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SAMMENDRAG 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Hallingdal Bergboring på vegne av AI kommune. 
Ved Hallingdaiselvi der den renner ut i Oppsjø er det etablert en 19 meter dyp brønn i elveavsatt 
sandgrus, som forsyner Sundre vassverk med ca. 2000 abonnenter. I forbindelse med 
grunnvannsforurensing og en mage-tarm epidemi som fant sted i begynnelsen av januar 1998 ble NVE
Hydrologisk avdeling forespurt om å gjennomføre et sporstoff-forsøk for å spore forurensingskilde og 
transporttider fram til pumpebrønnen. I samråd med Ål kommune ble det også bestemt å gjennomføre 
georadarundersøkelser i det aktuelle området og å benytte en enkel numerisk modell som hjelpemiddel for 
å visualisere strømningsforholdene i løsmassene. 
I denne rapporten beskrives kun grunnvannsmodellen som benyttes og resultater av de forenklede to
dimensjonale simuleringene. Det presenteres imidlertid i vedlegg en beskrivelse av injeksjon (NaCl og 
DNA-molekyler) og prøvetakingsprosedyrer, samt resultater av det preliminære forsøket med injeksjon i 
begrenset avstand fra pumpebrønnen. 
Modellen er oppbygget for vinterforhold, men kan tilpasses andre sesonger og eventuelt spesielle 
hendelser ved å benytte de statistiske dataene som gis i vedlegg. Simuleringene som er gjennomført 
belyser en del viktige problemstillinger ved vannverket på Sundreøya. De illustrerer hvor viktig 
Hallingdaiselvi er for strømningsmønsteret, samtidig som infiltrasjon fra fjellsiden endrer 
innstrømningsområdet. For å få et bedre estimat av strømningsprofiler over elvesletten er det ønskelig 
med tilleggsinformasjoner om heterogenitet og mektighet av løsmassene. Mer pålitelige geologiske og 
jordfysiske data og flere vannstandsmålinger over hele elvesletten og i Hallingdaiselvi er nødvendig hvis 
man vil etablere en mer troverdig og detaljert modell. 
Denne typen modellering er ment å kunne benyttes som hjelpemiddel for å definere område bes kytte Ise 
(klausulering) av liknende grunnvannverk og vurdere virkningene på omgivelsene til grunnvannsuttak. Det 
er imidlertid nødvendig med 3D modellering for å kunne beregne vannoppholdstider i akviferen på en 
sikrere måte og for å kunne ta hånd om en mer komplisert og realistisk simulering. 

EMNEORD ANSVARLIG UNDERSKRIFT 

Grunnvann, drikkevannsforsyning, forurensing, numerisk 
modellering, sporstoff-forsøk. 

NORGES 
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 

BIBUOTEK 

~ . i J! . " ___ L...-,-el ~ ,.. '!. ..' (,.. ~ ..... ~ 

Svein Taksdal '. 
fungerende avdelingsdirektø r 

1 





Innholdsfortegnelse 

l. Innledning 

2. Programverktøy 

3. Beskrivelse av det modellerte området 

4. Modellparametre 
4.1. Akvifertype 
4.2. Grensebetingelser 
4.3. Akvifermektighet 
4.4. Tidsparametre 
4.5. Initiell grunnvannstrykkhøyde 
4.6. Hydraulisk ledningsevne 

4.6.1. Kornstørrelsesfordeling 
4.6.2. Pumpetest 

4.7. Effektiv porøsitet 
4.8. Tidsavhengig pumping 
4.9. Naturlig infiltrasjon gjennom terrengoverflaten 
4.10. Tilsig fra fjell 

5. Resultat 
5.1. Observerte grunnvannstander 
5.2. Simulerte horisontale strømningsprofil 

5.2.1. Pumpestillstand 
5.2.2 Pumpedrift 
5.2.3. Med høyere ledningsevne i elvas gamle løp 
5.2. 4. Forurensningstransport 

5.3 . Kalibrering 
5.3.1. Automatisk kalibrering 
5.3.2. Manuel kalibrering 

5.4. Simulerte vertikale strømningsprofil 

6. Konklusjon 

7. Forslag til videre arbeid 

Referanseliste 

Vedlegg 1: Frekvensanalyse av nedbørdata 

Frekvensanalyse av vannstand og vannføring i Oppsjøen 

Vedlegg 2: Prosedyre for injeksjon av DNA-sporstoff 

Prosedyre for prøvetaking av DNA-sporstoff 

Begrunnelse for valg av injeksjonspunkt 

Vedlegg 3: Preliminært sporstoff-forsøk 

. Side 

5 

5 

7 

8 
9 
9 
10 
11 
11 

15 
15 
16 
16 

18 
18 

25 

34 

35 

35 

36 

38 
42 

47 
48 
49 

51 

2 



Forord 

Hydrologisk avdeling, NVE, ble kontaktet av Ål kommune via Hallingdal Bergboring AS med 
forespørsel om å bistå i arbeidet med å gjennomføre et sporstoff-forsøk. Forsøket skulle gjøres i 
løsmassene nedenfor Ål sentrum, hvor kommunen tar ut grunnvann til drikkevannsforsyning. Denne 
vannforsyningsbrønnen som ble etablert i 1988 forsyner ca. 2000 abonnenter. Bakgrunnen for dette 
var en mage-tarmepidemi som fant sted i Ål kommune i januar 1998. Etter det vi har fått opplyst var 
det flest syke i løpet av helgen 16.-17. januar. Den mest sannsynlige årsaken til denne epidemien var et 
uhell som skjedde den 5. januar under arbeidet med rehabilitering aven kloakkledning. Uhellet 
skjedde ved kloakkledningen som går langs riksvei 7, på høyde med nordre hjørne av idrettsplassen. 
Mellom riksveien og idrettsplassen går en dreneringsledning som ender i en synkekum ved peilerør 11 
(fig. la). I denne synkekummen ble det også registrert kloakkutslipp. På grunn av heterogeniteter i 
avsetningen, og mulige lekkasjer i den gamle kloakkledningen, kan det være mange ulike 
transportveier fram til pumpebrønnen. En annen mulig årsak kan være at forurensningen har vært 
transportert med Hallingdalselvi. 

Ål kommune ønsket å sette i gang undersøkelser for å kartlegge strømningsmønstret i løsmassene, i 
første rekke for å teste ulike hypoteser for hvordan kloakken eventuelt kunne spres til 
vannforsyningsbrønnen på Sundreøya. Det kritiske spørsmålet er hvor lang oppholdstid vannet har i 
løsmassene. Spesielt viktig er det å få indikasjoner om hvor lang oppholdstiden kan være fra 
Hallingdalselvi og inn i brønnen. Den eneste måten å få verifisert oppholdstider i løsmassene er å 
gjøre sporstoff-forsøk. Slike sporstoff-forsøk er imidlertid kostbare å gjennomføre, først og fremst 
fordi det krever vannprøvetaking over lang tid, og fordi analysene er relativt dyre. Det er derfor 
nødvendig å begrense antall injeksjonspunkter. I dette forsøket ble antall sporstoff begrenset til 5 stk. 
For å illustrere mulige strømningsveier og beregne forventet oppholdstid er det svært ønskelig å 
gjennomføre strømningssimuleringer. Det er også ønskelig å få best mulig inntrykk av 
heterogenitetene i avsetningen, derfor var det foreslått å gjennomføre kartlegging av løsmassene med 
georadar. 

Undersøkelsesprogrammet, som ble definert i samsvar med Ål kommune, bestod dermed av tre trinn: 
- simulering i 2D av grunnvannstrømningsforhold; 
- sporstoff-forsøk med NaCl og 5 DNA-molekyler; 
- georadar undersøkelser. 

I denne rapporten beskrives kun det første trinnet, dvs. grunnvannsmodellen som benyttes og resultater 
av de forenklede to-dimensjonale simuleringene. Det presenteres imidlertid i vedlegg en beskrivelse av 
injeksjon- og prøvetakningsprosedyrer, samt resultater av det preliminær forsøket med injeksjon i 
begrenset avstand fra pumpebrønnen. 

Vi syns det er riktig å påpeke at Hydrologisk avdeling har bidratt med egeninnsats i dette prosjektet. 
Vi mener det er et stort behov for å kartlegge strømningsmønstre i liknende grunnvannsverk mer 
systematisk. Det er også behov for å utarbeide bedre retningslinjer for klausulering av nye vannsverk. 
Begge disse aspektene blir viktige når den nye vannressursloven trer i kraft. 

Sjefingeniør Øystein Aars har gjennomlest denne rapporten og vi vil benytte denne anledningen til å 
takke ham for hans viktige bidrag. 

Herve Colleuille 
prosjektleder 
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l. Innledning 
Hensikten med disse simuleringene er å få et bedre bilde av strømningsforholdene i de 
aktuelle løsmassene på Ål. Dette kan brukes til å illustrere størrelse av influensområdets til 
brønnen som forsyner Sundre Vassverk. Simuleringene kan også benyttes som hjelpemiddel 
for å definere områdebeskyttelse (klausulering) for å sikre abonnentene· et hygienisk sikkert 
og godt drikkevann. ~imuleringene er også brukt for å indikere forventede oppholdstider til 
sporstoffet som er injisert. 
Simuleringene som gjennomføres må betraktes som foreløpige. Etter hvert som man får 
resultater fra pumpetest, sporstofforsøk og grunnvannstandsmålinger ved forskjellige 
perioder, vil det være mulig å komplettere og forbedre modellen. 

2. Programverktøy 
Simuleringene utføres med et fritt tilgjengelig programverktøy!, ASM (Aquifer Simulation 
Model) slik at oppdragsgiver (Ål kommune eller Hallingdal Bergboring) kan arbeide videre 
med simuleringen på egen hånd hvis det er av interesse. ASM er en enkel modell som gjør det 
mulig å simulere grunnvannstrøm og transport av stoffer (f. eks. forurensning) i løsmasser. 
Programmet (ASM versjon 6.00) er Windowsbasert og derfor ganske brukervennlig. ASM er 
en to-dimensjonal numerisk strømnings- og transportsmodell for mettet sone. Programmet gir 
mulighet for å beregne stasjonær strømning eller tidsavhengig strømning. De modellerte 
akviferene diskretiseres i rektangulære elementer. De ukjente grunnvannstandene i akviferen 
bestemmes ved hjelp av andre gitte grunnvannstander og flukser. I dette arbeidet beregnes 
strømningsveier og vanntransporttid med Eulers integrasjon (Modul ASMPATH), mens 
stoff transport simuleres med en Random-Walk metode basert på Fokker-Planck-teori (Modul 
ASMWALK). 

AboUl AQudel Simulahon Model 

Il Aquifer SioouIation Modello. W_ 

Ver.ion 6.00 ~~ 
By W.·H. Chiang • W. I(in_. R. Rausc:h 
(cl Capyrighll989-1997. AI Right. Re.enred. 

Aquifer SioouIation Modellor Windows IASIoIWlNI i. a coaoplete 
Iwo-diooensional gr~ .. llow _ Iran.port _I. 
ASIoIWlN i. _.1 a lotal ._iIe ol ASM 5.0. which ..... under 
MS-DDS (lGnzeI>ach _Rau.ch. 1995~ 

ASIoIWlN .,.,.,. with a proleuional graphical ... er .... erlace. a 
liniI_lf.ence llow _ •• a looIlor lhe __ ic ~ation 
ol a llow _. a parlicle lr_ing .adel. a._ w .... 
I._porl _I. a linit_l.enea lr_I _._ .. _al 
uselul ~ i00i •. 

For _e inlor_ on 0I0deIing 3D llow _ salute lr_I 
in groundlNtet' with Proces.ing Wodfkn. 'Of \tIindowa._ 

htlp:lI .... workic_erve."-"'-.1W _H_ChianoI 

Fig.l. ASMs presentasjonsvinduet. 

