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SAMMENDRAG 

Asplan Viak bistår Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i forbindelse med 

vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten er en gjennomgang av 

forslaget til klausuleringsplan med soneinndeling og bestemmelser. Et forslag til revidert 

utgave ble utarbeidet av Asplan Viak i 2009, og er nå revidert for å ta høyde for etableringen 

av to nye løsmassebrønner ved Tjorputten. Brønnene vil fungere som supplerende 

vannforsyning/reservevannkilder.  

Denne rapporten presenterer et forslag til endelig klausuleringsplan, som skal erstatte 

eksisterende plan. Klausuleringsplanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i 

Dødisgropa og ved Tjorputten. Videre er planen basert på erfaringer fra over 20 års drift av 

brønner i hovedvannforsyningen og tilhørende fagrapporter.  

Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten 

og oppstart/oppfølging av prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for 

kommunen. Grunnlaget for vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputten er basert 

på resultatene fra de første 7 måneder med prøvepumping. Det vil imidlertid bli prøvepumpet 

i ett år.  

Det viktigste grunnlaget for forslaget som er laget til beskyttelse av grunnvannsforekomsten 

er: 

 Fagrapporter/driftsdata som omhandler eksisterende uttak i Dødisgropa 

 Grunnundersøkelser som har framskaffet data på magasinets sammensetning 

 Mektighet på umettet/mettet sone, beskyttende lag etc.  

 Prøvepumping av brønner ved Tjorputten med vannstandsmålinger, feltmålinger og 

analyse av bakteriologiske og fysisk-kjemiske parametere. 

 Data fra fullskala prøvepumping (med uttak > 70 l/s) 

 Grunnvannets strømning i ubelastet tilstand og ved uttak av > 70 l/s 

 Eksisterende arealbruk og eiendomsforhold, samt framtidige planer i området 

 

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet. 

Sonenes yttergrenser er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser, vassdragskanter, 

veier og lignende slik de fremgår av kart. Det er tatt utgangspunkt i et samlet gjennomsnittlig 

uttak på 80-90 l/s ved fastlegging av sone I og II.  

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser. 

Beskrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsregulerende bestemmelser framgår i del 5. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem 

løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. Vannverket forsyner i dag ca. 23 500 

personer, og skal til enhver tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvarer et 

gjennomsnittlig uttak på 80-90 l/s.  

For å øke sikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala 

prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde/reservevannkilde 

ved vannverket. Prøvepumping av disse brønnene ble igangsatt i august 2011 og skal pågå 

fram til september 2012. 

Arbeidet med reservevannforsyningen ble satt i gang sommeren 2007 med innledende 

undersøkelsesboringer ved Tjorputten, som grunnlag for plassering og dimensjonering av 

brønner. Undersøkelsen viste at det i første omgang burde etableres to nye 

produksjonsbrønner sørøst for Tjorputten. Før arbeidet med å etablere nye brønner ved 

Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid kommunen en revisjon av eksisterende 

klausuleringsplan for vannverket, i og med at etablering av nye brønner ville gi endret 

soneinndeling rundt brønnene, og at det i den forbindelse også kunne kreves nye 

grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009. 

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig 

plassering av nye brønner. Ut fra resultatet av boringene ble det bestemt at en av de to 

brønnene i stedet skulle etableres nede ved sørlige bredd av Tjorputten, som resulterer i 

avgrensningen av to brønnområder her. 

Denne rapporten baserer seg på data fra en periode med prøvepumping på ca. 7 måneder. 

Prøvepumpingen vil pågå et helt år, slik at man får med seg sesongvariasjoner. Det vil 

utarbeides en fullstendig rapport ved slutten av prøvepumpingen (resultater fra 

prøvepumpingen), som dokumentasjon overfor Mattilsynet. Framskaffet datagrunnlag fra 

prøvepumpingen per uke 12 er tilstrekkelig for å vurdere effekter av pumpingen på 

grunnvannsmagasinet, og brukes derfor som grunnlag for klausuleringsplanen. 

Videre har Mattilsynet i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsdata for 

utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan, som det også er tatt hensyn til: 

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten 

- Dokumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene 

- Vurdering av enkelte tillatte aktiviteter i sone I (bruk av plantevernmidler, 

husdyrgjødsel, beite) 
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1.2 Formål 

Det stilles krav til vannverkseier om at man skal sikre et hygienisk sikkert og godt 

drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om 

drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å 

hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnvannet, som følge av arealbruk og 

aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av 

sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/eller arealbruk. 

Hensikten med denne rapporten er å presentere en versjon av klausuleringsplanen for 

Ringerike vannverk, som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009. 

Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye grunneieravtaler og 

regulering av området til drikkevannsformål. For å forenkle avtalene med berørte grunneiere 

er det i tillegg til det hydrogeologiske datagrunnlaget tatt hensyn til eiendomsgrenser og 

andre naturlige grenser som vannveier, veier, stier, grenser mot dyrket mark etc. Vedlegg 1 

viser siste og gjeldende versjon av soneinndelingskartet. 

1.3 Grunnlagsmateriale 

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn 

til ny soneinndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde 

ca. 150 m sørøst for Tjorputten. Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av 

følgende data (tabell 1): 

Tabell 1: Grunnlagsmateriale. 

Kilde Beskrivelser 

NGU-rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersøkelser i nærheten av Tjorputten 

NGU-rapport fra 1979 og 1980  Resultater fra prøvepumping 

Tidligere soneinndeling og forslag 

til klausuler (1984).  

 

Området som omfattes av 

restriksjoner er inndelt i 4 

hovedsoner nummerert fra 0-III.  

 

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en 

over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et 

uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av 

grunnvannsnivå i 8-10 peilebrønner.  

