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Sammendrag 

Inndeling i grunnvannsforekomster tar utgangspunkt i vannforvaltningsforskriften av 2006. Denne 
forskriften er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og Bygningsloven og Vannressursloven og er en 
implementering av EUs vannrammedirektiv fra 2000.  

 Alle grunnvannsforekomster med kapasitet mer enn 10 m3 per døgn skal i prinsippet avgrenses og 
beskrives, men av praktiske hensyn er ”viktige” grunnvannsforekomster prioritert. Kravene er 
beskrevet i vedlagte forskrift. 

Arbeidet har avdekket store mangler i kartleggingen av norske grunnvannsressurser når vi 
sammenligner oss med de øvrige nordiske landene. Følgende kriterier er lagt til grunn for inndelingen: 

• Grunnvannsforekomster som blir benyttet eller som har potensial til å bli benyttet for uttak av 
drikkevann til godkjenningspliktige vannverk 

• Forekomster med mulighet for uttak av betydelige mengder grunnvann (ca. 5 l/s) 

• Grunnvannsforekomster av viktig økologisk betydning 

Grunnvannet er generelt et gunstig alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann som følge av 
stabil og god kvalitet. Stabil temperatur gjennom året gjør at grunnvann også er en viktig fornybar 
energiressurs. Målet med karakteriseringsarbeidet er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av disse viktige grunnvannsressursene i tråd med vannforvaltningsforskriften. 

Arbeidet bygger på gjennomført grovkarakterisering av grunnvann fra 2004. Ut fra digitale 
kvartærgeologiske kart og bidrag fra erfarne hydrogeologer ble det (i løpet av to intensive dager) 
registrert noe over 700 grunnvannsforekomster for hele landet. I en av eksempelkommunene, Melhus, 
ble det registrert tre forekomster i denne grovkarakteriseringen. En nærmere gjennomgang har nå 
definert elleve viktige forekomster som vil inngå som grunnlag i kommunens arealplanlegging. Ved 
konkret utbygging av grunnvannsanlegg vil det  som en hovedregel være behov for en mer detaljert 
kartlegging. 

Sett i Europeisk sammenheng kan norske og nordiske grunnvannsforekomster, med få unntak, 
karakteriseres som relativt små og grunne. De er likevel av stor betydning lokalt og regionalt over hele 
landet. Særlig for lokale energiløsninger og små/mellomstore vannverk idet grunnvannsanlegg har en 
enklere og sikrere drift enn større vannverk basert på overflatevann som vannkilde. De største og 
viktigste forekomstene ligger i åpne sand- og grusavsetninger, noe som blant annet vises tydelig i 
Melhus kommune. Karakteriseringen av grunnvannsforekomstene vil utgjøre en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regionale forvaltningsplaner og kommunale arealplaner. 
Karakteriseringsarbeidet vil også danne grunnlag for tiltaksprogrammer med sikte på å ivareta 
grunnvannsforekomstene for kommende generasjoner.  

På oppdrag fra NVE har Asplan Viak v/Bernt Olav Hilmo, Per Ingvald Kraft, Knut Robert Robertsen, 
Rolf Forbord, COWI AS v/ Arve Misund og Oddmund Soldal utarbeidet rapporter som presentere en 
karakterisering av utvalgte grunnvannsforekomster. Dette arbeidet ble utført i perioden 2006-2007. 
Resultatene fra dette arbeidet er foreløpig ikke registrert på Vann-Nett som er kartverktøyet for 
vannregionmyndighetene (http://vann-nett.nve.no). Det er viktig å påpeke at karakteriseringsarbeidet 
presentert i vedlagte rapport er mer omfattende enn hva det kreves registrert i Vann-Nett. En liste over 
elementer som foreslås registrert i Vann-Nett er under utarbeidelse. 

Mer informasjon om veiledere som inkluderer evaluering av kvalitet- og kvantitetstilsstand for 
grunnvannforekomster fins tilgjengelig på vannportalen (www.vannportalen.no). 
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 Vedlegg 1a Vannregioner (vedlegg I i vannforskrift)  

Vannregionene omfatter 247 vannområder som drenerer til norsk hav og 15 vannområder som 
drenerer til Finland og Sverige. Vannregionene omfatter vassdragene med grunnvann og tilhørende 
kystområde som vist i tabell 1 nedenfor.  

Norge er delt inn i ni vannregioner som er vist i figur 1. Vannregionene er i de marine områdene 
avgrenset til grunnlinjen og til riksgrensen mot våre naboland.  

 

Figur 1. Vannregioner i Norge (Kilde Vannportalen) 
 
 



 

Vannregion (VR): Vannforskriften deler landet inn i 9 vannregioner (se figur 1), som er de 
geografiske enhetene som danner utgangspunktet for gjennomføring av vannforskriften. En 
vannregion består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. 
Grensene mellom vannregioner skal trekkes slik at nedbørsfelt ikke deles, og tilrettelegger dermed for 
en nedbørsfeltorientert vannforvaltning.  

Vannområder (VO): Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere 
nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann. Hensikten med å dele inn i vannområder 
er å etablere hensiktsmessige enheter arbeid på mer lokalt nivå med å utarbeide faglige innspill til 
arbeidet som skjer på regionnivå (tiltaksvurderinger m.v.). 

 

Tabell 1. Avgrensing og beskrivelse av vannregionene  

 

Vannregion Beskrivelse Vannregion-myndighet 

1. Glomma-regionen, inkludert 
Oslo-området 

Hedmark, deler av Sør-Trønde-lag, 
størstedelen av Oppland, Oslo og 
Akershus. 

Østfold - Haldenvassdraget, 
Glomma med Gudbrands-dalslågen, 
Vansjø/Hobøl, Østfold-kysten, 
«små»-vassdragene som drenerer til 
Indre Oslofjord og deler av 
Breiangen. 

Fylkesmannen i Østfold 

2. Buskerud/Vestfold/Telemark Deler av Oppland, Buskerud, 
Vestfold og størstedelen av 
Telemark.  
 
Hele Drammensvassdraget med 
Etna/Dokka, Begna, Hallingdal og 
Eggedøla-Simoa, 
Drammensfjorden, 
Skiensvassdraget, Kragerø-
vassdraget, Vestfoldkysten og 
Telemarkskysten. 

Fylkesmannen i Buskerud 

3. Agderfylkene og Rogaland Deler av Telemark, Aust- og Vest-
Agder, og Rogaland med små 
justeringer.  
 
Fra Gjerstadelva til Sira og fra 
Bjerkreim til Karmøy. 
Sørlandskysten og Rogalandskysten 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

4. Hordaland og Sogn og 
Fjordane 

Hordaland og Sogn og Fjordane 
med små justeringer.  
 
Fra Etnevassdraget til Mas-fjorden, 

Fylkesmannen i Hordaland 



 

og fra Sognesjøen til Sildegapet. 
Hordalandskysten og Sogn og 
Fjordanekysten. 

5. Møre og Romsdal Møre og Romsdal med små 
justeringer.  
 
Fra Vannylven til Trondheims-leia, 
Møre og Romsdalskysten. 

Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

6. Trøndelags-fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
med små justeringer.  
 
Fra Hitra til Osen, fra Stjørdals-
vassdraget til Vikna, 
Trøndelagskysten. 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

7. Nordlands-regionen  Nordland med små justeringer.  
 
Fra Åbjøra til Andøya, 
Nordlandskysten 

Fylkesmannen i Nordland 

8. Troms-regionen Troms med små justeringer.  
 
Fra Grytøya til Kvænangen, 
Tromskysten 

Fylkesmannen i Troms 

9. Finnmarks-regionen Finnmark med små justeringer.  
 
Fra Loppa til Grense Jakobselv, 
Finnmarkskysten. 

Fylkesmannen i Finnmark 

 

Vedlegg Ib Karakterisering (vedlegg II i vannforskriften) 

1. Første karakterisering  

Det skal foretas en første karakterisering av alle grunnvannsforekomster for å vurdere bruken og i 
hvilken grad de er i risikosonen for ikke å kunne nå miljømålene for hver grunnvannsforekomst. 
Grunnvannsforekomster kan grupperes sammen med henblikk på den første karakteriseringen. I denne 
analysen kan det benyttes eksisterende hydrologiske, geologiske og pedologiske data samt data om 
arealbruk, utslipp, uttak m.m., men følgende skal identifiseres:  

� grunnvannsforekomsten(e)s beliggenhet og grenser; 

� karakteristikk av de overliggende lagene i nedbørfeltet som grunnvannet får vann fra; 

� grunnvannsforekomster som økosystemer i overflatevann, eller terrestriske økosystemer, er 
direkte avhengig av; 

� belastningen som grunnvannsforekomsten(e) kan bli utsatt for, herunder: 

o diffuse forurensningskilder; 



 

o punktkilder for forurensning; 

o uttak; 

o kunstig infiltrasjon; 

2 Ytterligere karakterisering 

Etter denne første karakteriseringen skal det foretas en ytterligere karakterisering av 
grunnvannsforekomster eller grupper av grunnvannsforekomster som anses å være utsatt, slik at det 
kan foretas en mer presis vurdering av risikoens betydning og bestemmes hvilke tiltak som må tas med 
i tiltaksprogrammet. Denne beskrivelsen skal dermed omfatte relevante opplysninger om virkningen 
av menneskelig virksomhet og eventuelt opplysninger om:  

� grunnvannsforekomstens geologiske egenskaper, herunder utbredelsen og typen av geologiske 
enheter; 

� grunnvannsforekomstens hydrogeologiske egenskaper, herunder hydraulisk ledningsevne, 
porøsitet og type av grunnvannsforekomst; 

� karakteristikk av overliggende avsetninger og jordsmonn i nedbørfeltet som 
grunnvannsforekomsten mates fra, herunder tykkelse, porøsitet, hydraulisk ledningsevne og 
absorberende egenskaper ved avsetninger og jordsmonn; 

� stratigrafisk karakteristikk (lagdelingsegenskaper) av grunnvannet i grunnvannsforekomsten; 

� en oversikt over tilknyttede overflatesystemer, herunder terrestriske økosystemer og 
forekomster av overflatevann som grunnvannsforekomsten er dynamisk forbundet med; 

� overslag over retninger og mengden av vannutveksling mellom grunnvannsforekomsten og 
tilknyttede overflatesystemer; 

� gjennomsnittlig årlig nydannelse av grunnvann; 

� beskrivelse av grunnvannets kjemiske sammensetning, herunder angivelse av bidrag fra 
menneskelig virksomhet. Det kan brukes typologi for grunnvannskarakterisering når naturlig 
bakgrunnsnivå for disse grunnvannsforekomstene bestemmes. 

 

3 Vurdering av virkningene av menneskelig virksomhet på grunnvannet  

For grunnvannsforekomster som krysser grensen mellom to eller flere land, eller som på grunnlag av 
den første karakteriseringen i henhold til nr.1 anses for å stå i fare for ikke å kunne nå miljømålene 
fastsatt for hver vannforekomst skal følgende opplysninger, der det er relevant, innsamles og 
oppbevares for hver grunnvannsforekomst:  

a) beliggenheten til de steder i grunnvannsforekomsten som brukes til uttak av vann, unntatt  

- steder for uttak av vann som gir under 10 m3 i gjennomsnitt per dag; 

- steder for uttak av drikkevann som gir under 10 m3 i gjennomsnitt per dag eller forsyner færre 
enn 50 personer,  



 

b) gjennomsnittlig uttak per år fra slike steder,  

c) den kjemiske sammensetningen av vann som tas ut av grunnvannsforekomsten,  

d) lokalisering av steder i grunnvannsforekomsten hvor det slippes ut vann,  

e) utslippsmengden ved disse stedene,  

f) den kjemiske sammensetningen i utslipp til grunnvannsforekomsten,  

g) arealbruk i nedbørfeltet eller -feltene som grunnvannsforekomsten mates fra, herunder 
forurensende stoffer og menneske skapte endringer i selvmatingsegenskapene, slik som endring i 
tilførslene av regnvann og avrenning som følge av tette dekker, kunstig infiltrasjon, oppdemming 
eller drenering.  

4 Vurdering av virkningene av endringer i grunnvannsstand  

Det kan fastsettes lavere miljømål for enkelte grunnvannsforekomster ut fra en vurdering av 
vannforekomstens innvirkning på  

i) overflatevann og tilhørende terrestriske økosystemer,  

ii) vannregulering, flomvern og drenering,  

iii) menneskeskapt utvikling. 

5 Vurdering av virkningene av forurensning på grunnvannskvaliteten  

Det kan for grunnvannsforekomster fastsettes mindre strenge miljømål, jf. § 10, dersom 
karakteriseringen viser at grunnvannet som følge av menneskelig virksomhet er så forurenset at det 
ikke er gjennomførbart eller uforholdsmessig dyrt å oppnå god kjemisk tilstand i grunnvannet.  



 

Vedlegg 1c Beskyttede områder (vedlegg IV i vannforskrift) 

 

1. Registeret over beskyttede områder som kreves i henhold til § 16, skal omfatte følgende typer 
beskyttede områder:  

i) områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann i samsvar med § 17,  

ii) områder utpekt for vern av økonomisk betydelige akvatiske arter,  

iii) vannforekomster utpekt til rekreasjonsformål,  

iv) områder følsomme for næringsstoffer, herunder områder utpekt som sårbare soner i henhold 
til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 24 og områder utpekt som følsomme 
områder i henhold til forskrift om begrensning av forurensning kapittel 12 om rensing av 
avløpsvatn, og  

v) områder utpekt for beskyttelse av habitater eller arter der vedlikehold eller forbedring av 
vannets tilstand er en viktig grunn for vernet, herunder vernede vassdrag, nasjonale 
laksevassdrag og -fjorder, nasjonale marine verneområder, sjøfuglreservater, samt 
våtmarksområder og andre relevante terrestriske vernede områder der vann er viktig for 
områdets funksjon (også eventuelle Emerald Network områder, som ikke er omfattet av 
formelt vern).  

2. Sammendraget av registeret, som kreves som en del av forvaltningsplanen for vannregionen, skal 
omfatte kart som viser beliggenheten til hvert beskyttet område og en beskrivelse av de 
bestemmelser eller vedtak som ligger til grunn for hvorfor området er beskyttet.  
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Asplan Viak AS Side 2

Forord

På oppdrag fra Norges vassdrags og energidirektorat  (NVE) har Asplan Viak utarbeidet en karakterisering og
risikovurdering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune.

Grunnvann er ofte det beste alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann både med hensyn til vannkvalitet og
økonomi. Et av hovedmålene med EUs vanndirektiv er å sikre og om nødvendig forbedre statusen for våre
vannforekomster. Sammenlignet med overflatevann er det meget ressurskrevende å kartlegge grunnvannsforekomster,
og det er en kjensgjerning at det fortsatt er langt igjen til en det foreligger en helhetlig kartlegging av landets
grunnvannsressurser. Mangelfull kartlegging og kunnskap er ofte et hinder for å ta i bruk grunnvann, og er også en
trussel mot nedbygging og utilsiktet forurensning av viktige grunnvannsforekomster.

Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste grunnvannsforekomstene i Melhus kommune, samt en enkel
risikoanalyse av disse forekomstene basert på analyser av belastning og sårbarhet. Rapporten vil forhåpentligvis bidra til
en bærekraftig utnytting og bedre beskyttelse av grunnvann innen Melhus kommune.

Rapporten er skrevet av Asplan Viak ved Bernt Olav Hilmo. Selve oppsettet er utarbeidet i samarbeid med NVE og
andre konsulenter som utarbeider tilsvarende rapporter for andre kommuner.  I startfasen ble rapportens formål og
innhold diskutert med Melhus kommune som også har bidratt med faktaopplysninger og kommentarer til rapporten. Det
meste av det geologiske og hydrogeologiske bakgrunnsmateriale er hentet fra NGUs rapporter, kart og databaser. For
en kontroll av riktig bruk av dette materialet og en faglig vurdering av innholdet, er rapporten også sendt til Norges
geologiske undersøkelse for uttalelse.
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1 INNLEDNING

Som et ledd i fremtidige miljø og ressursforvaltning og i samsvar med kravene i vannforvaltningsforskriften1 av 1.1.2007
skal grunnvannsforekomster med kapasitet mer enn 10 m3 per døgn2 avgrenses og beskrives.

Målet med arbeidet er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av våre grunnvannforekomster.

Grunnvann er i mange spesifikke og generelle utredninger, dokumentert å være vårt kvalitativt beste og økonomisk
gunstigste alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann. Grunnvann utgjør også en viktig energiressurs. Sett i
europisk sammenheng kan norske grunnvannsforekomster karakteriseres som relativt små og grunne, men
grunnvannsforekomstene har regionalt og lokalt stor betydning over hele landet.

De største og viktigste forekomstene ligger i åpne sand og grusavsetninger dannet under eller etter siste istid.
Hoveddelen av disse løsmasseforekomstene ligger i dalbunner langs vassdrag og står i hydraulisk kontakt med elver
eller innsjøer. Overbelastning av slike grunnvannsforekomster forekommer sjelden, men vannets kvalitet og oppholdstid
kan endres ved større uttak.

Karakteriseringen av grunnvannsforekomstene vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med
regionale forvaltningsplaner og kommunale arealplaner. Karakteriseringsarbeidet vil også danne grunnlag for
tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle bestemte miljømål for våre vannforekomster, slik at de blir tatt vare på for
kommende generasjoner. En grovkarakterisering gjennomført i 2004 er beskrevet i vedlegg 1.

På bakgrunn av eksisterende data skal minimum følgende angis for den enkelte grunnvannsforekomst:
beliggenhet og grenser
belastningen som grunnvannsforekomstene kan bli utsatt for
uttak (samt kunstig infiltrasjon)
naturlig beskyttelse i form av overliggende lag
eventuelle avhengige økosystemer i overflatevann eller jord

Som sluttprodukt av karakteriseringen i Melhus kommune skal alle grunnvannsforekomstene inndeles i tre klasser i
forhold til risiko for ikke å oppnå god status. Dette vil i første omgang kreve en bred forståelse av grunnvannets
strømningsmønster og hvilke belastninger (forurensning og vannuttak) som påvirker forekomsten. For
grunnvannsforekomster som regnes som ”utsatt”3 skal det gjennomføres en mer utførlig analyse i samsvar med kravene
i vannforvaltningsforskriftens vedlegg. Dette kan omfatte overvåking (jmf overvåkingsveileder) for bestemmelse av
status. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av overvåkning av grunnvannsforekomster innen Vanndirektivet. For
forekomster som ikke oppnår god status iverksettes tiltak som for eksempel bedre beskyttelse og sanering av
forurensningskilder. Det overordnede målet er at alle grunnvannsforekomstene gjennom dette arbeidet skal oppnå en
god kjemisk og kvantitativ status i forhold til vedtatte miljømål.

Arbeidet med karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune er gjennomført som et eksempel på bruk av
metoder og rapportering av resultat. Målet er at disse erfaringene kan innarbeides i en ”mal” for tilsvarende
registreringsarbeid i andre kommuner.

1 Den nye norske vannforvaltningsforskriften (EU’s vannrammedirektiv (EF) 2000/60) er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og
Bygningsloven og Vannressursloven.
2 10m3/døgn eller kunne forsyne mer enn 50 personer med drikkevann.
3 kategori ”at risk” eller ”possibly at risk”
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2 ARBEIDSMETODER

2.1 Karakterisering

Følgende kriterier legges til grunn for definisjon av viktige grunnvannsressurser:
Påviste grunnvannsforekomster som blir benyttet eller har potensial til å bli benyttet for uttak av drikkevann til
godkjenningspliktige vannverk.
Forekomster med mulighet for uttak av betydelige mengder grunnvann (> 5 l/s pr. brønn).

Også følgende forekomster karakteriseres så langt det er grunnlag for det:
Grunnvannsforekomster av regional eller lokal betydning (kommuneplanlegging)
Forekomster aktuelle for uttak av mineralvann, geovarme, prosessvann, fiskeoppdrett, irrigasjon.

Karakterisering av grunnvannsforekomstene omfatter følgende for hver forekomst:
Beliggenhet og grenser
Hydrogeologiske egenskaper
Hydrologiske forhold
Vannets kjemiske sammensetning
Forurensingsbelastning, Sårbarhet og Risikoklasse
Grunnvannsuttak og områder planlagt for grunnvannsuttak

Karakteriseringen gjennomføres med utgangspunkt i bakgrunnsdata gjengitt i vedlegg 2, nasjonale databaser, samt
tilgjengelig materiale stilt til rådighet av den enkelte kommune, herunder:

o Kommunens arealplan og underliggende planer
o Eksisterende og planlagte belastninger som ikke går fram av kartgrunnlag og eksisterende planer

(f.eks. planlagte grusuttak (også utvidelser), planlagte boligfelt, veibygging, indistriområder etc.
o Oversikt over vannforsyning som er eller planlegges basert på grunnvann
o Oversikt over avløp, herunder infiltrasjon i grunnen (naturbaserte avløpsløsninger)
o Annen bruk av grunnvann (naturlig mineralvann, grunnvarme, prosessvann, fiskeoppdrett, irrigasjon)

2.1.1 Typifisering

Forekomstene deles inn i følgende typer:

o Løsmasser (elve- og breelvavsatte)

o Sedimentære bergarter

o Andre (morene, strandsand, andre bergarter)

Regional eller lokal underinndeling kan gjennomføres der en for eksempel har vulkanske bergarter med særlig god
vanngiverevne.
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2.1.2  Beliggenhet og grenser

Avgrensningen følger forekomstens yttergrenser i planet (i terrenget) både for åpne og lukkede forekomster.

Hver forekomst avgrenses som et polygon og arealet beregnes. Arbeidet kan gjøres GIS (ArcGis). Hver forekomst er gitt
navn og forekomstene kan senere knyttes til vassdragsnr. (laveste i vannforekomsten).

Forekomstenes beliggenhet og grenser er i hovedsak bestemt på grunnlag av tidligere utført hydrogeologisk og
kvartærgeologisk kartlegging, samt data fra NGUs hydrogeologiske database (boringer, brønner, grunnvannskvalitet),
grunnvannsundersøkelser og andre grunnundersøkelser. I tillegg er det gjennomført feltbefaring i for vurdering av
enkelte forekomster. Forekomstene merket på kart hentet fra NGUs grunnvannsdatabase og på flybilder hentet fra
nettstedet ”Norge i bilder”.

2.1.3  Hydrogeologiske egenskaper

Hydrogeologiske egenskaper omfatter magasintype, grunnvannsnivå, samt en vurdering av permeabilitet og
grunnvannsstrømning.  Aktuell egenskap er angitt og/eller beskrevet for hver forekomst.

Forekomstens hydrogeologisk egenskaper vil variere innen hver forekomst. Ambisjonene er å angi størrelsesorden for
hver parameter for å gi en grov karakteristikk av forekomsten. Angitte verdier er tolket ut fra geologisk avsetningstype og
data fra hydrogeologiske undersøkelser (sonderboringer, brønner, seismikk). Resultater fra prøvepumpinger og
kornfordelingsanalyser er verdifullt datagrunnlag.

2.1.4  Hydrologiske forhold

Hydrologiske forhold omfatter hovedsakelig interaksjon med overflatevann og vurdering av grunnvannsdannelse.  Aktuell
forhold er beregnet og/eller beskrevet for hver forekomst.

Interaksjon med overflatevann er vurdert på grunnlag av overflatehydrologi (nivå i tilstøtende bekker, elver, vann) samt
observasjoner i brønner. Muligheten for indusert infiltrasjon ved uttak er beskrevet.  Mulige uttaksmengder er vurdert på
grunnlag av grunnvannsdannelse i den selvmatende delen av akviferen (ut fra netto nedbør, og antatt
infiltrasjonskapasitet), samt muligheter for infiltrasjon fra overflatevannskilder.

Se også egen veileder for vurdering av vannbalanse og kvantitativ status for norske grunnvannsforekomster.

2.1.5  Grunnvannskjemi

Dagens fysisk-kjemiske tilstand skal vurderes i forhold til forventet naturtilstand. Tilstanden vurderes i forhold til ulike sett
av parametere som går under samlebetegnelsene kvalitetselementer og prioriterte stoffer.

Grunnvannskjemiske forhold vil variere innen hver forekomst er. Ambisjonene er å angi størrelsesorden for hver
parameter for å gi en grov karakteristikk av forekomsten.

Dagens fysisk-kjemiske tilstand kan være dokumentert ved kjemisk analyse av vann fra produksjonsbrønner. Der det
mangler analysedata kan kjemiske forhold vurderes ut fra geologi (mineralogi, permeabilitet) og oppholdstid samt
belastningsforhold.
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2.2 Risikovurdering

2.2.1  Forurensingsbelastning

Forurensingsbelastningen omfatter punktkilder og arealbelastning knyttet til aktuell arealbruk og aktiviteter. Nedenfor
følger oversikt over arealbruk og aktiviteter som potensielt kan medføre en belastning på grunnvannsforekomster, samt
indikering av type belastning:

Tettbebyggelse. Omfatter kommunalt avløpsnett (patogener, N, org. Stoff), kirkegårder, bensinstasjoner
(petroleumsprodukter), overvann fra urbane områder/tette flater (miljøgifter og patogener), samt andre
forurensningskilder knyttet til tettbebyggelse.
Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann (patogener, N, org. stoff)
Industri og lager (miljøgifter)
Jordbruksareal (pesticider, patogener, N)
Gruver, pukkverk, grustak (tungmetaller og petroleumsprod.)
Avfallsplasser/lagringsplasser (miljøgifter)
Forurenset grunn (miljøgifter)
Transport/samferdsel (miljøgifter, salt)

For hver grunnvannsforekomst graderes belastningen fra 1-3 på følgende måte:

1: Lav belastning, benyttes for forekomster som hovedsakelig ligger i utmark, og som ikke trues direkte av alvorlige
potensielle forurensningskilder. Bør også benyttes for forekomster hvor diffuse forurensningskilder som for eksempel
dyrket mark, beite, veisalting ligger innenfor tilsigsområdet og kan påvirke små deler av forekomstene.

2: Middels belastning. Benyttes for forekomster der potensielt forurensende arealbruk/aktiviteter (for eksempel dyrket
mark, transport/samferdsel, grusuttak) og/eller punktkilder (for eksempel infiltrasjonsanlegg) ligger innenfor
tilsigsområdet og kan påvirke vannkvaliteten i store deler av grunnvannsforekomsten.

3:  Høy belastning. Benyttes for forekomster der en eller flere alvorlige forurensningskilder (for eksempel
avfallsdeponi/forurenset grunn) og/eller sterkt belastende arealbruk/aktivitet (for eksempel flyplass) kan forurense store
deler av grunnvannsforekomsten.