! Programmet ASM kan lastes ned fritt fra Internett på følgende adresse: 
http://ourworld.compuserve.comlhomepageslW _H_Chianglasmwin.htp 
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Det aktuelle programmet (versjon 6.00) har kapasitet til å håndtere et gridnett på størrelse 
150x150, dvs. inntil 22500 elementer og 1000 tidsintervaller. Oppbyggingen av 
grunnvannsmodellen er gjort med bakgrunn i de tilgjengelige dataene for geometriske, 
hydrologiske, meteorologiske og eventuelle menneskeskapte elementer i terrenget (elv, 
innsjø, drenering, pumpebrønn, avrenning, nedbør ... ). 
Størrelsen på elementer kan varieres. Beliggenheten av hvert element beskrives ved hjelp av 
kolonner og rader (koordinatsystem (i, j». I områder med store grunnvannsgradienter bør man 
benytte et mest mulig finmasket nett. For fin oppdeling gir imidlertid en' tung og lite robust 
modell, og beregninger tar uforholdsmessig mye tid. 
Ved stasjonær strØmning må input-data som hydraulisk ledningsevne, effektiv porøsitet og 
grunnvannstand for hvert element oppgis. I tillegg må parametre som mektighet av akvifer 
(bunn og topp til akvifer for hvert element) og initielle betingelser defineres på forhånd. 
Modellen er i første omgang oppbygget for vinterforhold, men kan tilpasses for andre 
sesonger og eventuelt for spesielle hendelser (flom, lavvannføring, se vannstand og 
nedbørdata i vedlegg 1). Nedbørdata hentes fra Det norske meteorologiske institutt (DNMI) 
sin målestasjon Ål ill (periode 1957-1998). Vannstandsobservasjonene ved Oppsjøen-bru 
(NVEs sin stasjon) kan benytte som grunnlag for å estime vannstand i elva og Oppsjøen ved 
det aktuelle området. 

3. Beskrivelse av det modellerte området 
Simuleringene foretas på en avgrenset- elveslette som ligger sØr for Ål sentrum (fig. lb). 
Området består av Sundreøya og Rikterøyni, samt hele området med løsmasser mellom 
Oppsjøen, fjellet mot nordøst og Hallingdalselvi, venstre side. Grensebetingelser er relativt 
godt definerte. Oppsjøen og Hallingdalselvi danner naturlige grenser i sØr og øst for 
elvesletten. Fast fjell mot nord og vest, omtrent parallelt med hovedveien utgjør resten av 
grensen. Digitalkart 1:1000 (Ål kommune) brukes som grunnlag for å opprette gridnettet. 
For det aktuelle området anvendes et gridnett på størrelse 100xIlO, dvs. 11000 elementer. 
Området dekker et areal på 420x360 m2 (0,15 km2). Vi har valgt å bruke mindre størrelse for 
elementene på Sundreøya i nærheten av brønnen, hvor grunnvannstandsgradienten er størst. I 
dette gridnettet representerer de største elementene 1 Ox 10m2, og de minste elementene 2x2 
m2. Dette gridnettet utgjør rammen for den numeriske modellen. Gridnettet oppretter ved å 
bruke funksjonen "Mesh Size" i gridsmenyen. 
Denne modellen må betraktes som foreløpig og kan forbedres og kompletteres ved å benytte 
opplysninger som disponeres av kommunen for det aktuelle området. Dataene i kommunens 
GIS verktøy burde benyttes som grunnlag for å oppbygge gridnett og å legge inn nødvendige 
parametrer. 

Punkt 0st-koord. Nord- koord 2 
1 10080 293110 
2 10500 293110 
3 10080 292810 
4 10500 292810 

3 4 

Fig. 2. SK(NGO)-koordinater for de fire hjømnene på gridnettet. Kartgrunnlag: digitalkart 
l: 1000 Ål kommune BP 062-1-61. 
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Fig. 3. Gridnett over det modellerte området. 
Beliggenheten av pumpebrønnen og observasjonsbrønnene vises. 

Det andre trinnet etter oppretting av modellens gridnett er å OppgI de nødvendige 
parametrene for å kunne kjøre simulering. 

4. Modellparametre 

4.1 Akvifertype 
Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper grunnvannsakviferer, nemlig lukket ("Confined") 
og åpen ("Unconfined"). I en lukket akvifer er det et tett lag i toppen av det vann førende laget 
som gjør at grunnvannet blir stående under trykk. Løsmassene på Sundreøya er åpne helt til 
markoverflaten, og korrekt modellparameter vil altså være "Unconfined" i dette tilfellet. Dette 
er også et viktig punkt når det gjelder å begrense forurensende aktivitet i dette området. 
Den såkalte anisotropifaktoren angir forskjellen mellom strømningsparametrene i -x og -y 
retningen. Vi har ingen indikasjoner på at disse er avhengige av retningen, og vi antar derfor 
isotrope forhold som angis med" Anisotropy Factor" lik 1. For de vertikale simuleringene ble 
denne faktoren satt til 0,1. Dette betyr at i dette tilfellet det er 10 ganger lettere å strømme i 
det horisontale planet enn i det vertikale planet. 

~AQU1fef Ophons El 

Fig. 4. Akvifertype 
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4.2. Grensebetingelser 
Grensebetingelser for strømningsmodelleringen settes ved å oppgi verdien l for de aktive 
elementene (hvor grunnvannstandene beregnes), -1 for elementene hvor vannstanden holdes 
konstant over tid (kjent og konstant grunnvannstrykk), og O for elementene som er inaktive. 
Fast fjell som ikke er dekket av løsmasser er satt til O. I disse sammenhengene er sonen sØr 
for Hallingdalselvi og Oppsjøen ansett å ha mindre betydning for grunnvannsforholdene på 
Sundreøya. Disse cellene er derfor også gjort inaktive. Den aktive sonen består av hele 
området som er dekket av løsmasser. Sedimentene i det aktuelle området er deler av et delta. 
De grove løsmassene i deltaet utgjør den viktigste delen av grunnvannsakviferen. Vi antar at 
disse grove massene strekker seg et stykke ut i Oppsjøen, og vi har derfor valgt å legge 
grensen for akviferen et stykke ut i Oppsjøen. Denne grensen bør oppdateres når det 
foreligger informasjon om deltaavsetningen. Vi har også fått opplyst at vanndybden i vika 
mellom Sundreøya og hovedveien maksimalt er 50 cm. 

Fig.5. Grensebetingelsesvindu (høyre). Den aktive sonen vises både på venstre side (kart over 
det aktuelle området) og høyre side (modell). 

4.3 Akvifermektighet 

Akvifermektigheten for hvert element bestemmes ved bunn- og toppnivået til akviferen. Vi 
antar at bunnlaget som består av fast fjell kan betraktes som ugjennomtrengelig. 
For å oppgi akviferens bunn- og toppnivå kan man dele det modellerte området i ulike soner 
med samme verdier. Ut fra noe fjelI-kontrollboring, kan en bestemme gradient langs dalen. 
Den høyeste dybden ligger i den østlige delen av øya der elva renner ut i Oppsjø (ca. 25 m), 
mens den laveste dybden ligger i den vestlige delen av øya (ca. 8 meter). Toppnivået til 
akviferen tilsvarer omtrent overflatenivået siden mektigheten av den umettete sonen er svært 
begrenset. I figur 6 (venstre side) har vi modellert en U-formet dal. Man kan også konstruere 
bunnen slik at den får den dypeste delen langs et tverrsnitt mer midt i dalen (Fig. 6 høyre 
side). Denne parameteren bør oppdateres når det foreligger mer informasjon om formen til 
dalen og flere fjell-kontrollboringer. 
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Fig.6. Akviferens bunnivå. I modellen på høyre side er bunnen noe flatere 
(akvifennektigheten er angitt i meter). 

4.4 Tidsparametre 
Ved tidsavhengig strømning (ikke-stasjonær) er det mulig å oppgi ulike stressperioder med 
f.eks. ulike vannmengder som pumpes/injiseres, eller forskjellige 
avrenninger/nedbørsmengden over tid. Tidsparametre er ikke aktuelle ved simulering av 
stasjonær strømning. Tidsenhet bør velges i samsvar med de andre enhetene som brukes, slik 
at vannledningsevne gis for eks. i m/s eller i m/døgn. 

~ lime Pdldrneters EJ 

P.n.d -- P.n.dlAnalh ~ r---F_l-J 
1 Y •• 198 

C S ..... SI .. 

2 Ye. 864000 !!!....-=.~-----No 864000 rs....... Ti_ UtIiiI - . - 1 No 43200 a r-- " I 
No 43200 oeconcb ::J j 
No 43200 "'_ ............... LOIIIIIh 
No 43200 

. I: rr-s."c..oa.- --i No 43200 
No 43200 ..... "'1_5t-= I 

... 11 CiodN.-.3 • 1 
T_T_S ..... -3 . l_S.M........ I 
T_ 5_ 1_ .1.5&35IIE~ 

11 l 
-~. __ .. _~~. __ .--. .. _~ 

I Holp II loed. .. II' s_ .. II c..c.I II Ol:: I 

Fig 7. Tidsparameter vindu. I dette tilfellet angis parameteren is. 
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4.5 Initiell grunnvannstrykkhøyde 
Den initielle grunnvannstrykkhøyden (vannstanden) må oppgis for hvert element. De initielle 
trykkhøydene for de aktive elementene med konstant trykkhøyde holdes konstante i løpet av 
simuleringen, mens de andre beregnes. 
Observerte vannstander i januar 1998 (Hallingdal Bergboring, 1998a) danner grunnlaget for 
estimering av vannstand i det modellerte området. Enkel lin ær ekstrapolering og interpolering 
benyttes. Disse vannstander anses som representative for den aktuelle sesongen og holdes 
konstante under modelleringen. To modeller med ulike vannstander og hydraulisk gradient 
langs elva presenteres i figur 8. Modellen på venstre side blir brukt først, og deretter den på 
høyre side. Opplysningene om vannstandsgradienten langs Hallingdalselvi er usikre og bør 
oppdateres. For andre perioder av interesse eller spesielle hendelser som flommer eller 
lavvannføring er det nødvendig å forandre disse parametrene ved å benytte dataene som gis i 
vedlegg 1. 

Fig 8. Initiell trykkhøyde-vindu. To forskjellige modeller med ulike vannstander i Oppsjøen 
og Hallingdalselvi. Parameteren angis i mo.h .. 

4.6 Hydraulisk ledningsevne 

Hydraulisk ledningsevne (k) er et mål for avsetningens evne til å slippe gjennom vann. 
Hydraulisk ledningsevne i mettet sone avhenger av løsmassenes sammensetning og struktur 
(hovedsakelig porenes karakteristikker: størrelsesfordeling, kontinuitet og orientering). Tette 
masser (silt og leire) har lave k verdier (lO-lO til 10-6 m1s), mens grove masser (sand og grus) 
slik vi finner på Sundreøya kan ha k verdier som varierer fra 10-5 m1s (fin sand) til 10-1 m1s 
(grov grus). Det foreligger ingen direkte målinger av hydraulisk ledningsevne på Sundreøya. 
Derimot har vi komfordelingsanalyse og pumpetester som kan brukes for å estimere k
verdier. 
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Fig 9. Hydraulisk ledningsevne-vindu. I dette tilfellet angis parameteren i mls. 

4.6.1 Kornstørrelsesfordeling 
Partiklenes hydrauliske egenskaper er betinget av deres geologiske dannelseshistorie. Det 
modellerte området består av fluvialmaterialer, hovedsakelig sand/grus med et steinrikt lag 
fullt med finstoff (dårlig sortert materialie ) i den Øvre delen. Dette materialet ble transportert 
og avsatt under varierende strømningsforhold. På grunnlag av flybilder og opplysninger fra 
kommunen kan en si at det gamle hovedløpet av Hallingsdalelvi ble gjenfylt i begynnelsen av 
1980-årene slik at Sundreøya og Rikterøyni i dag danner en sammenhengende slette. 
Georadarundersøkelsen av området kan benyttes for å få en bedre oversikt over det aktuelle 
området, først og fremst ved å identifisere forekomsten av "kanaler" som tilsvarer elvas gamle 
løp. 