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er 

inngjerdet. 

o Sone I Det nære infiltrasjonsområdet. Dette området 

består av en 8-kant med yttergrense 185-200 m fra 

brønnene. 

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen 

er delt i en sone II A med relativt rask 

grunnvannstransport og mindre umettet sone og en 

sone II B utenfor med lav grunnvannstransport og stor 

umettet sone. 

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan 

transporteres mot brønnene under spesielle 

forutsetninger.  

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjonsanlegg.  

Asplan Viak-rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten 

Asplan Viak-rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk 

Asplan Viak-rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt 

Asplan Viak-rapport 2011 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten 

Asplan Viak-rapport 2011 Foreløpige resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten 
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2 VANNVERKS- OG BRØNNDATA 

2.1 Generelt 

Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunnvannsanlegg, som bidrar til å forsyne 

ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i 

ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. Årlig vannforbruk er i VREG registrert til 

om lag 2,8 mill. m3. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på ca. 88 l/s. Vannverket oppgir 

at eksisterende grunnvannsbrønner de siste årene har levert 80-90 l/s. Vannverket forsyner 

boliger, næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, 

camping med mer.  

2.2 Grunnvannsbrønner  

Vannverket forsynes per april 2012 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i ei 

dødisgrop på Kilemoen. Vannverket har fra 2006 hatt problemer med for høye 

konsentrasjoner av mangan i grunnvannet. Brønn 2 (Ø400 mm) er tatt ut av produksjon på 

grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til avvergingspumping for å holde 

mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene. Det er imidlertid planer om å ta denne 

brønnen inn i produksjonen igjen, da manganinnholdet har økt noe i de andre brønnene. 

Ø400 mm brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nye Ø300 mm har kortere 

filter og er avsluttet høyere opp i magasinet. De siste analyser av grunnvann fra brønnene 

antyder at manganinnholdet er økende. Eneste vannbehandling per i dag er lufting før 

vannet går på nett. Vannverket har desinfeksjon i reserve. 

I tråd med drikkevannsforskriften er det etablert to Ø273 mm fullskala prøvebrønner ved 

Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde/reservevann ved vannverket. 

Denne rapporten baserer seg på data fra prøvepumping i overkant av 7 måneder. 

Brønnskisser er vedlagt (vedlegg 3). For mer detaljert informasjon om eksisterende 

produksjonsbrønner henvises til tidligere fagrapporter (se tabell 1). En kortfattet 

brønnbeskrivelse av de nye brønnene følger i tabell 2: 

Tabell 2: Brønndata nyetablerte brønner. 

 Brønn 1 Tjorputten Brønn 2 Tjorputten 

Brønnrør 273 mm 273 mm 

Filter 265 mm 265 mm 

Filterlengde  8 (16-24 m under terreng) 8 (18-26 m under terreng) 

Slisseåpning 1 (mm) 0,75 0,75 

Slisseåpning 2 (mm) 1,2 1,2 

Filterplassering, slisseåpning 1  16-20 m 18-22 m 

Filterplassering, slisseåpning 2 20-24 m 22-26 m 

Sumprør 0,5 m 0,5 m 

 

Det er tettet med bentonitt mellom foringsrøret og brønnrøret, for å hindre vertikal strømning 

langs brønnrøret (kortslutning med overflatevann). Foringsrøret er satt igjen fra ca. 2 meter 
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over topp brønnfilter og opp til topp brønnrør. Det er tettet med bentonitt rundt foringsrøret 

ved terrengoverflaten. Brønnene er avsluttet om lag 1 meter over eksisterende terreng. De 

skal ha denne høyden. Det vil senere bli montert tett brønnhodesikring og brønnene vil 

bygges inn i brønnhus som del av utbyggingen av vannforsyningen ved Tjorputten.  

 

2.3 Brønnkapasiteter 

De tre første brønnene (Ø400 mm brønner, 42-50 meter dype) i Dødisgropa ble alle 

dimensjonert for grunnvannsuttak på 100 l/s. I ettertid er det etablert ytterligere tre Ø300 mm 

brønner her, som alle er plassert grunnere i magasinet som følge av problemene vannverket 

har hatt med høye manganverdier (16-33 m dype). Til sammen produseres det nå i 

gjennomsnitt 80-90 l/s fra denne delen av magasinet. Dersom det er behov kan alle 

brønnene levere samlet opp mot 300 l/s. 

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved Tjorputten 

tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike 

vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 80-90 l/s. Det anbefales at uttaket per 

brønn ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s.  

  

Tabell 3: Innstrømningshastighet gjennom brønnfilteret som funksjon av uttak (l/s) fra brønner ved Tjorputten. 

Uttak (l/s) Innstrømningshastighet (cm/s) % av kritisk hastighet 

40 1,87 62,59 

50 2,34 78,24 

55 2,58 86,06 
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3 OMRÅDEBESKRIVELSE 

3.1 Beliggenhet og kvartærgeologi 

Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum. 

Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hovedvannforsyningen ved 

vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. Brønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver 

av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er en distanse på 150 meter 

mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt 

brønnområde. Avstanden mellom brønnene i dødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca. 

500 meter (figur 1). 

 

 

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av 

avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere 

undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av sand- og gruslag. I de sentrale 

deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er 

avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser: 

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av 

grovere sediment. 
- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga 

deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter 

isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved 

Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler 

av brønnområdene (se figur 2).  

Figur 1: Oversiktskart M = 1:50 000. Ringerike vannverk med brønnområdene på Kilemoen. 
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4 HYDROGEOLOGISK BESKRIVELSE  

4.1 Generelt 

Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs 

vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012-972-G Kilemoen inngår i 

vannregion Vest-Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7 

km2. Beskrivelsene i del 4.2-4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet 

vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner 

ved Tjorputten, da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av 

klausuleringsplanen.  