Foreslått inndeling er kun retningsgivende. Graderingen av belastning må vurderes i hvert enkelt tilfelle bl.a. ut fra
følgende:

Kjent belastning (for eksempel bruk av plantevernmidler og vegsalting)

Antatt belastning (for eksempel sigevann fra forurenset grunn og avrenning fra massetak).

Risiko for belastning (for eksempel nedgravde oljetanker og avløpsledninger)

Plassering av belastning i forhold til grunnvannsforekomsten. Det bør legges vekt på om mulig avrenning fra
forurensningskilden infiltreres direkte i grunnen eller om avrenningen tilføres grunnvannet via en annen
resipient, for eksempel overflatevann. Det bør også tas hensyn til hvor stor del av grunnvannsforekomsten som
kan bli berørt.

2.2.2 Kvantitativ belastning

Kvantitativ belastning omfatter alle grunnvannsuttak og områder utpekt eller tiltenkt for uttak av grunnvann.

Alle større grunnvannsuttak kartfestes. Det samme gjelder områder som er underlagt beskyttelse og områder utpekt eller
tiltenkt for uttak av grunnvann.

Arbeidet med kartfesting og karakterisering av grunnvannsforekomster vil være et nyttig hjelpemiddel til å prioritere
forekomster for framtidig uttak av grunnvann. Dette bør gjøres i samarbeid med den aktuelle kommunen.
Prioriteringsgrunnlaget bør være langsiktige behovsvurderinger/analyser og økonomiske analyser der alle aktuelle
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bruksområder for grunnvann trekkes inn. Resultatet må innarbeides i kommuneplan, kommunedelsplaner og
reguleringsplaner.

Lokalisering og data for aktive grunnvannsuttak hentes fra NGUs brønndatabase eller fra Vannverksregistret
(Folkehelsa/Mattilsynet).  Vanligvis vil oppdaterte og mer omfattende data om grunnvannsuttak og beskyttelsesområder
hentes direkte fra kommunen.

2.2.3 Vurdering av sårbarhet

Grunnvannsforekomsters sårbarhet mot belastning er vurdert ut fra type løsmasseoverdekning over akviferen og dyp til
grunnvannsnivå.  I tillegg bør det legges vekt tykkelsen av selve akviferen.  Bakgrunnsdata kan finnes fra følgende
kilder:

Umettet sone (boringer, sjaktinger – NGUs brønndatabase)
Kornfordeling/avsetningstype (NGU, kvartærkart)
Jordsmonn (NIJOS, jordsmonnskart).

Sårbarheten graderes i to forskjellige nivå:

1. Godt beskyttet. Lukket akvifer (beskyttet av minst 2 m tette lag for eksempel silt/leire), delvis lukket akvifer med over
10 m umettet sone eller åpen akvifer med over 20 m umettet sone.

2. Dårlig beskyttet. Åpen akvifer (uten tette lag over) og mindre enn 20 m umettet sone.

NB ! Når beskyttelsen er ukjent og det er liten umettet sone settes sårbarheten til 2.

Typisk vil lavtliggende elveavsetninger uten overdekning og med høyt grunnvannsnivå få 2 i sårbarhet. Åpne akvifere i
breelvavsetninger vil få 1 eller 2 i sårbarhet avhengig av tykkelsen av den umettede sonen, mens lukkede akvifere, for
eksempel breelvavsetninger dekt av bresjøsilt eller marin leire, som oftest vil få 1 i sårbarhet.

Denne inndelingen er kun retningsgivende. Graderingen av sårbarhet må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra
kjennskapet til forekomsten.

Sårbarhetsvurderingen omfatter ikke sårbarhet mot kvantitativ belastning i og med at dette blir vurdert i hvert enkelt
tilfelle ved utbygging av grunnvannsforekomster, og spesielt i henhold til søknad om konsesjon for uttak av
grunnvannvann i henhold til Vannressursloven.

2.2.4 Risikovurdering

På grunnlag av en samlet vurdering av belastning og sårbarhet fastlegges forekomstens risiko for ikke å oppnå god
kvalitativ status. Risikoen beregnes ved å multiplisere belastning og sårbarhet, og ut fra denne verdien inndeles
forekomstene i risikogrupper:

Gruppe 1 ”Not at risk”: Beregnet risiko 1-2

Gruppe 2 ”Probably at risk”: Beregnet risiko 3-4

Gruppe 3 ”At risk”: Beregnet risiko 6

2.3 Grunnvannsuttak og områder planlagt for grunnvannsuttak

Alle større grunnvannsuttak kartfestes. Det samme gjelder områder som er underlagt beskyttelse og områder utpekt eller
tiltenkt for uttak av grunnvann.

En svært viktig del av karakteriseringsarbeidet er utpeking av forekomster som er aktuelle for fremtidig uttak av
grunnvann.
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Datagrunnlag er dels tilgjengelig fra brønndatabasen (NGU), drikkevannsregistre (Mattilsynet, Folkehelsa) og
konsesjonsdatabasen (NVE). Vanligvis vil oppdaterte og mer omfattende data være tilgjengelig i den enkelte kommune.

Arbeidet med prioritering av grunnvannsforekomster for fremtidig uttak av grunnvann gjøres i samarbeide med aktuell
kommune. Grunnlaget for arbeidet bør være en langsiktig vurdering av behov, samt økonomiske analyser der alle
aktuelle bruksområder for grunnvann vurderes. Resultatene og nødvendig beskyttelsestiltak innarbeides i kommunale
planer og styringsdokumenter.
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3 BRUK AV GRUNNVANN I MELHUS KOMMUNE

3.1 Vannforsyning

I følge oversikter fra Driftsassistansen for vannverk i Sør-Trøndelag og oversikter fra Mattilsynet benytter 11
godkjenningspliktige vannverk grunnvann som hovedvannkilde.  Disse vannverkene forsyner ca. 13 % av innbyggerne i
kommunen. 3 av vannverkene benyttet rørbrønner i løsmasser, 2 vannverk borede fjellbrønner og 6 vannverk er basert
på oppkommer/gravde brønner. Gåsbakken vannverk er kommunalt, mens resten er private vannverk. Tabell 1 viser en
oversikt over godkjenningspliktige vannverk basert på grunnvann. Plasseringen av disse vannverkene er vist i vedlegg 6.

Tabell 1 Vannverk i Mehus kommune med grunnvann som vannkilde (dataene er hentet fra Mattilsynet i
Gauldalsregionen og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, driftsassistanse for vannforsyning).

Navn Eierform Kilde Antall personer
Jåren Vannverk Privat Filterbrønn i løsmasser 85
Gåsbakken vannverk Kommunalt Filterbrønn i løsmasser 200
Gimse Vannverk Privat Oppkomme løsmasser 120
Kvål Vasslag Privat Oppkommer løsmasser 60
Ler Vasslag Privat Oppkomme løsmasser 245
Fremo Vassverk AL Kommunalt Filterbrønn i løsmasser 549
Hovinåsen Vannverk Privat Oppkommer løsmasser 204
Krogstad Vasslag Privat Borehull fjell, nytt 132
Gaua Vannverk Privat Oppkomme løsmasser 110
Tømmesdalen grendahus Privat Oppkomme løsmasser 30
Gyllråa Vannverk Privat Borehull fjell 70

Melhus kommune har ikke en hovedplan for vannforsyning, og det finnes heller ikke oversikter over forsyningsområdene
for de ulike vannverkene, og hvilke områder som må dekke sitt forsyningsbehov med enkeltanlegg eller mindre private
anlegg.

I tillegg til de godkjenningspliktige vannverkene benyttes grunnvann til små private vannverk og enkeltanlegg. Disse er
basert på borede fjellbrønner eller oppkommer/gravde brønner.

Det kan også nevnes at Klæbu kommunale vannverk benytter grunnvann fra Fremo som hovedvannkilde.

3.2 Energiuttak

Grunnvann kan benyttes til energiuttak ved varmeveksling. Normal grunnvannstemperatur i Melhus er ca 6 °C, noe som
betyr at man kan tappe ca 4 °C fra grunnvannet. Dette gir et effektuttak på minst12 kW pr l/s grunnvann som
varmeveksles. I Melhus sentrum finnes det 3 relativt store grunnvarmeanlegg basert på opp-pumpet grunnvann.
Grunnvannet pumpes opp fra 20-30 meter dype løsmasebrønner, varmeveksles og kjøres enten til overvannsanlegg
eller reinfiltrasjon i grunnen. I tillegg til disse anleggene planlegges det flere grunnvarmeanlegg basert på opp-pumpet
grunnvann i Melhus sentrum.

Det finnes ingen planer for dette grunnvannsuttaket, og det er heller ikke klargjort om det er søkt om konsesjon for
uttaket. Det anbefales at det lages en plan for videre bruk av energibrønner på denne grunnvannsforekomsten. Denne
planen bør omfatte en nøyaktig kartlegging av grunnvannsforekomsten, utredning av potensialet for videre uttak av
grunnvarme og en konsekvensanalyse for videre uttak av grunnvarme (innvirkning på grunnvannsressursen, fare for
setninger grunnet redusert grunnvannsnivå, konsekvenser for Gaula etc).

I tillegg til grunnvarmeanleggene i Melhus sentrum finnes det et mindre privat anlegg på Lundamo basert på grunnvann
fra løsmassebrønner, samt et titalls private energibrønner basert på borebrønner i fjell med lukket kollektorsløyfe.
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4 GRUNNVANNSFOREKOMSTER I MELHUS KOMMUNE

4.1 Generell beskrivelse

4.1.1 Klassifisering

De største grunnvannsressursene i Melhus kommune finnes i løsmasseavsetninger. Vedlegg 5 viser et løsmassekart
over Melhus kommune. De viktigste grunnvannvannsforekomstene finnes i følgende løsmasseavsetninger:

1. Stor breelvavsetning ved Fremo (se vedlegg 5 og 8.1). Denne grunnvannsforekomsten som ligger på og like
over marin grense (breelvdelta og sanduravsetning), er en dyp åpen akvifer hvor nydannelsen av grunnvann
hovedsakelig skjer ved nedbørsinfiltrasjon.

2. Elve- og breelvavsetninger under marin grense i dalbunnen langs Gaula (se vedlegg 5 og 8.2-8.4). Disse
grunnvannsforekomstene består hovedsakelig av tynne avsetninger av sand og grus over finkornige marine
avsetninger. Unntakene er der israndavsetninger krysser dalen hvor det kan være dype sand- og
grusavsetninger. Disse kan være dekt av marine avsetninger ofte i form av skredmateriale, og danne lukkede
grunnvannsforekomster (for eksempel Melhus sentrum).

3. Breelvavsetninger over marin grense i Hølondområdet (se vedlegg 5 og 8.5-8.6). Dette er åpne akvifere som
står i hydraulisk kontakt med overflatevann og hvor nydannelsen av grunnvann skjer både ved
nedbørsinfiltrasjon og ved vassdragsinfiltrasjon.

I tillegg til disse store grunnvannsforekomstene finnes mange mindre grunnvannsforekomster som ikke vil bli avgrenset
og karakterisert i denne rapporten. Det kan likevel være aktuelt at slike små grunnvannsforekomster blir registrert og
karakterisert siden, for eksempel i forbindelse med utarbeiding av beskyttelsesplaner for vannverkene. Disse
forekomstene kan inndeles i følgende hovedgrupper:

A. Grunnvannsforekomster i fjell. Dette grunnvannet opptrer i sprekker, svakhetssoner og hulrom i fjellet. I NGUs
hydrageologiske database ”Granada” er det registrert 36 borebrønner, hvorav ca ½-parten benyttes til
vannforsyning (se vedlegg 6).  Brønner i nedre Gauldalen (fra Lundamo-Klett), samt i Hålondaområdet er
hovedsakelig boret i grønnstein som erfaringsmessig er relativt dårlig vanngiver. Disse brønnene har stort sett
kapasiteter mellom 0 og 500 l/time. Brønner i området Lundamo-Hovin er boret i glimmerskifer, og har noe
bedre kapasitet, ofte mellom 200 og 2000 l/time. I dette området finnes det også to vannverk (Gylleråa
vannverk og Krogstad vasslag) som forsynes fra grunnvann i fjell. Vedlegg 7 viser et kart som viser statistisk
beregnet vanngiverevne til fjellbrønner for hovedbergartene i Melhus kommune.  Vanngiverevnen innen hver
hovedbergart er beregnet ut fra medianverdier for vanngiverevnen til brønner i tilsvarende bergarter i hele
landet. På grunnlag av dette kartet og kapasiteten på registrerte brønner, kan grunnvann i fjell i Melhus
kommune neppe forsyne mer enn små vannverk og enkelthusstander.

B. Grunnvannsforekomster i mindre sand- og grusavsetninger. Dette kan være små breelv/elveavsetninger som
står i hydraulisk kontakt med elv eller bekk, grove moreneavsetninger eller tynne sand/gruslag i morene eller
marine avsetninger. Innen kommunen finnes det 6 mindre vannverk basert på oppkommer/gravde brønner i
slike avsetninger. For flesteparten av disse vannverkene foreligger det ingen beskrivelse av vannkilden eller
tilstrømningsområde, og det er heller ikke utarbeidet beskyttelsesplaner for tilstrømningsområdet. Det er derfor
svært vanskelig å avgrense slike grunnvannsforekomster uten detaljert kartlegging.

I dalsidene finnes det også mange store breelvavsetninger som ofte er bygd opp til marin grense på ca. 170 moh. De
fleste av disse sand- og grusavsetingene inneholder lite grunnvann, da grunnvannet dreneres direkte gjennom
avsetningene. I overgangen mot marine sedimenter mot dalbunnen opptrer det ofte kilder der dette grunnvannet slår ut i
dagen. Slike kilder blir benyttet til vannforsyning til noen mindre vannverk og private brønner. Kunstig infiltrasjon av
overflatevann på toppen av avsetningene kan være en aktuell metode for å bygge ut større vannverk i slike avsetninger.

4.1.2 Inndeling

Melhus kommune har dekning av kvartærgeologisk kart 1:50 000. Det er gjennomført et regionalt prosjekt innen
grunnvannskartlegging (GiN), samt Vannressurskart Hølonda i M 1 : 50 000. I tillegg finnes det mange hydrogeologiske
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rapporter utarbeidet i forbindelse med utredning av grunnvann til vannforsyning. Vedlegg 2 som er hentet fra NGUs
referansedatabase, viser NGU rapporter og kart med tilknytning til grunnvann i Melhus kommune.

Ved bruk av dette datagrunnlaget, samt kommunale data og egen kjennskap til grunnvann innen kommunen, er det
registrert følgende grunnvannsforekomster i Melhus kommune.

1. Langvatnet
2. Øysand
3. Melhus sentrum
4. Søberg
5. Flå-Lundamo
6. Hovin
7. Gaua
8. Korsvegen
9. Gåsbakken
10. Sørheim
11. Svorksjøen

Forekomstene er nummerert 1 – 11 og vist på kartutsnitt og flyfoto i vedleggene 8.1-8.7. Det er lagt vekt på å avgrense
forekomstene slik at de utgjør enheter som ligger i en bestemt avsetning hvor sårbarhet og belastning kan spesifiseres
på best mulig måte.

4.2 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster

4.2.1 Langvatnet

Karakterisering
Avgrensningen av grunnvannsforekomsten framgår av vedlegg 8.1, mens vedlegg 3 viser fysiske data og i vedlegg 4 er
belastning og sårbarhet oppsummert. Dette er en stor breelvavsetning som er dannet fra en smeltevannsstrøm mellom
Selbusjøbassenget og Gauldalen. Avsetningen er bygd opp til like over marin grense, og boringer har vist en mektighet
på minst 50 m med sand og grus, mens geofysiske målinger viser en total løsmassetykkelse på opptil 200 m (se figur 1).
Grunnvannet står i hydraulisk kontakt med Langvatnet og noen små bekker som renner ut på avsetningen, men ellers vil
infiltrasjon av nedbør på selve forekomsten være den viktigste kilden til nydannelse av grunnvann. På grunnlag av
nedbørsfelt (17,5 km2), nedbørsmengder (ca 1000 mm/år) og antatt infiltrasjonskapasitet, er forekomstens totale
uttakspotensial beregnet til ca. 300 l/s, mens det i dag tas ut ca 30 l/s til vannforsyning. Grunnvannsstrømmen går fra
dalsidene og mot Langvatnet som er en stor dødisgrop uten synlig avløp. Det går en grunnvannsstrøm fra Langvatnet og
mot sørvest. Dette grunnvannet slår ut i mange kilder i Kaldvelladalen. Vannkvaliteten er meget god, men grunnvannet
får økende hardhet mot dypet.

Belastning
Uttak av grunnvann til Klæbu vannverk og Fremo vannverk utgjør den kvantitative belastningen. Dette uttaket utgjør til
sammen ca 10 % av beregnet nydannelsen av grunnvann, slik at den totale kvantitative belastningen utgjør ingen trussel
for grunnvannsforekomsten.

Avsetningen har stor nytteverdi for flere bruksområder, og grunnvannsforekomsten er derfor noe belastet av aktivitet
som kan representere en trussel for grunnvannskvaliteten. Følgende arealbruk kan defineres som en belastning for
grunnvannsforekomsten:

Grusuttak. Avsetningen er en av de største sand- og grusforekomstene i Trøndelag, og innenfor Melhus
kommune er det er i dag 8 grustak som er i drift eller i sporadisk drift.
Gammel søppelfylling. Det er ikke påvist forurensning i grunnvannet fra fyllinga.
Landbruk. Ca 15 % av overflaten består av dyrket mark. Hoveddelen av det dyrkede arealet mot sørvest hvor
det er opptil 40 m umettet sone over akviferen. Gjødsling av dyrket mark vil dermed ha liten innflytelse på
vannkvaliteten i akviferen.
Fremo leir. Leiren er bygd etter 1978, og er nå nedlagt og planlagt solgt. Nedgravde dieseltanker og oljetanker,
avrenning fra parkeringsplass, samt avløpsanlegget representerer de største farene for forurensning. Etter at
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leiren er nedlagt er denne faren redusert, og det vil trolig bli gjennomført en miljøundersøkelser i forbindelse
med salg av eiendommen.
Motorsport. Ved den nedlagte avfallsfyllingen er det etablert en motorcrossbane. Dette representer en
begrenset forurensningstrussel i og med at det ikke foregår lagring av store mengder drivstoff ved banen.
Avløp fra spredt bebyggelse. Det meste av avløpet fra bebyggelsen i området skjer ved infiltrasjon i grunnen
etter slamavskilling.
Planer om seilflyplass i området ved den nedlagte militærleiren.

Figur 1 Profil som viser løsmassetyper, grunnvannsnivå og grunnvannsstrømning i forekomsten Langvatnet

Sårbarhet
Grunnvannsforekomsten er relativt godt beskyttet i og med at den er dekket av en 10-20 m tykk umettet sone, samt at
akviferen i seg selv er dyp.  Undersøkelsesboringer viser at det i den umettede sonen stedvis finnes lag av sand med
lavere hydraulisk ledningsevne enn i selve akviferen. Dette bidrar også til at forekomsten kan defineres som lite sårbar.

Risikoanalyse
I vedlegg 2 er risikoen for ikke å oppnå god status beregnet på grunnlag av belastning og sårbarhet. Selv om det er en
relativt belastet forekomst er sårbarheten såpass lav at grunnvannsforekomsten kan defineres som ”not at risk”. Det må
påpekes at ved en eventuell videre utbygging av området, som for eksempel seilflyplass og økt grusuttak, kan
belastningen bli såpass stor at forekomsten må defineres som ”possibly at risk”.

Videre arbeid
Forekomsten er såpass godt kartlagt at grunnlaget for karakteriseringen er tilfredsstillende.  Ved videre arealplanlegging
i området er det viktig at konsekvensene av all ny arealbruk blir vurdert. Det er samtidig meget viktig at alle grusuttak
drives i henhold til godkjente driftsplaner som inkluderer risikoanalyser med tanke på faren for forurensning av
grunnvannsforekomsten.  Det bør være et mål at belastningen fryses på dagens nivå eller aller helst reduseres, slik at
denne viktige grunnvannsressursen bevares for fremtiden.

4.2.2 Øysand

Karakterisering
Avgrensningen av grunnvannsforekomsten framgår av vedlegg 8.2, mens vedlegg 3 viser fysiske data, og i vedlegg 4 er
belastning og sårbarhet oppsummert. Avgrensningen bygger kun på kvartærgeologiske og topografiske kart, og ikke på
grunnundersøkelser. Forekomsten ligger i elvavsetninger dannet ved Gaulas utløp i Trondheimsfjorden. Det er kartlagt
løsmassemektigheter på flere hundre meter. Det antas at løsmassene mot dypet hovedsakelig består av finkornige
marine sedimenter, men det finnes ikke detaljerte opplysninger/boringer som beskriver mulighetene for grunnvannsuttak
mot dypet. Det kan dermed finnes grunnvannsakvifere i flere nivå innen denne grunnvannsforekomsten.  Den registrerte
grunnvannsforekomsten er en akvifer som står i hydraulisk kontakt med Gaula, samt flere bekker som renner ned på
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avsetningen fra dalsidene. Avsetningen er bygd ut i fjorden, slik at de ytre delene vil være påvirket av saltvann.
Tykkelsen på denne akviferen er ikke kjent, men den er trolig mindre enn 10 m. Uttakspotensialet kan likevel være
betydelig såfremt det etableres brønner i hydraulisk kontakt med Gaula. Det finnes ikke større løsmassebrønner innen
forekomsten, men det kan finnes gravde brønner som forsyner enkelthusholdninger.  Det finnes heller ikke opplysninger
om vannkvalitet.

Belastning

Det er ikke registrert større uttak av grunnvann fra forekomsten.

Området har stor nytteverdi for flere bruksområder, og grunnvannsforekomsten er derfor noe belastet av aktivitet som
kan representere en trussel for grunnvannskvaliteten. Følgende arealbruk kan defineres som en belastning for
grunnvannsforekomsten:

Landbruk. Ca 90 % av overflaten består av dyrket mark, hovedsakelig åker. Dette er noe av Trøndelags beste
jordbruksarealer, og utgjør en meget viktig ressurs. Gjødsling og sprøyting av dyrket mark kan ha innflytelse på
vannkvaliteten i akviferen.
Trafikk. E39 og diverse fylkesveier og kommunale veier går over forekomsten. Veisalting og utlekking/avrenning
av forurensning, særlig i forbindelse med ulykker utgjør en vesentlig belastning.
Industri. Det ligger et industriområde langs E39 ved Øysand hvor det sannsynligvis lagres forurensende stoffer.
Øysand camping. Campingplassen ligger helt ut mot fjorden og utgjør derfor en potensiell belastning kun for de
ytre delene av forekomsten hvor store uttak av grunnvann er lite aktuelt grunnet fare for saltvannsinntrengning.

Sårbarhet
Grunnvannsforekomsten er relativt dårlig beskyttet i og med at grunnvannsnivået i store deler av forekomsten ligger på
mindre enn 5 meters dyp. Det kan finnes dypere akvifere som er overlagret av tette marine sedimenter, og disse vil være
mye mindre sårbar for den nevnte belastningen.

Risikoanalyse
I vedlegg 4 er risikoen for ikke å oppnå god status beregnet på grunnlag av belastning og sårbarhet. På grunnlag av
relativt høy belastning og sårbarhet kan denne grunnvannsforekomsten defineres som ”at risk”.

Videre arbeid
Forekomsten er dårlig kartlagt, men på grunn av stor konflikt med annen arealbruk som for eksempel dyrket mark og
trafikk, er det lite sannsynlig at den vil bli utredet for drikkevannsforsyning. Det mest aktuelle er å undersøke om det
finnes dypere akvifere som kan utgjøre en viktig ressurs, særlig med tanke på energiuttak.

4.2.3 Melhus sentrum

Karakterisering
Avgrensningen av grunnvannsforekomsten framgår av vedlegg 8.2, mens vedlegg 3 viser fysiske data, og i vedlegg 4 er
belastning og sårbarhet oppsummert. Avgrensningen bygger på kvartærgeologiske og topografiske kart, samt boringer,
men utbredelsen er likevel meget usikker både mot nord og sør. Det meste av forekomsten er en israndavsetning dannet
for litt over 10 000 år siden (Yngre Dryas). Denne er senere overlagret av marin leire. I tillegg er det tatt med
elveavsetninger sør og nord for selve israndavsetningen. Boringer viser over 40 m med sand, grus og til dels morene.
Sør og nord for israndavsetningen kan det være marin leire under få meter med elveasatt sand/grus, men dette er ikke
verifisert ved boringer. Grunnvannsforekomsten er en akvifer som står i hydraulisk kontakt med Gaula, og
uttakspotensialet kan dermed være meget stort.

Belastning
Det finnes tre grunnvarmeanlegg basert på varmeveksling med opp-pumpet grunnvann, og disse anleggene pumper opp
betydelige mengder grunnvann (30-50 l/s), som til dels reinfiltreres i grunnen og til dels pumpes på Gaula.
Forundersøkelser og driftserfaringer med energibrønnene viser at grunnvannet har noe høyt innhold av jern og mangan.
Ellers er vannet relativt rikt på løste mineraler (middels hardt vann), og har svakt basisk pH.

Foruten muligens noen private brønner, tas det ikke ut vann til drikkevannsforsyning.
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Området har stor nytteverdi for flere bruksområder, og grunnvannsforekomsten er derfor noe belastet av aktivitet som
kan representere en trussel for grunnvannskvaliteten. Følgende arealbruk kan defineres som en belastning for
grunnvannsforekomsten:

Tettsted. Melhus sentrum ligger innenfor forekomsten. Den største forurensningstrusselen er fra kloakkledinger,
bensinstasjoner, industriområde og lager av forurensende stoffer, for eksempel olje/dieseltanker).
Trafikk. E6, jernbanen og diverse fylkesveier og kommunale veier går over forekomsten. Veisalting og
utlekking/avrenning av forurensning, særlig i forbindelse med ulykker utgjør en vesentlig belastning.
Landbruk. Ca 60 % av overflaten består av dyrket mark, hovedsakelig åker. Gjødsling og sprøyting av dyrket
mark kan ha innflytelse på vannkvaliteten i akviferen.
Forurenset grunn. I SFTs database for forurenset grunn ligger det en lokalitet innenfor grunnvannsforekomsten.

Sårbarhet
Grunnvannsforekomsten er godt beskyttet i og med at store deler av forekomsten er dekt av marin leire.

Risikoanalyse
I vedlegg 4 er risikoen for ikke å oppnå god status beregnet på grunnlag av belastning og sårbarhet. På grunnlag av 3 i
belastning (høy belastning) og 1 i sårbarhet (godt beskyttet) havner denne grunnvannsforekomsten i gruppen ”probably
at risk”.