Hydraulisk ledningsevne til sandige sedimenter kan estimeres fra kornfordelingskurver ved 
hjelp av empiriske formler (Fetter, 1994). Hazens metode kan anvendes for sand med en 
effektiv kornstørrelse (d lO) mellom 0,1 og 3,0 mm: 

K = C (d lO) 
2 (1) 

hvor K er den hydrauliske ledningsevnen (emis), d lO den effektive kornstørrelsen (cm), og C 
en koeffisient som er mellom 80-120 for dårlig sortert grov sand, og mellom 120-150 for godt 
sortert grov sand. Hvor godt et sediment er sortert kan vurderes fra sorterings-indeks Cu: 

(2) 

hvor d 10 er kornstørrelsen for 10 vektprosent og d60 for 60 vektprosent. 
En prøve med Cu mindre enn 4 er godt sortert og større enn 6 dårlig sortert . 

12 



Man kan også benytte Shepherds formel som tar betraktning partiklenes geologiske : 
dannelseshistorie ( tekstur). 

(3) 

hvor C er en formindeks, d50 den midlere komstørrelsen (mm) og j en eksponent. Man kan 
anvende en grafikk hvor det er framstilt hydraulisk ledningsevne som funksjon av den midlere 
komstørrelsen for ulike sediment-typer (Fetter, 1994) . For elvavsetning K = 450 dl.65 

hvor K angis i ft/dag og d50 i mm (1 ft/dag = 0.305 m1dag). 

PrØvenr Dybde d lO d50 d60 d6Ql'd lO K (m1s) K (m1s) 
(m) (mm) (mm) (mm) sorteringsindeks Hazens metode Shepherds metode 

9.1 1-3 0,116 2,509 3,223 27,8 I 10-4 31O·J 

9.2 3-6 0,625 3,519 4,903 7,8 4 lO·' I 10·~ 

9.3 6-9 0,836 2,572 3,315 4,0 8 lO·' 7 lO·' 
904 9-12 0,544 2,206 3,172 5,8 3 lO·' 610.3 

9.5 12-15 0,556 3,031 4,847 8,7 3 10.3 9 10.3 

9.6 15-18 0,285 1,493 2,130 7,5 8 10-4 3 lO·' 

Tabell l. Estimering av avsetningens hydrauliske ledningsevne ut fra komstørrelsesfordeling. 
Prøvepunkt nummer 9. 

Prøvenr Dybde d to d50 d60 d6Ql'd to K (m1s) K (m1s) 
(m) (mm) (mm) (mm) sorteringsindeks Hazens metode Shepherds metode 

10.1 1-3 0,146 3,55 4,822 33,0 2 10-4 4 10-2 
10.2 3-6 0 ,155 1,779 2,271 14,6 2 10-4 410-3 
10.3 '6-9 0,203 2,222 3,144 15,5 410-4 6 10-3 
lOA 9-12 0,371 2,039 2,724 7,3 2 10-3 5 10-3 
10.5 12-15 0,272 1,27 1,71 6,3 8 10-4 2 10-3 
10.6 15-17 0,342 1,585 2,286 6,7 I 10-3 3 10-3 

Tabell 2. Estimering av avsetningens hydrauliske ledningsevne ut fra komstørrelsesfordeling. 
Prøvepunkt nummer 10. 

Prøvenr Dybde d to d50 d60 d6Ql'd to K (m1s) K (m1s) 
(m) (mm) (mm) (mm) sorteringsindeks Hazens metode Shepherds metode 

11.1 1-3 0,095 6,796 8,71 91 ,7 - 3 10-2 
11.2 3-6 0,403 2,442 3,574 8,9 210-3 710-3 

Tabell 3. Estimering av avsetningens hydrauliske ledningsevne ut fra komstørrelsesfordeling. 
Prøvepunkt nummer 11. 

Det er usikkerheten og antagelser som gjør at disse verdier må benyttes forsiktig. Imidlerti? 
gir dette en indikasjon på størrelsen til den hydrauliske ledningsevnen, som estimeres til 
mellom 10-2 og 10-4 m1s for de fleste prøvene. 
Disse prøvene er ikke representative for hele det modellerte området. Det gamle hovedløpet 
til Hallingdalselvi danner et område med sannsynligvis høyere permeabilitet. Modellen er 
bygget opp slik at man kan lage flere soner med ulike permeabiliteter. Man kan prøve med 
forskjellige verdier og benytte den automatiske kalibreringen som beregner den hydrauliske 
ledningsevnen i angitte soner slik at de beregnete grunnvannstandene tilpasses de observerte 
grunnvannstandene best mulig. 
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4.6.2. Pumpetest 
Hydraulisk ledningsevne basert på komfordelingsanalyse er en punktmåling. Fordi 
løsmassene på Sundreøya ikke er homogene vil denne verdien variere mye fra punkt til punkt. 
En pumpetest derimot gjenspeiler en gjennomsnittsverdi over et mye større område. For den 
type grunnvannssimuleringer vi har gjort i dette prosjektet er gjennomsnittsverdier langt 
viktigere enn punktmålinger. I begynnelsen av februar ble det gjennomført korttidsmålinger 
av grunnvannstand ved pumpestart og pumpestopp (Hallingdal Bergboring). Ved pumpestart 
senkes grunnvannstanden i området rundt pumpebrønnen, mens etter pumpes topp stiger 
vannstanden tilbake til opprinnelig nivå. Målinger av slike senknings- og stigningsforløp kan 
benyttes for å beregne viktige strømningsparametre som hydraulisk ledningsevne (K) og 
storativitet - også kalt magasinkoeffisient- (S). I en lukket akvifer er storativiteten et mål for 
hvor mye vannet i det vannførende laget kan komprimeres som følge av endringer i 
grunnvannstrykket. 
I denne rapporten er kun senkningen fra peilebrønn 10 B benyttet. Denne peilebrønnen ligger 
23 m fra pumpebrønnen og filteret er på samme dybdenivå som pumpebrønnen. Vi kan derfor 
anta at strømningen i dette området er tilnærmet horisontal. Dermed kan vi benytte 2-
dimensjonale analytiske løsninger for finne K og S. I dette tilfellet har vi benyttet en standard 
metode hvor en såkalt Theis typekurve tilpasses observasjonene (prosedyre 3.3 hos Kruseman 
and de Ridder, 1991). Resultatet av denne analysen er vist i figur 10. Hydraulisk ledningsevne 
ble estimert til 6,3'10'3 m/s og storativiteten ble anslått til 1,9'10.7. Fordi den observerte 
senkningen er relativt flat kan typekurven parallellforskyves langs y-aksen uten at 
tilpasningen blir vesentlig dårligere. Det innebærer at usikkerheten i S verdien er relativt stor. 
S kan godt være ned i mot 10.3 uten at det Øves vold på dataene. 
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Fig. 10. Analysen av dataene fra pumpetesten v.h.a. Theis metode. 
(s) er senkningen i meter, (r) er radiell avstand fra pumpebrønn i meter, (t) er tiden i sekund, 
og Weu) er den såkalt Theis brønnfunksjon. 
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4.7. Effektiv porøsitet 

Vann i løs avsetninger lagres og transporteres i hulrommene (porøsiteten) mellom 
jordpartiklene. Effektiv porøsitet er et mål for hvor mye mobilt- eller uttakbart-vann 
avsetningen kan inneholde. En del av vannet er fast bundet til de fineste partiklene og beveger 
seg ikke. Den effektive porøsiteten er derfor mindre enn den totale porøsiteten. Den totale 
porøsiteten av et materiale som består aven blanding av grus og sand er mellom 20 og 35 %. 
Avsetningen i elvesletten er dårlig sortert. Vi antar derfor at avsetningens effektive porøsitet 
er mellom 10 og 25 %. 
Effektiv porøsitet, sammen med hydraulisk ledningsevne i hvert element benyttes ved hjelp av 
Darcys lov for å beregne den gjennomsnittlige hastigheten til vannstrømningen i porØse media 
(se 5.2.4.). 

Fig 11. Effektiv porøsitet vindu. I dette tilfellet har parameteren ingen dimensjon. 

4.8. Tidsavhengig pumping 
Vannmengde ved pumping (ytelse) er satt til -0.03 m3/s (30 lis). I første omgang kjøres 
simuleringene ved stasjonær strømning. Det er også mulig å simulere strømningsmønsteret 
ved ulike driftsperioder i løpet av et døgn. Dette er imidlertid mer kompliserte simuleringer. 
For å få et mest mulig entydig svar fra sporstoff-forsøket anbefalte vi i dette tilfellet å ha en 
konstant pumpe rate gjennom hele forsøket. 
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Fig 12. Kunstig infiltrasjonsvindu. I dette tilfellet angis parameteren i m3 Is . 
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4.9 Naturlig infiltrasjon gjennom terrengoverflaten 
Denne parameteren anvendes for å simulere infiltrasjon gjennom terrengoverflaten ved 
nedbør og snøsmelting. Parameteren angis for eks. i m3/s.m2

. I første omgang ser vi bort fra 
denne parameteren fordi om vinteren kan vi normalt anta liten infiltrasjon på grunn av snØ og 
tele. Det var midlertidig noen milde perioder i januar og februar 1998 hvor det trolig var 
snøsmelting. For andre periode av året kan man benytte de statistiske dataene som gis i 
vedlegg 1. Størrelsen på nedbøren er hentet fra 41-års periode (1957-1997). Det kan antas lik 
nedbørfordeling over det modellerte området. 

, 
AlceI._.inlhe~'-"be""'-'" , .--ar--... ~ 

Fig 13. Nedbørlsnøsmeltingsvindu. I dette tilfellet angis parameteren i m3/s.m2
• 

4.10. Tilsig fra fjell 
Grunnvannet fornyes i det aktuelle området hovedsakelig fra Hallingdalselvi, men en god del 
vann trenger også ned fra fjellsiden . Overflate-avrenningen fra fjellet som når det aktuelle 
området er imidlertid liten fordi grøfter langs hovedveien avskjærer vanntilsig til det simulerte 
området. Grunnfjellet på Ål er relativt oppsprukket slik at vann kan infiltreres i dybden i 
grunnvannmagasin i løsmassene ved innstrømningsområder. 
Tilsigsområdet er antatt å være ca. 0,2 km2

• De meteorologiske dataene fra DNMls stasjon Ål 
III kan deretter benyttes for å estimere tilsig fra fjellet til det aktuelle område (se vedlegg 1). 
Urbanisering av et nedbørfelt innebær en lang rekke inngrep (veier, bekkelukninger, 
drenering, ledningssystem, pumping .. ) som påvirker de naturlige hydrologiske forholdene 
(infiltrasjon og fordamping er redusert) og gjør det vanskelig å estimere den totale 
avrenningen og innstrømningen i det aktuelle området (Sælthun, 1978). Derfor bør 
estimeringen av den totale innstrømningen fra fast fjell betraktes som relativt usikker. 