4.2 Magasintype og innstrømningsområde 

Området er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen. Figur 2 viser utbredelsen:  

Boringer viser over 30 meter med grove masser av sand og grus med god 

vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3-5 m, mens 

området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i dødisgropa og 

ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/silt over selve grunnvannsmagasinet. 

Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og 

grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet, regnes 

forekomsten som en åpen akvifer.  

Figur 2: Løsmassefordeling med inn- og utstrømningsområder. 

Innstrømningsområde 

Utstrømningsområde 



Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 14 

 

Ringerike Kommune Asplan Viak AS 

 

4.3 Nydannelse  

 

4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon 

En andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde. 

Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på 

ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10-12 l/s ·km2. 

Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930-1960, og trykt kartutgave 

(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og 

tilsigsområdet til brønnene:  

Q = A · (Nedbør – Evapotranspirasjon – Overflateavrenning)  

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (netto nedbør) er estimert til 13 l/s.  

 

4.3.2 Elveinfiltrasjon  

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraulisk grense, der det mates inn 

grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra 

Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør-sørøst. Denne 

grunnvannsstrømmen er styrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst 

for Kilemoen, og defineres som magasinets utstrømningsområde i ubelastet tilstand. 

Innstrømningsområdet er nord for brønnområdene, der innmating skjer fra Begna.  

På grunn av reguleringene i vassdraget er vintervannføringen relativt stor. Vannføringen er 

vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største 

flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge 

av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343 

m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom 

med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %. 

NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurderinger av 

Begnavassdraget/Ådalselva. Her er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved 

utløpet av Sperillen (NVE 2002 b). NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet 

Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010- februar 2011 å være 84 m3/s.  

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsøkte grunnvannsuttak på inntil 100 l/s tilsvare ca. 

0,12 % (1,2 ‰) av den gjennomsnittlige vannføringen i elva. Antas det at alminnelig 

lavvannføring for elva kun vil utgjøre 10 % av middelvannføringen, vil grunnvannsuttaket 

utgjøre om lag 1,2 % av alminnelig lavvannføring. Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten 

innvirkning på vannføringen i Begna. Det presiseres at dette er et konservativt anslag på 

lavvannføringen. 
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4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse  

Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene 

inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn 

hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil 

følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden 

nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnområdene ved 

Tjorputten vil denne andelen kunne bli enda større. Ved uttak fra brønnene ved Tjorputten vil 

andelen som nydannes gjennom elveinfiltrasjon være enda større enn det som er tilfellet ved 

Dødisgropa (> 90 %). 

 

4.3.4 Grunnvannsmagasinets tåleevne 

Prøvepumpingen av brønnene i Dødisgropa på 80-tallet viste at magasinet på årsbasis 

balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi 

en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidlertid i 

dag 88 l/s (Kilde: VREG). Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av 

grunnvannsnivå i etablerte peilebrønner rundt alle brønnområder i en driftssituasjon. Dette vil 

fange opp eventuell ugunstig senkning av grunnvannsstanden. For å minske belastningen på 

grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i 

magasinet.  

 

Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden 

stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og 

innmatingen til magasinet (se del 4.4.2-4.4.3). Det presiseres at det gjennom hele 

prøvepumpingen har blir produsert om lag 80-90 l/s grunnvann til vannverket, noe som vil si 

at samlet uttak fra magasinet har vært nærmere 160 l/s i tiden etter nyttår. 

Grunnvannsuttaket ved Tjorputten har ikke hatt negativ virkning for driften av vannverket 

(Dødisgropa), verken med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. 

Det er dermed sannsynlig at grunnvannsmagasinets tåleevne er over 100 l/s. Ved bruk av 

kunstig infiltrasjon ved Tjorputten vil tåleevnen øke ytterligere.  
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4.4 Variasjoner i grunnvannstand 

Det er gjort ukentlige målinger av grunnvannstand i seks peilebrønner og i brønn 1 og 2. 

Gjennom hele prøvepumpingsperioden har det vært normal produksjon fra løsmassebrønner 

i Dødisgropa med gjennomsnittlig uttak på 80-90 l/s. Infiltrasjonsbassenget har ikke vært i 

drift under prøvepumpingen, og kommunen har ikke planer om å ta dette i bruk med det 

første.  

Samlet uttak for brønnene ved Tjorputten har i perioden fra uke 33 2011 til uke 2 2012 vært 

på ca. 50 l/s. Senkningsutviklingen under korttids pumpetest viste at brønnkapasiteten for 

begge brønner var pumpenes kapasitet (25 l/s).  

Uttaket ble økt til 65 l/s uke 2 2012 etter montering av pumper med større kapasitet. Ny 

økning av uttaket til ca. 73 l/s ble foretatt allerede uke 3, for å få et så representativt grunnlag 

som mulig for vurdering av effekter på grunnvannstanden i magasinet i forhold til 

gjennomsnittlig produksjonsbehov. Figur 3 viser grunnvannstand i meter over havet i 

produksjonsbrønner og peilebrønner i antall dager etter pumpestart og fram til 9.3.2012. 

Alle peilebrønner foruten Pb3 får en tydelig senkning som følge av uttaket fra brønnene ved 

Tjorputten. Da utviklingen i grunnvannsnivå i dette peilerøret ikke viser samme trend som 

øvrige peilebrønner, skyldes dette trolig at røret står for grunt i magasinet i forhold til de 

andre peilebrønnene. Målingene her er derfor ikke tatt med i den videre tolkningen. 