Videre arbeid
Forekomsten er dårlig kartlagt, både med hensyn til utstrekning, dybde, grunnvannsstrømning, potensialet for
grunnvannsuttak og grunnvannskvalitet, Den blir allerede brukt til energiproduksjon (grunnvarmeanlegg), men
potensialet for videre etablering av energibrønner og konsekvensene av en slik utbygging er ikke utredet. Det kan også
være gode muligheter for uttak av store mengder grunnvann til vannforsyning. Det er derfor meget viktig at kommunen
prioriterer kartlegging av denne viktige ressursen som grunnlag for å bestemme videre bruk og beskyttelse av
forekomsten.

4.2.4 Andre forekomster i Gauldalen.
Dette omfatter forekomstene Søberg, Flå-Lundamo, Hovin og Gaua. Disse grunnvannsforekomstene som ligger langs
eller i nærheten av Gaula, består hovedsakelig av elveavsetninger. Karakterisering, belastning, sårbarhet og
risikoanalyse for disse 4 forekomstene framgår av vedlegg 3 og 4, mens avgrensningen er vist på kart og flyfoto i
vedlegg 8.3-8.5.  Alle disse grunnvannsforekomstene er åpne og trolig relativt grunne grunnvannsforekomster. Dette gjør
at de er sårbar med hensyn til fare for forurensning. De er imidlertid dårlig kartlagt, slik at det kan finnes
breelvavsetninger under elveavsetningene som kan representere store grunnvannsressurser. De viktigste belastningene
er jordbruk, samferdsel (E6, riksveier, fylkesveier og jernbane), grusuttak (særlig i Søbergområdet) og noen få lokaliteter
med forurenset grunn. En av forekomstene (Gaua) har såpass lav belastning at den havner i gruppen ”not at risk”, mens
de tre andre har middels belastning og havner i gruppen ”probably at risk”.

4.2.5 Grunnvannsforekomster i Hølondaområdet
Dette omfatter forekomstene Korsvegen, Gåsbakken, Sørheim og Svorksjøen. Disse grunnvannsforekomstene ligger
hovedsakelig i breelvavsetninger med mektigheter i størrelsesorden 5-20 meter.  Karakterisering, belastning, sårbarhet
og risikoanalyse for disse 4 forekomstene framgår av vedlegg 3 og 4, mens avgrensningen er vist på kart og flyfoto i
vedlegg 8.6-8.7.  Det er grunnvannsanlegg på forekomstene Sørheim og Gåsbakken, og i forbindelse med etablering av
disse anleggene er det utført grunnundersøkelser. For de to andre forekomstene finnes det bare sporadiske
grunnundersøkelser slik at utbredelse og mektighet er meget usikkert. Alle disse fire grunnvannsforekomstene er åpne
akvifere, og er derfor definert som sårbar med hensyn til fare for forurensning. De viktigste belastningene er jordbruk,
grusuttak og en lokalitet med forurenset grunn ved Korsvegen. En av forekomstene, Sørheim har såpass lav belastning
at den havner i gruppen ”not at risk”, mens de tre andre har middels belastning og havner i gruppen ”probably at risk”.
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5 RESSURSVURDERINGER

5.1 Grunnvannsforekomster aktuelle for framtidig uttak av grunnvann

På bakgrunn av ressurstilgangen er det mulig å forsyne alle abonnentene i Melhus med grunnvann, men dette vil neppe
være aktuelt i nærmeste framtid i og med at Melhus kommunale vannverk har en god overflatevannskilde (Benna) som
det vil være uforholdsmessig kostbart å erstatte med grunnvann.  Melhus kommune utreder ny reservevannkilde for det
kommunale vannverket, hvor alternativene er vannforsyning fra Trondheim kommunale vannverk (Jonsvatnet) og
grunnvann fra forekomsten Langvatnet.  Det foreligger forslag på at kommunen bør velge Jonsvatnet som
reservevannkilde, men dette er ennå ikke vedtatt i kommunen.

Melhus kommune har som nevnt ingen hovedplan for vannforsyning og det finnes ingen konkrete planer for utbygging av
nye eller ombygging av eksisterende grunnvannsanlegg. 6 av 9 av de private anleggene er basert på oppkommer i
løsmasser som generelt er sårbare vannkilder.  Det kan derfor oppstå fremtidige behov for å erstatte disse vannkildene
med mindre sårbare vannkilder basert på dypere løsmassebrønner. En annen løsning som kan bli aktuelt i framtiden er
å koble noen av disse vannverkene til kommunalt nett, enten Melhus vannverk eller Fremo vannverk.

 I alle deler av kommunen hvor det planlegges større utbyggingsprosjekter som krever oppvarming/kjøling vil bruk av
energibrønner basert på opp-pumpet grunnvann være en alternativ energikilde. Grunnvann til dette formålet er mest
aktuelt i Melhus sentrum, men også i grendesentra som Lundamo, Ler, Hovin, Korsvegen og Gåsbakken kan en slik
energikilde være aktuelt.

Alle grunnvannsforekomstene kan dermed være aktuelle for framtidig uttak, enten ved en økning av eksisterende eller i
form av et nytt uttak. Ut fra betraktninger ovenfor kan det settes opp følgende prioritering av forekomstene med hensyn
til viktighet for fremtidig uttak av grunnvann:

1. Langvatnet. Denne grunnvannsforekomsten er aktuell med tanke på økt uttak til Klæbu vannverk og Fremo
vannverk, samt ved en eventuell utbygging av grunnvann som reservevannkilde til Melhus vannverk.

2. Melhus sentrum. Det er mest aktuelt med økt grunnvannsuttak til energiproduksjon, men også grunnvann som
drikkevannskilde bør utredes nærmere fordi forekomsten kan utgjøre en stor ressurs som kan være viktig i
beredskapssammenheng og som bør sikres for fremtiden.

3. Korsvegen. Grunnvannsuttak kan bli aktuelt både til drikkevannsforsyning (fremtidig hovedvannkilde eller
reservevannkilde til Korsvegen vannverk) og til energiproduksjon for eksempel til kommunale bygg innen skole,
helse og omsorg eller foretningsbygg.

4. Gaua. Denne grunnvannsforekomsten er først og fremst aktuell som ny vannkilde til lokale vannverk (Gaua
vannverk og Hovinåsen vannverk).

5. Andre forekomster. Det foreligger ikke godt nok datagrunnlag til å prioritere de andre forekomstene, men som
tidligere nevnt kan alle i større eller mindre grad være aktuelle for grunnvannsuttak.

5.2 Økonomiske vurderinger

De omtalte grunnvannsressursene representerer viktige og fornybare ressurser som må ivaretas og beskyttes for
kommende generasjoner. Dette er et av hovedmålene med Vanndirektivet. På grunn av vår gode tilgang på rent vann
har vannforsyningen i Norge kostet lite. Dette gjelder også Melhus kommune. Vannavgiften for en vanlig abonnent med
en enebolig tilknyttet et kommunalt vannverk er i størrelsesorden 3000-4000 kr pr. år (avhengig av vannforbruket), og
dette skal dekke kommunens utgifter med vannforsyningen. I de mindre private vannverkene er vannavgiften noe lavere.

Verdien av grunnvannsforekomstene er meget vanskelig å tallfeste og de økonomiske verdiene vil være avhengig av
hva grunnvannet brukes til. Grunnvann som ressurs kan inndeles etter følgende bruksområder

1. Grunnvann til drikkevannsforsyning. Vannverksom benytter grunnvann som vannkilde er omtalt tidligere i
rapporten. Ut fra denne oversikten kan det antas at knapt 2000 personer benytter grunnvann som vannkilde i
Melhus kommune, hvorav ca 1600 er tilknyttet godkjenningspliktige vannverk. I tilegg forsynes ca 4000
personer i Klæbu med grunnvann fra grunnvannsforekomsten Langvatnet. Hvis man regner med en vannavgift
på 1000 kr pr. person pr. år betales det mellom 5 og 6 mill kr hvert år inn til vannverk som benytter grunnvann.
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Utviklingen framover vil trolig være at flere blir tilknyttet store og mellomstore vannverk, mens for de små
vannverkene vil det neppe bli særlige økninger i antall abonnenter. Grunnvannsforekomsten Langvatnet vil
derfor stadig få økt uttak i og med at Klæbu er en vekstkommune. I tillegg vurderes denne forekomsten som
reservevannkilde for Melhus vannverk, og vil i så fall få ytterligere økt økonomisk betydning. For de andre
vannverkene som benytter grunnvann vil tendensen trolig være at de minste (< 200 personer) vil ha stabilt
vannforbruk, mens forbruket for de større grunnvannsanleggene (Fremo og Gåsbakken) kan gå noe opp. Det er
også grunn til å tro at flere av de mindre vannverkene i framtiden vil bli koblet sammen med større vannverk.

2. Grunnvann som kan brukes til drikkevannsforsyning i framtiden. Grunnvannsressursene i kommunen er
generelt dårlig kartlagt, men ut fra denne rapporten og tidligere vurderinger er det grunn til å anta at det finnes
store grunnvannsressurser som kan benyttes til vannforsyning (se kap. 5.1).  I tillegg til aktuelle bruksområder i
dag er det viktig å kartlegge og beskytte grunnvannsforekomster i sentrale strøk, da slike vannressurser
representerer stor framtidig ressurser, ikke minst som reservevannkilder og i beredskapssammenheng. Den
økonomiske betydningen av grunnvannsressurser som ikke er tilstrekkelig kartlagt er selvsagt vanskelig å
vurdere, men det er god grunn til å tro at verdien av godt beskyttede grunnvannsforekomster vil øke i framtiden.

3. Grunnvann til energiproduksjon. Trussel om kraftmangel og klimaendringer gir økt fokus på utvikling av
fornybare energikilder. Bruk av grunnen og grunnvann til energiproduksjon og energilagring er sterkt økende,
og den økonomiske betydningen av grunnvannsforekomster som kan nyttes til energiproduksjon er meget stor.
En energibrønn hvor det kan tas ut 25 l/s med grunnvann som kan tappes for 3 °C, vil kunne gi en effekt på 300
kW.  Hvis man regner 4000 driftstimer pr. år og en energipris på 0,7 kr/kWt gir dette en besparelse i
energiforbruk på kr 840 000,- pr. år sammenlignet med el. oppvarming. Det er som tidligere nevnt allerede
etablert flere grunnvarmeanlegg ved Melhus sentrum basert på energiuttak fra opp-pumpet grunnvann, og flere
er allerede under planlegging. Sett under ett kan det fra de sentrale grunnvannsforekomstene i kommunen, og
særlig Melhus sentrum, tas ut energi tilsvarende verdier for flere millioner kroner pr. år, og som vil kunne
redusere forbruket av elektrisitet og ikke-fornybare energikilder til oppvarming/kjøling. Bruk av grunnvann til
energiformål kan også være aktuelt for andre tettsteder i kommunen. Alle tettsteder i kommunen ligger på eller i
umiddelbar nærhet av grunnvannsforekomster som kan utnyttes til energiproduksjon. Det er derfor meget viktig
at denne ressursen blir tatt hensyn til ved videre energiplanlegging i kommunen, samt at ressursen blir skikkelig
kartlagt slik at den kan forvaltes på en bærekraftig måte.

4. Andre bruksområder. Dette kan omfatte grunnvannsuttak til jordbruksvanning, til akvakultur (oppdrettsanlegg
og settefiskanlegg) og til produksjon av kildevann/naturlig mineralvann for salg. Foruten settefiskanlegget ved
Ler som bruker vann fra Kaldvellabekken, er det ikke kjent at grunnvann brukes til disse bruksområdene i
Melhus kommune i dag.

På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at bruken av grunnvannsressurser til vannforsyning og energiproduksjon
i kommunen allerede i dag tilsvarer verdier for mange millioner kroner hvert år. Det er derfor naturlig at noe av denne
verdiskapningen brukes til bedre kartlegging, beskyttelse og overvåkning av grunnvannsressursene. Dette vil være vel
anvendte midler, både for å kunne bevare ressursene for framtiden, samt for å kunne utnytte ressursen mest mulig
effektivt uten at kvalitet og kapasitet forringes.
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6 VIDERE ARBEID

6.1 Vanndirektivet ned på regionalt nivå, videre aktivitet

Fra 1. januar fikk fylkesmennene i ni forskjellige fylker myndighet for hver sin vannregion. Vannregion Trøndelag, som
består av nesten alle kommuner i Sør- og Nord- Trøndelag skal forvaltes av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det skal
først utpekes vannområder der miljøutfordringene er størst, med sikte på å nå fastsatte miljømål. løpet av 2007 skal
tilstanden kartlegges i vannforekomstene som omfattes av de utvalgte vannområdene. Deretter skal det utarbeides et
program for overvåking, og så blir det lagt planer for tiltak og forvaltning av disse utvalgte pioner-områdene. Resten av
vannområdene vil bli gjort ferdig innen 2015.

Det er foreslått at Gauldalsvassdraget vil bli et av de utvalgte vannområdene hvor vannforekomstene skal kartlegges i
løpet av 2007. Denne rapporten med karakteriseringen av grunnvannsforekomster i Melhus vil inngå i denne
kartleggingen.

6.2 Detaljert kartlegging/karakterisering og overvåkning

Etter at vannforekomstene er kartlagt og karakterisert skal det utarbeids et program for overvåkning. 8 av 11
grunnvannsforekomster i Melhus har en mulig risiko (”probably at risk”) for ikke å oppnå god status. For et utvalg av
disse forekomstene vil det være nødvendig med en overvåkning for å fastsette status. Første bud for å kunne
gjennomføre en effektiv og representativ overvåkning av grunnvannsforekomster er at forekomstene er godt kartlagt
med hensyn til størrelse, grunnvannsstrømning, sårbarhet, belastning og vannkvalitet. Med unntak av
grunnvannsforekomstene Langvatnet og Sørheim, er det kun utført sporadiske grunnundersøkelser i mindre deler av
forekomstene eller så er det ikke gjort grunnvannsundersøkelser i det hele tatt. Det anbefales derfor at det i første
omgang gjøres en mer detaljert kartlegging av de viktigste grunnvannsressursene. Dette vil være nyttig for å vurdere og
gjennomføre nødvendig overvåkning, for å sikre grunnvannsressursene for framtiden, samt for eventuell senere
utnyttelse av ressursene. En nærmere prioritering av forekomstene for eventuelt framtidig utnyttelse er gitt i kap. 5.1.

Når det gjelder overvåkningen vil det neppe være nødvendig å etablere overvåkningsstasjoner på alle 8 forekomster
definert som ”probably at risk”. Mange av forekomstene finnes i samme type løsmasseavsetninger og har relativt lik
belastning og sårbarhet (for eksempel grunnvannsforekomster på elvesletter med dyrket mark som hovedbelastning)
Her kan det være nok å overvåke en eller to grunnvannsforekomster og så benytte resultatene fra overvåkningen til å
sannsynliggjøre forholdene i lignende grunnvannsforekomster.

6.3 Sikring/klausulering av vannkilder

Det er få av grunnvannsanleggene i kommunen som har en godkjent klausulering av vannkilden. Drikkevannsforskriften
krever at vannkilder skal beskyttes mot forurensning. Utarbeidelse av en klausuleringsplan med forslag til restriksjoner i
arealbruken i kildens nedslagsfelt er et viktig verktøy for å beskytte kilden og for å bevare grunnvannsressursen. Det bør
derfor være et mål/krav at alle godkjenningspliktige grunnvannsanlegg i kommunen (både kommunale og private) skal
ha godkjente klausuleringsplaner.

6.4 Regulering av arealbruken på Fremo-avsetningen

Grunnvannsforekomsten Langvatnet som ligger på Fremoavsetningen er en av de største og viktigste
grunnvannsforekomstene i Trøndelag. Det er derfor meget viktig at konsekvensene av all ny arealbruk blir tilstrekkelig
vurdert ut fra risikoanalyser for å belyse faren for forurensning av grunnvannsforekomsten.  Det foreligger nå planer om
seilflyplass bare et par hundre meter fra brønnene til Fremo vannverk. Selv om dette alene ikke nødvendigvis
representerer en betydelig forurensningskilde, vil det bidra til at summen av belastningen øker. Det bør derfor foretas en
samlet vurdering av belastning sett i forhold til risiko for å forurense grunnvannet. Dette må omfatte eksisterende
belastning (grusuttak, utslipp av avløpsvann i grunnen, motorcrossbane, landbruk etc.) og planlagt aktivitet som kan bli
en belastning (seilflyplass, ny aktivitet ved Fremo leir etc.). Det er i den forbindelse viktig at alle grusuttak drives i
henhold til godkjente driftsplaner, og at grusuttak uten slike planer stoppes. For alle grusuttakene som ligger på
grunnvannsforekomsten eller innenfor tilstrømningsområdet bør driftsplanene angi tillatt uttaksdybde i forhold til
grunnvannsnivået, samt planer for håndtering og lagring av forurensende stoffer (olje, diesel etc).  For grusuttak som
ligger innenfor beskyttelsessonene til Klæbu vv. og Fremo vv. skal klausuleringsplanene omfatte beskrivelse og
regulering av grusuttakene.
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Vedlegg 1 Utførte arbeider med grunnvann innen Vanndirektivet

Karakterisering av grunnvann innen EUs vanndirektiv

For å få en narsjonal oversikt over våre grunnvannsressurser ble det i forbindelse med igangsettingen av arbeidet med
Vanndirektivet foretatt en grov karakteriseringen av grunnvannsforekomster.  Ut fra digitale kvartærgeologiske kart og en
kvalitetssikring av hydrogeologer ble det registrert 708 grunnvannsforekomster for hele landet og tre forekomster i
Melhus kommune (Gauldalen, Langvatnet og Korsvegen) . Disse er gitt egne forekomstnummer og finnes som
polygoner på digitale kart i NGUs hydrogeologiske database ”GRANADA”. En grunnvannsforekomst blir i denne
sammenheng definert som en administrativ enhet som omfatter en eller flere grunnvannsakvifere innenfor et
sammenhengende hydrologisk område. Gruppering og inndeling av grunnvannsakvifere til en grunnvannsforekomst er
basert på både faglige og administrative vurderinger.

I neste omgang ble det utarbeidet en grov inndeling etter risiko for ikke å oppnå god status i henhold til kriteriene i
direktivet for de 708 karakteriserte grunnvannsforekomstene. Hensikten var først og fremst å få et overblikk over status
for norske grunnvannsforekomster, samt å få et grunnlag for vurdering av behovet for overvåkning. Forekomstene ble
inndelt i fire klasser:

1: ”at risk” (forekomster hvor det er stor fare for ikke å oppnå god status mht kapasitet eller kvalitet)

2: ”possibly at risk” (forekomster med høy belasting, men hvor det kreves nærmere undersøkelser/overvåkning for å
fastslå status)

3: ”probably not at risk” (forekomster med relativt lav belasting, men hvor det kreves nærmere
undersøkelser/overvåkning for å fastslå status)

4: ”not at risk” (forekomster med lav belastning og som sannsynligvis har god kvantitativ og kvalitativ status).

En av de tre forekomstene i Melhus (Gauldalen) er definert som ”possibly at risk”, mens de to andre er definert som
”probably not at risk”.

Det må påpekes at denne inndelingen er utarbeidet kun ut fra en rask vurdering av grunnvannsforekomstenes sårbarhet
og belastning i form av nærliggende potensielle forurensningskilder. Inndelingen etter risiko ble ikke eller i svært liten
grad vurdert på grunnlag av overvåkningsdata som viser utvikling i kapasitet og vannkvalitet over tid. Det er derfor et
klart behov for en mer detaljert risikovurdering.

I det videre arbeidet med risikovurdering skal grunnvannsforekomstene inndeles i 3 klasser med hensyn til risiko for ikke
å oppnå god status. Klasse 2 og 3 blir da slått sammen til en klasse: ”probably at risk”.

Overvåkning av grunnvann

Vanndirektivet legger opp til en bred overvåkning av vannforekomstene. Hensikten er å skaffe data for å kunne vurdere
grunnvannsforekomstenes status med hensyn til kvantitet og kvalitet, samt for å vurdere effekten av iverksatte tiltak.

Overvåkningen blir inndelt i en basisovervåkning og en tiltaksorientert overvåkning.  Basisovervåkningen skal utformes
slik at det gir en sammenhengende og omfattende oversikt over grunnvannets tilstand innen hver vannregion, og slik at
langsiktige trender når det gjelder forurensing og/eller endringer i grunnvannsnivå blir oppdaget. Resultatet av denne
overvåkningen skal brukes til å utarbeide et tiltaksorientert overvåkningsprogram som skal dokumentere effekter av tiltak
for å oppnå god status.

På oppdrag fra Overvåkningsgruppa innen Vanndirektivet (OVG) har Asplan Viak vurdert hvordan en basisovervåkning
av grunnvann kan gjennomføres i Norge, samt utarbeidet et forslag til stasjonsnett for basisovervåkning iht krav i
Vanndirektivet. Dette ble gjort på bakgrunn av på den foreliggende grove karakteriseringen og risikovurderingen av
grunnvannsforekomster, eksisterende program og nettverk for grunnvannsovervåkning (LGN), samt en rekke kriterier
som omfatter fordeling mellom regionene og innad i hver region, bruk av analoge egenskaper, bruk av eksisterende
brønner/grunnvannsanlegg og beliggenhet i forhold til naboland. For å komme fram til en bedre klassifisering ble det
foretatt en videre inndeling med hensyn belastning beregnet på grunnlag av forekomstenes arealbruk.
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Det ble foreslått overvåkning av 163 grunnvannsforekomster, inklusiv overvåkning av alle tre grunnvannsforekomster i
Melhus kommune.  I Melhus er det foreslått overvåkning i tilknytning til Klæbu vannverk/Fremo vannverk (Langvatnet),
brønner ved Melhus sentrum (Gauldalen) og ny brønn ved Korsvegen.  Kostnadene ved å etablere disse
overvåkningsstasjonene er stipulert til 310 000 kroner.

Rapporten poengterer at utvelgelsen av stasjoner bør bygge på et bedre datagrunnlag med en innsamling av data fra
alle godkjenningspliktige vannverk basert på løsmassebrønner, samt en bedre kartlegging og karakterisering av
grunnvannsforekomster, der det legges vekt på en mer detaljert inndeling av forekomster etter belastning.  Dette vil gi et
mye bedre grunnlag for utvelgelse av overvåkningsstasjoner, som igjen fører til at man greier seg med færre stasjoner
og følgelig lavere kostnader til både etablering og drift.
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Vedlegg 2 Utskrift fra NGUs referansebase med søkeord Melhus/grunnvann
og Melhus/hydrogeolog i(/http://www.ngu.no/)

Søk i NGUs referansedatabase for publikasjoner

De nyeste dokumentene er listet først. Inntil 500 dokumenter er vist.
1. Liebel, Heiko : Hydrogeologic flow and contaminant transport model for the Kaldvella field - 2006 - 2006.026
2. Jæger, Øystein; Dalsegg, Einar : Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim på Hølonda, Melhus kommune

- 2003 - 2003.014
3. Jæger, Øystein; Iversen, Bjørn : Undersøkelsesboringer for plassering av ny produksjonsbrønn ved Gåsbakken v -

2000 - 2000.042
4. Jæger, Øystein; Iversen, Bjørn : Undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, Gåsb -

2000 - 2000.037
5. Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne : Grunnvatn i Melhus kommune. - 1991 - 91.124
6. Morland, Geir : Hydrogeologiske undersøkelser i Kaldvellafeltet med vekt på grunnvannskjemi - 1988 -
7. Andersen, Anne-Britt : Grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen, Melhus kommune. Foreløpig rapport - 1985 -

85.006
8. Rohr-Torp, Erik : Hølonda. Vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger"; Hølonda; 15212; 1:50 - 1983 - 34
9. Sindre Atle : Seismiske grunnundersøkelser Kaldvelladalen. - 1977 - 1518
10. Ellingsen, Knut : Vannforsyning til bolig, Fjellheim - 1970 - HY-00595
11. Kihle, Ola : Geotekniske målinger Melhusområdet. - - 1052

1. Storrø, Gaute : En metode for karakterisering og kvantifisering av de hydrokjemiske forhold - 1990 -
2. Frengstad, Bjørn : Hydrogeologiske undersøkelser ved Gåsbakken, Melhus kommune. - 1990 -
3. Morland, Geir : Hydrogeologiske undersøkelser i Kaldvellafeltet med vekt på grunnvannskjemi - 1988 -
4. Hillestad, Gustav : Refraksjonsseismiske målinger Kaldvelladalen, Melhus. - 1988 - 88.040
5. Rohr-Torp, Erik : Hølonda. Vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger"; Hølonda; 15212; 1:50 - 1983 - 34
6. Andersen, Anne-Britt : Hydrogeologiske undersøkelser i Kaldevellafeltet. - 1979 -
7. Kraft, Per Ingvald : Hydrogeologiske undersøkelser i Nedre Gauldalen. - 1979 -
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Vedlegg 3: Oversikt over grunnvannsforekomster i Melhus kommune
Forekomst

nr
Navn Akvifer-

Type
Vanntype Areal,

da
(1000m2)

Akvifer-
dyp,

antatt,
m

Akvifer-
volum
antatt,
mill m3

Antall
uttaks-
brønner

Uttak,
m3/døgn

Uttaks-
potensial

l/s

1 Langvatnet Breelvavsetning svakt alkalsk, litt
hardt

3300 10-50  100 4 2-3000  Ca 300

2 Øysand Elvedelta Ikke prøvetatt 5300 3-15 25 0 0 > 20

3 Melhus
sentrum

Randmorene/
breelvavsetninger

Ionerikt, alkalsk,
høyt Fe og Mn

2900 10-40 72 2-4 1-2000 > 50

4 Søberg Elveavsetninger/
breelvavsetninger

Ikke prøvetatt 8200 3-15 41 0 0 > 20

5 Flå-Lundamo Elveavsetninger/
breelvavsetninger

Ikke prøvetatt 10000 3-15 50 1 100 ? > 20

6 Hovin Elveavsetning og
breelvavsetning

Ikke prøvetatt 2900 3-15 15 0 0 > 20

7 Gaua Elve- og
breelvavseting

Ikke prøvetatt 850 3-15 8 0 0 > 5

8 Korsvegen Breelvavsetninger Ikke prøvetatt 5500 3-20 55 0 0 > 20

9 Gåsbakken Breelvavsetninger Svakt alkalsk, 6000 3-20 60 2 100 > 20

10 Sørheim Breelvavsetning Svak alkalsk 200 5-15 1,8 2 40 1-5

11 Svorksjøen Breelvavsetninger Ikke prøvetatt 4300 5-20 43 0 0 > 20
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Vedlegg 4 Vurdering av belastning og sårbarhet til grunnvannsforekomstene
Forekomst

nr
Navn Belastningstyper Belastningsnivå Beskyttelse

i akvifer
Umette sone Sårbarhet Risiko

1 Langvatnet F, Gr, D, A 2 Enkelte sandlag 10 – 20 m sand og grus 1 2
2 Øysand Tr, D, I, C 2 Ukjent 0-6 m 2 4

3 Melhus sentrum Te, Tr, I, F 3 Leirlag over 2-30 m 1 3

4 Søberg Gr, F, Tr, D 2 Kan stedvis være
leire over

over

0-10 m 2 4

5 Flå-Lundamo D, Tr, Te, F 2 Kan stedvis være
leire over

over

0-10 m 2 4

6 Hovin D, Tr 2 Dårlig beskyttet 0-5 m 2 4

7 Gaua D 1 Trolig dårlig 0-10 m 2 2

8 Korsvegen D, F, Gr 2 Ukjent 0-15 m 2 4

9 Gåsbakken Inf, D, Gr 2 Enkelte sandlag 0-10 m 2 4

10 Sørheim Gr 1 Dårlig beskyttet 0-5 m 2 2

11 Svorksjøen D, C 2 Dårlig beskyttet 0-3 m 2 4

Forklaring
Belastningstyper Belastningsnivå Sårbarhet Risiko for ikke å oppnå god kvalitativ

status
F: Forurenset grunn 1: lav belastning 1: Beskyttet av tette lag og/eller tykk umettet sone 1-2: ”not at risk”
D: Dyrket mark 2: middels belastning 2: Akvifer uten beskyttelse av tette lag og tynn umettet sone 3-4: ”probably at risk”
Gr: Grusuttak 3: høy belastning 6:    ”at risk”
Tr: Trafikk (vei, jernbane, flyplass)

NB ! Når overdekningen er ukjent, og det er liten umettet sone,
settes sårbarheten til 2.