Fig 14. Infiltrasjon fra fjell-vindu. I dette tilfellet angis parameteren i m3/s . 
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Fig. 15. 
Observerte grunnvannstander i elvesletten på Sundreøya, AI i Hallingdal. 
11/12 februar 1998 (Pumpetest gjennomført av Hallingdal Bergboring): 
1 . Pumpestillstand 
2. Pumpebrønn i drift (27,31/s). Strømningsprofil nær overflaten: 5/10 m (brønn 1a, 3a, 8, 10a) 

~ 3. Pumpebrønn i drift (27,3 I/s). Strømningsprofil i et dypere nivå: 15/20 m (brønn 1 b, 3b, 10b). 
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5. Resultat 

5.1. Observerte grunnvannstander 

Surfer programverktøy anvendes for å lage grunnvannskart over Sundreøya. De observerte 
grunnvannstandene som er målt ved pumpetesten (Hallingdal Beigboring,11112 februar 1998) 
benyttes som grunnlag (tabell 4). 
Figur 15 viser grunnvannstander ved pumpestillstand og drift. Disse grunnvannstandene gir 
imidlertid en grov forenkling av grunnvannsforholdet, fordi det er for få observasjoner og 
fordi de observerte vannstandene er avhengige av måledybde. Måledybden er spesielt viktig 
ved pumpedrift. Grunnvannstand i samme nivå som filterrøra i brønnen viser større 
avsenkning, derfor har vi valgt å presentere grunnvannstander både nær overflaten og på et 
dypere nivå. Grunnvannstrømmen går mer eller mindre parallelt med Hallingdalselvi og ut i 
Oppsjøen. Ved stillstand er grunnvannet i rØr 11 (og 4) på et lavere nivå enn i pumpebrønnen, 
og fører derfor ikke vann fram til brønnområdet. Influensornrådet til pumpebrønnen er ved 30 
Vs relativt begrenset. Imidlertid viser pumpetesten en grunnvannsenkning på 4 cm både i 
brønnene 5 og 6, som ligger henholdsvis 100/120 meter fra pumpebrønnen. Generelt sett er 
variasjonen i grunnvansnivå mellom pumpedrift og pumpestillstand små, og endringene skjer 
svært raskt etter stopp og start av pumpa. Stasjonær tilstand nåes etter bare 1-2 timer. Årsaken 
til dette er avsetningens høye permeabilitet. Senkningstraktene er ellipseformet med litt 
forskjellig orientering i forhold til observasjonsbrønndybde. Dette kan tyde på ulik hydraulisk 
ledningsevne i de to nivåene, men det er for få observasjoner til å trekke noen sikker slutning. 
Ut fra figur 15, kan man si at den hydrauliske gradienten mellom pumpebrønn og 
observasjonbrønnen 11 er mye lavere enn mellom pumpebrønnen og observasjonbrønnene 8 
og 1. Dette tyder på at den gjennomsnittlige hydrauliske ledningsevnen er større i retning til 
punkt 11 enn til elva/punkt 1 og 8. Dette betyr at det sannsynligvis er tette lag i bunnen av 
elva og/eller i akviferen under elva. 

5.2. Simulerte horisontale strømningsprofil 

I første omgang antas det at avsetningen er homogen og isotropisk ved å legge inn like verdier 
på avsetningens egenskaper for alle elementer (hydraulisk ledningsevne, porøsitet). 
Akvifermektighetene og de initielle trykkhøydene som benyttes vises i figur 6 og 8, venstre 
side. Dette betyr at grunnvannet strømmer like lett i alle retninger, dvs. at det ikke 
forekommer noen foretrukket retning. Deretter simuleres effekten av høyere hydraulisk 
ledningsevne i et gammelt elveløp (fig. 16). 

Fig.16. Elvas gamle løp. 
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Fig 17. Horisontale strømningsprofil vinterstid. Elvesletten sør for Al, Hallingdal. 
Strømningsprofil ved pumpestillstand (venstre) og pumpedrift (30 lis) (høyre). 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,004 mls) og effektiv porøsitet (15%) over hele elvesletten. 
Grunnvannstrømning: 1 uke mellom to piler 
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Fig 18. Sim ulering av horisontale strømningsprofil 
ved høyere hydraulisk ledningsevne i et gammelt løp. 

tN 

Det antas lik hydraulisk ledningsevne utenfor elvas gamle løp (K = 0,001 m1s) og inne i elvas gamle løp (k=O,Ol m1s). 
Det antas lik effektiv porøsitet (15%) over hele elvesletten. Venstre side: pumpestillstand; høyre side: pumpedrift (301/s) 
Grunnvannstrømning: 1 uke mellom to piler 



5.2.1 Pumpestillstand 
Forutsetning: Det antas lik hydraulisk ledningsevne (k = 0,004 mJs) og effektiv porøsitet 
(15%) over hele elvesletten. Det antas også null nedbørinfiltrasjon og innstrømning fra 
fjellsiden på grunn av tele i bakken og kuldegrader (snø). 

Resultat (fig. 17): Hallingdalselvi presser vann inn i løsmassene, spesielt øverst på elvesletta. 
Deretter strømmer grunnvannet mer eller mindre parallelt med Hallingdalselvi mot Oppsjøen. 
Ved elvebredden nedenfor stryket strømmer en stor del av grunnvannet tilbake i 
Hallingdalselvi, mens langs grensen til fast fjell strømmer vannet mot Oppsjøen. I 
virkeligheten strømmer grunnvannet tilbake i akviferen under elva. Vannets som infiltreres fra 
Hallingdalselvi øverst på elvesletta tar mellom 2 uker og 3 måneder før det kommer ut til 
akviferen under elva/sjøen nederst på elvesletta. 

5.2.2. Pumpedrift 
Forutsetning: Samme forutsetning som ved pumpestillstand. Men denne gangen pumpes 0,03 
m3/s (30 Vs) i brønnen. 

Resultat (fig. 17): Strømningsmønsteret forblir omtrent det samme i hele det modellerte 
området, bortsett fra på Sundreøya hvor vannet strømmer mot brønnen. Man kan se at vannet i 
observasjonsbrønne 6, 4 og 5 fortsatt strømmer mot Hallingdalselvi (akviferen under elva). 
Vannet som infiltreres oppstrøms i Hallingdalselvi tar mellom 9 til 18 uker for å komme fram 
til uttaksbrønnen. Imidlertid forsynes brønnen direkte fra Hallingdalselvi (området nedenfor 
stryket) og fra Oppsjøen i mindre enn 5 dager. 

5.2.3. Med høyere ledningsevne i elvas gamle løp. 
Forutsetning: Det antas lik hydraulisk ledningsevne utenfor elvas gamle løp (k = 0,001 mJs), 
mens k inne i elvas gamle løpet settes 0,01 mJs. Det antas lik effektiv porøsitet (15%) over 
hele elvesletten. Det antas i tillegg null nedbørinfiltrasjon og null innstrømning fra fjellsiden 
på grunn av tele i bakken og kuldegrader (snø). 

Resultat (fig 18, venstre side): Strømningsmønsteret forblir omtrent det samme utenfor elvas 
gamle løp. Det gamle løpet fungerer imidlertid som en foretrukket strømningsvei, som 
forsyner pumpebrønnen fra elveinfiltrasjon oppstrøms. I dette tilfellet tar vannet som 
infiltreres oppstrøm i Hallingdalselvi (sør for idrettsplassen), 5-6 uker på å komme fram til 
brønnen, mens vannet som strømmer langs fjellet tar flere måneder på å komme fram til 
Oppsjøen. 

5.2.4. Forurensningstransport 
Forurensning i fonn av tilfeldige utslipp vil være begrenset i utbredelse og omfang, men hvis 
forurensningen har pågått over lengre tid kan den ha spredd seg til store deler av 
grunnvannsmagasinet. Forurensning som oppstod på Sundre vannverk var sannsynligvis et 
akutt engangstilfelle. 
Tre hovedprosesser styrer transport av stoffer i grunnvann: 

diffusjon som skyldes forurensningstrømning fra et sted med høy konsentrasjon av den 
aktuelle forurensingen til et sted med lav konsentrasjon; 
Dispersjon som skyldes heterogeniteter i løsmassene; 
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Fig. 19. Influensområdet til pumpebrønnen. 

Estimert grunnvannstrømning mot pumpebrønnen ved ulike hydrauliske ledningsevner. 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne og effektiv porøsitet (15%) over hele elvesletten for hvert tilfelle. 
Transporttiden er beregnet med utgangspunkt i pumpebrønnen ("backward particle tracking"). 
Det er 1 dag mellom to piler. Simuleringsperiode er 30 dager. 



f0 
v.l 

Conc. 

6.521::.01'----------------- ___ o: -- -------------------:------- ------ --------
------ --------------~-- -------------------:------------- --------
-------------- ______ 10---- ______________ ___ ... ____ . _______________ _ 

, , 

: x :::::: ~ ::::::::::t::::~:::::::::::::::j:~::::::~~~::: 

t· ··R~~~··~~·~~~·'~·~········~···~ ··~~·fli~~~· k •• 
UE +O i 

Fig. 20. Transport av stoffer i grunnvannet 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,004 m1s) og effektiv porøsitet (P = 0,15) over hele elvesletten. 
Pumpedrift (30 lis) . På venstre side vises gjennombruddskurver som registreres i hver observasjonsbrønn (punkt 1 (PlO), 
punkt 2, punkt 3 (brønn». 



adveksjon hvor forurensning transporteres sammen med vann (Darcys lov benyttes for å .. 
beregne strømningshastighet). 

Flere faktorer påvirker transport og spredning av stoffer 
tetthetsforskjeller, sorpsjon-adhesjon, biologisk nedbrytning) . 

grunnvann (fortynning, 

Figur 19 viser strømningshastigheter mot brønnen for ulike hydrauliske ledningsevner ved 
samme effektive porøsitet. Modul ASMP A TH (Pathlines ) i ASM programverktøy kan 
benyttes for å simulere vannbevegelse fra et gitt punkt. ASMP A TH kan også anvendes for å 
visualisere influensområdet til pumpebrønnen. Ut fra figur 19 kan man se at vannet tar 
mellom 1 til 3 dager for å bevege seg fra observasjonsbrønn lOB til pumpebrønnen. Man kan 
merke seg at jo mindre den hydrauliske ledningsevnen er, jo mer sirkulært og bredt vil 
influensområdet rundt brønnen være. 
Ved hjelp av modul ASMW ALK i ASM programverktøy kan man visualisere transport av 
ulike stoffer (partikler) i grunnvannet over tid. Flere parametre som beskriver stoffers 
transportegenskaper i grunnvann må oppgis. De to viktigste er "Longitudinal Dispersivity" 
som er et mål på spredningen langs strømningslinjene og "Transverse Dispersivity" som angir 
spredning på tvers av strømningslinjene. Verdien for parametren "Longitudinal Dispersivity" 
bør være flere ganger større enn "Transverse Dispersivity". Jo større disse parametrene er, 
desto større er spredningen. Man kan også simulere biologisk nedbrytning ved å anvende 
parametren "Decay Rate" og en eventuell adsorpsjonsprosess ved parametren "Retardation" 
dersom man har opplysning om dette. Figur 20 viser transport av partiklene og 
gjennombruddskurver ved 3 observasjonspunkt. Ut fra figur 20 kan man se at partiklene tar 3 
dager for å bevege seg fra observasjonsbrønn lOB til pumpebrønnen. 

Foreløpige resultater viser at det tok 60 min fra injeksjonspunktet (observasjonsbrønn lOB) til 
gjennombrudd av saltløsningen nådde fram til brønnen. Maksimum konsentrasjon passerte 
etter 110 min (se vedlegg 3). Dette betyr at vår 2D-modell underestimerer 
strømningshastighetene. Årsaken til dette er for det første at det i modellen tas inn vann i 
pumpebrønnen over hele det vannførende laget (25 m), mens i virkeligheten pumpes det bare 
inn gjennom et 6 m langt filter. I nærheten av brønnen gir dette selvsagt høyere hastigheter. 
Dessuten blir det ikke tatt godt nok hensyn til de vertikale heterogenitetene. 
I umiddelbar nærhet til pumpebrønnen kan vi gjøre en enkel kvalitativ korreksjon. Hvis vi tar 
vannmengde QI ut av et filter med tverrsnitt AI = LI B hvor LI er filterlengde og B omkretsen 
av filteret (B = 2m), vil vannhastigheten V I inn i filteret være gitt ved: 

V I = QI/(n AI) hvor n er den effektive porøsiteten. 