 

Figur 3: Grunnvannstandsvariasjoner i brønner og peilebrønner (moh). 
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Av kurvene i figur 3 ser man at responsen på grunnvannsuttaket er momentan i brønn 1 og 2 

ved pumpestart. Ved sammenligning med ro-vannstand (vannstand før pumpestart uke 33) 

er det registrert en senkning på ca. 2,1 og 2,5 meter for hvv. brønn 1 og 2 som følge av 

grunnvannsuttaket. Etter om lag to uker stabiliserer grunnvannstanden seg for et samlet 

uttak på ca. 50 l/s. Grunnvannstanden er utover dette påvirket av variasjoner i 

elvevannsstand (Pb6 ved Begna). Utover sensommeren og høsten synker 

grunnvannstanden gradvis, som følge av redusert vannføring i elva. Høsten var preget av 

perioder med lite nedbør. November representerer slik sette en tørrværsperiode med 

nedbørsmengder på 9 mm mot normalen på 50 mm (85-105 dager etter oppstart). 

Grunnvannstanden i magasinet fortsetter å synke gjennom vinteren. 

Ved økning av uttaket i uke 2 ble det målt en senkning i brønn 1 på 0,40 meter og 0,61 meter 

i brønn 2. Siste økning av uttaket ga en ytterligere senkning på 0,22 og 0,27 meter i hhv. 

brønn 1 og 2. Total senkning i brønnene ved Tjorputten per 9.3.2012 er 4,39 meter for brønn 

1 (141,5 moh) og 4,98 meter for brønn 2 (140,7 moh). Økningen i uttak som skjer i løpet av 

ukene 2 og 3 (2012) ses tydeligst i Pb2 ved brønn 1, Pb1 ved brønn 1 og Pb5 ved 

infiltrasjonsbassenget.  

Etter om lag en uke med uttak > 70 l/s flater kurvene ut som følge av at det nærmer seg en 

likevekt mellom grunnvannsuttaket og innstrømningen til denne delen av 

grunnvannsmagasinet. Endringer i grunnvannsstand etter utflatingen skyldes naturlige 

variasjoner i grunnvannsstanden som følge av sesongvariasjoner. Ved vannstandsmerket i 

Tjorputten er det målt en økning i elvevannstand. Denne økningen ses også i Pb6 som står 

på elvekanten.  

Med hensyn til framskaffet dokumentasjon på grunnvannsmagasinets respons på 

prøvepumpingen ved Tjorputten, forventes det at senkningen i brønnene ikke vil bli mer enn 

ca. 6 meter ved uttak på inntil 90 l/s. Dersom største tillatte senkning settes til topp 

brønnfilter, vil største tillatte senkning være om lag 8 meter for brønn 1 og 13 meter for brønn 

2. 
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4.5 Strømningsforhold  

Strømningsbildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømningsmønster 

ved Tjorputten før og etter oppstart prøvepumping. Kartene representer ulike situasjoner for 

denne delen av grunnvannsmagasinet (tabell 4).  

 

Tabell 4: Beskrivelse av uttak og hydrologisk situasjon for utvalgte strømningskart.   

Dato Beskrivelse Uttak (l/s) 

17.8.2011 Før oppstart prøvepumping ved Tjorputten.   Kun uttak fra brønner i Dødisgropa 

14.9.2011* Situasjonen etter en periode med mye nedbør.  
Totalt: 55, Brønn 1: 27, Brønn 2: 

28 

30.11.2011* 

Situasjonen etter en relativt tørr periode i 

november. Nedbøren i november var på 9 mm 

mot normalen på 50 mm. 

 

Totalt: 52, Brønn 1: 25, Brønn 2: 

27 

 

09.3.2012 
Lav elvevannstand, nedbørsmengde relativt 

lav, uttak økt.  

 

Totalt: 72,5, Brønn 1: 35, Brønn 2: 

37,5 

 

*Vedlegg 2. 

 

4.5.1 Grunnvannets naturlige strømningsretning 

Den naturlige grunnvannstrømmen (uten pumpebelastning) går fra Begna/Tjorputten og mot 

sør-sørøst med en gradient på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvannsstrømmen er 

styrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen. Ut fra en 

gradient på 0,5 %, en hydraulisk konduktivitet på 1x10-3 m/s, og en effektiv porøsitet på 20 % 

blir hastigheten på den naturlige grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere 

fra mindre enn 0,1 m/døgn i finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus.  

Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele 

tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot 

brønnene i Dødisgropa fra hele dette området. Senkningen av grunnvannsnivået ved 

Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1 m.  
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Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en grunnvannsstrøm 

som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer mot sør-sørøst. Det 

skjer en svak dreining mot vest ved brønn 1 og 2 (figur 4). Endringen i strømningsretning 

tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.  

Figur 4: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder øvre kartutsnitt).  
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4.5.2 Grunnvannets strømningsretning med pumpebelastning 

Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket (se figur 5).  

 

 

Figur 5: Strømningsbilde ved Tjorputten 9.3.2012 ved økning av uttak > 70 l/s (brønnområder øvre kartutsnitt).  
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Strømningsbildet i figur 5 viser situasjonen med et samlet uttak på > 70 l/s fra brønnene ved 

Tjorputten. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for 

brønnene. Det foregår en strømning fra området ved Pb4 og mot brønnområdene. 

Influensområdet strekker seg dermed sørover mot Pb 4. Uttaket fra Tjorputten har under 

prøvepumpingen vært preget av at det samtidig foregår et uttak fra brønnene i dødisgropa, 

slik at samlet uttak er i området 150-160 l/s. 

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denne delen av 

magasinet (se figur 5). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn 

grunnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av 

grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot 

brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert 

grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del 

4.3).  

 

4.6 Hydrauliske beregninger 

Ved hydrauliske beregninger er det tatt utgangspunkt i et samlet uttak på 80-90 l/s ved 

vannverket. Dersom vannuttaket skal økes i framtida, kan dette medføre behov for å justere 

enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II (tilsigsområdet). 