I. Industriomåde
Te: Tettsted
C: Campingplass
Inf. Infiltrasjon av avløpsvann
A: Annet, se tekst
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Vedlegg 5 Kvartærgeologisk kart i M 1 : 250 000  over Melhus kommune (hentet fra NGUs kartportal (http://www.ngu.no/kart).

http://www.ngu.no/kart).
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Vedlegg 6 Brønner og grunnvannsressurser i Melhus kommune, kart i M 1 : 250 000 (hentet fra NGUs kartportal (http://www.ngu.no/kart).

Hovinåsen vv.

Gimse vv.

Kvål vv.

Jåren vv.

Gåsbakken vv.

Ler vv.

Gylleråa vv.
Krogstad vv.

Klæbu vv.

Fremo vv.
Grunnvannsanlegg
basert på
filterbrønner i
løsmasser

Grunnvannsanlegg
basert på
oppkommer/gravde
brønner i løsmasser

Grunnvannsanlegg
basert på borede
fjellbrønner

http://www.ngu.no/kart).
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Vedlegg 7 Statistisk analyse av vanngiverevne til fjellbrønner i hovedbergarter i Melhus kommune
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Vedlegg 8.1 Kart og flybilde over grunnvannsforekomsten Langvatnet.

Langvatnet

Fremo leir

Motorcrossbane

Massetak

Massetak

Klæbu
vannverk

Fremo
vannverk
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Vedlegg 8.2 Kart og flybilde over grunnvannsforekomstene Øysand og Melhus sentrum

Flybilde av Melhus sentrum

Melhus
sentrum

Øysand
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Vedlegg 8.2 forts.

Flybilde av grunnvannsforekomst Øysand
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Vedlegg 8.3 Kart og flybilde av grunnvannsforekomst Søberg

Søberg
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Vedlegg 8.4 Kart av grunnvannsforekomsten Flå-Lundamo
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Vedlegg 8.5 Kart og flybilder av grunnvannsforekomstene Hovin og Gaua

Gaua

Hovin
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Vedlegg 8.5 forts. Flybilde av grunnvannsforekomstene Gaua og Hovin

Gaua

Hovin
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Vedlegg 8.6 Kart og flybilde av grunnvannsforekomstene Korsvegen og Sørheim

Sørheim

Sørheim

Korsvegen

Korsvegen
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Vedlegg 8.7 Kart og flybilde av grunnvannsforekomstene Svorksjøen og Gåsbakken

Sørheim

Svorksjøen

Gåsbakken
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Vedlegg 8.7 forts.  Flybilde av grunnvannsforekomstene Svorksjøen og Gåsbakken

Svorksjøen

Gåsbakken
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1 BAKGRUNN 
 
Som et ledd i fremtidige miljø og ressursforvaltning og i samsvar med kravene i EU’s vannrammedirektiv skal alle 
grunnvannsforekomster med kapasitet mer enn 10 m3 per døgn avgrenses og karakteriseres. Arbeidet med 
karakterisering av grunnvannsforekomster tar utgangspunkt i forslag til Forskrift om rammer for vannforvaltningen. 
Forskriften er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og Bygningsloven og Vannressursloven samt i Vanndirektivet 
(direktiv (EF) 2000/60). 
 
Målet med arbeidet er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av våre grunnvannforekomster. Grunnvann 
er, i mange spesifikke og generelle utredninger, dokumentert å være vårt kvalitativt beste og mest økonomisk gunstige 
alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann. Grunnvann utgjør også en viktig energiressurs. 
 
Som sluttprodukt av karakteriseringen skal alle grunnvannsforekomstene plasseres i en av tre risikoklasser i forhold til 
om de oppfyller målet om ”god miljøtilstand” (not at risk), hvorvidt det kan være usikkert om forekomsten har god 
miljøtilstand (probably not at risk) eller sannsynligvis ikke har god miljøtilstand (at risk). Miljømålet for grunnvann vil 
være at forekomstene skal ha god kjemisk og kvantitativ tilstand. Måloppnåelse vil kreve at grunnvann skal overvåkes, 
beskyttes og tilstanden om nødvendig forbedres.   
 
Karakteriseringen av grunnvannsforekomstene vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 
regionale forvaltningsplaner og kommunale arealplaner. Karakteriseringsarbeidet vil også danne grunnlag for 
tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømål for våre vannforekomster. 
 
Arbeidet med karakterisering av grunnvannsforekomster i Øyer kommune er gjennomført som et eksempel på bruk av 
metoder og rapportering av resultat. I dette arbeidet er det grunnvannsforekomster der det er mulig å ta ut betydelige 
grunnvannsmengder som er kartlagt og avgrenset. Formålet er at disse erfaringene kan innarbeides i en ”mal” for 
tilsvarende registreringsarbeid i andre kommuner. 

2 ARBEIDSMETODER 

2.1 Omfang 
 
Karakterisering av grunnvannsforekomstene omfatter følgende for hver forekomst: 
 

 Beliggenhet og grenser 

 Hydrogeologiske egenskaper   

 Hydrologiske forhold  

 Vannets kjemiske sammensetning  

 Angi belastning, pkt + diffus + Grunnvannsuttak  

 Sårbarhet  

 Risikovurdering  

 Områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann  
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2.2  Beliggenhet og grenser 
 
Avgrensningen følger forekomstens yttergrenser i planet (i terrenget) både for åpne og lukkede forekomster. 1DEF 
 
Hver forekomst digitaliseres som et polygon og arealet beregnes. Arbeidet gjøres GIS (ArcGis). Hver forekomst er gitt 
navn og forekomsten knyttes til vassdragsnr. (laveste i vannforekomsten).  

Metoder som er anvendt ved utarbeiding av rapporten er for øvrig nærmere  beskrevet i ”Karakterisering av 
grunnvannsforekomster – omfang og metodegrunnlag” 
 

3 BRUK AV GRUNNVANN I ØYER KOMMUNE 
 
Vannforsyninga til alle de kommunale vannverkene i Øyer er basert på grunnvann i løsmasser. Langli vannverk 
benyttes som reserve- og nødvannsforsyning. De øvrige er i aktivt bruk. 
 
Bortsett fra Øyer vannverk, der erfaring har vist at en av produksjonsbrønnene er sårbar mht. bakteriologisk kvalitet, 
har alle eksisterende kilder tilstrekkelig kapasitet, både til dagens og framtidig behov. 
 

Tabell 1: Vannverk i Øyer kommune med grunnvann som vannkilde (dataene er hentet fra Øyer kommune). 

Vannverks- 
nummer Forsyningsområde Type 

Antall 
personer 
tilknyttet 

Totalt uttak 
i 2004, 
m3/år 

Vann- 
kvalitet 

 
Kommunale     

1 Tretten Løsmasse 700  260 000 Svært god 

2 Øyer/Granrudmoen Løsmasse 2300 1 100 000 God 

3 Langli Løsmasse Reserve vv 0 Svært god 

      Private      

1  Tretten Meieri Løsmasse   Svært god 

 
 

I tillegg til de godkjenningspliktige vannverkene benyttes grunnvann til små private vannverk og enkelthusholdninger. 
Disse er i hovedsak basert på borede fjellbrønner, men rørbrønner, og oppkommer/gravde brønner forekommer. I 
NGU`s database for grunnvann, GRANADA, er det registrert et stort antall borebrønner i fjell som benyttes til 
vannforsyning. Figur 1 viser en oversikt over registrerte brønner. Totalantallet drikkevannsbrønner er trolig 50 – 100 % 
større. 
 

3.1 Energiuttak 

Grunnvann kan benyttes til energiuttak ved varmeveksling. I NGU`s database for grunnvann, GRANADA, er det i Øyer 
registrert ca 20 borebrønner i fjell som benyttes til energiuttak. De fleste av disse er trolig i forbindelse med eneboliger 
og basert på lukket sirkulasjon.  
 
Det foreligger begrenset med opplysninger om grunnvannstemperatur fra brønner i Øyer. Normalt vil grunnvann fra 
dype fjellbrønner ha en noe høyere temperatur enn åsmiddeltemperaturen som i Øyer ligger i området 4 - 5 0C (1961-
1990). 

En grunnvannstemperatur i berggrunnen på 5-6  0C gjør at energiuttak bør være svært interessant for boliger, veksthus 
og bedrifter. Stor løsmasseoverdekning over berggrunnen i dalbunnen kan være en begrensende faktor, da det med-
fører høye kostnader med nedsetting av foringsrør.  

                                                           
1
 I denne sammenheng  er lukket forekomst grunnvann med  > 3 m sammenhengende overliggende lag av marine 

sedimenter (leire) eller > 5 m finkornige elvesand eller bresjøsilt. 



  Rapport Øyer juni08.doc 

 

Asplan Viak AS Side 5 
 
 

For større varmeuttak kan et alternativ være å pumpe opp grunn-vann fra fjell eller løsmasser, og la vannet passere en 
varmeveksler, for så å lede vannet tilbake til grunnen, eller til vassdrag.  

3.2 Vanningsformål 
 
Kontakt mot landbrukskontoret i Øyer tilsier at det er liten bruk av grunnvann til vanningsformål.  Årsaken til begrenset 
bruk kan være relativt god tilgang til vann fra bekker fra fjellområdene samt fra Lågen. 
 

Figur 1: Registrerte fjellbrønner (blått) og løsmassebrønner (gult) i Øyer kommune 

4 OVERSIKT OVER GRUNNVANNSRESSURSER I ØYER KOMMUNE 

4.1 Typifisering (Klassifisering) 
Grunnvannsforekomstene i Øyer kommune kan inndeles i tre hovedgrupper: 
 

1. Større breelvavsetninger langs Lågen ved Tretten og Øyer/Granrudmoen 
2. Sand/grus-vifter avsatt fra sidedaler mot Lågen (Odden, Sandvik) 
3. Sprekkesoner i berggrunnen. 

 
1. Berggrunn 
Berggrunnen i Øyer består av sedimentære bergarter, se berggrunnskart i figur 3. Bergartene er sandstein, kalkstein, 
og leirskifer samt blandinger av disse.  Grunnvann i disse bergarter opptrer i sprekker i berggrunnen.   
 



  Rapport Øyer juni08.doc 

 

Asplan Viak AS Side 6 
 
 

Sedimentære bergarter gir variable vannmengder, normalt fra 0,3 – 3 m3/t avhengig av oppsprekking og bergart der 
kalkstein og sandstein er best vanngivere mens skiferbergarter har dårlig kapasitet. 

 

 

Figur 2: Energibrønner i Øyer kommune 

2.  Sand- og grusavsetninger langs Gudbrandsdalslågen 
Øyer kommune har dekning av kvartærgeologisk kart 1:50 000.  
 
Grunnvannsforekomstene i Øyer kommune er alle knyttet til fluviale og glacifluviale avsetninger i dalbunnen langs 
Gudbrandsdalslågen. I den aktuelle delen av Gudbrandsdalen er det avsatt breelv- og bresjøavsetninger, samt eskere 
og rygger av glasifluvialt materiale.  Avsetningene består hovedsakelig av grov sand og grus. Alle kartlagte forekomster 
er ”åpne” forekomster der vann på overflaten infiltreres direkte til grunnvannet. Forekomstene står alle i interaksjon 
med overflatevann, dvs. Gudbrandsdalslågen. 
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4.2 Avgrensing av grunnvannsforekomster  
 
Forekomstene er avgrenset på grunnlag av kvartærgeologisk kart og tidligere gjennomførte grunnundersøkelser i 
forbindelse med grunnvann, sand- og grusforekomster i Øyer kommune.  
Det er gjennomført 2 regionale prosjekter innen grunnvannskartlegging (Gin og Opplandsprosjektet) og spredte 
undersøkelser med støtte fra ”Program for vannforsyning.”  Det er utarbeidet ressurskart 1:50 000, grunnvann i 
løsmasser med beskrivelse (NGU, 1987).  
 

 

Figur 3: Berggrunnskart over Øyer kommune. Kilde: NGU`s berggrunnsdatabase. Gul farge = Sandstein. Grønn farge = 
Kalkstein, skifer og sandstein. Blå farge = Kalkstein 

 

Ved bruk av tilgjengelig materiale og kommunale data er det registrert 6 separate grunnvannsforekomster i Øyer 
kommune. Forekomstene er nummerert 1 – 6 og vist på kartutsnitt i vedleggene 1, 4 og 7. Forekomstene er vist på foto 
vist i vedleggene 2, 3, 5 og 6. Data for grunnvannsforekomstene i Øyer kommune er sammenstilt i tabell 1. Tabellen 
viser nøkkeldata for hver forekomst. Hvert datatema er utdypet i avsnittene nedenfor. 
 
Forekomst 1: Tretten 
Forekomsten er en glasifluvial avsetning med god kontakt mot Lågen. Boringer og geofysiske undersøkelser utført i 
forbindelse med etablering av Tretten vannverk viser en lagdelt akvifer der den underste delen er delvis lukket. 
Prinsippskisse av grunnvannsmagasinet er vist på figur 5. 
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Forekomst 2: Tretten Meieri 
Forekomsten er en glasifluvial avsetning med god kontakt mot Lågen. Forekomsten har forbindelse med forekomst 1 
under Lågen, men kan betraktes som et eget magasin med Lågen som positiv hydrologisk grense. 
 
Forekomst 3: Granrudmoen 
Forekomsten er en glasifluvial avsetning med god kontakt mot Lågen. Forekomsten er lite undersøkt utenfor området 
rundt Langvik vv. 
 

 

Figur 4: Kart over løsmassene i Øyer kommune. Hovedtrekk: Sand- og grusavsetninger langs Lågen, for øvrig 
morenemasser med varierende tykkelse. Kilde: Kvartærgeologisk kartgrunnlag, NGU. 

 
Forekomst 4: Øyer Vest 
Forekomsten er en glasifluvial avsetning med god kontakt mot Lågen. Overflateform og boringer i området ved Øyer 
vv. (Blæstervika) indikerer at det går en stor esker gjennom en glasifluvial dalfylling.  

 

Forekomst 5: Odden 

Forekomsten er en glasifluvial/fluvial avsetning med god kontakt mot Lågen. Løsmassene av sand/grus er avsatt som 
en stor vifte ut i Lågen 

 

Forekomst 6: Sandvik 

Forekomsten er en glasifluvial avsetning med god kontakt mot Lågen. Løsmassene av sand/grus er avsatt som en stor 
vifte ut i Lågen.  
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Figur 5: Prinsippskisse av forekomst 1 ved Tretten. Profilsnittet går fra nord mot syd og ender mot Moksa sør for 
vannverksbrønnene. Lag A består av grov sand/grus, lag B av morene og lag C av relativt godt sortert grusig sand. 

5 GRUNNVANNSKVALITET 
 
En gjennomgang av vannkvaliteten ved de tre kommunale vannverkene viser en gjennomgående god 
grunnvannskvalitet.  

Tabell 2: Eksempel på kvalitet for grunnvann i løsmasser 

Parameter Øyer vv. Langvik vv 
pH 7,49 6,6 

alkalinitet 0,67  
Konduktivitet, mS/m 13,4 10,2 

Turbiditet, FTU 1,15 <0,10 
Fargetall <4 <2 

KOF Mn, mg/l 1,2 <1 

Hardhet, mg/l 2,91  
kalsium, mg/l 18 0,05 

magnesium, mg/l 2  
ammonium, mg/l <0.005 <2,5 

total N, mg/l 1,9  
jern, mg/l 0,053 <0,005 

mangan, mg/l <0.02 <0,005 

 
 
En antar at kvalitative utfordringene hovedsakelig finnes lokalt. Imidlertid har en for eksempel liten oversikt over 
hvordan urbane områder påvirker grunnvannsforekomstene. 

6 GRUNNVANNSHYDROLOGI 

Årlig middelnedbør ved de nærmeste målestasjoner er 780 mm (Gausdal), og 1020 mm (Sjusjøen). For begge 
stasjonene er juni til oktober de mest nedbørsrike månedene, og februar til april de tørreste. På bakgrunn av dette 
antas årlig nedbør å være rundt 750 mm i den delen av Gudbrandsdalen. Nydannelsen av grunnvann vil være i 
størrelsesorden 30 – 50 % av nedbøren på grove jordarter med vegetasjonsdekke. 
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De kartlagte grunnvannsforekomstene i løsmasser kommuniserer med Gudbrandsdalslågen og vannstanden fluktuerer 
med nivået i Lågen. Strømningsretningen vil ha en komponent ut mot elva og en komponent parallelt med 
strømningsretningen i Lågen. Ved uttak av større vannmengder får grunnvannsmagasinet sin hovedinnmatning fra 
Gudbranddalslågen eller sidevassdrag med helårs vannføring. 

7 BELASTNINGER 

7.1  Kvantitativt 
 
Forekomstene Tretten, Tretten Meieri, Granrudmoen og Øyer vest påvirkes i noen grad kvantitativt av uttak fra 
vannverksbrønner. Alle de 6 forekomstene påvirkes fra vassdragsregulering (Lågen) med indirekte påvirkning (heving 
eller senking av grunnvannstand).  For forekomstene Tretten, Tretten Meieri og Granrudmoen vil nydannelsen av 
grunnvann være noe redusert pga. etablering av tette flater med redusert infiltrasjon av nedbør. 

7.2  Kvalitativt 
 
En gjennomgang av vannkvaliteten ved de tre kommunale vannverkene viser en gjennomgående god 
grunnvannskvalitet.  

Følgende belastninger er vurdert i forhold til de 6 aktuelle grunnvannsforekomstene: 

 

 Grunnforurensningsdatabasen (SFT) 

 Deponier (Fylkesmannen) 

 Renseanlegg (Fylkesmannen) 

 Arealbruk (N50, GAB) 

 Veier, salting (veidirektoratet) 

 Grusuttak 

 

Arealutnyttelse og belastninger på hver enkelt grunnvannsforekomst er listet opp i tabell 4. 

8 RISIKO- OG STATUSVURDERING 

8.1  Kvantitativ 

Alle de 6 grunnvannsforekomstene har god kvantitativ status. Ved vannverkene er det brønndimensjonering som er 
begrensningen for uttaket.  

8.2  Kvalitativ 

De kartlagte forekomstene kan alle i noen grad være påvirket av grusuttak, landbruk, spredt eller tett bebyggelse, veier 
eller separate avløpsanlegg, se tabell  4. På bakgrunn av en beregning av faktisk belastning på de 6 
grunnvannsforekomstene er alle vurdert til å ha god kvalitativ status. Forekomstene 2-6 vurderes imidlertid som 
sårbare for eventuelle forurensninger fra menneskelige aktiviteter (utslipp), grunnet antatt grove sand og grusmasser 
og begrenset umettet sone. Det vil være variasjoner innefor hver forekomst og de kvalitative utfordringene vil 
hovedsakelig finnes helt lokalt knyttet til hver belastningskilde. 
 
Det foreligger lite data på for eksempel hvordan tettstedsområder påvirker grunnvannsforekomstene. Alle 
forekomstene vil ved uttak mates fra Lågen og også store grunnvannsuttak vil medføre kortere oppholdstid og derved 
redusert grunnvannskvalitet. 
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9 ANBEFALINGER AV VIDERE ARBEIDER 
 
Dersom de kartlagte forekomster skal utnyttes til utvidet vannforsyning eller uttak av geovarme, er det behov for mer 
detaljerte grunnundersøkelser. For forekomst 3, 5 og 6 er det i hovedsak snakk om innledende undersøkelser i form av 
sonderboringer og profilundersøkelser med uttak av jord- og vannprøver.  
 
For de øvrige forekomstene vil det være aktuelt med en kombinasjon av georadarmålinger og undersøkelsesboringer 
med profilundersøkelser. Forutsatt gode resultater fra forundersøkelsene, er det behov for å gjennomføre 
prøvepumping av fullskala brønner over en periode på 6 – 12 måneder, for å dokumentere vannkvalitet og 
vanngiverevne. 
 
 

10 REFERANSER 
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Asplan Viak:  Langvik vannverk som råvannskilde ved krisevannsforsyning, 2006 
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Asplan Viak: Resultater av brønntesting og forslag til beskyttelse av vannkilden, Øyer vv. 2000 
Asplan Viak:  PRØVEPUMPING AV UNDERSØKELSESBORINGER VED ØYER VANNVERK. 2008 
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Tabell 3: Oversikt over grunnvannsforekomster i Øyer kommune 

 

Fore- 
komst 

nr 

Navn Akvifer- 
type 

Magasin- 
type 

Areal, 
 da 

Permea- 
bilitet 

l/s 

Porø- 
sitet 
% 

Akvifer- 
dyp, 

antatt, m 

Akvifer- 
volum 

antatt, m3 

Interaksjon 
overflatev. 

Naturlig  
vanntype 

Antall 
uttaks- 
brønner 

Uttak, 
m3/døgn 

Umette sone  

1 Tretten Breelv- 
avsetning 

Åpen 
/lukket? 

827 1 X 10-4 25 5 -  20  God ionefattig, 
svakt 

alkalisk 

2 700 2 – 5 m sand 

2 Tretten Meieri Breelv- 
avsetning 

Åpen 16 1 X 10-4 25   God ionefattig, 
svakt 

alkalisk 

2  0 – 2 m sand 

3 Granrudmoen Breelv- 
avsetning 

Åpen 879 1 X 10-4 25 5 - 15 9 * 106 God ionefattig, 
svakt 

alkalisk 

1 1500 0 – 10 m sand/grus 

4 Øyer vest Breelv- 
avsetning 

Åpen 1554 1 X 10-4 25 5 - 30 25 * 106 God ionefattig, 
svakt 

alkalisk 

3 3000 0 – 15 m sand/grus 

5 Odden Elvevifte Åpen 71 1 X 10-4 25 5 – 15  God ionefattig, 
svakt 

alkalisk 

  0 – 5 m sand/grus 

6 Sandvik Elvevifte Åpen 101 1 X 10-4 25 5 - 15  God ionefattig, 
svakt 

alkalisk 

  0 – 5 m sand/grus 
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Tabell 4: Oversikt over grunnvannsforekomster i Øyer kommune 

Forekomst 
nr 

Navn 
Belastningstyper 

Arealbruk 
Belastnings- 

nivå 
Umette sone 

Sårbarhet Risiko 
Kvantitativ 

status 
Kvalitativ 

status 

1 Tretten F, Tr, Te, C, A* 1 2 – 5 m sand og 2 – 5 m morene 1 2 God God 

2 Tretten Meieri Tr, I, Te 1 0 – 2 m sand 2 2 God God 

3 Granrudmoen D, Gr, Tr, I, Te,  2 0 – 10 m sand/grus 2 2 God God 

4 Øyer vest D, Gr, Tr, I, Sb, Inf, U 2   0 – 15 m sand/grus 2 2 God God 

5 Odden Tr, C, Inf 1 0 – 5 m sand/grus 2 2 God God 

6 Sandvik Tr, Sb, Inf.  1 0 – 5 m sand/grus 2 2 God God 

*Hestesenter, festivalområde, parkeringsplasser, idrettsbane 
 
 
 
Forklaring 

Belastningstyper/Arealbruk Belastningsnivå Sårbarhet Risiko for ikke å oppnå god kvalitativ 
status 

F: Forurenset grunn 1: lav belastning 1: Beskyttet av tette lag og/eller tykk umettet sone  1-2: ”not at risk”  
D: Dyrket mark 2: middels belastning 2: Akvifer uten beskyttelse av tette lag og tynn umettet sone 3-4: ”probably at risk” 
Gr: Grusuttak 3: høy belastning NB ! Når overdekningen er ukjent, og det er liten umettet sone, 

settes sårbarheten til 2. 
6:    ”at risk”  

Tr: Trafikk (vei, jernbane, flyplass)   
I. Industriomåde    
Te: Tettsted     

Sb: Spredt bebyggelse   

C: Campingplass   
Inf: Infiltrasjon av avløpsvann    
U: Utmark / skogbruk    
A: Annet, se tekst     
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1 FORORD 

På oppdrag fra Norges vassdrags og energidirektorat har COWI gjennomført 
hydrogeologiske vurderinger i Voss kommune. 

Grunnvann er ofte det beste alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann 
både med hensyn til vannkvalitet og økonomi. Mangelfull kartlegging og kunn-
skap er imidlertid ofte et hinder for å ta i bruk grunnvann og dermed også en 
trussel mot utilsiktet forurensning. 

Arve Misund har vært prosjektansvarlig. Oddmund Soldal, COWI og Zlatko 
Cemalovic og Olav Bjørke, Voss kommune har bidratt med god faglig bistand. 

Foreløpig utgave 23. mars 2007. 
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2 INNLEDNING 

Som et ledd i fremtidig miljø og ressursforvaltning og som følge av kravene i 
vannforvaltningsforskriften1 (trådte i kraft 1.1.2007) skal grunnvannsforekoms-
ter med kapasitet mer enn 10 m3 per døgn2 avgrenses og beskrives. Målet med 
arbeidet er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av grunnvannfo-
rekomstene.  