Tar vi vannmengden Q2 ut av filteret (A2 = L2 B), er hastigheten V2lik: 

Hvis QI = Q2 blir forholdet mellom VIN 2 = L2/LI 

I ASM antas det at filteret går gjennom hele det vannførende laget (L2 = 25 m). I 
virkeligheten tar vannet inn gjennom LI = 6 m. 
Dette gir: VIN 2 = 25/6 og betyr at vannsoppholdstiden som beregnes kan korrigeres ved å 
multiplisere2 verdiene med ca. 4,2. 

2 Legg merke at verdiene for vannstransportiden som oppgis (figur) ikke er korrigert i denne rapporten. Dette 
gjelder bare de horisontale strømningsprofil. 
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Med en slik korreksjon blir den simulerte oppholdstiden fra brønn 10B ca. 1,4 timer til 
pumpebrønnen (hvis k = 0,1 m1s og n = 10%). 

For å få gjennombrudd av sporstoff på 1 time, vi antar horisontal strømning, så må hele 
vannmengden i det vannførende laget blir trukket inn i pumpebrønnen. Hvis vi antar at dette 
volumet kan beskrives som en sylinder får vi følgende enkle regnestykke: 

V=nM1tr2 

V er vann volumet, n er effektiv porøsitet, M er mektigheten av det vannførende laget og r er 
avstanden mellom injeksjonspunktet og pumpebrønnen. I dette tilfellet er r= 23 m. Vi vet at 
pumperaten er 98,2 m3/t og vi antar en effektiv porøsitet på n= 10%. 
Mektigheten til det vannførende laget blir da: 
M= 98,2/(0,17t (23)2)= 0,6 m 

Dersom det vannførende laget hadde vært 6 m mektig måtte porøsiteten vært kun 1 %, noe 
som virker svært urimelig. Det vil si at ut fra renne volumbetraktninger kan vi med rimelig 
sikkerhet si at det vannførende laget mellom observasjonbrønn 10B og pumpebrønnen har en 
mektighet som er adskillig mindre enn 6 m. 

5.3. Kalibrering 
Strømning av vann i mettet avsetning beskrives ved Darcys lov. Darcys lov sier at vannets 
hastighet i en gitt avsetning er proporsjonal med trykkhøyden (vannivåforskjell dh) og 
omvendt proporsjonal med avstanden (x). 

Q=KAdh/dx 

Q er vannmengde i m3 Is, K hydraulisk ledningsevne i m1s og dh/dx hydraulisk gradient. 
Vannstanden i elvesletten på Ål styres av hovedvassdraget. Det er trykkforskjellen (vannivå
forskjell dh) mellom Hallingdalselvi og Oppsjøen som er drivkraften for grunnvannstrømmen 
i elvesletten. Kunnskapen om de initielle vannstandene langs Hallingdalselvi er derfor 
avgjørende når det gjelder simulering av grunnvannstrømningen. 

Siden man ikke sitter inne med tilstrekkelige opplysninger om jordfysiske parametre 
(hydraulisk ledningsevne, effektiv porøsitet) og hydrologiske parametre (akvifermektighet, 
hydraulisk gradient i Hallingdalselvi, tilsig fra fjell) angående det modellerte området, 
innebærer dette et høyt antall frihetsgrader. Modellen bør derfor kalibreres mot observasjoner. 
Det finnes flere muligheter angående kalibrering. Den første er å utnytte den automatiske 
kalibreringen til ASM programmet. I denne automatiske kalibreringen blir bare hydraulisk 
ledningsevne justert for å få best mulig tilpasning mellom observerte og simulerte 
grunnvannstander. Soner hvor det er målt minimum en grunnvannstand kan defineres for å 
kalibrere hydraulisk ledningsevne i de aktuelle sonene. 
Den andre muligheten er å benytte både de observerte vannstandene og sporstoffhastigheter 
for å kalibrere modellen manuelt ved å forandre ulike parametre. Dette er et tidkrevende 
arbeid med prøving og feiling. 
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Fig 21. Automatisk kalibrering av modellen. 
Det antas flere soner med lik hydraulisk ledningsevne. For hver sone er hydraulisk ledningsevne (parameter) 
justert for å få best mulig tilpasning mellom observerte og simulerte grunnvannstander. 



5.3.1. Automatisk kalibrering 
Grunnvannsmålinger under pumpetesten anvendes for kalibreringen. Tabell 1 gir en oversikt 
over disse observasjoner. 

grunnvansnivå ved grunnvansnivå ved Rørtopps Dybde Avstand fra 
pumpestillstand pumpedrift høyde brønn 

(m o.h.) (m o.h.) (m o.h.) (m) (m) 
Brønn 426,54 425,86 428.27 19,0 O 
PB lB 426,59 426,12 429.11 21,3 4 
PB lA 426,58 426,46 - 9,5 4 
PB 9 426,55 426,08 428.85 17,0 5 
PB 8 426,56 426,46 428.95 4,0 8 
PB 10B 426,56 426,31 428.54 17,5 23 
PB lOA 426,58 426,41 428.61 7,7 23 
PB 3B 426,58 426,48 17,9 72 
PB 3A 426,56 426,48 428.78 9,5 72 
PB4 426,48 426,44 427.90 8,7 84 
PB 11 426,51 426,45 ? 6,0 101 
PB5 426,59 426,53 430.63 9,5 112 
PB 6 426,56 426,52 428 .89 9,1 119 
Tabell 4. Oversikt over observerte grunnvansnivå ved pumpestillstand og pumpedrift (27,3 
lis). 11/12 februar 1998. 

5.3.1.1. Pumpestillstand 
Tabell 5 viser kalibreringsresultater ved pumpestillstand. Vi antar lik hydraulisk ledningsevne 
over hele elvesletten (antall soner er l). Man kan merke at avviket mellom de observerte og 
beregnede vannstandene er størst (eller minst) ved 3 punkter som ligger på et lavt topografisk 
nivå i nærheten av eller i elvas gamle løp. Det er prøvet med ulike verdier for vannstander i 
Oppsjøen og med samme gradient i Hallingdalselvi, slik at forskjellen mellom de observerte 
og simulerte grunnvannstandene er minst. Forandring av k-verdier medfører ikke noen 
bedring i kalibreringen selv om det benyttes flere soner med ulike beregnede k-verdier (fig. 
21). Denne automatiske kalibreringsrutinen avhenger av hvor god soneinndelingen er i 
forhold til virkeligheten. 

Observasjonspunkt Avvik mellom observerte A vvik mellom observerte 
og beregnede vannstander og beregnede vannstander 

(m) (m) 
Vannstandsgradient i elva: 426,4 - 427,5 mO.h. 426,55 - 427,60 

Beregnet K-verdien 5 10·j mls 5 10·j mls 

Sum of squared deviations 0,15 m O,lOm 
l 0,184 0,032 

Br 0,134 -0,017 
3 0,113 -0,062 
4 -0,0002 -0,166 
5 0,13 -0,025 
6 -0,0089 -0,211 
8 0,153 -0,0003 
9 0,145 -0,0068 
10 0,153 -0,0039 
I1 0,036 -0,15 

Tabell 5. Kalibreringsresultater ved pumpestillstand. I kolonne 2 ble verdiene for vannstand i 
Oppsjøen forandret slik at avviket mellom de fleste observerte og beregnede vannstandene er 
minst. 
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Fig 22. Horisontale strømningsprofil. Konsekvens av endring av akvifermektigheten. 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,004 m/s) og effektiv porøsitet (15 %) over hele elvesletten. 
Pumpedrift (301ls). Grunnvannstrømning: 1 uke mellom to piler. 



~ 
\.9 

Fig 23. Horisontale strømningsprofil. Infiltrasjon fra fast fjell. Elvesletten sør for AI, Hallingdal. 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,01 m1s) og effektiv porøsitet (10%) over hele elvesletten. 
Det antas også mindre akvifennektighet over hele området (kfr fig. 22). 
Strømningshastighet: l uke mellom to piler (venstre), l dag mellom to piler (høyre). 
På venstre side vises strømningsveier fra elva og fra innstrømningsområder i fast fjell. På høyre side vises det samme, 
men transporttiden er beregnet med utgangspunkt i pumpebrønnen ("backward partic1e tracking"). 
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Fig 24. Horisontale strømningsprofil. Infiltrasjon fra fast fjell. Elvesletten sør for Ål, Hallingdal. 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,01 mls) og effektiv porøsitet (10%) over hele elvesletten. 
Det antas også mindre akvifennektighet over hele området (kfr fig. 22). Strømningshastighet: 1 uke mellom to piler (venstre), 
1 dag mellom to piler (høyre). På venstre side vises strømningsveier fra elva og fra innstrømningsområder i fast fjell. 
På høyre side vises det samme, men transporttiden er beregnet med utgangspunkt i pumpebrønnen. 
Legg merke til at i henhold til denne modellen er det kun et begrenset område oppstrøms som infiltrerer til pumpebrønnen. 



5.3.1.2. Pumpedrift 
Tabell 6 viser kalibreringsresultater ved pumpedrift (301Is). Vi antar lik hydraulisk 
ledningsevne over hele elvesletten. Legg merke til at største avvik mellom observerte og 
beregnede grunnvannstanden ikke befinner seg ved samme observasjonspunkt som ved 
pumpestillstand. I tillegg til de observerte vannstandene er det tydelig sammenheng med 
måledybder i nærheten av pumpen. Pumping forårsaker stor senkningsgradient rundt brønnen 
og den kan ikke simuleres i vår modell (gridnett avstand: 2m). Hvis man tenker på at 
avsetningen består av flere lag med ulik hydraulisk ledningsevne (noen tette lag) og 
mektighet, kan dette forklare at vannstandene som er målt avhenger av måledybden. Dette 
tyder på at man sannsynligvis ikke kan forbedre modellen ved å forandre de fysiske 
parametrene (permeabilitet og porøsitet) siden ASM bare kan operere med 2D. 
Estimeringsfeil som modellen angir, blir mindre ved å bruke de største vannstandene i elva 
og Oppsjøen som grunnlag. Denne modellen blir derfor brukt videre. 

Observasjonspunkt Avvik mellom observerte Avvik mellom observerte Avvik mellom observerte 
og beregnede vannstander og beregnede vannstander og beregnede vannstander 

(m) (m) (m) 
Vannstandsgradient i elva: 426,4 - 427.5 mo.h. 426,55 - 427,60 426,55 - 427,60 

Beregnet K-verdi 510-.1 mJs 2 10-.1 mJs 9 10-4 mJs 
Sum of squared deviations 0.55m 0,16m 0,19m 

la/lb -0,008 0,257 0,260/-0,0799 
Br -0,488 -0,147 -0,209 

3a/3b -0,146 0,042 0,056/0,056 
4 -0,163 0.007 0,0005 
5 -0,085 0,077 0,080 
6 -0,212 -0,002 0,021 
8 -0,031 0,185 0,189 
9 -0,394 -0,166 -0,159 

1Oa/10b -0,128 0,064 0,073/-0,02 
Il -0,211 -0,009 0,022 

Tabell 6. Kalibreringsresultater ved pumpe drift (30 lis). I de to første kolonnene vises kun 
resultater ved brønnene med de høyeste filtemivåene (1, 3, og 10). I kolonne 3 er både de 
nederste og øverste filtrene med. 

5.3.2 Manuell kalibrering 
I figur 22 er mektigheten på akviferen mindre enn i den opprinnelig modellen. I tillegg er det 
lagt en sone langs fjell grensen med 2 meter akvifermektighet. Man ser at vannet som 
infiltreres oppstrøms i Hallingdalselvi tar en kortere vei for å komme fram til brønnen (se 
også forklaring: punkt 5.2.4). 
De to parametrene hydraulisk gradient i Hallingdalselvi og akvifermektighet burde kunne 
estimeres mer nøyaktig og deretter legges inn i modellen. 