 

4.6.1 Avstand til grensen for 60-døgns oppholdstid 

 

Beregning av 60-døgns radius 

     √
     

        
 √

   
  

 
       

          
                

Avstanden til yttergrensen av sone I kan ut i fra formelen over settes til 193 meter fra 

brønnene.  

Hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene  

Gradienten fra ubelastet tilstand (naturlig grunnvannsstand) er definert til 0,5 %. Under 

belastet tilstand er gradienten estimert til (i =1,5 %). Hastigheten inn mot brønnene ved 

Tjorputten: 

    
   

    
 
             

   
             

Strømningshastigheten er estimert til 2,2 m/døgn for ubelastet tilstand (før pumping). Etter 

pumpestart opprettes en senkningstrakt rundt brønnområdene og med gradienten som er 

beregnet fra strømningskartene (se figur 4 og 5) settes strømningshastigheten nær brønnene 

til 6,5 m/døgn. Avstanden fra brønnene ved Tjorputten til sone I er ut i fra dette 233 meter. 
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Ved fastlegging av yttergrensen for sone I er det i tillegg til hydrauliske beregninger også tatt 

hensyn til beregningen av strømningsgradienter og hastighet under prøvepumping, samt 

beregninger og vurderinger i rapporter fra prøvepumpingen av brønner i dødisgropa. 

4.6.2 Oppholdstid t fra infiltrasjonsbrønner ved Tjorputten til uttaksbrønner 

Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å 

benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet 

ved anlegget. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut 

fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og 

avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l: 

 

   
 

 
 

 

     
    

 

     
      

   

                  
  8,2 døgn.     

 

Hydraulisk gradient er satt til 1,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet 

er stipulert til 3 x 10-3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden 

er høyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere 

oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann 

via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensningskilden.  

 

4.6.3 Estimert utbredelse av influensområdet 

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert 

senkning i magasinet under prøvepumpingen. Influensområdet strekker seg i retning sør mot 

Pb4. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrensen til 

tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II må det også tas hensyn til 

løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på 

prøvepumpingen av brønner i Dødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne 

yttergrensen. 
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4.7 Grunnvannsmagasinets sårbarhet 

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets 

nærområde kan forringe grunnvannskvaliteten. Sårbarheten til magasinet er i stor grad 

avhengig av mektighet på umettet sone og løsmassenes egenskaper. I tillegg må dette ses i 

sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.  

Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent 

magasin, og følgelig klassifiseres akviferen som åpen. Med dette menes at 

grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone. 

Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens 

mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart viste at dyp til 

grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået 

stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil 

umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet sone varierer ellers med topografien 

og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4).  

Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene. 

Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten. 

Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at 

man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær 

Tjorputten/Begna.  

Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lavere enn kote 147) er preget av finstoff som 

nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff, 

som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i 

dødisgropa og 7 måneder prøvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert 

levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den 

fysisk-kjemiske vannkvaliteten god.  

Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet sone og løsmassenes 

egenskaper, vurderes den naturlige beskyttelsen til grunnvannsmagasinet som god. 

Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I 

og IIA. Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes 

magasinets naturlige renseevne. Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften 

og uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.). 

Dagens aktivitet i grustaket i disse delene av magasinet medfører en stor 

forurensningsrisiko for grunnvannet med hensyn til eksisterende og framtidig 

vannforsyning. Del 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskjerpelser.  
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4.8 Vannkvalitet under prøvepumping 

4.8.1 Feltmålinger av temperatur og elektrisk ledningsevne 

Feltmålinger av temperatur og elektrisk ledningsevne er gjort ukentlig på opp-pumpet 

grunnvann fra brønn 1 og 2 ved Tjorputten. Det er også igangsatt tilsvarende feltmålinger av 

elvevann, som skal pågå resten av prøvepumpingen (figur 6 og 7).  

Temperatur  

Naturlig grunnvannstemperatur i august 2011 er 8 °C på grunnvann fra brønn 1 og 6,9 °C for 

brønn 2. Temperaturen gjennom prøvepumpingen svinger ellers nokså likt på grunnvann fra 

brønn 1 og 2. Laveste temperatur er målt på grunnvann fra begge brønner i siste del av 

desember (etter 127 dager), mens høyeste temperatur ble målt for brønn 1 ved oppstart og 

for brønn 2 i begynnelsen av september (etter 21 dager).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnvannstemperaturen synker utover sensommeren og høsten, før den når et minimum 

like før nyttår. På nyåret øker temperaturen gradvis mot mars. Det har vært registrert høyere 

lufttemperaturer enn normalt for vinteren i 2012.  

Temperaturen på grunnvannet er høyere enn overflatevann (Tjorputten). Gjennomsnittlig 

temperatur i brønn 1 og 2 i perioden ligger hhv. på 7,24 og 7,05 °C. Til sammenligning har 

gjennomsnittlig lufttemperatur vært 2,98 °C gjennom samme periode.  

Figur 6: Temperatur på opp-pumpet grunnvann, samt temperaturmålinger fra Tjorputten (fra uke 5). 
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Elektrisk ledningsevne 

Den elektriske ledningsevnen på opp-pumpet grunnvann reflekterer mengden løste mineral i 

grunnvannet. Brønn 1 har lavere og mer stabil ledningsevne enn brønn 2 med 3,3-3,6 mS/m. 

Ledningsevnen synker noe i starten, men stabiliserer seg utover i prøvepumpingen. Det 

betyr at brønn 1 i større grad er påvirket at innstrømmende grunnvann fra elva. 

Ledningsevnen på grunnvann fra brønn 2 indikerer at brønnen trekker på dypere grunnvann 

med større andel løste mineral (4,7-6,95 mS/m). Dette indikerer videre at brønn 2 gir 

grunnvann med lengre oppholdstid.  