På bakgrunn av eksisterende data skal minimum følgende opplysninger angis 
for den enkelte grunnvannsforekomst: 

• beliggenhet og grenser 
• belastningen som grunnvannsforekomstene kan bli utsatt for 
• uttak (samt kunstig infiltrasjon) 
• overliggende lag 
• eventuelle avhengige økosystemer i overflatevann eller jord 
 
For grunnvannsforekomster som regnes som ”utsatt”3 skal det gjennomføres en 
mer utførlig analyse i samsvar med kravene i vannforvaltningsforskriftens ved-
legg.  
 
Sett i Europisk sammenheng kan norske grunnvannsforekomster karakteriseres 
som relativt små og grunne, men grunnvannsforekomstene har regionalt og lo-
kalt stor betydning.  

De største og viktigste forekomstene ligger i åpne sand og grusavsetninger dan-
net i slutten eller etter siste istid. Hoveddelen av disse løsmasseforekomstene 
ligger i dalbunner langs vassdrag og står i hydraulisk kontakt med elver eller 
innsjøer. Overbelastning av slike grunnvannsforekomster er sjeldent forekom-
mende, men vannets kvalitet og oppholdstid vil kunne endres ved større uttak.  

Karakteriseringen av grunnvannsforekomstene vil utgjøre en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regionale forvaltningsplaner og kommu-

                                                 
1 Den nye norske vannforvaltningsforskriften (EU’s vannrammedirektiv (EF) 2000/60) er 
hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og Bygningsloven og Vannressursloven. 

2 10m3/døgn eller kunne forsyne mer enn 50 personer med drikkevann. 
3 kategori ”at risk” eller ”possibly at risk” 
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nale arealplaner. Karakteriseringsarbeidet vil også danne grunnlag for tiltak. 
Grovkarakterisering gjennomført i 2004 er beskrevet i vedlegg. 

Som sluttprodukt av karakteriseringen skal alle grunnvannsforekomstene plas-
seres i en av tre risikoklasser i forhold til om de oppfyller målet om status eller 
ikke. Målet vil være at forekomstene skal ha god kjemisk og kvantitativ tilstand 
(god eller dårlig status).  

For å vurdere status er det behov for en bred forståelse av grunnvannets strøm-
ningsmønster og hvilke belastninger (forurensning og vannuttak) som påvirker 
forekomsten. Der det er behov skal en iverksette overvåking (jfr. overvåkings-
veileder). Dette vil kreve en detaljert karakterisering med vurdering av fore-
komstenes hydrogeologi, belastning og sårbarhet. 

For forekomster som ikke oppnår god status iverksettes tiltak som for eksempel 
bedre beskyttelse og sanering av forurensningskilder.  

Arbeidet med karakterisering av gjennomføres i første omgang i utvalgte kom-
muner. Formålet er at disse erfaringene kan innarbeides i en ”mal” for tilsva-
rende registreringsarbeid i andre kommuner. 
 

2.1 Overvåkning av grunnvann 

Vanndirektivet legger opp til en bred overvåkning av vannforekomstene. Hen-
sikten er å skaffe data for å kunne vurdere grunnvannsforekomstenes status 
med hensyn til kvantitet og kvalitet, samt for å vurdere effekten av iverksatte 
tiltak.  

Overvåkningen blir inndelt i en basisovervåkning og en tiltaksorientert over-
våkning. Basisovervåkningen skal utformes slik at det gir en sammenhengende 
og omfattende oversikt over grunnvannets tilstand innen hver vannregion, og 
slik at langsiktige trender når det gjelder forurensing og/eller endringer i grunn-
vannsnivå blir oppdaget. Resultatet av denne overvåkningen skal brukes til å 
utarbeide et tiltaksorientert overvåkningsprogram som skal dokumentere effek-
ter av tiltak for å oppnå god status.   

På oppdrag fra Overvåkningsgruppa innen Vanndirektivet (OVG) har Asplan 
Viak vurdert hvordan en basisovervåkning av grunnvann kan gjennomføres i 
Norge, samt utarbeidet et forslag til stasjonsnett for basisovervåkning iht krav i 
Vanndirektivet. Dette ble gjort på bakgrunn av på den foreliggende grove ka-
rakteriseringen og risikovurderingen av grunnvannsforekomster, eksisterende 
program og nettverk for grunnvannsovervåkning (LGN), samt en rekke kriterier 
som omfatter fordeling mellom regionene og innad i hver region, bruk av ana-
loge egenskaper, bruk av eksisterende brønner/grunnvannsanlegg og beliggen-
het i forhold til naboland. For å komme fram til en bedre klassifisering ble det 
foretatt en videre inndeling med hensyn belastning beregnet på grunnlag av fo-
rekomstenes arealbruk.    
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Det ble foreslått overvåkning av 163 grunnvannsforekomster, inklusiv over-
våkning av grunnvannsforekomsten på Vossevangen (betegnet Voss) i Voss 
kommune.  

Rapporten poengterer at utvelgelsen av stasjoner bør bygge på et bedre data-
grunnlag med en innsamling av data fra alle godkjenningspliktige vannverk 
basert på løsmassebrønner, samt en bedre kartlegging og karakterisering av 
grunnvannsforekomster, der det legges vekt på en mer detaljert inndeling av 
forekomster etter belastning.  Dette vil gi et mye bedre grunnlag for utvelgelse 
av overvåkningsstasjoner, som igjen fører til at man greier seg med færre sta-
sjoner og følgelig lavere kostnader til både etablering og drift.   
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3 Arbeidsmetoder 

Kilder for referansedata finnes i vedlegg 6.4 

3.1 Karakterisering 

Følgende kriterier legges til grunn for definisjon av viktige grunnvannsfore-
komster: 

• Påviste grunnvannsforekomster som blir benyttet eller har potensial til å 
bli benyttet for uttak av drikkevann til godkjenningspliktige vannverk. 

• Forekomster med mulighet for uttak av betydelige mengder grunn-
vann4. 

 
Også følgende grunnvannsforekomster karakteriseres så langt det er grunnlag 
for det: 

• Grunnvannsforekomster av regional eller lokal betydning (kommune-
planlegging) 

• Forekomster aktuelle for uttak av naturlig mineralvann, grunnvarme, 
prosessvann, fiskeoppdrett, irrigasjon. 

Karakterisering av grunnvannsforekomstene omfatter følgende for hver fore-
komst:  

• Beliggenhet og grenser 
• Hydrogeologiske egenskaper   
• Hydrologiske forhold  
• Vannets kjemiske sammensetning  
• Forurensingsbelastning, sårbarhet (overliggende lag) og risikoklasse 
• Grunnvannsuttak og områder planlagt for grunnvannsuttak  
 

Karakteriseringen gjennomføres med utgangspunkt i bakgrunnsdata gjengitt i 
vedlegg 1, nasjonale databaser, samt tilgjengelig materiale stilt til rådighet av 
den enkelte kommune, herunder:  

o Kommunens arealplan og underliggende planer 

                                                 
4 (antatt potensial på > 5 l/s pr. brønn) 
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o Eksisterende og planlagte punktbelastninger  
o Oversikt over vannforsyning som er eller planlegges basert på 

grunnvann 
o Oversikt over avløp, herunder infiltrasjon i grunnen (naturbaser-

te avløpsløsninger) 
o Annen bruk av grunnvann (naturlig mineralvann, grunnvarme, 

prosessvann, fiskeoppdrett, irrigasjon) 
 

Hver forekomst digitaliseres som et polygon og tilgjengeliggjøres via felles 
IKT-systemer for alle typer vannforekomster. Arealet beregnes automatisk og 
hver forekomst er gitt navn og tilknyttet  vassdragsnr. jfr. egen veileder for 
IKT-løsningen. 

Forekomstenes beliggenhet og grenser fastsettes på grunnlag av tidligere utført 
hydrogeologisk og kvartærgeologisk kartlegging (vedlegg 6.1), samt hydrogeo-
logisk kunnskap hos den som utføres arbeidet. Feltbefaring gjennomføres i pri-
oriterte områder.  

3.1.1 Typifisering 

Forekomstene deles inn i følgende typer: 

o Løsmasser (elve- og breelvavsatte) 

o Sedimentære bergarter 

o Andre (morene, strandsand, andre bergarter) 

 
Regional eller lokal underinndeling kan gjennomføres der en for eksempel har 
vulkanske bergarter med særlig god vanngiverevne. 

3.1.2 Beliggenhet og grenser 

Avgrensningen følger forekomstens yttergrenser i planet (i terrenget) både for 
åpne og lukkede forekomster5.  

Hver forekomst digitaliseres som et polygon og tilgjengeliggjøres via felles 
IKT-systemer for alle typer vannforekomster. Arealet beregnes automatisk og 
hver forekomst er gitt navn og tilknyttet vassdragsnr. jfr. egen veileder for IKT-
løsningen. 

Forekomstenes beliggenhet og grenser fastsettes på grunnlag av tidligere utført 
hydrogeologisk og kvartærgeologisk kartlegging (vedlegg 1), samt hydrogeolo-

                                                 
5 En lukket forekomst har > 3 m sammenhengende overliggende lag av marine sedimenter 
(leire) eller > 5 m finkornig elvesand eller bresjøsilt 
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gisk kunnskap hos den som utføres arbeidet. Feltbefaring gjennomføres i priori-
terte områder.  

3.1.3 Hydrogeologiske egenskaper  

Hydrogeologiske egenskaper omfatter magasintype, grunnvannsnivå, samt en 
vurdering av permeabilitet og grunnvannsstrømning.  Aktuell egenskap er an-
gitt og/eller beskrevet for hver forekomst.  

Forekomstens hydrogeologisk egenskaper vil variere innen hver forekomst. 
Ambisjonene er å angi størrelsesorden for hver parameter for å gi en grov ka-
rakteristikk av forekomsten. Angitte verdier er tolket ut fra geologisk avset-
ningstype og data fra hydrogeologiske undersøkelser (sonderboringer, brønner, 
seismikk). Resultater fra prøvepumpinger og kornfordelingsanalyser er verdi-
fullt datagrunnlag. 

3.1.4  Hydrologiske forhold  

Hydrologiske forhold omfatter temperatur i luft og grunnvann, nedbør, interak-
sjon med overflatevann og beregning eller estimering av årlig grunnvannsdan-
nelse.  Aktuell forhold er beregnet og/eller beskrevet for hver forekomst. 

Lufttemperatur og nedbør er angitt som årsmiddel og data er hentet fra nærmes-
te meteorologiske stasjon (met.no, eKlima). Grunnvannstemperatur er tatt fra 
produksjons- eller observasjonsbrønner eller vurdert ut fra sammenlignbar 
LNG-stasjon (NGU/NVE). Interaksjon med overflatevann er vurdert på grunn-
lag av overflatehydrologi (nivå i tilstøtende bekker, elver, vann) samt observa-
sjoner i brønner. Muligheten for indusert infiltrasjon ved uttak er beskrevet.  
Årlig grunnvannsdannelse (selvmatende del) er beregnet på grunnlag av netto 
nedbør, og antatt infiltrasjonskapasitet. 

Se også egen veileder for vurdering av vannbalanse og kvantitativ status for 
norske grunnvannsforekomster. 

3.1.5  Grunnvannskjemi 

Dagens fysisk-kjemiske tilstand vurderes i forhold til forventet naturtilstand. 
Tilstanden vurderes i forhold til kvalitetselementer og prioriterte stoffer (jfr. 
parameterliste vedlagt det nye grunnvannsdirektivet) 

Grunnvannskjemiske forhold vil variere innen hver forekomst er. Ambisjonene 
er å angi størrelsesorden for hver parameter for å gi en grov karakteristikk av 
forekomsten. 

Dagens fysisk-kjemiske tilstand kan være dokumentert ved kjemisk analyse av 
vann fra produksjonsbrønner. Der det mangler analysedata kan kjemiske for-
hold vurderes ut fra geologi (mineralogi, permeabilitet) og oppholdstid samt 
belastningsforhold. 
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Forventet naturtilstand kan vurderes ut fra geologiske og hydrologiske forhold. 
Analysedata fra LGN-stasjon (NGU/NVE) kan gi verdifulle referansedata. 

3.2 Risikovurdering 

Forurensingsbelastningen omfatter punktkilder og arealbelastning knyttet til 
aktuell arealbruk og aktiviteter. I vedlegg 6.3 er det gitt eksempel på vurdering 
av belastning og sårbarhet til grunnvannsforekomster. Nedenfor følger oversikt 
over arealbruk og aktiviteter som potensielt kan medføre en belastning på 
grunnvannsforekomster, samt indikering av type belastning: 

• Tettbebyggelse. Omfatter kommunalt avløpsnett (patogener, N, org. Stoff), 
kirkegårder, bensinstasjoner (petroleumsprod), overvann fra urbane områ-
der/tette flater (miljøgifter og patogener), samt andre forurensningskilder 
knyttet til tettbebyggelse. 

• Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann (patogener, N, org. stoff) 
• Industri og lager (miljøgifter) 
• Jordbruksareal (pesticider, patogener, N) 
• Gruver, pukkverk, grustak (tungmetaller og petroleumsprod.) 
• Avfallsplasser/lagringsplasser (miljøgifter) 
• Forurenset grunn (miljøgifter) 
• Transport/samferdsel (miljøgifter, salt) 
 

For hver grunnvannsforekomst graderes belastningen fra 1-3 på følgende måte: 

1: Lav belastning, benyttes for forekomster som hovedsakelig ligger i utmark, 
og som ikke trues direkte av alvorlige potensielle forurensningskilder. Bør også 
benyttes for forekomster hvor diffuse forurensningskilder som for eksempel 
dyrket mark, beite, veisalting ligger innenfor tilsigsområdet og kan påvirke små 
deler av forekomstene.  

2:  Middels belastning. Benyttes for forekomster der potensielt forurensende 
arealbruk/aktiviteter (for eksempel dyrket mark, transport/samferdsel, grusut-
tak) og/eller punktkilder (for eksempel infiltrasjonsanlegg) ligger innenfor til-
sigsområdet og kan påvirke vannkvaliteten i store deler av grunnvannsfore-
komsten.  

3:  Høy belastning. Benyttes for forekomster der en eller flere alvorlige for-
urensningskilder (for eksempel avfallsdeponi/forurenset grunn) og/eller sterkt 
belastende arealbruk/aktivitet (for eksempel flyplass) forurenser eller kan for-
urense store deler av grunnvannsforekomsten. 

Foreslått inndeling er kun retningsgivende. Graderingen av belastning må vur-
deres i hvert enkelt tilfelle bl.a. ut fra følgende: 

•         Kjent belastning (for eksempel gjødsling, bruk av plantevernmidler og 
vegsalting) 
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•         Antatt belastning (for eksempel sigevann fra forurenset grunn og av-
renning fra massetak).  

•         Risiko for belastning (for eksempel nedgravde oljetanker og av-
løpsledninger) 

•         Plassering av belastning i forhold til grunnvannsforekomsten. Det bør 
legges vekt på om mulig avrenning fra forurensningskilden infiltreres 
direkte i grunnen eller om avrenningen tilføres grunnvannet via en an-
nen resipient, for eksempel overflatevann. Det bør også tas hensyn til 
hvor stor del av grunnvannsforekomsten som kan bli berørt. 

3.2.1 Kvantitativ belastning 

Kvantitativ belastning omfatter alle grunnvannsuttak og områder utpekt eller 
tiltenkt for uttak av grunnvann.  

Alle større grunnvannsuttak kartfestes. Det samme gjelder områder som er un-
derlagt beskyttelse og områder utpekt eller tiltenkt for uttak av grunnvann. 

Arbeidet med kartfesting og karakterisering av grunnvannsforekomster vil være 
et nyttig hjelpemiddel til å prioritere forekomster for framtidig uttak av grunn-
vann. Dette bør gjøres i samarbeid med den aktuelle kommunen. Prioriterings-
grunnlaget bør være langsiktige behovsvurderinger/analyser og økonomiske 
analyser der alle aktuelle bruksområder for grunnvann trekkes inn. Resultatet 
må innarbeides i kommuneplan, kommunedelsplaner og reguleringsplaner. 

Lokalisering og data for aktive grunnvannsuttak hentes fra NGUs brønndata-
base eller fra Vannverksregistret (Folkehelsa/Mattilsynet).  Vanligvis vil opp-
daterte og mer omfattende data om grunnvannsuttak og beskyttelsesområder 
hentes direkte fra kommunen.  

3.2.2 Vurdering av sårbarhet 

Grunnvannsforekomsters sårbarhet mot belastning er vurdert ut fra type 
løsmasseoverdekning over akviferen og dyp til grunnvannsnivå.  I tillegg bør 
det legges vekt tykkelsen av selve akviferen.  Bakgrunnsdata kan finnes fra føl-
gende kilder: 

- Umettet sone (boringer, sjaktinger)  
- Kornfordeling/avsetningstype (NGU, kvartærgeologisk kart)  
- Jordsmonn (NIJOS, jordsmonnskart). 

 

Sårbarheten graderes i to forskjellige nivå:   
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1: Godt beskyttet. Lukket akvifer (beskyttet av minst 2 m tette lag for eksem-
pel silt/leire), delvis lukket akvifer med over 10 m umettet sone eller åpen akvi-
fer med over 20 m umettet sone. 
 
2: Mindre godt beskyttet. Åpen akvifer (uten tette lag over) og mindre enn 20 
m umettet sone. 
 
Når overdekningen er ukjent og det antas liten umettet sone, settes sårbarheten 
til 2. 
 
Typisk vil lavtliggende elveavsetninger uten overdekning og med høyt grunn-
vannsnivå få 2 i sårbarhet. Åpne akvifere i breelvavsetninger vil få 1 eller 2 i 
sårbarhet avhengig av tykkelsen av den umettede sonen, mens lukkede akvife-
re, for eksempel breelvavsetninger dekt av bresjøsilt eller marin leire, som of-
test vil få 1 i sårbarhet.   

Denne inndelingen er kun retningsgivende. Sårbarhet må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle ut fra kjennskapet til forekomsten og den aktuelle belastningen.  

Sårbarhetsvurderingen omfatter ikke sårbarhet mot kvantitativ belastning i og 
med at dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle ved utbygging av grunnvannsfo-
rekomster, og spesielt i henhold til søknad om konsesjon for uttak av grunn-
vannvann i henhold til Vannressursloven.   

3.2.3 Risikovurdering 

På grunnlag av en samlet vurdering av belastning og sårbarhet fastlegges fore-
komstens risiko for ikke å oppnå god kvalitativ status. Risikoen beregnes ved å 
multiplisere belastning og sårbarhet, og ut fra denne verdien inndeles forekoms-
tene i risikogrupper: 

Gruppe 1 ”Not at risk”: Beregnet risiko 1-2  

Gruppe 2 ”Possibly at risk”: Beregnet risiko 3-4  

Gruppe 3 ”At risk”: Beregnet risiko 6 

 

3.3 Grunnvannsuttak og områder planlagt for 
grunnvannsuttak 

 
Alle større grunnvannsuttak kartfestes. Det samme gjelder områder som er un-
derlagt beskyttelse og områder utpekt eller tiltenkt for uttak av grunnvann. 
 
En svært viktig del av karakteriseringsarbeidet er utpeking av forekomster som 
er aktuelle for fremtidig uttak av grunnvann. 
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Datagrunnlag er dels tilgjengelig fra brønndatabasen (NGU), drikkevannsre-
gistre (Mattilsynet, Folkehelsa) og konsesjonsdatabasen (NVE). Vanligvis vil 
oppdaterte og mer omfattende data være tilgjengelig i den enkelte kommune. 
 
Arbeidet med prioritering av grunnvannsforekomster for fremtidig uttak av 
grunnvann gjøres i samarbeid med aktuell kommune. Grunnlaget for arbeidet 
bør være en langsiktig vurdering av behov, samt økonomiske analyser der alle 
aktuelle bruksområder for grunnvann vurderes. Resultatene og nødvendig be-
skyttelsestiltak innarbeides i kommunale planer og styringsdokumenter. 
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4 Bruk av grunnvann i Voss kommune 

4.1 Vannforsyning  

Vannforsyningen til de kommunale vannverk på Voss er basert både på grunn-
vann i løsmasser og fjell. 
 
Bortsett fra Bolstad, der erfaringene fra høsten 1993 viste at anlegget er dårlig 
sikret både mht. kapasitet og kvalitet, har alle eksisterende kilder tilstrekkelig 
kapasitet, både til dagens og fremtidig behov. 
 
Grunnvannsbrønn ved Monsvatnet planlagt som kriseforsyning for Vosse-
vangen vassverk, og dessuten vurderer en at grunnvannsbrønner på Bømoen 
kan legges til rette for samme formål. 
 
I 1999 ble Opeland vassverk knyttet til Vossevangen vassverk i forbindelse 
med kloakkering av området. I 2006 ble det samme gjort med Kyte vass-
verk. 
 
Bjørke vassverk har vært kommunalt vannverk siden 2000 (overtatt fra Ind-
re Hordaland Miljøverk). 
 

4.1.1 Fritidsboliger/hytter 

Det blir i økende grad benyttet grunnvann til vannforsyning av fritidsboli-
ger. I Vedlegg 6.2 er vist kommuneplanen som er under rullering. Her er det 
vist nåværende og fremtidige område som i dag er sett av til fritidsboliger. 
 

4.1.2 Aktuelle grunnvannsressurser utenom eksisterende 
kommunale vassanlegg 

Forskningsprogrammet Grunnvatn i Norge (GIN) gir en statusoversikt over 
grunnvannressursene i kommunen. Programmet hadde som mål å fremme en 
helhetlig forvaltning og mer bruk og bedre vern av grunnvann i kommunene. 
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I Voss kommune ble følgende lokaliteter undersøkt og karakterisert slik i GiN: 
Område  Oppgitt  Grunnvann i     Grunnvann som 

   vannbehov løsmasser  fjell   vannforsyning 

Bømoen   33,3 l/s  God   Dårlig  God  
Dyrvedalen    0,5   Mulig  Dårlig  Mulig 
Helland-Haug   0,3   Dårlig  Mulig  Mulig 
Dalane     0,3   Dårlig  Mulig  Mulig 
Vinje     0,6   God   Mulig  God 
 
Vannverket på Vinje ble i 1998 utbygd med grunnvannsbrønner plassert på en 
holme i Strandaelvi. Her er mektige, men grove masser slik at oppholdstida er 
kort. For å sikre mot bakterieforurensing er det derfor tilrettelagt med UV-
anlegg. 
 
Løsmasseavsetningen på Bømoen er vurdert som evt. reserve vannkilde for 
Vossevangen vassverk. Undersøkelsene viser at i de sentrale deler av avset-
ningen er det mulig med uttak av tilstrekkelig store vannmengder til dette for-
målet. 
 
For Dyrvedalen er det klarlagt at elvedeltaet på Øyane kan være aktuelt til 
grunnvannsforsyning. Også området ved Reppeøyane i nordenden av Lønavatn 
kan være aktuell å undersøke mht. fremtidig vannforsyning.  
 

I følge oversikter fra Voss kommune og Mattilsynet benytter 23 godkjennings-
pliktige vannverk grunnvann som hovedvannkilde. 3 av vannverkene benyttet 
rørbrønner i løsmasser, 2 vannverk borede fjellbrønner og 6 vannverk er basert 
på oppkommer/gravde brønner. Tabell 1 viser en oversikt over godkjennings-
pliktige vannverk basert på grunnvann. Lokalisering er vist i figur 1. 
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Tabell 1: Vannverk i Voss kommune med grunnvann som vannkilde (dataene er hentet fra Mattilsynet i DK 
Hardanger og Voss og fra Voss kommune). 

Vassverks

nummer 

Forsyningsområde Type 

Tilknytte per-

soner 

Totalt ut-

tak i 2004, 

m3/år Vasskvalitet 

Kommunale vassverk     

1 Vossevangen / VBH Lausmasse 7000 1 300 000 Svært god 

2 Evanger Lausmasse 250 51 000 God 

3 Oppheim Lausmasse 110 35 000 God 

4 Bolstad Lausmasse 80 18 000 God 

5 Kroken Lausmasse 60 13 000 God 

6 Haugsvik Fjell 50 3 500 God 

7 Bjørke Lausmasse 10 2 000 Dårlig 

8 Vinje Lausmasse 135 14 000 God 

9 Urdland Fjell  220 God 

10 Monsvatn krisevatn Lausmasse 

Kriseforsyning 

Voss  God 

Private vassverk     

11 Bømoen vassverk Lausmasse  14 141 God 

12 Viki vassverk Lausmasse 116 45 000 God 

13 Flatlandsmo camping Lausmasse  540 God 

14 Vinje turisthotel Lausmasse  1 568 God 

15 Kyte reservevatn Fjell   God 

16 Mestad camping Lausmasse   Mangler nok data 

17 Kaardal AS Fjell  250 God 

18 Dalane Fjellstove AS Fjell   God 

19 Jordalen skule Oppkome brønn 154 Dårlig 

20 Vossestrand barnehage Fjell  Ikke lenger i bruk 

21 Styve gård Fjell   God 

22 Engjaland fjellstove Gravd brønn   Mangler nok data 

23 Eldhus AS Lausmasse  1 300 God 

24 Fagnastøl camping Gravd brønn  90 Mangler nok data 

25 Hagatun camping Fjell   God 

26 Evanger Pølsefabrikk Lausmasse   God 

27 Rekve Lausmasse 

Potensielle 

kilde  Mangler nok data 

28 Gjernesmoen Lausmasse 

Potensielle 

kilde  Mangler nok data 

29 Evanger reservebrønn Lausmasse Reservebrønn  God 
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Figur 1: Oversikt over vannverk basert på grunnvann i Voss kommune. 

 

Voss kommune har utarbeidet hovedplan for vassforsyning. Planen er nå under 
rullering.  

I tillegg til de godkjenningspliktige vannverkene benyttes grunnvann til små 
private vannverk og enkeltanlegg. Disse er basert på borede fjellbrønner eller 
oppkommer/gravde brønner. 

Det kan også nevnes at Voss kommunale vannverk benytter grunnvann fra 
løsmasser på Prestegardsmoen som kilde.  

4.2 Grunnvasskvalitet 

Drikkevannkvaliteten fra de kommunale vannverkene har siden 1995 blitt 
regelmessig overvåket i samsvar med kravene i drikkevannsforskrifta (prø-
vetype C1 og C2).  
 