Figurer 23 og 24 viser konsekvensene av å legge inn infiltrasjon av vann fra fast fjell. For 
denne simuleringen ble hydraulisk ledningsevne satt til 0,01 mJs og effektiv porøsitet til 10% 
over hele elvesletten, samt en mindre akvifermektighet som gir større vannhastighet. I denne 
simuleringen beveger vannet seg fra observasjonsbrønn 10 til pumpebrønnen på mindre enn et 
døgn. Fra brønn 11 til pumpebrønnen går det mindre enn 12 dager. Man kan også merke seg 
at vann infiltreres fra elva og fra sjøen (eller fra akviferen under elva og sjøen) med mindre 
enn 2 dagers oppholdstid i grunnen. 
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Fig 25. Horisontale strømningsprofil. Elvesletten sør for Al, Hallingdal. 

Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,01 mls) og effektiv porøsitet (10%) over hele elvesletten. 
Pumpedrift (301/s). Total infiltrasjon fra fast fjell er lik 0,03 (ved ekstrem nedbør som kan opptre hvert 5 år eller snøsmelting) 
og fordeles og dreneres inn i akviferen i 17 ulike vannkilder (på venstre side). Ikke noe infiltrasjon fra fast fjell (høyre side). 
Strømningshastighet: 1 dag mellom to piler. 



Både beliggenheten av innstrømningsområder og vannmengden som .infiltreres ved.· 
innstrømningsområdene har store innvirkning på strømningsmønsteret i elvesletten. I figur 25 
er strømningsprofilet i elvesletta simulert ved å legge inn ulike verdier for den totale 
infiltrasjonen fra fast fjell (grunnlag: frekvensanalyse på nedbørdata). Hvis man legger inn 
null eller lave verdier for den totale infiltrasjonen fra fast fjell (f. eks. midlere verdier for 
januar), vil det i begge disse tilfellene ikke komme noe vann fra fjellsiden inn i brønnen (fig 
25 høyre side). Ved ekstrem nedbør eller intens snøsmelting vinterstid kommer det imidlertid 
en god del vann til pumpebrønnen fra fjellsidene (fig. 25 venstre side). 

5.4. Vertikale strømningsprofil 

Hensikten med denne simuleringen er å få et bilde av strømningsforholdet i elvesletta ved å 
simulere to vertikale strømningsprofil. Det første følger omtrent hovedstrømningsretningen 
(parallelt til elva) og det andre er perpendikulært til hovedstrømningsretningen (mellom 
pumpebrønnen og den gamle kummenlobservasjonsbrønn 11). Disse simuleringer utføres 
først og fremst for å illustrere begrensningene ved å benytte en to-dimensjonal 
strømningsmodell. Den alvorligste mangelen ved en 2D horisontal modell er at de vertikale 
heterogenitetene neglisjeres. I nærheten av brønnen blir det også unøyaktig dersom man 
pumper fra en begrenset del av akviferen. 

Modellparametre: Denne gangen blir profilene delt opp i 30x45 og 60x40 (i 
hovedstrømningsretning) elementer med variende lengde på de enkelte elementer. Mektighet 
på elvesletta er ca. 25 m ved pumpebrønnen og mindre enn 8 moppstrøms i Hallingdalselvi. 
Hydraulisk ledningsevne for avsetningen i elvesletta er satt til 0,06 m1s, mens det faste fjellet 
har en ledningsevne på 10-8 m1s. Det antas i første omgang homogenitet i begge lag, mens det 
er 10 ganger lettere å strømme i det horisontale plan enn i vertikal planet, d. v .s. anisotropi = 
0,1. 
Vanndybden i Oppsjøen og Hallingdalselvi er estimert til å være ca 2-3 meter. Mektigheten av 
akviferen er satt til 6 m (tilsvarer filterlengden). 

Resultat (fig. 26 og 27): Pumpebrønnen mates både fra Oppsjøen og Hallingdalselvi. Man kan 
merke tydelig at avsetningens vertikale heterogenitet har stor betydning for 
vannstrømningsprofilet og vannets oppholdstid i akviferen (fig. 27). Simuleringen av vannets 
oppholdstid er veldig usikker i nærheten av brønnen fordi den varierer sterkt med hvor vannet 
infiltreres i elva/innsjøen. Simuleringen av vannets oppholdstid i akviferen er imidlertid bedre 
for lengre avstand. 
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Fig 26. VertikaIt strømningsprofil. Elvesletten sør for Ål, Hallingdal. 
Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,06 mJs) og effektiv porøsitet (lO %) over hele elvesletten. Hydraulisk ledningsevne for fast fjell 
(K = 10-8 mJs) og for bunnen av elvaJOppsjøen (K = 0,0001 mJs). Mektigheten av akviferen er satt til 6 m (mellom 414 og 408 mo.h.). 
Anisotropifaktoren er satt til 0,1, dvs. at det er 10 ganger lettere å strømme i det horisontale planet enn i vertikalt planet. 
Pumpedrift (30 lis). Strømningshastighet: 1 døgn mellom to piler. 
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Fig 27. Vertikale strømningsprofil. Elvesletten sør for Ål, Hallingdal. 
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Det antas lik hydraulisk ledningsevne (K = 0,06 mls) og effektiv porøsitet (10%) over hele elvesletten. Det er satt lav hydraulisk ledningsevne 
(K = 0,0001 mls) i bunnen av elva og Oppsjøen (strømningsprofI12). Hydraulisk ledningsevne for fast fjell (K = 10-8 mls). 
Mektighet av akvifer er satt til 6 m (mellom 414 og 408 mo.h.). Anisotropi faktoren er satt til 0,1, dvs. at det er 10 ganger lettere å strømme 
i det horisontale planet enn i vertikal planet. Pumpedrift (30 lis). Strømningshastighet: 1 dag mellom to piler. 



6. Konklusjon 

Simuleringene som er gjennomført belyser en del viktige problemstillinger ved vannverket på 
Sundreøya. De illustrerer hvor viktig Hallingdalselvi er for strømningsmønsteret, samtidig 
som infiltrasjon fra fjellsiden endrer innstrømningsområdet. For å beregne oppholdstider fra 
Hallingdalselvi og inn i brønnen er det imidlertid nødvendig med 3D modellering. 

Vannets oppholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning for ulike kjemiske og 
biologiske prosesser som bestemmer grunnvannets kvalitet. Vannverket på Sundreøya 
forsynes i stor grad ved infiltrasjon fra Hallingdalselvi, i mindre grad ved nedbørinfiltrasjon 
gjennom terrengoverflaten, og sannsynligvis bare ved ekstreme meteorologiske hendelser ved 
tilsig fra fast fjell. En stor del av vannet passerer derfor ikke den umettete sonen og er derfor 
mindre beskyttet mot forurensing. Dessuten er strømningshastigheten rundt brønnen svært 
rask på grunn av avsetningens høye permeabilitet. Dette fører til korte oppholdstider i 
grunnvannmagasinet og dermed begrenset rensende effekt (fortynning, biologisk 
nedbrytning .. ). Senkningen av grunnvannstand i brønninfluensområdet forårsaker 
strømnings gradienter (ca. 10 til 50 cm) fra elva og Oppsjøen. Dette gjør at brønnen har et stort 
forsyningspotensiale, men at brønnen er dårlig beskyttet mot forurensing som kunne oppstå i 
Hallingdalselvi. Det forekommer imidlertid sannsynligvis tette lag i bunnen av elva som gjør 
at vannet beveger seg langsommere mot pumpebrønnen enn hva de horisontale 
strømningsprofilene viser. 

7. Forslag til videre arbeid 

Ytterligere undersøkelse bør foretas hvis man vil anvende simuleringsverktøy for å få et bedre 
estimat av strømningsprofilet over elvesletten og transporttiden av forurensning frem til 
brønnen. Vi trenger tilleggsinformasjoner om heterogenitet og mektighet av løsmasser. 
Georadarundersøkelser som ble gjennomført i februar vil gi oss verdifulle opplysninger for å 
kunne estimere akvifermektighet over elvesletten, samt eventuelle forekomster av foretrukne 
strømnings veier. Det er derfor av stor interesse at disse dataene tolkes og settes sammen for å 
gi et best mulig 3D bilde av heterogeniteten. Jordprøvetaking og etterfølgende 
komstørrelsesfordeling vil kunne gi verdifull informasjon om jordfysiske parametre i 
området. 
Flere vannstandsmålinger over hele elvesletten er ønskelige og nødvendige for å kunne 
kalibrere modellen på en bedre måte. Det er også svært viktig å gjennomføre pumpetester med 
peilebrønner langs kanten av Hallingdalselvi. 
Når det gjelder selve modelleringen, bør det arbeides videre med følgende aspekter: 
- se nærmere på konsekvenser av ulik pumpedrift i perioder om dagen med å kjøre simulering 
ved tidsavhengig strømning; 
- se nærmere på konsekvenser av infiltrasjon fra fast fjell; 
- se nærmere på konsekvenser av isoppstuving ved ulike steder i Hallingdalselvi; 
- se nærmere på strømningsmønsteret om våren og særlig konsekvenser av flom ved 
snøsmelting; 
- se nærmere på strømningsmønsteret om sommeren og særlig konsekvenser av lavvannføring 
i elva; 
- se nærmere på konsekvenser av ulike tiltak for å beskytte brønnen mot forurensing som f. 
eks. installasjon av injeksjonsbrønn, oppbygging aven ugjennomtrengelig forbygning langs 
Hallingdalsel vi; 
- vurdere plassering aven ny brønn. 
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Vedlegg 1 

1. Frekvensanalyse av nedbørdata 

Naturlige infiltrasjonsmengder fra fast fjell og fra terrengoverflaten er verdifulle data for å 
simulere grunnvannsmønsteret i den aktuelle elvesletten på Ål. Disse dataene er ikke kjent, 
men kan imidlertid avledes fra nedbørdata og smeltevannsmengder. Vi kan derfor benytte en 
såkalt frekvensanalyse på nedbørdata som grunnlag for å evaluere den naturlige infiltrasjonen. 

Dataene hentes fra Det norske meteorologiske institutt (DNMI) sin målestasjon Ål ID 
(stasjonens høyde 706 mo.h, UTM-koordinater, sone 32, Nord: 6694072, øst: 463608). 

Figur l viser høyeste, midlere og laveste observerte månedlige verdien for en 41 -
årsperiode (1957-1997), samt observerte nedbørverdier for vinteren 97/98. 
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Figur l. 
Høyeste, midlere og laveste observerte månedlige nedbørverdier på DNMIs stasjon Ål III 

(periode 1957-1997). Observerte verdier for vinteren 97/98 (sept/februar). Årsmiddell er 579 
mm for perioden 1957-97. 
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For å skaffe oss best mulig grunnlag for å estimere vanninfiltrasjonen i elvesletten på Ål .' 
kan vi benytte sannsynlighetsregning på nedbørobservasjonene. Nedbørdøgn-verdiene i 
perioden (1957-97) brukes som grunnlag. Kort sagt går en slik beregning ut på å tilpasse 
observerte ekstreme nedbørverdier (Figur 2) til en teoretisk statistisk fordeling. Hydra Il, 
NVEs database, ble brukt for å utføre beregningene. 
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Figur 2. 
Høyeste observerte daglige nedbørverdier på Ål III i perioden 1957-1997. 

Gamma-fordelingen er vanligvis brukt ved sannsynlighetsberegning av nedbør i Norge. 
Gjentaksintervallet er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en like stor eller 
større nedbørhendelse inntreffer. Sannsynligheten for overskridelse aven viss nedbør er den 
inverse størrelsen av gjentaksintervallet. Det er for eks. en sannsynlighet på 0,0 l (1 %) for at en 
nedbørhendelse med gjentaksintervall 100 år skal nåes eller overskrives et bestemt år. 
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Serie: 3000.··. o. 0.31 Periode: 1957 - 1997 
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Figur 3. 
Frekvensanalyse av de høyeste daglige nedbørverdiene for hele perioden 1957-1997. 

Figur 3 viser frekvensanalyse av høyeste daglige nedbørverdier for perioden 1957-97. En 
oversikt over frekvens analyser for hver måned for perioden 1957-97 er vist i tabell 1 og figur 3. 