 

  

 

Økningen i samlet uttak til ca. 73 l/s uke 2/3, er knapt synlig på kurven for brønn 1, mens 

man for brønn 2 ser en gradvis økning etter dette (se figur 7). Økningen sammenfaller med 

en økning i mangan- og kalsiumkonsentrasjon (figur i vedlegg 4). 

 

  

Figur 7: Elektrisk ledningsevne på opp-pumpet grunnvann fra brønn 1 og 2. 
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4.8.2 Fysisk/kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet 

Denne rapporten bygger på ca. 7 måneder med prøvepumping, men dokumentasjonen som 

er framskaffet til nå gir et representativt bilde på vannkvaliteten med hensyn til utarbeidelsen 

av en klausuleringsplan. De viktigste punkter er: 

 Den bakteriologiske kvaliteten på grunnvannet er meget god. Følgelig er 

oppholdstiden på grunnvannet god med hensyn til inaktivering av bakterier.  

 

 Den fysisk-kjemiske kvaliteten på grunnvannet er generelt god. Eneste parameter 

som overstiger kravene til drikkevann er tidvis mangan.  

 

 Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet som tas ut fra brønnene ved 

Tjorputten ikke er forurenset av aktiviteter knyttet til treimpregneringen som har 

foregått på Hen.  

 

Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten på grunnvann fra brønnene ved Tjorputten: 

Tabell 5: Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten. 

Parameter  Beskrivelse 

Bakteriologiske parametere: 

Kimtall v/ 22 °C 
Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under 

grenseverdien (100/ml). 

E.coli, koliforme, 

intestinale enterokokker, 

Clostridium perfringens  

Det er ikke detektert levende bakterier i representative 

grunnvannsprøver. 

Fysisk/kjemiske parametere: 

Surhetsgrad Grunnvannet er svakt surt til nøytralt med pH-verdier i området 6,5-7,2. 

Alkalitet 

Alkaliteten er målt til 0,18-0,23 og 0,25-0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og 2. 

Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt lave 

verdiene av pH, alkalitet og kalsium. 

Elektrisk ledningsevne 

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i en 

lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller mellom 

brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste verdiene 

(4,76-7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i området 3,23-

4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt manganinnhold, 

kalsiuminnhold og elektrisk ledningsevne i grunnvann fra brønn 2 (se 

vedlegg 4). 

Fargetall 

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2 mg 

Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er lavt. 

Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at oppholdstiden på 

grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff. 



Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 27 

 

Ringerike Kommune Asplan Viak AS 

 

Turbiditet 

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som 

turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives 

lite slam (leir/silt) og lavt innhold av partikulært jern/mangan. Høyeste 

verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu. 

Total organisk karbon 

(TOC) 

Total organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter 

for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale 

(NOM). TOC -verdien er også lav. Målte konsentrasjoner er i området 

0,46-1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2. 

CO2-innhold 

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l 

og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra 

temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av 

alkalitet, pH og kalsium.) 

Mangan 

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i drikkevannsforskriften 

i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg Mn/l), men ligger nå like 

under grenseverdien på ca. 0,03-0,035 mg Mn/l. Fargetallet er i alle 

prøver under deteksjonsverdien, og dette sammen med lav turbiditet 

indikerer at forhøyede manganverdier i stor grad skyldes at metallet 

foreligger på løst form. 

Jern 

Jerninnholdet i brønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet 

for mangan, og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l). For 

brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad 

samsvarer enn i brønn 1.  

CCA-forbindelser 

Krom, kobber, arsen 

Det er analysert på krom, kobber, arsen i grunnvann fra begge brønner 

gjennom hele prøvepumpingen.  I 15/16 prøver fra begge brønner er 

arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg 

As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under 

deteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene og 

representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet forekommer 

følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under 

deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µg Cu/l.  

Hovedioner 

Kationer – kalsium, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte 

kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest 

konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium. 

Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1-3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4-7,3 mg/l i 

brønn 2. 

Anioner – sulfat, klorid: 

Sulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave 

konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite 

påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6,4 mg 

SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2. 

Næringsstoffer  

 

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er 

målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2 utover 

høsten, som kan tilskrives jordbruksavrenning. Maksimal konsentrasjon 

er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene til drikkevann 

(44 mg NO3/l).  
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4.8.3 Vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa 

Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa dokumenterer at grunnvannet som tas ut fra 

denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske 

egenskaper som man ser for brønnene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man 

forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødisgropa, og dette har vært et vedvarende 

problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis 

en generell karakteristikk av vannkvaliteten på grunnvann fra dødisgropa, der man ser at 

mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn. De siste data fra vannverket viser 

at det er en svakt økende trend i alle brønner. 

 

Tabell 6: Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa. 

 

  

Parameter Enhet Beskrivelse 

Bakteriologi - Meget god 

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l 

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5-7,7 (nettvann, luftet) 

Mangan mg Mn/l 
0-0,5 (varierer med brønn og over tid, økende 

trend) 

Jern mg Fe/l 0-0,2 (varier betydelig) 

Total organisk karbon (TOC) mg TOC/l <0,5 

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på en analyse) 
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5 FORSLAG TIL BESKYTTELSE AV FOREKOMSTEN 

5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder 

Eneste alvorlige forurensningskilder i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og 

Tjorputten er grusuttak. Det er ikke fast bebyggelse eller offentlige veier innen 

tilrenningsområdet. Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser 

drøftes følgende potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet: 

 

5.1.1 Grusuttak 

Ringerike kommune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte 

tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA. Masser skal blant annet ha vært tatt 

ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det 

tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 8. Uttaket er i tråd med 

eksisterende klausuleringsplan for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh 

og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh). Som følge av 

brønnetableringen ved Tjorputten er soneinndelingskartet endret noe, og grusuttaket vil nå 

berøre store deler av sone I og deler av sone IIA.  