Det blir rutinemessig gjort analyser på: 

– bakteriologi 
– surhetsgrad (pH) 
– salt-/mineralinnhold (konduktivitet) 

– partikkelinnhold (turbiditet) 
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– farge (fargetall) 
– mengde organisk stoff (permaganattall) 

 

Vannanalysene fra alle de kommunale vannverkene viser svært god bakteri-
ologisk kvalitet. Det totale bakterietallet/kimtallet har vist utslag i Haugsvik 
og på Kyte (abonnentene på Kyte er nå tilkobla Vossevangen vassverk), 
men verdiene er lavere enn veiledende verdi i drikkevannsforskriften. Gene-
relt kan en si at hovedproblemet er at vannet er for surt. Alle vannverkene 
har for lav pH. Verst er det på Kroken, Bolstad og Oppheim vassverk. I det 
siste har også Oppheim vassverk fått økende problem med jern- og mangan-
slam i ledningsnettet. 
 
Den bakteriologiske kvaliteten er tilfredsstillende på alt forbruksvann som 
blir levert. Bolstad og Haugsvik vassverk har desinfeksjon med UV-anlegg. 
Vinje vassverk ble utbygd med UV-anlegg i 1998. Kroken, Bolstad og 
Evanger er under oppgradering (UV + alkalisering). Oppgraderingen sluttfø-
res i 2007.   
 
Den kjemiske kvaliteten er som regel kartlagt ved prøveboring av nye brøn-
ner. 
 
NGU har gjennomført et toårig prosjekt, « Landsomfattende kartlegging av 
kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell». I Voss kommune ble det tatt prø-
ver av Haugsvik og Kyte vassverk samt Bryn og Skjerpe høgdebasseng som 
er sprengt inn i fjell. Analysene viser at Kyte og Haugsvik vassverk har 
vann med for høy alkalitet og kalsiuminnhold (Kyte også manganinnhold). 
Vann fra høydebassengene på Bryn og Skjerpe er innenfor grenseverdiene, 
og er trolig ikke særlig påvirket av lagringen i fjell. 
 
Innholdet av sporstoff (tungmetall) i vannet kjenner vi lite til. Folkehelsa 
(SIFF) gjennomførte en landsomfattende undersøkelse i 1988-1989. Opp-
heim, Haugsvik, og Vossevangen vassverk var med i denne undersøkelsen. 
Det ble analysert på 30 parametrer. Samtlige av disse analyseverdiene, bort-
sett fra pH, ligger under krava i drikkevassforskrifta.  
 
Pesticider (plantevernmidler) er undersøkt på Kyte vassverk i 1998 (Jord-
forsk) uten at det er gjort funn. 
 
Radon i grunnvann er kartlagt av Statens strålevern i et program i 1996. 
Haugsvik og Kyte vassverk som har grunnvann fra fjellbrønner, og vann 
som har passert fjellbassengene på Bryn og Skjerpe ble undersøkt. Resulta-
tene viser at innholdet av radon fra grunnvannsbrønnene i Haugsvik og fra 
bassengene på Bryn og Skjerpe var svært lavt. Kyte hadde høyere verdier, 
men under tiltaksgrensa på 500 kBq/m3. Målinger som ble gjennomført for 
grunnvannsanlegget i Prestegardsmoen i 1996 viste at innholdet av radon 
var svært lavt.  
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Fluor er det ikke påvist høye konsentrasjoner av i noen av vannverkene på 
Voss. Kyte og Haugsvik (fjellbrønner) som kan ha høye verdier, er under-
søkt av NGU. Analyseresultatene viser verdier som ligger svært lavt, og 
langt under anbefalt grense.  
 
Alkalitet, pH, CO2 , Ca er de fire parametrene som har størst betydning for 
korrosjon i ledningsnettet og som det er gode behandlingsmåter for. Vosse-
vangen vassverk er utbygd med alkaliseringsanlegg. Vannbehandlingen om-
fatter utlufting av CO2, tilføring av oksygen og filtrering gjennom finknust 
marmor. Marmormassen går etter hvert i oppløsing og vannet blir mindre 
surt og aggressivt. Filtrering av vannet vil også redusere innholdet av 
uønskede stoff. 
 

4.3  Energiuttak 

Grunnvann kan benyttes til energiuttak ved varmeveksling. Normal grunn-
vannstemperatur i Voss er ca. 7 °C, noe som betyr at man kan tappe ca. 4 °C fra 
grunnvannet. Dette gir et effektuttak på ca 12 kW pr l/s grunnvann som varme-
veksles. I Voss er det utarbeidet et grunnvannspotensialkart for Vossevange. 
Dette viser et potensial på ca. 150 kw med en temperatursenkning på 4 °C samt 
utvinnbare vannmengder på stedet. Det arbeides nå med konkrete planer for 
utnyttelse av grunnvannsbasert fjernevarme på Vossevangen i regi av Voss 
energi.  

Ved Voss omsorgsboliger er det etablert energibrønner for uttak av grunnvarme 
i fyllittiske bergarter.  

4.4 Andre formål (vanning, settefiskproduksjon) 

En må regne med at det brukes vann til vanning av jordbruksareal, omfanget er 
ikke kjent. Det er ikke kjent at det brukes vann til settefiskproduksjon.  
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5 Oversikt over grunnvannsressurser i Voss 
kommune 

 
Data for grunnvannsforekomstene i Voss kommune er sammenstilt i tabell 2. 
Tabellen viser nøkkeldata for hver forekomst. Hvert datatema er utdypet i av-
snittene nedenfor. 

5.1  Klassifisering 

5.1.1 Løsmasser 

Områder med grunnvannsforekomster er i stor grad knyttet til dalbunnen langs 
Vossovassdraget. Langs dette vassdraget er det avsatt breelvavsetninger øst for 
Oppheimsvatnet, ved Vossevangen/Bømoen og ved Bolstad. Rundt Vangsvat-
net ligger det flere elvevifter i utløpet av sidedalene.  Dette gjelder bl.a. Borda-
len (hvor det også er breelvavsetning) og Dyrvedalen. Disse avsetningane er i 
dag ikke benyttet til vannforsyning. Ved Evanger og langs Strondaelvi er det 
flere elveavsetninger som kan være aktuelle for grunnvassuttak.  
 
Grunnvannsforekomstene i Voss kommune er alle knyttet til fluviale og gla-
cifluviale avsetninger med unntak av noen forekomster i fjell. Avsetningene 
består hovedsakelig av grov sand og grus. Alle kartlagte forekomster er ”åpne” 
forekomster der vann på overflaten infiltreres direkte til grunnvannet. Fore-
komstene står alle i kontakt med overflatevann.  
 
Det er utført et eget arbeid med å kartlegge overflatevann. Overflatevannet i 
Voss kommune er delt inn i forskjellige soner. Innen hver sone er det identifi-
sert vannforekomster. De registrerte grunnvannsforekomstene sorterer innenfor 
4 av de kartlagte sonene: 
 
• Sone 6: Vosso mellom Evangervatnet og Vangsvatnet, 

• Sone 10: Elva mellom Vangsvatnet og Lønavatnet og Raundalselvi ned-
strøms Urdlandselvi,  

• Sone 14: Oppheimsvatnet, 

• Sone 21: Moensvatnet 
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5.1.2 Fjell 

Berggrunnen i Voss er dominert av fyllitt. Dette er en dårlig vanngiver som 
sjelden gir mer enn 300 – 500 l/t i et borehull. Det samme gjelder bergarter som 
amfibolitt, amfibolittisk gneis og gabbro. Det forekommer også mer kvartsrike 
bergarter som kvartsitt, kvartsskifer, kvartsdioritt, granitt og granittisk gneis. 
Dette er bedre vanngivere som normalt vil gi vannmengder over 500 l/t i et bo-
rehull. Boringer langs bruddsoner eller oppsprukne partier kan gi større vann-
mengder enn boringer i bergarten for øvrig. Forventet middelverdi for vanngi-
verevne i bergarter i Voss kommune er vist i figur 2. 
 
Kyte vannverk er nå nedlagt (reservevann), men leverte vann til 100 personer 
fra borehull i kvartsskifer. I dag er det registrert 2 kommunale og 4 private 
vannverk med uttak av grunnvann fra fjell.  
 
I brønndatabasen (NGU) er det i Voss kommune totalt registrert 229 brønner. 
Av disse er det boret ca. 18 energibrønner. Ca. 45 brønner er registrert som 
vannforsyning til hytter, men her er det en stor kategori med ukjent bruk (ca. 
80) og mange av disse er sannsynlig til enkelthus og hytter. I tillegg til brønne-
ne i brønndatabasen er det trolig en god del brønner som ikke er registrert. 
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Figur 2: Vurdering av potensial for uttak av grunnvann fra fjell 
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5.2 Avgrensing av grunnvannsforekomster  

I Voss kommune er det dekning av kvartærgeologisk kart i målestokk 1:250 
000. Det er gjennomført regionale prosjekter innen grunnvannskartlegging 
(Gin-prosjektet, NGU, 1992) og spredte undersøkelser med støtte fra ”Program 
for vannforsyning.” (NGU, 1999). Det er utarbeidet kart for grunnvarmepoten-
siale på Vossevangen (NGU, 2000), og det er gjennomført pumpeforsøk for 
vurdering av muligheten på Vossevangen (ICG, 2000 og Norconsult, 2006). I 
2004 ble det gjennomført en nasjonal grovkarakterisering av grunnvannsfore-
komster. Resultatet for Voss kommune er vist i vedlegg 6.1.  
 
Ved bruk av kvartærgeologiske kart i M 1:250 000, topografiske kart, diverse 
grunnvannsrapporter (GiN, Vurdering av seks lokaliteter i Voss kommune 
(Bolstad, Evanger, Oppheim, Bordalen, Kyte og Urdland), Vossevangen mht. 
grunnvarme etc,), data fra NGU’s hydrogeologiske database, samt kommunale 
data, er det registrert 14 separate grunnvannsforekomster i Voss kommune. Fo-
rekomstene er nummerert 1 – 14 og vist på kartutsnitt i figur 1 og de fysiske 
avgrensningene er vist i vedlegg 6.5. I tabell 2 er det gjort en oppsummering av 
de viktigste egenskapene til grunnvannsforekomstene.  
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Tabell 2: Oversikt over grunnvannsforekomster i Voss kommune  

Fore-
komst  
Nr  

 Akvi-
fer-  
type  

Vann-
type 

Areal, km2  Akvifer-  
dyp,  
antatt, m  

Akvifer-  
volum  
antatt, m3 

Antall  
uttaks-  
brønner  

Uttak,  
m3/døgn  

Ut-
takspot
ensiale 
l/s 

1  Vossevangen Breelv  Svakt 
surt 

1,3 20 20*106 4 3500 Ca. 
150 

2. Jernesmoen Breelv Ikke 
prøve-
tatt 

0,5 15 -20 5*106 0 0 Trolig  
> 20 

3 Bømoen Breelv Svakt 
surt, 
aggre-
sivt 

3,0 30 20*106 1 39 Trolig  
> 50 

4 Monsvatn/Fla
tlandsmoen 

Elveav-
setning 

Surt, 
Mn  

1,2 5 - 20 5*106 1 ? > 10 ? 

5 Dyrvedalen Elvedel-
ta 

Ikke 
prøve-
tatt 

0,3 Ca. 5 1*106 0 0 1-5 

6 Viki Elvedel-
ta 

Ukjent 0,1 5-10 5*105 1 125 1-5 

7 Evanger Elveav-
setning 

Svakt 
sur 

0,4 10-15 1*106 2 140 1-5 

8 Vinje Elveav-
setning 

Surt 0,008 5-10 8*104 2 40 1-5 

9 Myrkdalsvat-
ne aust 

Elvedel-
ta 

Ikke 
prøve-
tatt 

0,027 ? ? 0 0 1-5 ? 

10 Myrkdalen elvedel-
ta 

Ikke 
prøve-
tatt 

0,8 ? ? 0 0 1-5 ? 

11 Bolstadøyri Breelv Surt, 
ione-
fattig 

1,1 2 5*103 1 50 1 

12 Oppheim Breelv 
og el-
veav-
setning 

Surt, 
Fe, 
ione-
fattig 

3,3 15 5*106 2 95 >5 

13 Reppen-
øyane 

Elvedel-
ta 

Ikke 
prøve-
tatt 

0,7 5-10 2*106 0 0 1-10 

14 Kroken Elveav-
setning 

Surt, 
ione-
fattig 

0,4 5-10 1*106 1 35 1-5 

 

I tillegg finns det mindre grunnvannsforekomster som benyttes til 6 mindre 
vannverk basert på oppkommer/gravde brønner og grunnvann i fjell. Dette er 
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vannverk basert på oppkommer fra løsmasser og i mange tilfeller går grunn-
vannsstrømmen i tynne sand/gruslag over fjell eller finkornige masser. 

For flesteparten av disse vannverkene foreligger det ingen beskrivelse av vann-
kilden eller tilstrømningsområde, og det er heller ikke utarbeidet beskyttelses-
planer for tilstrømningsområdet. Det er derfor svært vanskelig å avgrense slike 
grunnvannsforekomster uten detaljert kartlegging. I denne omgang tas derfor 
disse grunnvannsforekomstene ikke med i karakteriseringen. Det kan likevel 
være aktuelt at slike små grunnvannsforekomster blir registrert og karakterisert 
siden, for eksempel i forbindelse med utarbeiding av beskyttelsesplaner for 
vannverkene.  

 

5.3 Eksempel på grunnvannsforekomst - Voss 

5.3.1 Karakterisering 

Avgrensningen av grunnvannsforekomsten framgår av figur 3, mens tabell 2 
viser fysiske data og i tabell 3 er belastning og sårbarhet oppsummert. Dette er 
en stor israndavsetning som ble avsatt under siste fase av nedsmelting av den 
store innlandsisen. Løsmassene ble avsatt i fronten av en brearm som strekk seg 
oppover i dalen mot kildeområdet i øst. Det som vises av avsetningen i dag er 
trolig bare rester av en sammenhengende rygg som strakk seg over hele dal-
gangens bredde, som senere delvis er blitt erodert bort av store smeltevannsel-
ver. Under nedsmeltingen av brearmen i dalen ble store mengder løsmasse spylt 
ut med smeltevannselvene og mektige grovkornede avsetninger ble avsatt på 
fremsiden av israndavsetningen. Etter hver som brefrontens smeltet østover ble 
det dannet en bresjø mellom israndavsetningen i vest og brefronten i øst. I bas-
senget ble det avsatt finkornige sedimenter fra breelvene. Etter hver eroderte 
overløpet fra denne bresjøen seg igjennom israndavsetningen slik at bresjøen 
forsvant og områdene med bresjøsedimenter ble eksponert for elveerosjon. De 
finkornige bresjøsedimentene er i dag hovedsakelig overlagret av grovere elve-
sedimenter. 
 
Avsetningen vist en mektighet på minst 20 m med sand og grus. Grunnvannet 
står i hydraulisk kontakt med Vosso, som er den viktigste kilden til nydannelse 
av grunnvann, sammen med infiltrasjon av nedbør på selve forekomsten. 
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Figur 3: Fysiske avgrensning av grunnvannsavsetningen ved Vossevangen. 

 
 

 
Figur 4: Profil som viser avsetningen ved Vossevangen. Snittet går fra Vangsvatnet til Vosso gjennom brønn B4 

ved Vossevangen vassverk.  

 
På grunnlag av nedbørsfelt (ca. 1,3 km2), nedbørsmengde (ca 1500 mm/år) og 
antatt mengde infiltrert grunnvann (ca. 1000 mm) er forekomstens totale ut-
takspotensial som selvmatende magasin beregnet til ca. 40 l/s. Dette er samme 

Profil i fig.4 
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vannmengde som det i dag tas ut til vannforsyning. Brønnene er plassert nær 
vassdraget og Vangsvatnet, dagens vannforsyning er derfor i stor grad basert på 
at elvevann fra Vosso infiltrerer grunnvannet, slik at det oppnås likevekt mel-
lom vannuttak og infiltrert grunnvann. Grunnvannsstrømmen går altså fra Vos-
so mot Vangsvatnet, slik det er illustrert i figur 4. 
 
Mellom Vossevangen sentrum og brønnområdet er det i dag et skille i strøm-
ningsretning for grunnvannet. Dette er i dynamisk likevekt med infiltrasjon og 
vannuttak. Dette forholdet kan endre seg, for eksempel i forbindelse med uttak 
av grunnvann fra energibrønner (slik det i dag er planer om). Et bærekraftig 
uttak av grunnvann til energiformål kan virke positivt inn i forhold til beskytt-
else av grunnvannskilden mht. drikkevannsuttak.  
 
Vannkvaliteten er svært god og grunnvannsforekomsten er relativt godt beskyt-
tet i og med at den er dekket av en 4 -6 m tykk umettet sone, samt at akviferen i 
seg selv er relativ dyp. Det er imidlertid en del belastning knyttet til aktiviteter i 
området, og det er derfor viktig å overvåke grunnvannskvaliteten i tilstrøm-
ningsområdet til vannverket.  
 

5.3.2 Belastning 

Kvantitativt 
Vossevangen vassverk 
Eventuell fremtidig uttak til energiformål 
 
Kvalitativt 
Avsetningen har stor nytteverdi for flere bruksområder, og grunnvannsfore-
komsten er derfor noe belastet av aktiviteter som kan representere en potensiell 
trussel for grunnvannskvaliteten.  
 
Prestegardsmoen har et middels til dårlig naturlig vern mot forurensing, og det 
er potensielle forureiningskilder i nærheten. Følgende arealbruk kan defineres 
som en generell belastning for grunnvannsforekomsten: 
 
• Campingplassen med sanitæranlegg  
• Gravplass 
• Idrettsanlegg 
• Lengst nord på forekomsten er det tettbebyggelse og bensinstasjoner 
 

5.3.3 Risikoanalyse 

 
- risiko og statusvurdering (kvantitet og kvalitet) for forurensning (enkel 

risikovurdering ut fra sannsynlighet x konsekvens).  
- Behov for mer detaljert kartlegging? Nei 
- Behov for tiltak for redusert risiko? Vær oppmerksom på at ikke belast-

ningen i vassverkets nærområde øker. 
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Tabell 3: Belastning og risikovurdering  

 
Forklaring 

 

Forekomst  
Nr  

Navn Belastningstyper  Belast-
ningsnivå 

Beskyttelse  
i akvifer  

Umette 
sone (m) 

Sårbarhet Risiko  

1  Vossevangen F, Tr, Te, C 3 Dårlig Ca. 5 2 6 
2. Jernesmoen D, Tr, R 2 Dårlig 5-10 2 4 
3 Bømoen F, I, M 3 Dårlig Ca.5 2 6 
4 Monsvatn D, Tr 1 Dårlig 1-5 2 2 
5 Dyrvedalen D, Tr,  1 Dårlig 1-5 2 2 
6 Viki D, Tr,  1 Dårlig 1-5 2 2 
7 Evanger Tr, D, I 2 Dårlig Ca. 5 2 4 
8 Vinje Tr, D 1 Dårlig 1-5 2 2 
9 Myrdalsvatne 

aust 
Tr, D 1 Dårlig 1-5 2 2 

10 Myrkdalen Tr, D 1 Dårlig 1-5 2 2 
11 Bolstadøyri Tr, D 1 Dårlig 1-5 2 2 
12 Oppheim Tr, D, C 2 Dårlig 1-2 2 4 
13 Reppen-

øyane 
Tr 1 Dårlig 1-5 2 2 

14 Kroken Tr, D, I 1 Dårlig 1-5 2 2 

Belastningstyper Belastningsnivå Sårbarhet Risiko for ikke å 
oppnå god kvali-
tativ status 

F: Forurenset grunn 1: lav belastning 1: Beskyttet av tette lag og/eller 
tykk umettet sone  

1-2: ”not at risk”  

D: Dyrket mark 2: middels belast-
ning 

2: Akvifer uten beskyttelse av tette 
lag og tynn umettet sone 

3-4: ”probably at 
risk” 

Gr: Grusuttak 3: høy belastning 6:    ”at risk”  
Tr: Trafikk (vei, jernbane, fly-
plass) 

 
NB ! Når overdekningen er ukjent, 
og det er liten umettet sone, settes 
sårbarheten til 2. 

 

I. Industriområde    
Te: Tettsted    
C: Campingplass  

 
 

Inf. Infiltrasjon av avløpsvann    
M: Militærleir    
R: Renseanlegg    
A: Annet, se tekst     
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6 Vedlegg 

6.1 Tidligere utført arbeid 

For å få en nasjonal oversikt over grunnvannsressursene ble det i 2004 
gjennomført en grov karakteriseringen av grunnvannsforekomster. Arbeidet ble 
gjennomført av konsulenter med kompetanse og erfaring innen norsk hydrogeo-
logi. Tidsforbruk pr forekomst var ca 1 min. 
 
I Voss kommune ble det registrert 5 forekomster som vist i figur 5. 
 

 
 

 

 
 
 

Nr NAVN AREAL (m2) Risikokategori Kommentar 

1 Evanger 740 760 3 industri nedstrøm, bebygget 

2 Myrkdalen   4 aktivitet rundt 

3 Bolstadøyri 1 168 690 4 lite bebygget, jernbanelinje, 

4 Vossevangen 11 118 310 2 

tett bebygget, deponi om mistanke forurens-
ning, industrier, flere grunnvannsanlegg 

5 Oppheim   3 

flere grunnvannsuttak, en del bebygget område 
med enkelte industri bygd (ukjent), lands-
bruksaktivitet ukjent % 

1 3 

4 

5 

2 
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I neste omgang ble det utarbeidet en grov inndeling etter risiko for ikke å oppnå 
god status i henhold til kriteriene i direktivet;  

1: ”at risk” (forekomster hvor det er stor fare for ikke å oppnå god status mht 
kapasitet eller kvalitet) 

2: ”possibly at risk” (forekomster med høy belasting, men hvor det kreves 
nærmere undersøkelser/overvåkning for å fastslå status) 

3: ”probably not at risk” (forekomster med relativt lav belasting, men hvor det 
kreves nærmere undersøkelser/overvåkning for å fastslå status) 

4: ”not at risk” (forekomster med lav belastning og som sannsynligvis har god 
kvantitativ og kvalitativ status). 

Det må påpekes at denne inndelingen er utarbeidet kun ut fra en rask vurdering 
av grunnvannsforekomstenes sårbarhet og belastning i form av nærliggende 
potensielle forurensningskilder. Klasse 2 og 3 blir da slått sammen til en klasse: 
”possibly at risk”.  
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6.2 Kommuneplan 

 

 
Kommuneplan Voss kommune. Lyse og mørkebrune områder viser nåværende og fremtidige områder for 

fritidsboliger.  
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6.3 Eksempel på vurdering av belastning og sårbarhet 
til grunnvannsforekomster 

Forekomst 
nr 

Navn Belast-
ningstyper 

Belast-
ningsnivå 

Beskyttelse 
i akvifer 

Umette 
sone 

Sårbarhet Risiko 

1 Langvatnet F, Gr, D, A 2 Enkelte sandlag    10 – 20 
m sand 

1 2 

2 Øysand Tr, D, I, C 2 Ukjent 0-6 m 2 4 

3 Melhusryggen Te, Tr, I, F 3 Leirlag over 2-30 m 1 3 

4 Søberg Gr, F, Tr, D 2 Kan stedvis være  
leire over 

over 

0-10 m 2 4 

5 Flå-Lundamo D, Tr, Te, F 2 Kan stedvis være  
leire over   

0-10 m 2 4 

6 Hovin D, Tr 2 Dårlig beskyttet 0-5 m 2 4 

7 Gaua D 1 Trolig dårlig 0-10 m 2 2 

8 Korsvegen D, F, Gr 2 Ukjent 0-15 m 2 4 

9 Gåsbakken Inf, D, Gr 2 Enkelte sandlag 0-10 m 2 4 

10 Sørheim Gr 1 Dårlig beskyttet 0-5 m 2 2 

11 Svorksjøen D, C 2 Dårlig beskyttet 0-3 m 2 4 

 
Forklaring 

Belastningstyper Belastningsnivå Sårbarhet Risiko for ikke å oppnå 
god kvalitativ status 

F: Forurenset grunn 1: lav belastning 1: Beskyttet av tette lag og/eller tykk 
umettet sone  

1-2: ”not at risk”  

D: Dyrket mark 2: middels belast-
ning 

2: Akvifer uten beskyttelse av tette 
lag og tynn umettet sone 

3-4: ”probably at risk” 

Gr: Grusuttak 3: høy belastning 6:    ”at risk”  
Tr: Trafikk (vei, 
jernbane, flyplass) 

 
NB ! Når overdekningen er ukjent, 
og det er liten umettet sone, settes 
sårbarheten til 2. 

 

I. Industriomåde    
Te: Tettsted    
C: Campingplass  

 
 

Inf. Infiltrasjon av 
avløpsvann 

   

A: Annet, se tekst     
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6.4 Kilder for referansedata 

 
Datagrunnlag for inndeling i grunnvannsforekomster 
 
Norges geologiske undersøkelse (NGU, www.ngu.no) er den sentrale institusjo-
nen i Norge med hensyn til 
informasjon om geologiske forhold. På NGUs hjemmeside på internett kan en kom-
me inn på flere 
aktuelle databaser. 
 
Landsdekkende informasjon finnes om berggrunn i målestokk 1: 250 000 og for 
løsmasser i 
målestokk 1: 1 000 000. For både berggrunn og løsmasser finnes det en del trykte 
kart i målestokk 
1 : 50 000 og dels helt ned til 1 : 20.000. Det finnes også et mindre antall kart i andre 
målestokker. 
Geografisk Institutt i Oslo har bl.a. gitt ut et Fylkeskart for Oppland med tema 
Kvartærgeologi 
og geomorfologi, M 1: 250 000. 
 
Hos NGU og nasjonale/lokale konsulenselskaper finnes det en rekke hydrogeolo-
giske rapporter 
tilknyttet ulike prosjekter. Oppdragsgivere er bl.a. kommuner og private utbyggere 
/vannbrukere. NVE, Bioforsk, Statens Veivesen sitter også på betydelig rapportma-
teriale fra grunnvannsundersøkelser. 
 
På 70-tallet ble det ved NGU utarbeidet grunnvannsressurskart i målestokk 
1:250 000. 
Vannressurskart i den ”blå serien” målestokk 1: 50 000 finnes for enkelte M711 
kartblad. 
På slutten av 1980-tallet ble Opplandsprosjektet gjennomført for å utvikle en ny me-
tode for 
systematisk kartlegging av grunnvannsressurser i Norge. Her ble grunnvannsres-
surser i samtlige 
kommuner i Oppland undersøkt på grunnlag av befaring og undersøkelsesboringer 
1:50.000, jmf. 
også Finmarksprosjektet. 
 
