svært nær opp til denne. 

Dette kan muligens medføre at man kan få tilsig av brakkvann inn i brønnen. 

RADIOISOTOP-, VANNINGS- OG FUKTIGHETSFORSØK 

Oppdragsgiveren Ønsker å få et forelØpig resultat av undersØkelsene tidlig på 

hØsten 1970. Det er allerede klart at grunnvannsforholdene i Øvre Eidfjord 

er ganske spesielle og vanskelige. På grunn av den korte observasjons

perioden, kan det komme til å by på vanskeligheter når man skal vurdere 

observasjonsmaterialet etter vanlige metoder, som beskrevet tidligere på 

side 8 - 10. 

Det vil være Ønskelig om man kunne sette igang med alternative undersøkelser 

i marken, som for eksempel bruken av RADIOISOTOPER for å bestemme 

grunnvannets bevegelses retning og hastighet. Radioisotoper i grunnvannsunder

søkelser har ikke, etter hva Grunnvannskontoret kjenner til, vært benyttet som 

metode i Norge tidligere. Sverige har derimot utført en del vellykkede grunn

vannsundersøkels er med radioisotoper . 

Undersøkelser av dette slaget må i tilfelle utføres sammen med Institutt for 

Atomenergi. 

Hva en slik undersØkelse i Øvre Eidfjord vil koste er vanskelig å si på det 

nåværende tidspunkt. De etablerte rørbrønnene kan med fordel nyttes ved et 

eventuelt radioisotopforsøk. Dette vil redusere kostnadene av et slikt forsøk 

betydelig, og det er rimelig å anta at undersØkelsene kan utføres innen for en 

Økonomisk forsvarlig ramme. 

Flatene i Øvre Eidfjord er et jordbruksom~åde som krever ganske meget vann 

for at veksten skal bli tiUredsstillende. De fleste gårdeiere har derfor 

skaffet seg vanningsanlegg. Når man skal vurdere grunnvannsforholdene på 

stedet er det viktig å vite i hvilken grad en langvarig og intens vanning av 

markene vil ha på grunnvannsnivået. Det ville derfor være ønskelig 

om Grunnvannskontoret fikk anledning til å foreta et vannings - og fuktighets

forSØk i dette området. Hvis disse målingene ble kombinert med andre gjøre

mål, ville utgiftene bli ubetydelige. 