 

Eksisterende klausuleringsplan har fram til nå gitt anledning til grusuttak i sone I og II så 

lenge bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges. Det har 

vært lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA, men ellers har uttak kunnet foregå 

fritt. NGUs GiN-veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av grunnvannsanlegg. Det framgår i 

Figur 8: Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.). 

Grusuttak  

Brønnområde 2 og 3: 

Tjorputten  

Brønnområde 1: 

Dødisgropa 
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revidert utgave av veilederen, datert april 2011, at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. 

Uttak i sone II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den 

forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen mellom sone I og 

IIA, er det i denne utgaven av klausuleringsplanen foreslått forbud mot grusuttak i sone I. Det 

er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp, 

mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til driftsplaner og 

lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning 

av overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser 

for nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke 

lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier. 

Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til 

masseuttak. Dette skjer i forbindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne 

delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned 

til kote 160. Grusuttaket drives nordover mot vannverket, med planlagt drift på om lag 100 år. 

Uttaket regnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det 

avgrensede planområdet satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen, 

og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt areal er det 

planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.  

Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges 

drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til 

grunnvannet (se del 4.4).  

 

5.1.2 Infiltrasjon av forurenset elvevann 

Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, 

avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i 

elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet. 

Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 100 døgn, og dette er 

betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved 

Tjorputten og til produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn 

oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er 

grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god 

bakteriologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra 

Dødisgropa.  

Brønnene ved Tjorputten gir grunnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan 

oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå 

sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opp-

pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet 

har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus, bakterietall og 

temperatur. 

Vi anbefaler som tidligere at infiltrasjonsanlegget settes i drift under prøvepumpingen, 

dersom man skal dokumentere effekten dette har på grunnvannskvaliteten ved vannverket. 
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5.1.3 Dyrket mark og beiting 

Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området 

ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift er det ikke 

påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsling eller beiting i drikkevannet, slik at det 

dyrkede arealet representerer ingen forurensningsfare slik det drives i dag. I henhold til 

eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A og et 

generelt forbud mot jordbruk i sone I. Området rundt brønnene er ikke mye belastet med 

beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.  

 

5.1.4 Skogbruk 

Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere 

potensielle forurensningskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle 

begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter 

og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Den gode 

naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden, 

gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra 

prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker 

grunnvannet.  

 

5.1.5 Friluftsliv 

Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til 

grunnvannsmagasinet, representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående 

av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannkvaliteten. Det er imidlertid forbud mot 

organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I.  

Tabell 7 viser potensielle forurensningskilder som kan være knyttet til aktivitetene landbruk 

og masseuttak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder: 

Tabell 7: Potensielle forurensningskilder. 

Kilder Aktivitet Type forurensning 

Diffuse   

Jordbruk 
Gjødsling  

Plantevern 

Kjemikalier, plantevernmidler, gjødselstoffer 

 

Skogbruk 
Sprøyting 

 
Plantevernmidler 

Punkt   

 

Gruvedrift/masseuttak 

 

 

Uttak av grus 

Lagring av drivstoff, 

maskiner, kjøretøy 

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier 

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter 

Jordbruk 
Husdyrhold 

Lagring av kjemikalier 

Organiske stoffer, mikroorganismer (bakterier, virus, 

parasitter), kjemikalier 
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Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutslipp fra biler/kjøretøy. Det skal ikke 

kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved 

vannverket. Innkjøringen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med 

låsbar bom, og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et 

drikkevannsområde.  

5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser  

5.2.1 Generelt om soneinndeling  

Vannets oppholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets 

kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann 

bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriologisk 

rensing og dermed kunne leveres forbruker uten permanent desinfeksjon. For å beskytte 

grunnvannskilden brukes en soneinndeling, basert på grunnvannets oppholdstid. Med 

hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksisterende 

eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc så langt det er mulig. 

Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e) 

innenfor. 

 

For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra 

uttaksstedet: 

  

Sone 0: Brønnområde 

Sone I:    Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn 

på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt 

døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppholdstid. 

Sone II: Det fjerne tilrenningsområde. Resten av det sikre infiltrasjonsområdet.  

Sone III: Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på 

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet 

som drenerer mot tilsigsområdet). 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at sonegrensene er basert på et bestemt vannuttak. 

Dersom vannuttaket skal økes i framtida, kan dette medføre behov for å justere 

enkelte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet). 

 

5.2.2 Ny soneinndeling 

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med 

hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen 

konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet 

for ett. I forhold til eksisterende soneinndeling/klausuleringsplan for brønnområdet i 

Dødisgropa vil det bli behov for følgende endringer (se kart i vedlegg 1): 
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Sone 0: Brønnområdet 

Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to 

brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vil bli liggende i hvert sitt brønnhus. 

Brønnområdene må gjerdes inn, der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på 

gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN-veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10-30 

meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på disse områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x10 

meter, dvs. det må være min. 10 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2, som ligger 

nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes 

til 100 m2 rundt hver brønn.  

 

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen: 

 

Eiendom (g.nr/br.nr.) 
Økning i areal i sone IIA 

(da) 

52/1 0,1 

52/17 (Ringerike kommune er hjemmelshaver) 0,1 

 

 

Sone I: Det nære tilrenningsområdet 

Grensen for 60-døgnssonen er basert på beregninger av hastigheten på 

grunnvannsstrømmen inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen 

beregnet ut fra prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra 

kornfordelingsanalyser og gradienten på grunnvannsnivået. Betingelser for avgrensning av 

sonen er gitt i del 4.5. 

Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det 

blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene 

hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med 

soneinndelingen har vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse 

vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I. Totalt omfatter sone I et 

areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer: 

- 52/2,3: 157 dekar, en økning på 46 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan 

(eksisterende plan fra 1984). Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten 

som i dag ligger innenfor sone II B. 