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) dekker områder som ikke er påvirket av 
menneskelige 
aktiviteter. Målenettet gir derfor overordnede bakgrunnsverdier. Nettet står sentralt i 
forhold til 
planlegging av nasjonal overvåking. (Nettet driftes av hhv NGU-kvalitet og NVE-
kvantitet) 
 
NGU har ansvar for drifting av brønnboringsdatabasen. Det finnes pr. i dag geolo-
gisk og teknisk 
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opplysninger fra ca. 19 000 fjellbrønner og ca. 2000 løsmassebrønner/ undersøkel-
sesbrønner i 
databasen. Dette antallet utgjør en mindre del av det totale antallet brønner i Norge. 
 
Grunnvann i Norge (GIN) er et landsomfattende prosjekt som ble gjennomført på 
begynnelsen 
av 90-tallet. Ut fra oppgitt eksisterende behov og etter prioritering ble det gjennom-
ført grunnvannsundersøkelser med sikte på kommunal vannforsyning. Digitale kart 
viser undersøkelsesområder. Rapporter er utarbeidet pr. kommune/fylke. 
 
Nasjonal oversikt over årlig grunnvannsdannelse (NVE) er utarbeidet på grunnla 
av nasjonalt avrenningskart og nedbørsdata. 
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6.5 Grovkarakterisering av grunnvannsforekomster i 
Voss kommune 

 

6.5.1 Gjernesmoen 
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6.5.2 Bømoen 
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6.5.3 Monsvatn 
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6.5.4 Dyrvedalen 

6.5.5 Viki 
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6.5.6 Evanger 
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6.5.7 Vinje 

6.5.8 Myrdalsvatnet Aust 
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6.5.9 Myrkdalen 
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6.5.10 Bolstadøyri 
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6.5.11 Oppheim 
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6.5.12 Reppen øyane 
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6.5.13 Kroken 
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8 Videre arbeid 
I Voss kommune er det mange mindre grunnvannsforekomster som per i dag 
ikke er tilstrekkelig kartlagt. Dette gjelder i særlig grad: 
• Jernesmoen 
• Bømoen 
• Dyrvedalen 
• Myrkdalsvatne aust 
• Myrkdalen 
• Reppenøyane 
• Kroken 
 
Dette gjelder områder som i dag blir nyttet til vannforsyning og område som 
vurderes for fremtidig vannforsyning. Det er derfor behov for en detaljer kart-
legging for å kunne gjøre en fullgod karakterisering slik det er lagt opp til i 
Vannrammeforskriften.  
 
Et videre karakteriseringsarbeid er også viktig for å kunne finne de beste områ-
dene for overvåking av grunnvann slik det er lagt opp til i vannrammeforskrif-
ten.  
 
Videre karakterisering er også viktig for å kunne bedre verne om grunnvannsfo-
rekomstene slik at det kan bli en trygg og optimal utnytting av grunnvann til 
drikkevannsforsyning.  
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1 BAKGRUNN 
 
Som et ledd i fremtidige miljø og ressursforvaltning og i samsvar med kravene i EU’s vannrammedirektiv skal alle 
grunnvannsforekomster med kapasitet mer enn 10 m3 per døgn avgrenses og karakteriseres. Arbeidet med 
karakterisering av grunnvannsforekomster tar utgangspunkt i forslag til Forskrift om rammer for vannforvaltningen. 
Forskriften er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og Bygningsloven og Vannressursloven samt i Vanndirektivet 
(direktiv (EF) 2000/60). 
 
Målet med arbeidet er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av våre grunnvannforekomster. Grunnvann 
er, i mange spesifikke og generelle utredninger, dokumentert å være vårt kvalitativt beste og mest økonomisk gunstige 
alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann. Grunnvann utgjør også en viktig energiressurs. 
 
Som sluttprodukt av karakteriseringen skal alle grunnvannsforekomstene plasseres i en av to risikoklasser i forhold til 
om de oppfyller målet om ”god miljøtilstand” eller ikke. Miljømålet for grunnvann vil være at forekomstene skal ha god 
kjemisk og kvantitativ tilstand. Måloppnåelse vil kreve at grunnvann skal overvåkes, beskyttes og tilstanden om 
nødvendig forbedres.   
 
Karakteriseringen av grunnvannsforekomstene vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 
regionale forvaltningsplaner og kommunale arealplaner. Karakteriseringsarbeidet vil også danne grunnlag for 
tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømål for våre vannforekomster. 
 
Arbeidet med karakterisering av grunnvannsforekomster i Lier kommune er gjennomført som et eksempel på bruk av 
metoder og rapportering av resultat. I dette arbeidet er det grunnvannsforekomster der det er mulig å ta ut betydelige 
grunnvannsmengder som er kartlagt og avgrenset. Formålet er at disse erfaringene kan innarbeides i en ”mal” for 
tilsvarende registreringsarbeid i andre kommuner. 
 

2 ARBEIDSMETODER 
 

Omfang 
 
Karakterisering av grunnvannsforekomstene omfatter følgende for hver forekomst: 
 

• Beliggenhet og grenser 

• Hydrogeologiske egenskaper   

• Hydrologiske forhold  

• Vannets kjemiske sammensetning  

• Angi belastning, pkt + diffus + Grunnvannsuttak  

• Sårbarhet  

• Risikovurdering  

• Områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann  
 

 Beliggenhet og grenser 
 
Avgrensningen følger forekomstens yttergrenser i planet (i terrenget) både for åpne og lukkede forekomster. 1DEF 
 
Hver forekomst digitaliseres som et polygon og arealet beregnes. Arbeidet gjøres GIS (ArcGis). Hver forekomst er gitt 
navn og forekomsten knyttes til vassdragsnr. (laveste i vannforekomsten).  
                                                            
1 I denne sammenheng  er lukket forekomst grunnvann med  > 3 m sammenhengende overliggende lag av marine 
sedimenter (leire) eller > 5 m finkornige elvesand eller bresjøsilt. 
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1.1.1 Metodegrunnlag 
Forekomstenes beliggenhet og grenser er bestemt på grunnlag av tidligere utført hydrogeologisk og kvartærgeologisk 
kartlegging.  
 
Følgende kriterier legges til grunn for avgrensning av viktige grunnvannsressurser: 
• Grunnvannsforekomster som benyttes for uttak til drikkevann eller som er potensielle 

drikkevannskilder(godkjenningspliktige vannverk) 
• Forekomster med mulighet for uttak av betydelige mengder grunnvann2 
 
Også følgende forekomster avgrenses så langt det er grunnlag for det: 
• Grunnvannsforekomster av regional eller lokal betydning (kommuneplanlegging) 
• Forekomster aktuelle for uttak av mineralvann, geovarme, prosessvann, fiskeoppdrett, irrigasjon.  
• Mindre forekomster med god kommunikasjon mot vassdrag.   
 
 
Frem til 1984 ble det (av NGU) gjennomført omfattende grunnvannskartlegging i noen prioriterte områder dvs. innen 
enkelte kartblad i M 711-serien. Senere har det vært gjennomført 2 regionale prosjekter innen grunnvannskartlegging 
og spredte undersøkelser med støtte fra ”Program for vannforsyning.” Sammen med digitalt løsmassekart danner disse 
tidligere undersøkelsene hovedgrunnlaget for ressurskartleggingen.  
 
I tillegg til kartgrunnlag som beskrevet, er det benyttet nyere data fra brønnboringer og andre grunnundersøkelser. 
Dette er data som er innhentet fra NGUs brønnboringsarkiv og aktuell kommune. Det er gjennomført feltbefaring i 
prioriterte områder. Der det er mulig, er forekomsten fotografert.  
 
Kartlagte forekomster er lagt inn på digitale kartfiler tilgjengelig for ulike GIS-programmer. Vi har valgt formatet shape-
filer og programmet ArcGis 9.0. Datafilene er kompatible mot SOSI-formatet.  
 

Typifisering 
Forekomstene deles inn i følgende typer: 
• Løsmasser (elve- og breelvavsatte) 
• Sedimentære bergarter 
• Andre (morene, strandsand, andre bergarter.) 

Metodegrunnlag  
Kategoriene velges på grunnlag av geologiske kart 

Hydrogeologiske egenskaper  
 
Hydrogeologiske egenskaper omfatter magasintype, permeabilitet, porøsitet og evt. lagdeling.  Aktuell egenskap er 
angitt og/eller beskrevet for hver forekomst.  

1.1.2 Metodegrunnlag 
Forekomstens hydrogeologisk egenskaper vil variere innen hver forekomst. Ambisjonene er å angi størrelsesorden for 
hver parameter for å gi en grov karakteristikk av forekomsten. Angitte verdier er tolket ut fra geologisk avsetningstype 
og data fra hydrogeologiske undersøkelser (sonderboringer, brønner, seismikk). Resultater fra prøvepumpinger og 
kornfordelingsanalyser er verdifullt datagrunnlag. 

 Hydrologiske forhold  
 
Hydrologiske forhold omfatter temperatur i luft og grunnvann, nedbør, interaksjon med overflatevann og beregning av 
årlig grunnvannsdannelse.  Aktuell forhold er beregnet og/eller beskrevet for hver forekomst. 
                                                            
2 Hva som menes med ”betydelig vannmengde” vil variere avhengige av lokal forhold 
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1.1.3 Metodegrunnlag 
Lufttemperatur og nedbør er angitt som årsmiddel og data er hentet fra nærmeste meteorologiske stasjon (met.no, 
eKlima). Grunnvannstemperatur er tatt fra produksjons- eller observasjonsbrønner eller vurdert ut fra sammenlignbar 
LNG-stasjon (NGU/NVE). Interaksjon med overflatevann er vurdert på grunnlag av overflatehydrologi (nivå i tilstøtende 
bekker, elver, vann) samt observasjoner i brønner. Muligheten for indusert infiltrasjon ved uttak er beskrevet.  Årlig 
grunnvannsdannelse (selvmatende del) er beregnet på grunnlag av netto nedbør, og antatt infiltrasjonskapasitet. 

 Grunnvannskjemi 
 
Dagens fysisk-kjemiske tilstand skal vurderes i forhold til forventet naturtilstand. Tilstanden vurderes i forhold til ulike 
sett av parametere som går under samlebetegnelsene kvalitetselementer og prioriterte stoffer. 

1.1.4 Metodegrunnlag 
Grunnvannskjemiske forhold vil variere innen hver forekomst er. Ambisjonene er å angi størrelsesorden for hver 
parameter for å gi en grov karakteristikk av forekomsten. 
 
Dagens fysisk-kjemiske tilstand kan være dokumentert ved kjemisk analyse av vann fra produksjonsbrønner. Der det 
mangler analysedata kan kjemiske forhold vurderes ut fra geologi (mineralogi, permeabilitet) og oppholdstid samt 
belastningsforhold. 
 
Forventet naturtilstand kan vurderes ut fra geologiske og hydrologiske forhold. Analysedata fra LGN-stasjon 
(NGU/NVE) kan gi verdifulle referansedata. 
 

 Forurensingsbelastning, Sårbarhet og Risiko 
 
Forurensingsbelastningen omfatter punktkilder og arealbelastning knyttet til aktuell arealbruk og aktiviteter. Nedenfor 
følger oversikt over arealbruk og aktiviteter som potensielt kan medføre en belastning på grunnvannsforekomsten samt 
indikering av type belastning: 

• Kommunalt avløpsnett (patogener, N, org. stoff) 

• Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann (patogener, N, org. stoff) 

• Overvann fra urbane områder/tette flater (miljøgifter og patogener) 

• Industri og lager (miljøgifter) 

• Jordbruksareal (pesticider, patogener, N) 

• Gruver, pukkverk, grustak (tungmetaller og petroleumsprod.) 

• Avfallsplasser/lagringsplasser (miljøgifter) 

• Forurenset grunn (miljøgifter) 

• Transport/samferdsel (miljøgifter, salt) 

I belastningsberegningen inngår forurensningskilder med relativ jevn og i noen grad kjent belastning (for eksempel 
infiltrasjonsanlegg og jordbruk). Ved vurdering av forurensingspotensiale inngår forurensningskilder med risiko for 
episodisk og ukjent belastning (for eksempel veg og tettstedsbebyggelse). 

Sårbarhet vil i hovedsak være bestemt av løsmasseoverdekning innenfor forekomstområdet.  

1.1.5 Metodegrunnlag 
Forurensingskilder som er tatt med i belastningsvurderingen omfatter: 

• Landbruksarealer (% arealdekning i produksjon med tilhørende bruk av gjødsel og plantevernmidler) 

• Transportarealer (antall km veg/jernbane, trafikkbelastning, farlig gods, salting) 
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• Tettsted (% arealdekning, overvannshåndtering, kvalitet avløpssystem) 

• Massetak (NGUs Grus og Pukkregisteret) 

• Deponier og forurenset grunn (SFTs databaser) 

• Annen bebyggelse (avløp etc.) og industri (prosessvann, overvann)  
 
En metode for en samlet vurdering av belastning vil være å lage en matrise med vekting av de ulike forurensingskilder. 
Et eksempel på dette er vist i Asplan Viak rapport av 15.12.06 ”Forslag til stasjonsnett for trendovervåkning av 
grunnvann”. 
 
For vurdering av sårbarhet innhentes tilgjengelige data om følgende: 
 

• Umettet sone (boringer, sjaktinger – NGUs brønndatabase)  
• Kornfordeling/avsetningstype (NGU, kvartærkart)  
• Jordsmonn (NIJOS, jordsmonnskart) 

 
En metode for en samlet vurdering av sårbarhet vil være å lage en matrise med vekting av de 3 nevnte faktorer. 
 
På grunnlag av en samlet vurdering av belastning og sårbarhet fastlegges forekomstens risikogruppe (at risk, not at 
risk). 
 
 

 Grunnvannsuttak og områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann 
 
Alle større grunnvannsuttak kartfestes. Det samme gjelder områder som er underlagt beskyttelse og områder utpekt 
eller tiltenkt for uttak av grunnvann. 
 
En svært viktig del av arbeidet med kartfesting og karakterisering av grunnvannsforekomster er prioritering av 
forekomster for framtidig uttak av grunnvann. 

1.1.6 Metodegrunnlag 
 
Lokalisering og data for aktive grunnvannsuttak hentes fra NGUs brønndatabase eller fra Vannverksregistret 
(Folkehelsa/Mattilsynet).  Vanligvis vil oppdaterte og mer omfattende data om grunnvannsuttak og 
beskyttelsesområder hentes direkte fra aktuell kommune.  
 
Arbeidet med prioritering av grunnvannsforekomster for framtidig uttak av grunnvann må gjøres i samarbeid med 
aktuell kommune. Prioriteringsgrunnlaget bør være langsiktige behovsvurderinger/analyser og økonomiske analyser 
der alle aktuelle bruksområder for grunnvann trekkes inn. Resultatet må innarbeides i kommuneplan, 
kommunedelsplaner og reguleringsplaner. 
 

Økonomisk analyse 
 
Den økonomiske analysen skal inneholde tilstrekkelig detaljerte opplysninger (idet det tas hensyn til kostnadene 
forbundet med innsamling av relevante data) til at det kan foretas: 
 
a)  relevante beregninger som er nødvendige for å ta hensyn til prinsippet om kostnadsdekning av vanntjenester, 
idet det tas hensyn til langsiktige prognoser for tilbud og etterspørsel etter vann i vannregionen og, om nødvendig 
- overslag over mengde, pris og kostnader forbundet med vanntjenester, og  
- overslag over relevante investeringer, herunder prognoser for slike investeringer. 
 
b) vurdering av den mest kostnadseffektive kombinasjonen av tiltak med hensyn til vannbruk som skal inngå i 
tiltaksprogrammet på grunnlag av overslag over potensielle kostnader for slike tiltak. 
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Oppsummert er hensikten med den økonomiske analysen i karakteriseringsarbeidet å gi en økonomisk beskrivelse av 
vannbruken i nedbørfeltdistriktet. Basert på denne analysen skal det være mulig å: 
1) avgjøre hva som er de viktigste bruksområdene for vann 
2) lage en prognose for hvordan vannbruken vil utvikle seg 
3) gi et bilde av den nåværende kostnadsdekningen av vanntjenester. 
 
Analysen danner dessuten grunnlag for de kostnadseffektivitetsanalyser og eventuelle nyttekostnadsanalyser som skal 
utarbeides på sikt. 
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3 BRUK AV GRUNNVANN I LIER KOMMUNE 

3.1 Vannverk og vannforsyning til spredt bebyggelse 
I følge oversikt over godkjenningspliktige vannverk fra Mattilsynet er det ingen vannverk som benytter grunnvann som 
hovedvannkilde. Vidar Gustavsen i Lier kommune opplyser at de kun har ett vannverket som baseres på grunnvann i 
fjell. Nordal Vannverk forsyner 10-15 boliger, Nordal skole + barnehage med drikkevann, men planlegges erstattet med 
vann fra Glitrevannverket i løpet av 2-3 år. 

Glitrevannverket har to krisekilder i Lier kommune basert på grunnvann, Underlia og Sylling, se tabell 1. Krisekildene 
har ikke vært i drift på mange år. Ved Sylling er det to borebrønner, begge etablert 5-10 m fra strandkanten, etablert   
rundt 1960. Brønnene ble satt ut av drift rundt 1970 pga. dårlig bakteriologisk kvalitet. Dette kan ha sammenheng med 
at kjemisk renset avløpsvann fra Sylling renseanlegg infiltreres i stedlige løsmasser ovenfor brønnene. 

Hovedvannforsyning til Lier er overflatevann fra Glitrevannverket. 
 
 
Tabell 1: Vannverk i Lier kommune med grunnvann som vannkilde (Kilder: Lier kommune +Glitrevannverket). 
 
Navn Kilde Antall abonnenter 
Nordal Vannverk Borehull fjell, 2,5 m3/t 10-15 boliger, Nordal skole + barnehage 
Glitrevannverket – krisekilde Underlia  To borehull i fjell, à 100 m Svært sjelden i bruk 
Glitrevannverket – krisekilde Sylling To borehull i løsmasser Ikke i bruk, vannkvalitet ukjent 

I tillegg til de godkjenningspliktige vannverkene benyttes grunnvann til små private vannverk og enkelthusholdninger. 
Disse er i hovedsak basert på borede fjellbrønner, men oppkommer/gravde brønner forekommer. I NGU`s database for 
grunnvann, GRANADA, er det registrert flere enn 100 borebrønner i fjell som benyttes til vannforsyning. Totalantallet 
drikkevannsbrønner er trolig 50 – 100 % større. 

 

3.2 Energiuttak 

Grunnvann kan benyttes til energiuttak ved varmeveksling. I NGU`s database for grunnvann, GRANADA, er det i Lier 
registrert 25 borebrønner i fjell som benyttes til energiuttak. De fleste av disse er trolig i forbindelse med eneboliger. 
Fra NVE (Sissel Tvedten) opplyses det at minst to veksthus og en bedrift har energiuttak fra grunnvannsbrønner.   

En grunnvannstemperatur i berggrunnen på 10 0C gjør at energiuttak bør være svært interessant for boliger, veksthus 
og bedrifter. Stor løsmasseoverdekning over berggrunnen i Lierdalen kan være en begrensende faktor, da det med-
fører høye kostnader med nedsetting av foringsrør. For større varmeuttak kan et alternativ være å pumpe opp grunn-
vann fra fjell eller løsmasser, og la vannet passere en varmeveksler, for så å lede vannet tilbake til grunnen, eller til 
vassdrag.  

Grunnvannstemperatur 
Det foreligger begrenset med opplysninger om grunnvannstemperatur fra brønner i Lier. Fra Glitrevannverkets 
krisekilde på Sølvfastøya i Drammenselva oppgis en grunnvannstemperatur på 4 0C (grunnvann i løsmasser fra 35 m 
dype brønner). Grunnvann i en fjellbrønn på > 100 m dyp har en temperatur på 10 0C (Veksthusringen i Lier). 
 
 Årsmiddeltemperaturen i Lier er 5,7 0C (1961-1990). 

 

3.3 Vanningsformål 
 
Kontakt mot landbrukskontoret i Lier og Veksthusringen i Lier tilsier at det er liten bruk av grunnvann til vanningsformål. 
Veksthusringen opplyser at det kun er 3 mindre gartnerier som vanner med grunnvann. Årsaken til begrenset bruk er 
for høyt innhold av salt (natrium og klorid) i forhold til plantenes tålegrense. Det antas at drivhusene ligger i Lierdalen, 
og at grunnvannet det er snakk om her er grunnvann i fjell som er påvirket av salt fra marine avsetninger (silt og leire).  



  Lier.doc 

Asplan Viak AS Side 11 
 
 

4 OVERSIKT OVER GRUNNVANNSRESSURSENE I LIER KOMMUNE 

4.1 Typifisering (Klassifisering) 
Grunnvannsforekomstene i Lier kommune kan inndeles i fem hovedgrupper: 
 

1. Sprekkesoner i berggrunnen. 
2. Tre større israndavsetninger i Lierdalen (Sylling, Egge-Lyngås, Meren-Sørsdal). 
3. Sand- og grusforekomster under marine avsetninger i Lierdalen. 
4. Sand- og grusavsetninger i tilknytning til sidevassdrag over marin grense, samt langs Holsfjorden. 
5. Elvesedimenter i Lierdalen, under marin grense. 

 
 
1. Berggrunn 
I NGU`s grunnvannsdatabase GRANADA er det registrert flere enn 125 borebrønner i fjell, hvorav 25 er energibrønner, 
se figur 3. Det reelle antallet brønner er trolig 50 – 100 % høyere, da databasen ikke er komplett. Berggrunnen i Lier 
kan inndeles i vulkanske og sedimentære bergarter, se berggrunnskart i figur 1. Grunnvann i disse bergarter opptrer i 
sprekker i berggrunnen. Rombeporfyr er den bergarten som gir mest grunnvann pr brønn; 2 – 5,5 m3/t er 
normalverdier, men det finnes eksempler på brønner som gir 10 – 15 m3/t. Rombeporfyr finner vi på østsiden av 
Holsfjorden og sørover til Lierskogen, samt sør for Lierbyen. 
 
Drammensgranitten er også en god vanngiver, med en middels vanngiverevne fra 0,5 – 1,5 m3/t. Enkeltbrønner gir opp 
mot 15 – 20 m3/t. Drammensgranitten er lokalisert sør for Lierskogen mot Røyken, mellom Lierbyen og Egge-Lyngås 
og mot Garsjø, samt i nordvestre deler av kommunen (Finnemarka).  
 
Sedimentære bergarter gir mer variable vannmengder, fra 0,3 – 3 m3/t. Bergartene består av sandstein, kalkstein, 
hornfels og leirskifer, og ligger i Lierdalen fra Egge-Lyngås og nordover, på vestsiden av Holsfjorden, og fra Lierskogen 
og østover mot Asker.  
 
 
2. Israndavsetninger 
I Lierdalen er det tre større israndtrinn på tvers av dalbunnen, som er bygget opp av sand- og grusmasser over 
finkornige sand- og siltmasser, se figur 2. Forekomstene er delvis dekket med marine sedimenter (silt og leire). 
Avsetningen ved Sylling står i kontakt med Holsfjorden, men et brefremstøt over sand-og grusmassene har medført at 
løsmassene delvis er dekket av moreneleire, og at løsmassenes sammensetning og lagdeling er svært variabel og 
kompleks. 
 
Israndavsetningene ved Egge-Lyngås og Meren-Sørsdal er tidligere undersøkt med boringer og geofysiske målinger 
(NGU 1981). Grunnundersøkelser gjennomført for å kartlegge sand-og grusressursene indikerer at sand- og grus-
massene i hovedsak ligger over grunnvannsnivået, og at det er finkornige masser under grunnvannsnivået, se vedlegg 
13 og 14. Det er store grustak på begge forekomster.  
 
 
3. Sand- og grusforekomster under marine avsetninger i Lierdalen 
Lierdalen er dekket med marine sedimenter (silt og leire) som har en tykkelse varierende fra 20 – 80 m. Mellom leire og 
fjell er det i flere boringer påvist et vannførende sand- og gruslag med tykkelse fra 0,5 – 5 m. Sand- og grus-massene 
antas å ha sammenheng med smeltevann fra isbreene, i forbindelse med oppbyggingen av israndavsetningene. 
 
Ved Lier E-verk er det boret gjennom 70 m leire, og det underliggende sand- og gruslaget med tykkelse på 5 m har en 
vanngiverevne på 40 m3/t i en rørbrønn. Grunnvannet oppgis å inneholde for mye salter (natrium og klorid) til 
vanningsformål. Ved Sjåstad er det under 21 m leire påvist 0,5 m grus over fjell. Vanngiverevne er vurdert til 6 m3/t i en 
rørbrønn, men med fare for at vannet kan være blakket (turbid) pga. overliggende leire. 
 
 
4. Sand- og grusavsetninger i tilknytning til sidevassdrag over marin grense, samt langs Holsfjorden 
På kvartærgeologisk kart i målestokk 1:50 000 er det registrert mange sand- og grusforekomster i kommunen, og flere 
av disse ligger i tilknytning til vassdrag. Sand og grusforekomstene ved Asdøl og Solberg er kartlagt som breelv-
avsetninger, avsatt der sidevassdrag har munnet ut i hoveddalen, på et tidspunkt da havnivået sto 150 – 200 over 
dagens havnivå. Marin grense er en betegnelse på havets høyeste nivå etter istiden. 
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Grusvifta ved Asdøl er tidligere vurdert som lite egnet for grunnvannsuttak, da elva har erodert seg ned i finkornige 
sedimenter under sand- og grusmasser (NGU 1980, 80042, Erik Rohr Torp). I øvre deler av grusfore-komsten ved 
Solberg kan det imidlertid være muligheter for uttak av grunnvann. 
 
Ved Veslesetra langsmed Glitra er det en arealmessig sett stor elveslette som vurderes interessant med tanke på uttak 
av større grunnvannsmengder. Denne forekomsten anbefales undersøkt nærmere. 
 
Ved flere vassdrag er det kartlagt små elve- og breelvavsetninger, som for eksempel langsmed Egga, Glitra, Rotua og 
Tverrelva. Også langs begge sider av Holsfjorden er det flere mindre sand- og grusforekomster, både nede ved 
innsjøen og langsmed bekker som renner ned mot sjøen, som for eksempel Sagelva, Holmenelva og Nordelva. 
 
Disse sand- og grusforekomstene er avmerket på kartet som mulige grunnvannsgivere. Forekomstene bør undersøkes 
nærmere dersom det er behov for lokale uttak av grunnvann i området, for eksempel som vannforsyning til hyttefelt 
eller spredt bebyggelse. 
 