Gjentaksintervall 1957-97 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
5 32.4 13.3 10.4 11.4 12.9 16.2 22.7 25.2 22.7 20.1 19.1 15.4 13.4 
10 36.1 15.5 12.8 14.0 16.6 20.0 27.5 30.1 27.4 23.4 22.7 17.9 15.8 
20 39.4 17.5 15.0 16.4 20.0 23.9 31.9 34.5 31.8 26.4 26.0 20.2 17.9 
50 43.3 20.0 17.7 19.4 24.3 29.1 37.4 39.9 37.1 30.0 30.1 22 .9 20.5 
100 46.1 21.8 19.7 21.5 27.4 33.2 41 .3 43.8 41 .0 32.5 33.0 24.9 22.3 

Tabell l. 
Frekvensanalysen av høyeste daglige nedbørverdier for hver måned (periode 1957-97). 

Verdier er oppgitt i mmIdag. 
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Des 

Figur 4. 
Frekvensanalyse av høyeste daglige nedbørverdier for hver måned (periode 195711997) 

1.1. Nedbør 
Nedbørmengde som infiltreres fra terrengoverflaten i elvesletten kan estimeres på grunnlag 
av frekvensanalyse på nedbørdata. Fordi Sundreøya er et relativt lite område kan vi anta lik 
nedbørfordeling over det modellerte området (elvesletten, elva og innsjøen). 
Siden det ikke finnes verdier for evapotranspirasjonen i området, setter vi andel av nedbøren 
som går til evapotranspirasjon (fordamping + plante-transpirasjon) lik 60 % av 
nedbørmengde. Denne verdien endres imidlertid over sesongen, og avhenger av 
vegetasjontype og utvikling. 

En nedbørhøyde på 1 millimeter betyr at det har falt 1 liter vann pr kvadratmeter eller 0,001 
m3/m2

. Midlere månedlig nedbør samt daglige høyeste nedbørintensitet som kan opptrer hvert 
5, 10,20,50 og 100 år på Ål anvendes for å beregne vanninfiltrasjon i m3/s.m2 

Gjentaksintervall 1957-97 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

5 94 381 30 33 37 47 66 73 66 58 55 45 39 
10 104 45 37 41 48 58 80 87 79 68 66 52 46 
20 114 51 43 47 58 69 92 100 92 76 75 58 52 
50 125 58 51 56 70 84 108 115 107 87 87 66 59 
100 133 63 57 62 79 96 '120 127 119 94 95 72 65 

Middel 57-97 4,6 4,1 3,0 3,0 2,9 4,3 5,4 6,7 6,0 5,5 5,3 5,1 3,5 
Vinter 97/98 4,4 2,2 5,1 3,8 3,3 4,9 

Tabell 2. 
Estimert infiltrasjon fra terrengoverflaten ved ekstrem nedbør med 5, 10, 20, 50 og 100 år 
gjentaksintervall, samt midlere infiltrasjon. Evapotranspirasjon er satt lik 60 % av 
nedbørmengde. Verdier oppgis i 10-8 m3/s.m2

. (Grunnlag tabell 1 og figur 1). 

I Tallene fremkommer ved å dividere verdier i tabell I med (0,4x(60x60x24) x lOOO). 
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1.2. Snøsmelting 

Daglig smelteintensitet om våren i Norge ligger omkring 10-20 mm pr dag, men kan gå opp i 
50 mm pr dag (Toll an, 1977). I nedenstående tabeller er det antatt at snøsmeltingen skjer i 
hele elvesletten og tilsigsområdet med samme intensitet i 12 timer om dagen og at 
evapotranspirasjon neglisjeres. 

Infiltrasjon Elvesletten Total infiltrasjon fra 
(10-8 m3/s.m2) fast fiell (m3/s) 

10mm/dag 23 0,05 
50mm/dag 115 0,23 

Tabell 3. 
Estimert infiltrasjon fra terrengoverflaten ved snøsmelting, samt total infiltrasjon fra fast fjell 
(tilsigsområdet er satt lik 0,2 km2 og snøsmeltingen er antatt å skje i 12 timer med samme 
intensitet). 

1.3 Infiltrasjon fra fast fjell. 

Tilsigsområdet fra fjellsiden er grov sett estimert til ca. 0,2 km2
, dvs. 200000 m2

• 

Urbanisering av et nedbørfelt innebærer en lang rekke inngrep (veier, bekkelukninger, 
drenering, ledningssystem, pumping, lekkasjer..) som påvirker de hydrologiske forholdene 
(infiltrasjon og fordamping er f. eks. svært redusert) og gjør det vanskelig å estimere den 
totale avrenningen i det aktuelle området. Den naturlige infiltrasjonen fra fast fjell deles i 
avrenningen ved overflaten (eller i drensrør. .) og infiltrasjonen i fast fjell. Grunnfjellet på Ål 
er relativt oppsprukket, slik at en del av vannet kan infiltreres i åpne sprekker og bevege seg i 
dypet til innstrømningsområder ved elvesletten eller til andre områder. Hydraulisk 
kommunikasjon gjennom sprekker og svakhets soner gjør det enda vanskeligere å estimere 
tilsigsområdet. Strømningsforholdene i det oppsprukne fjellet bør derfor vurderes for å få et 
bedre bilde av strømningsforholdene i løsmassene på elvesletten. Estimeringen av den totale 
infiltrasjonen fra fast fjell bør derfor betraktes som meget usikker. 

I tabell 4 er den estimerte totale infiltrasjonen fra fast fjell beregnet ved å anta at all nedbør i 
tilsigsområdet forsyner det aktuelle området uten at en del fordampes, lagres i fjell og 
jordmonnsmagasin, eller dreneres bort. 

Gjentaksintervall 1957-97 Januar 1957-97 
(år) (m3/s) (m3/s) 
5 0,075 0,031 
10 0,083 0,036 
20 0,091 0,040 
100 0,107 0,050 

~idlere verdier 0,0036 0,0035 

Tabell 4. 
Estimert total infiltrasjon fra fast fjell ved ekstrem nedbør med 5, 10, 20 og 100 års 
gjentaksintervall og estimert midlere infiltrasjon. 
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2. Frekvensanalyse av vannstand og vannføring i Oppsjøen 

Dataene hentes fra NVEs sin målestasjon Oppsjø bru (stasjonens høyde 425 mo.h, UTM
koordinater, sone 32, Nord: 6722492, 0st:477518.). 

Figur 5 viser observert vannstand ved Oppsjø bru i perioden 1990-1997 og figur 6 observert 
vannstand i 1996. Dataserien illustrerer med all mulig tydelighet at Hallingdalelvi er regulert. 

En oversikt over resultatene av frekvensanalyser på grunnlag av dataene i perioden 1967-
1996 gis i de følgende tabellene. Disse dataene bør benyttes for å sette inn de initielle 
vannstandene i Oppsjøen og Hallingdalselvi i modellen vår, for å kunne simulere 
strømningsmønsteret i elvesletten ved ulike hydrologiske hendelser. 

Midlere verdier Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
(periode 1967-1996) 
Vannstand (m o.h.) 425,15 425,15 425,14 425,16 425,55 425,55 425,62 425,64 425,41 425,19 425,15 425,14 

Vannføring (m"/s) 2,88 2,85 2,82 3,14 18,64 14,77 19,59 20,60 11,13 4,96 3,17 2,83 

Tabell 5. 
Midlere vannstand og vannføring ved Oppsjø bru i perioden 1967-1996. 

Gjentaksintervall 67-96 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
5 1,90 0,19 0,19 0,08 0,11 0,11 0,43 1,47 1,51 1,12 0,91 0,29 0,17 
10 2,20 0,21 0,20 0,07 0,10 0,09 0,41 1,82 1,87 1,36 1,26 0,35 0,18 
20 2,47 0,23 0,21 0,07 0,09 0,07 0,40 2,14 2,19 1,59 1,59 0,41 0,19 
50 2,80 0,24 0,23 0,06 0,09 0,06 0,38 2,53 2,59 1,86 2,03 0,49 0,20 
100 3,03 0,26 0,24 0,06 0,08 0,05 0,37 2,82 2,89 2,06 2,34 0,54 0,20 

Tabell 6. 
Frekvensanalyse av høy vannstand for hver måned (periode 1967-96). Vannstandene ved 

Oppsjø bru beregnes ved å summere stasjon høyde (425 mo.h.) med verdiene i tabellen. 

Gjentaksintervall 67-96 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
5 0,08 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,43 0,41 0,45 0,09 0,08 0,11 0,12 
10 0,07 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,41 0,38 0,45 0,07 0,08 0,10 0,12 
20 0,07 0,12 0,12 0,11 0,09 0,07 0,40 0,35 0,44 0,06 0,07 0,09 0,11 
50 0,06 0,11 0,12 0,11 0,09 0,06 0,38 0,32 0,44 0,05 0,06 0,09 0,11 
100 0,06 0,11 0,11 0,11 0,08 0,05 0,37 0,31 0,43 0,05 0,06 0,08 0,10 

Tabell 7. 
Frekvensanalyse av lavvannstander for hver måned (periode 1967-96). Vannstandene ved 

Oppsjø bru beregnes ved å summere stasjon høyde (425 mo.h.) med verdiene i tabellen 

Ut fra tabell 6 kan man anslå at en vannstand lik eller større enn 426,51 (mo.h.) kan opptre 
statistisk sett hvert 5 år i august ved Oppsjø bru. På den samme måte kan man anslå ut fra 
tabell 7 at en vannstand lik eller mindre enn 425,05 (mo.h.) kan opptre statistisk sett hvert 100 
år i mai. 
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Periode 67·96 Høy vannføring Lav vannføring 

Gjentaksintervall 
(m3/s) (m%) 

5 129 1,31 
10 164 1,17 
20 197 1,06 
50 238 0,95 

100 268 0,88 

Tabell 9. 
Frekvensanalyse av høy og lavvannføring i periode 1967-96 
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Vedlegg 2 

Prosedyre for injeksjon av DNA-sporstoff 

DNA (1016 antall molekyler) leveres i tett flaske som oppbevares i kjøleskap før injeksjon. 
Sporstoffet er oppløst i 0,5 l rent vann. DNA sporstoffet (i konsentrert form) behandles med 
engangsutstyr. D.v.s. engangsplasthansker, trakt og tilførselsslange samt plastflaske med 
konsentrert DNA sporstoff, kastes i tett plastikksekk og taes ikke med til neste 
injeksjonspunkt. Hensikten med disse rutinene er å minimalisere faren for 
krysskontarninasjon av injeksjonsrørene. Det har ikke noe med sikkerheten å gjøre. Det er 
ingen helsefare forbundet med DNA sporstoff. NaCl benyttes som sporstoff i tillegg til DNA. 
Injeksjon av NaCl blir derfor en del av injeksjonsrutinen. 

For å unngå krysskontarninasjon anbefales det at personen som foretar injeksjon av DNA 
spro stoffet ikke har noen befatning med prøvetakningen. 

Injeksjon av sporstoff: 

For hvert injeksjonspunkt loggføres: 

• Geografiske koordinater samt høydereferanse for injeksjonspunktet. 
• Grunnvannstand (trykknivå hvis det er injeksjon fra flere vertikaler). 
• Dybdeintervall på filteret til injeksjonsrøret. 
• Beskrivelse av avsetningen (ev. persentilverdier fra komfordelingsanalysen) 
• Tidspunkt for injeksjonen. 

Praktisk prosedyre: 

• Vanngjennomgang i injeksjonsrøret sjekkes ved å utføre en såkalt slugtest. (lO l vann 
helles i injeksjonsrøret mens man tar tiden på hvor hurtig vannstanden kommer tilbake til 
normalt nivå). Slugtesten indikerer permeabiliteten i filternivået. Permeabiliteten er 
avgjørende for hvor hurtig sporstoffet kommer ut i formasjonen, og vil også avgjøre hvor 
raskt NaCl kan pumpes ned i røret. 