- 52/1: 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen 

omfatter arealer rundt Tjorputten som tidligere lå innenfor sone II A. 

- 52/17: 29 dekar. Området rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.  
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Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet 

Influensområdet rundt brønnene i dødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene 

her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av influensområdet rundt 

brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til influensområdet 

stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II) gjort 

på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannsstand. 

 

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B. Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt 

ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på 447 

dekar. Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B.  

 

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde, 

og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B.  

 

Følgende eiendommer blir berørt: 

- 52/2,3: 193 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten 

var i sone II A.     

- 52/1: 57 dekar hvorav 12 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.   

- 51/1: 197 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.  

 

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II A (da) 

52/2,3 92 

52/1 12 

51/1 53 

 

Eiendom (g.nr/br.nr.) Økning i areal i sone I (da) 

52/2,3 46 

52/1 153 

52/17 (Ringerike kommune er hjemmelshaver) 29 
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Sone III: Det ytre verneområde 

Sone III beholdes som før inne på selve forekomsten. Det er ikke praksis for å gi erstatning 

for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for 

endring i grunneieravtalene. 

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet  

Eksisterende klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 20 årene vannverket har vært 

i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold 

til eksisterende klausuleringsplan (1984) og forslaget til ny plan fra 2009. Restriksjoner 

foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er innskjerpet.  

For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1. 

 

Sone III  

Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av 

kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som 

Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan- og bygningsloven. Terrenginngrep og 

aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende skal forelegges 

drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i 

forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III: 

 

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en 

potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også 

bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke 

oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

 

2. Forbud mot deponering av husholdningsavfall, kloakkslam og annet organisk avfall 

(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark). 

 

3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier. 

Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvasking.  

 

4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder 

enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk). 

 

5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.  

 

Det tillates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring 

og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og 

slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.  

 

Sone II B 

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde, 

og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende 

plan. Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle 

forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe 
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mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA. Følgende 

arealrestriksjoner foreslås: 

 

6. Forbud mot uttak av grus under kote 152,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra 

kote 147,00). Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og 

fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, 

og slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.  

7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) 
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus, 
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet. 
 

8. Forbud mot nedgravde olje- eller kjemikalietanker. Maksimum lagertank for olje og 

oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt 

høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere 

for lekkasjer. Maksimalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B.  

9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen. 

10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon 
bør konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og 
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning. 

11. Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt 
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale.  Brønner til 
jordbruksvanning omfattes av forbudet.   

 
Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord- og skogbruksområder i 

henhold til godkjent gjødselplan.  

 

Sone II A 

Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III. Yttergrensen for sone II A er 

utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på 

bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B. Innenfor sone II A er grusuttak, 

dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder. Sonen er 

karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone 

IIB. Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor: 

 

12. Forbud mot uttak av grus under kote 155,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra 

kote 147,00). Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og 

fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må 

videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av 

Mattilsynet.  

13. Forbud mot nydyrking. 

14. Forbud mot bruk av naturgjødsel. 

15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom 

og olje og andre petroleumsprodukter med samlet volum over 300 l pr eiendom.  Alle 
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lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele 

tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder 

ikke drivstofftanker på kjøretøy. 

16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer. 

Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.  

17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2: 

”Preparater som har enten høy helsefare og lav spredningsindeks eller lav helsefare 

og høy spredningsindeks” og gruppe 3:”preparater med høy helsefare og høy 

spredningsindeks”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær 

vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende sprøytemidler som 

vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup, 

tillates brukt i henhold til gjødselplan.    

18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser. 

 

Sone I 

 

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder. 

19. Forbud mot uttak av grus. 

20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av 
vannverket.  

21. Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.   

22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.   

23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av 
vannverket, jordbruk og skogsdrift.  

24. Forbud mot bruk av plantevernmidler. 

25. Forbud mot beiting. 

 
Sone 0 (brønnområdet) 

Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i 

Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye 

produksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får egen inngjerding (ca. 10 x 10 m). 

Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må skje via låst port. 
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5.4 Forholdet til annet lovverk 

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjente vannverk ha godkjent klausulering av 

vannkildens nedslagsfelt. En endelig godkjenning inklusiv soneinndeling med 

arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må 

søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved 

Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søknad. 

 

Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til 

drikkevannsformål. Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av 

området i henhold til Plan- og bygningsloven.  

 

Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og 

kommunen utarbeider søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med 

Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak. Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen 

er at uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler.  

6 AVTALER MED GRUNNEIER 

 

I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller 

ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en 

godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye 

avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II. Innenfor sone III er det ikke foretatt 

behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet lovverk 

(kommunens arealplan, plan- og bygningsloven og forurensningsloven). Erstatningen må 

beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere 

enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forhold til innskjerpinger 

på grusuttak beregnes som volum. 

 

Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale 

med berørte grunneiere.  
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VEDLEGG 1: SONEINNDELINGSKART FOR RINGERIKE VANNVERK, BRØNNOMRÅDER I 

DØDISGROPA OG VED TJORPUTTEN (18.4.2012) 
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VEDLEGG 2: STRØMNINGSBILDER FRA SEPTEMBER OG NOVEMBER  



 

 

STRØMNINGSBILDE 14.9.2011 

 



 

 

STRØMNINGSBILDE 30.11.2011 

 

  



 

 

VEDLEGG 3: BRØNNSKISSER BRØNN 1 OG 2 VED TJORPUTTEN 

  



 

 

BRØNN 1 TJORPUTTEN 

(Grunnvannsnivå august 2011) 

  



 

 

BRØNN 2 TJORPUTTEN 

(Grunnvannsnivå august 2011) 

  



 

 

 

VEDLEGG 4: VANNKJEMI 
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