 
5. Elvesedimenter i Lierdalen, under marin grense 
I nedre deler av Lierdalen, samt langsmed Lierelva og sidevassdragene Nordelva, Glitra, Asdøla og ”Sandakerbekken” 
ligger det grunne sandavsetninger (delvis siltholdige) over marin silt og leire. På kvartærgeologisk kart oppgis 
sandtykkelser fra 0,5 – 5 m. Elvesedimentene vurderes å ha liten interesse med tanke på grunnvannsuttak, pga. 
relativt finkornige sandmasser, intensivt landbruk og fordi vassdragene både er leirførende og i stor grad påvirket av 
landbruksaktiviteter. 
 

4.2 Avgrensing av grunnvannsforekomstene 
De tre store israndavsetningene i Lierdalen (forekomstene 1-3) er avgrenset etter kvartærgeologisk kart og tidligere 
gjennomførte grunnundersøkelser i forbindelse med sand- og grusforekomster i Lier kommune (NGU 1722/4 fra 1981). 
Sand- og grusforekomstene er delvis dekket av silt og leire, samt moreneleire ved Sylling, og avgrensningen er derfor 
kun av veiledende art. Ut fra avsetningsbetingelsene kan det påregnes at det ligger betydelige sand- og grusmasser 
under silt og leire / moreneleire, spesielt på sørsiden av forekomstene (se tverrprofil i vedlegg 13 og 14). Det er også 
sannsynlig at det ligger sorterte sand- og grusmasser i overgangen mellom silt / leire og underliggende fjell, på 
strekningen Sylling – Gilhus. 
 
Forekomst 1 Sylling 
Boringer utført i forbindelse med infiltrasjonsanlegg for avløpsvann viser sand og lagdelt sand/silt i nordlige deler av 
forekomsten, som grenser mot Holsfjorden. Størst potensiale for uttak av grunnvann vurderes å være i området ned 
mot Holsfjorden, fra Valstad via Sylling skole til midtre Enger, samt i områder under leire i sørlige deler av forekomsten. 
 
Forekomst 2 Meren - Sørsdal 
Seismiske undersøkelser og boringer utført av NGU indikerer at sand og grusmassene i østre og vestre deler av denne 
forekomsten ligger på fjell. Der Lierelva skjærer gjennom avsetningen er det antydet sandige masser under 
grunnvannsnivå, og i dette området er fjelloverflaten er på sitt laveste nivå, ned mot og delvis under kote 0 moh.. 
Elektriske målinger og en sonderboring utført av NGU på elvesletta mellom Meren og Sørsdal antyder 5 – 20 m med 
sorterte løsmasser over finkornige sedimenter eller fjell. Lokalisering av sonderboring 3 er vist med rød prikk i vedlegg 
13.  
Størst potensiale for uttak av grunnvann vurderes derfor å være i dette området, samt på østsiden av Lierelva der 
fjelloverflaten ligger dypest. Det bør også være muligheter for grunnvannsuttak i områdene sør for sand/grusryggene, 
fra sand og grus som ligger under silt og leire. 
 
Forekomst 3 Egge - Lyngås 
Seismiske undersøkelser og boringer utført av NGU indikerer at sand og grusmassene ligger på finkornige løsmasser, 
og at det ikke er registrert grunnvannsnivå i grove sand og grusmasser. Der Lierelva skjærer gjennom avsetningen er 
det antydet finkornige sedimenter som ikke gir grunnlag for større grunnvannsuttak. Vurderingene baseres på tre 
sonderboringer og seismiske målinger. 
 
Nedsetting av 3 prøvetakingsbrønner i forbindelse med Egge slamdeponi viser at det er sandige løsmasser med god 
vanngiverevne til minimum 4 – 5 m under grunnvannsnivået (GEOfuturum 1991). Dette indikerer at det kan være 
muligheter for grunnvannsuttak i deler av forekomsten. Det bør også være muligheter for grunnvannsuttak i områdene 
sør for sand/grusryggene, fra sand og grus som ligger under silt og leire. 
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Avgrensning av de øvrige grunnvannsforekomstene i Lier er basert på kvartærgeologisk kartgrunnlag, samt tolkning av 
flyfoto over områdene. Flybilder av hver enkelt forekomst er vist i vedlegg 1 - 12. 
 
 

 
 
Figur 1: Berggrunnskart over Lier kommune. Kilde: NGU`s berggrunnsdatabase. Turkis / Grønn farge = Kalkstein, 
skifer og sandstein. Mørk brun farge = Rombeporfyr. Rød farge = Drammensgranitt. Gul farge = Sandstein. 
 
 
Tabell 2: Borebrønner i fjell, vanngiverevne. 

Bergart Normal 
vanngiverevne 

Variasjons-
område 

Beskyttelse av akvifer 

Rombeporfyr  
(vulkansk) 

2 – 5,5 m3/t 0,5 – 15 m3/t Begrenset morenedekke i nordøstre deler av kommunen 
Svært stor løsmasseoverdekning (leire) sør for Lierbyen 

Drammensgranitt  
(vulkansk) 

0,5 – 1,5 m3/t 0,1 – 20 m3/t Begrenset morenedekke i sørøstre deler av kommunen 
Variabelt morenedekke i nordvestre deler av kommunen 

 
Sedimentære bergarter 
(sandstein, kalkstein, 

skifer)  

 
0,3 – 3 m3/t 

 
0,1 – 4 m3/t 

Svært god løsmasseoverdekning (leire) i Lierdalen 
God løsmasseoverdekning (leire/morene) på vestsiden av  

 Holsfjorden, og fra Lierbyen mot Asker grense 
Begrenset overdekning vest for Egge – Sjåstad - Tronstad 
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Figur 2: Kart over løsmassene i Lier kommune. Hovedtrekk: Leire og sand- og grusavsetninger i Lierdalen, for øvrig 
morenemasser med varierende tykkelse. Kilde: Kvartærgeologisk kartgrunnlag, NGU. 
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Figur 3: Kart over registrerte grunnvannsbrønner i Lier kommune. Blå sirkler er borebrønner i fjell, gule sirkler er 
borebrønner i løsmasser. Kilde: NGU`s grunnvannsdatabase GRANADA. 
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5. GRUNNVANNSKVALITET 
 
Det foreligger relativt få data om grunnvannets kvalitet i Lier. Eksisterende grunnlag tilsier følgende vannkvalitet: 
 
Tabell 3: Eksempler på grunnvannskvalitet i Lier. 
 
Fjellbrønner 
Løsmasse-

brønner 

pH Ca  
mg/l 

Fe 
mg/l 

Mn 
mg/l 

Cl 
mg/l 

SO4 
mg/l 

Nitrogen 
mg/l 

TOC 
mg/l 

Ledn.evne 
µS/cm 

Turbiditet 
FTU 

Underlia 7,6 54 2,3 0,02 6,6 34 0,22  300 6,8 
Nordal 7,2 – 7,6  0,005 0,001     370  

           
Egge * 7,4 – 7,6    8  1,0 – 8,1 0,4 - 1,5 430 - 560  

Sylling  * 7,7  0,09 0,07 8,4 46 0,7  390 0,5 
* Prøve fra overvåkningsbrønner ved Egge slamdeponi. Brønnene står ned til 4 – 5 m under grunnvannsnivå. 
* Prøve fra 1974, trolig fra en 12 m dyp borebrønn i løsmasser ved Holsfjorden (NLH 28/1974). 
 
Grunnvann fra fjellbrønner 
Borebrønnen ved Underlia er i følge berggrunnskartet boret i rombeporfyr. Grunnvannet har et høyt innhold av kalk og 
jern, og turbiditeten er noe høy. For øvrig er vannkvaliteten god. Borebrønnen ved Nordal ligger i grenseland mellom 
granitt og kalkstein/skifer. Grunnvannet har en pH rundt 7,2 – 7,6, og har et lavt innhold av jern og mangan, se tabell 3.  
 
Det kan forventes at saltinnholdet (NaCl) vil være relativt lavt i områder over marin grense. Borebrønner som er 
etablert i områder med stor leireoverdekning vil kunne være betydelig påvirket av saltinnholdet i leira, se pkt. 3.3. Høyt 
innhold av kalk og/eller jern / mangan er et kjent problem fra mange grunnvannsbrønner i berggrunnen. Stoffene kan 
reduseres ved hhv. ionebytting og lufting / filtrering.  
 
Israndavsetninger 
Eksempler på vannkvalitet fra israndavsetningene ved Egge og Sylling er vist i tabell 2. Vannprøvene fra Egge er fra 
overvåkningsbrønner i forbindelse med Egge slamdeponi, og er tatt ut fra øvre deler av grunnvannsnivået.  
 
Grunnvann i sand- og grusmasser under marine avsetninger i Lierdalen 
Det kan forventes ionerikt vann, med ledningsevne fra 400 µS/cm og oppover, høyt saltinnhold (natrium og klorid), pH 
fra 7 – 8. Jern og manganinnholdet kan være høyt. Saltinnholdet kan være for høyt i forhold til grenseverdier for 
drikkevann og for vanningsformål. Vanngiverevnen kan være stor dersom en påtreffer grove sand- og grusmasser. 
Grunnvannet i grove grusmasser under leire er svært godt beskyttet mot forurensninger og menneskelig aktivitet på 
terrengoverflaten.  
 
 
Sand- og grusavsetninger over marin grense eller i tilknytning til Holsfjorden 
Grunnvannet vil være påvirket av vannkvaliteten i vassdraget, løsmassenes mineralsammensetning og grunnvannets 
oppholdstid i løsmassene. Grunnvannet forventes å være ionefattig, ha en ledningsevne på 20 – 100 µS/cm, og pH 5 – 
7. Vanngiverevnen kan være stor, dersom sand- og grusmassene er grovkornige. 
 
 
Elvesedimenter i Lierdalen (under marin grense) 
Grunnvannet vil være påvirket av vannkvaliteten i vassdraget, løsmassenes mineralsammensetning og grunnvannets 
oppholdstid i løsmassene. Vanngiverevnen er trolig begrenset grunnet relativt finkornige sandmasser og begrenset 
mektighet over leire. Grunnvannet i elvesedimentene vurderes generelt å være lite egnet / uegnet til drikkevannsformål, 
pga. følgende forhold: 
 

• Finkornige sandmasser med begrenset vanngiverevne. 
• Innhold organisk stoff. 
• Grunnvannet kan være påvirket av landbruksaktiviteter, som nitrogen fra gjødsling og plantevernmidler. 
• Utslipp fra lokaliteter med grunnforurensninger. I Lier er det 2 avfallsdeponier (Sylling og Lier) med avrenning 

av sigevann til vassdraget. Mellom Lierbyen og Gilhus er det registrert 5 lokaliteter med grunnforurensninger. 
• Utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse. 
• Partikkelholdig vann i Lierelva, grunnet erosjon og avrenning fra leirmasser. 
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6 GRUNNVANNSHYDROLOGI 

Årlig middelnedbør i perioden 1961 – 1990 ved målestasjonen i Lier er 860 mm. Perioden juli til november er de fem 
mest nedbørsrike månedene. Nydannelsen av grunnvann vil være i størrelsesorden 30 – 50 % av årsnedbøren på 
grove jordarter med vegetasjonsdekke. For grunnvann i fjell antas nydannelsen av grunnvann å være i størrelsesorden 
2 – 10 % av årsnedbøren, avhengig av løsmasseoverdekning, bergartstype og oppsprekking av bergarten. 

De tre store israndavsetningene i Lierdalen vurderes å ha begrenset kommunikasjon med vassdrag (Holsfjorden og 
Lierelva). Sylling-avsetningen pga. et brefremstøt som delvis har dekket de sørlige deler av forekomsten med 
moreneleire, og avsetningene ved Meren-Sørsdal + Egge-Lyngås fordi de delvis er dekket med marine sedimenter (silt 
og leire). Tidligere geofysiske undersøkelser + boringer indikerer at grunnvannssonen under sand- og grusmassene 
ved Meren-Sørsdal og Egge-Lyngås består av finkornige sedimenter (finsand, silt, leire) med en antatt tykkelse på 20 – 
50 m. Tidligere boringer viser imidlertid at det finnes grovere sedimenter (sand og grus) under silt og leire som kan 
benyttes for uttak av grunnvann. I NGU-rapport 1722/4 fremheves spesielt områdene der Lierelva skjærer gjennom 
sand- og grusavsetningene ved Meren – Sørsdal som et område som bør vurderes nærmere for uttak av grunnvann. 

De øvrige grunnvannsforekomstene i løsmasser kommuniserer med overflatevassdrag (elver, bekker og Holsfjorden).  
Ved uttak av større vannmengder fra disse vil grunnvannsmagasinene få sin hovedinnmatning fra vassdragene. 

 

7 BELASTNINGER 

 Kvantitativt 
 
Ingen av grunnvannsforekomstene i løsmasser benyttes i dag til uttak av større grunnvannsmengder til 
drikkevannsformål. Uttak av grunnvann fra borebrønner er i hovedsak knyttet til vannforsyning til eneboliger i spredt 
bebyggelse. Unntakene er uttak av vanningsvann til 3 mindre veksthus (Veksthusringen), og utpumping av grunnvann i 
forbindelse med en av varmepumpene som er i drift (muntlig opplysning fra Helge Skarphagen i NIVA).   
 
Vi er ikke kjent med at det pr i dag er større uttak av grunnvann fra løsmasser i Lier kommune. Det kan imidlertid 
påregnes at enkelthus og hytter benytter kilder og brønner i løsmasser som vannforsyningskilde. Som eksempel kan 
nevnes kilder i dalen nordøst for Enger gård ved Sylling, som i 1976 forsynte 10 boliger og 3 gårdsbruk med vann 
(NGU 76272, Erik Rohr Torp). 

 Kvalitativt 

Følgende belastninger er vurdert i forhold til de registrerte grunnvannsforekomstene i kommunen: 
 

• Grunnforurensningsdatabasen (SFT) 

• Deponier (Fylkesmannen) 

• Renseanlegg (Fylkesmannen, Lier kommune) 
 

• Arealbruk (N50, GAB) 

• Veier, salting (veidirektoratet) 

• Grusuttak 

Arealutnyttelse og belastninger på hver enkelt grunnvannsforekomst er listet opp i tabell 5. 
 
Ved gjennomgang av eksisterende datagrunnlag fremkommer svært lite data om grunnvannskvaliteten i Lier. 
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8 RISIKO- OG STATUSVURDERING 

 Kvantitativ og kvalitativ 

Israndavsetningene (forekomstene 1 – 3) er alle påvirket av grusuttak, landbruk, spredt eller tett bebyggelse, veier og 
separate avløpsanlegg, se tabell 5. I tillegg infiltreres avløpsvann fra Sylling renseanlegg i forekomst 1, og ved Lyngås 
er det en bane for motorsport. Ved Egge har det tidligere vært et deponi for kloakkslam i et nedlagt grustak.  

Forekomst 2B Sørsdal er minst påvirket, her dominerer landbruk og gårdsbebyggelse. Stor umettet sone og delvis 
overdekning med leire medfører at forekomsten klassifiseres i risikoklasse 2 ”not at risk”, se tabell 5. 

Ved forekomstene 1 Sylling, 2A Meren og 3A Egge er det også stor løsmasseoverdekning, men aktiviteter som store 
grusuttak, infiltrasjon av avløpsvann og tidligere deponi medfører at forekomstene er klassifisert i risikoklasse 3-4 
”probably at risk”. 

Forekomst 3B Lyngås er klassifisert i risikoklasse 6 ”at risk” grunnet store grusuttak og motorsportbane. 

Ved alle tre forekomstene kan det imidlertid være et betydelig potensiale for uttak av grunnvann fra evt. sand- og 
grusmasser i dypereliggende deler av forekomstene, som ligger beskyttet av leire eller moreneleire (Sylling).  

 

Grunnvannsforekomst 4 Solberg er klassifisert i risikoklasse 3 - 4, mens de øvrige forekomstene 5 – 12 er klassifisert i 
risikoklasse 1 - 2 ”not at risk”, grunnet svært begrenset menneskelig aktivitet på eller ved forekomstene. Forekomstene 
4 – 12 vurderes imidlertid som sårbare for eventuelle forurensninger fra menneskelige aktiviteter (utslipp), grunnet 
antatt grove sand og grusmasser og begrenset umettet sone. 
 
 

9 ANBEFALING AV VIDERE ARBEIDER 
 
Dersom de nevnte forekomster skal utnyttes til vannforsyning eller uttak av geovarme, er det behov for mer detaljerte 
grunnundersøkelser. For israndavsetningene og sand- og grusmasser under marine avsetninger er det i hovedsak 
snakk om innledende undersøkelser i form av sonderboringer og profilundersøkelser med uttak av jord- og vannprøver.  
 
For de øvrige forekomstene (4 – 12) vil det være aktuelt med en kombinasjon av georadarmålinger og sonderboringer 
med profilundersøkelser. 
 
Forutsatt gode resultater fra forundersøkelsene, er det behov for å gjennomføre prøvepumping av fullskala brønner 
over en periode på 6 – 12 måneder, for å dokumentere vannkvalitet og vanngiverevne. 
 
 
Glitrevannverket har liten kunnskap om krisekilden ved Sylling, men planlegger å gjøre en nærmere undersøkelse av 
grunnvannskvalitet og vanngiverevne sommeren 2007.  
 
Forekomst 5 Veslesetra er en breelv / elveavsetning med relativt stor arealutbredelse, som i liten grad er påvirket av 
menneskelige aktiviteter. Forekomsten ligger langsmed Glitra-vassdraget, og har sannsynligvis god kommunikasjon 
med elva. Denne forekomsten anbefales videre undersøkt med tanke på bruk som reservekilde eller krisekilde for 
Glitrevannverket, eller som drikkevannskilde for bebyggelsen ved Sjåstad - Tronstad i Lierdalen. 
 
Det anbefales også å gjennomføre en befaring og nærmere vurdering av to mindre sand- og grusavsetninger langsmed 
Holsfjorden, forekomst 11 Gampedalen og 12 Nordelva. Forutsatt at det er avsatt større sand- og grusmasser under 
vannivå i Holsfjorden, kan det være muligheter for å utnytte løsmassene som et naturlig filter for uttak av vann fra 
Holsfjorden. 
 
Av de tre israndavsetningene vurderes nordlige deler av Sylling-avsetningen og midtre deler av avsetningen ved 
Meren-Sørsdal å ha størst potensiale for uttak av større grunnvannsmengder. 
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Tabell 4: Oversikt over grunnvannsforekomster i Lier kommune 

 
Forekomst 

Nr 
 

Navn Akvifer- 
type 

Vannkvalitet Akviferdyp, 
antatt, m 

Antall uttaks- 
brønner 

Uttak, 
m3/døgn 

1 Sylling Breelvavsetning 
Åpen / lukket 

Ionerikt, pH 7,7 
(tidl. Sylling vannverk) 

20 – 50 m 2 
Ikke i drift 

0 
Krisekilde, ikke i drift 

2A Meren Breelvavsetning 
Åpen / lukket 

--- 5 - 25 0  

2B Sørsdal Breelvavsetning 
Åpen / lukket 

--- 5 - 50 0  

3A Egge Breelvavsetning 
Åpen / lukket 

Ionerikt, pH 7,4,  
nitrogen 1-8 mg/l 

10 - 80 0 
 

3 overvåkningsbrønner 
ved Egge slamdeponi 

 3B Lyngås Breelvavsetning 
Åpen / lukket 

--- 10 - 80 0  

4 Solberg Breelvavsetning 
Åpen 

--- 5  0  

5 Veslesetra Bre- og elve-
avsetning Åpen 

--- 5 0  

6 Kapitelen –  
Haskollsetra 

Elveavsetning 
Åpen 

--- 1 – 5 m 0  

7 Atalstadfløyten Breelvavsetning 
Åpen 

--- 1 – 5 m 0  

8 Glitra Elveavsetning 
Åpen 

--- 1 – 5 m 0  

9 Dammyr Elveavsetning 
Åpen 

--- 1 – 5 m 0  

10 Saga / Sagelva Bre- og elveav-
setning  Åpen 

Å

--- 1 – 5 m 0  

11 Gampedalen Elveavsetning 
Åpen 

--- 1 – 5 m 0  

12 Nordelva Elveavsetning 
Åpen 

--- 1 – 5 m 0  
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Tabell 5: Oversikt over grunnvannsforekomster i Lier kommune 

 
Forekomst 

nr 
Navn Belastningstyper 

Arealbruk 
Belastnings- 

nivå 
Umettet sone Sårbarhet Risiko 

1 Sylling D, Te, Tr, Gr, Inf 2 5 - 30 m sand/grus eller moreneleire 1 - 2 3 - 4 
2A Meren D, Gr, Sb, Inf  2 20 – 75 m sand og grus / leire 1 - 2 3 - 4 
2B Sørsdal D, Sb, Inf 2 20 – 75 m sand og grus / leire 1 2 
3A Egge D, Gr,Te, Tr, Inf, F 2 - 3 40 – 60 m sand/grus 1 - 2 3 - 4 
3B Lyngås Gr, D, Tr, Sb, Inf 3 20 – 70 m sand/grus 2 6 
4 Solberg Gr, Tr, Sb 1 - 2 Antatt 1 – 5 m  2 3 - 4 
5 Veslesetra U 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 
6 Kapitelen  U 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 
7 Atalstadfløyten U 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 
8 Glitra U, Tr 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 
9 Dammyr U, Tr 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 
10 Saga / Sagelva U, Tr 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 
11 Gampedalen U 1 Antatt 1 – 3 m 2 1 - 2 
12 Nordelva U 1 Antatt 1 – 3 m 2 2 

 
Forklaring 
Belastningstyper 
Arealbruk 

Belastningsnivå Sårbarhet Risiko for ikke å oppnå god kvalitativ 
status 

F: Forurenset grunn 1: lav belastning 1: Beskyttet av tette lag og/eller tykk umettet sone  1-2: ”not at risk”  
D: Dyrket mark 2: middels belastning 2: Akvifer uten beskyttelse av tette lag og tynn umettet sone 3-4: ”probably at risk” 
Gr: Grusuttak 3: høy belastning 6:    ”at risk”  
Tr: Trafikk (vei, jernbane, flyplass)  

NB ! Når overdekningen er ukjent, og det er liten umettet sone, 
settes sårbarheten til 2.  

I. Industriomåde    
Te: Tettsted    
Sb: Spredt bebyggelse   
C: Campingplass  

 

 
Inf: Infiltrasjon av avløpsvann    
U: Utmark / skogbruk    
A: Annet, se tekst     
 



Asplan Viak AS 

21 

 

1. Sylling 
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2A. Meren 
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2B. Sørsdal 
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3A. Egge 
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3B. Lyngås 
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4. Solberg 
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5. Veslesetra 

6. Kapitelen - 
Haskollsetra 

7. Atalstadfløyten 
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8. Glitra 
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9. Dammyr 
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10. Saga / Sagelva 
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11. Gampedalen 
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12. Nordelva 



Asplan Viak AS 

33 

VEDLEGG 13: TVERRPROFIL AV ISRANDAVSETNINGEN VED 2 MEREN – SØRSDAL 

 
 
Tverrprofil av forekomst 2 Meren – Sørsdal, fra vest mot øst, basert på boringer og seismiske undersøkelser utført av NGU i 1979 (1722/4).  
Tverrprofilet krysser Lierelva på tre steder, se blå piler. Undersøkelsene indikerer at det er størst avstand til fjell på østsiden av Lierelva, og at  
grunnvannsnivået i sand- og grusmassene fluktuerer med Lierelva. Undersøkelsene er utført for å kartlegge sand og grusressursene til tekniske formål.  

Sonderboring 3 



Asplan Viak AS 

34 

VEDLEGG 14: TVERRPROFIL AV ISRANDAVSETNINGEN VED 3 EGGE – LYNGÅS 
 

 
 
Tverrprofil av forekomst 3 Egge – Lyngås, fra vest mot øst, basert på boringer og seismiske undersøkelser utført av NGU i 1979 (1722/4).  
Tverrprofilet krysser Lierelva, se blå pil. Undersøkelsene indikerer at det er størst avstand til fjell på østsiden av Lierelva, og at  
grunnvannsnivået i sand- og grusmassene fluktuerer med Lierelva. 

Grustak 
Grustak i Lyngåsen 
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VEDLEGG 15: GRUNNLAGSMATERIALE / TIDLIGERE UNDERSØKELSER / DATAINNSAMLING 
 
Lier kommune har dekning av kvartærgeologisk kart 1:50 000. Det er utarbeidet en Gin-rapport for vurdering av grunnvannspotensiale ved Øverskogen og Meren-Sørsdal.  NGU utførte i 1981 
grunnundersøkelser på flere større sand- og grusforekomster i kommunen. Det foreligger mange NGU-notater om private borebrønner i fjell. 
 
Ved Norges landbrukshøyskole ble det utført grunnundersøkelser ved Sylling, med bl.a. boringer og infiltrasjonstester (Eyvind Mjærum, PFF/NLH 28/74).  
 
Ved bruk av tilgjengelig kart- og grunnlagsmateriale er 12 sand- og grusforekomster i Lier kommune avmerket og beskrevet nærmere som grunnvannsforekomster. Forekomstene er nummerert 
på kartutsnitt og flyfoto.  

NGU 
Databaser:  GRANADA (borebrønner), kvartær- og berggrunnsgeologi. 
Follestad, B.A – 1986: Kvartærgeologisk kart 1814-4 i M 1:50 000. 
Kirkhusmo, L. A. – 1991: Grunnvann i Lier kommune, GiN-rapport 91.165. 
Stokke, J. A. – 1981: Sand- og grusundersøkelser i Lierdalen, NGU 1722/4. 
Rohr-Torp, E., mfl.: Flere utredninger om enkeltbrønner i Lierdalen. 
 
Norges Landbrukshøyskole 
Mjærum, E. – 1974: Undersøkelser av muligheter for infiltrasjon av avløpsvann i Sylling i Lier. 
 
GEOfuturum as 
Robertsen, K. R. – 1991: Grunnundersøkelser ved Egge slamdeponi, prøvetakingsbrønner, grunnvannskvalitet. 
 
NOTEBY og Norsk Dypbrønnsboring har utført boringer ved Sylling vannverk.  
 
Lier kommune 
Telefonsamtaler med Vidar Gustavsen i Lier drift. Samtaler med landbrukskontoret og Veksthusringen. 
 
Glitrevannverket 
Telefonsamtaler med Jarle Eirik Skaret vedrørende grunnvannsforekomster og reservevannkilder. 
 
NIVA 
Telefonsamtale med Helge Skarphagen om energiuttak fra grunnvann i Lier. 
 
Mattilsynet i Drammen 
Telefonsamtale vedrørende godkjente vannverk i Lier kommune. 
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