• Hurtigkoblinger (for NaCl tilførsel) festes til injeksjonsrøret. For å unngå 
krysskontarninasjon bør disse hurtigkoblingene bli stående fast til etter at sporstoff
forsøket er ferdig. 

• Engangs-plastikkslange føres ned i nivå med filteret i injeksjonsrøret. 
• DNA sporstoffet helles ned i plastslangen. Bruk trakt for å unrigå søl av vann. 
• Etterfyll 1-2 liter rent vann for å skylle mest mulig av DNA molekylene ut fra trakten og 

tilførselsslangen. 
• Alt som har vært i kontakt med DNA sporstoffet kastes i plastikksekk som knytes igjen 

og sendes til destruksjon (ev. oppbevares adskilt fra de andre injeksjonspunktene til etter 
at forsøket er over). 

• Tilførselsslange for NaCl festes til hurtigkoblingen. 
• Elektrisk ledningsevne på NaCl oppløsningen avleses og loggføres. 
• 500 l med NaCl oppløsning (20 kg i 500 l) pumpes ned i injeksjonsrøret. 
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Prosedyre for prøvetakning av DNA-sporstoff 

Prøvetaking vil i dette forsøket skje med automatisk vannprøvetaker (IS CO prøvetaker). 
Erfaringene med utstyret er f.o.f. knyttet til vannprøvetaking i elv for å måle konsentrasjonen 
av sedimenter i suspensjon, men utstyret er også benyttet i forbindelse med sporstoff-forsøk i 
grunnvann. 
ISCO-prøvetakeren kan programmeres til å ta vannprøver med gitt intervall. Sugeslangen 
tømmes etter hver prøvetaking. I utgangspunktet taes prØver hver time. Hvis det er registrert 
endringer i el-ledningsevne taes det prøver av hver eneste flaske. I motsatt fall taes det 4 
prøver fordelt likt over døgnet. 

• Det må benyttes 2 sett med ISCO prøveflasker. Etter en prøvetakningsrunde vaskes og 
tørkes ett sett, mens det andre sett er i funksjon. Vasking kan for eksempel skje i vanlig 
husholdningsvaskemaskin. 

• Ca. 1 Y2 ml vannprØver for DNA analyse pipetteres opp i reagensrør. 
• En dråpe bufferløsning tilsettes (i dette tilfellet er buffer allerede tilsatt reagensglassene). 
• Reagensrøret tettes med kork og merkes med fortløpende nummer. 
• Prøvene lagres i kjøleskap før de sendes videre til laboratorium. 
• Når et stativ med analyser er fullt kan det sendes til laboratoriet for analyse. 
• Tidspunkt for hver nummererte prøve (avhengig av programmert tidsintervall) noteres i 

loggbok. Dette legges inn i regneark (for eksempel Excel). 
• Ledningsevne måles manuelt i hver prøveflaske og loggføres. Resultatene føres inn i 

regneark. Sensoren skylles (ev. dyppes i bøtte med rent vann) mellom hver prøve. 
• En vannprøve pr. døgn med større volum (2-5 dl) taes som sikkerhet. For eksempel for 

kontrollmåling av el. ledningsevne. 
• Vannet som blir tilovers i ISCO prøveflaskene helles over i bøtte eller spann og tømmes 

ut i sikker avstand fra pumpebrønn og injeksjonsrør. Vannet kan for eksempel tømmes i 
det kommunale avløpsvannet. 

Prøvene sendes til: 

Norges veterinærhøgskole 
Institutt for biokjemi, fysiologi og ernæring 
Att.: Professor Peter Alestrom 
Pb. 8146 DEP. 
0033 OSLO 
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Begrunnelse for valg av injeksjonspunkt 

Fem ulike DNA sporstoff ble injisert (05.03.98). I de tilfellene hvor DNA sporstoffet ble 
injisert over et begrenset område, ble også 20 kg NaCl oppløst i 500 liter vann. Dersom NaCl 
og DNA molekylene ikke har vesentlig ulike adsorptive egenskaper, antar vi at disse to 
sporstoffene vil ankomme pumpebrønnen i samme tidsrom. Dersom saltkonsentrasjonen 
ankommer med detekterbar ledningsevne, vil dette gi verdifulle indikasjoner på i hvilke 
tidsperioder det er mest hensiktsmessig med hyppig analyse av DNA sporstoffer. Det tas hele 
tiden vannprøver for DNA analyse, men samplingstettheten øker når saltkonsentrasjonen 
øker. Plasseringen av samtlige injeksjonspunkter framgår av kartskisse som er vedlagt (figur 

n· 

Injeksjonspunkt A (kalt brønn 14 av Hallingdal Bergboring AS): 
Det er svært interessant å få kartlagt oppholdstidene fra Hallingdalselvi og inn 
pumpebrønnen. Vi foretok registreringer med georadar langs to profiler i 
Hallingdalselvi langs vestre side av Sundreøya. Fra området umiddelbart under 
elvebunnen var det reflekser som kunne tyde på noe grovere materialer. Et stykke 
under (1-2 m) elvebunnen ble signalet mer transparent (lite indre reflektorer), noe vi 
tolket som finere og mer homogen avsetning. Fra det foreløpige sporstoff-forsøket 
visste vi at det var høy ledningsevne i det grove laget hvor pumpefilteret var plassert. 
Det var derfor av interesse å få indikasjoner på den vertikale transporten gjennom det 
tette laget. Injeksjonsfilteret ble derfor fastsatt til 3-4m under elvebunnen i det laget vi 
mente bestod av finere og mer homogent materiale. 

Injeksjonspunkt B (brønn 11): 
I synkekum ved peilerør 11 ble det observert kloakk. Avstanden til pumpebrønnen er 
om lag 100 m, og det er svært ønskelig å finne oppholdstiden fra dette punktet og inn i 
brønnen. 

Injeksjonspunkt C og D (brønn 15 A og 15 B): 
På georadarprofilene kunne vi se flere strukturer som indikerte stor heterogenitet i 
avsetningen. Dette er også i overenstemmelse med hva vi forventer i en fluvial 
avsetning dominert av smeltevann fra isbreen. Det er interessant å få indikasjoner på 
hvor god forbindelsen er mellom de ulike grove og fine avsetningene. På et 
georadarprofil ca. 120 m ovenfor pumpebrønnen så vi klare reflektorer 10-12 meter 
under overflaten. Disse reflektorene antok vi bestod av grove sedimenter, noe som ble 
bekreftet under boring. I dette grove laget ble injeksjonspunkt D (brønn 15 B) satt ned 
med filter 10 - 12 m under overflaten. Med dette injeksjonspunktet får vi en 
indikasjon på hvor godt dette grove laget kommuniserer med det grove laget hvor 
pumpefilteret er plassert. 

Mellom det grove laget og overflaten var signalet mer homogent. Vi antok at dette 
hadde sammenheng med finere og mer homogene sedimenter i dette laget. I dette laget 
satt vi ned injeksjonspunkt C (brønn 15 A) med filter 3 - 5 m under overflaten. Med 
dette injeksjonspunktet får vi en indikasjon på kommunikasjone mellom det finere 
laget i toppen og det mer høypermeable laget på 10-12 m. 
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Injeksjonspunkt E (i kum ved nordøstre hjørne av idrettsplassen): 
Hensikten med dette injeksjonspunktet er å etterligne kloakkutslippet. I tillegg ble det 
injisert store mengder vann, dels for sikre seg mot at sporstoffet ble liggende igjen i 
dreneringsledningen, og dels for å etterligne det som skjedde ved forholdene under 
kloakkutslippet. Injeksjon av vann ble stoppet da vannstanden i synkekummen ved 
brønn Il begynte å stige. Det ble ikke injisert salt i dette injeksjonspunktet. 

Med injeksjon i dette punktet får vi svar på om det er lekkasjer i drensledningen. Dersom 
sporstoff lekker ut i områder med høypermeable lag kan sporstoffet komme fram til 
pumpebrønnen meget raskt ved transport langs foretrukne strømningsveier. Dersom 
sporstoffet ankommer samtidig med sporstoffet fra injeksjonspunkt B kan man høyst 
sannsynlig utelukke denne muligheten 
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Vedlegg 3 

Preliminært forsøk 

For å få en indikasjon på hvor lang oppholdstid vi kunne forvente gjorde vi et preliminært forsøk. Vi 
valgte peilebrønn 10 B som injeksjonspunkt. Dette røret står 23 m fra pumpebrønnen og har filter på 
samme dybdenivå som inntaksfilteret til pumpebrønnen (se Figur I). Dermed kan vi anta at 
strømningen i dette området er tilnærmet horisontal. Vi injiserte 10 kg NaCl oppløst i 500 liter vann 
(på 3,5 min). Vannprøver ble tatt hver time fra pumpebrønnen med ISCO-prøvetakeren. Fra 
prøveflaskene målte vi elektrisk ledningsevne manuelt (fig. A). 

For å få en kvalitativ indikasjon på hvor mye av saltet som ble gjenvunnet i pumpebrønnen, kan man 
utnytte sammenhengen mellom ledningsevne (ilS/cm) og milliekvivalenter pr liter (meqll) av oppløste 
ioner (100 ilS/cm = 1 meq/l ). Den elektriske ledningsevnen på grunnvannet før injeksjon var ca. 62 
ilS/cm. Ved å trekke fra denne konstante bakgrunnsverdien, kan man estimere konsentrasjonen av 
NaCl i pumpevannet ved å multiplisere med atomvekten for de to ionene). Siden både natrium og 
klorid er monovalente, trenger man ikke korrigere for ladningen. For hver tidsenhet multiplisere man 
med pumperaten (98,2 m3/time) for å finne gjenvunnet mengde. Summeres dette opp finner man hvor 
mye av saltet som ble pumpet ut. I dette tilfellet ble i underkant av 70% gjenvunnet (fig.B). Alt over 
50% gjenvinning er tilfredsstillende. 

I tillegg ble e~ektrisk ledningsevne logget automatisk hvert 10 mm. På den måten kan 
gjennombruddskurver defineres bedre. Gjennombruddet ble registrert etter 60 minutter, mens 
maksimum passerte etter 110 minutter (fig. C) . Det er ikke overensstemmelse mellom de manuelt 
målte verdiene og de loggede. Relasjonen er heller ikke lineær (fig. D). Dette er dessverre et vanlig 
problem for enkelte sensorer, og gjør det vanskelig å kvantifisere gjenvinning. 

Det er viktig å merke seg at dette forsøket kun gir svar på de horisontale vannhastighetene i det laget 
hvor pumpefilteret er plassert. Vi forventer ikke de samme hastighetene vertikalt fra overflatevannet i 
Hallingdalselvi og inn i brønnen. Det er også viktig å være klar over at hastighetene avtar 
eksponensielt med avstanden fra pumpebrønnen. Uoverensstemmelsen mellom de simulerte (ikke 
korrigerte data) og de observerte hastighetene i nærområdet til pumpebrønnen skyldes: 1) I 
simuleringene pumpes det fra filter som går gjennom hele akviferen, mens i virkeligheten pumpes det 
bare fra et 6 m langt filter. 2) I en 2D modell blir de vertikale heterogenitetene jevnet ut til en 
gjennomsnittsverdi. Dette kan være godt nok for å simulere endringer i trykk (grunnvannspeil), men 
blir for unøyaktig for å simulere oppholdstider. 

) l mol cr = 35,45 g, og l mol Na+ = 22,99 g 
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Fig. A) Manuelle målinger av elektrisk ledningsevne (myS =f1S). Vannprøvene ble tat! automatisk hver 
time med ISCO-prøvetaker. 
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Fig. B) Gjennombruddskurven (nederst) og gjenvinningskurven (øverst) for det preliminære forsøket 
på Al medJO kg NaCI- injeksjon i rør 10 B. 
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Fig. D) Relasjon mellom de manuelt målte ledningsevneverdiene (målt med konduktivitetsmeteret til 
Al kommune) og de automatisk loggede verdiene (målt med NVEs Aanderaasensor). 
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