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Sammendrag: 
 Formålet med denne rapporten er å vurdere grunnvannsforekomstene langs Stordalselva, ved Melan og ved 
Elvemo med tanke på vannforsyning til Åfjord kommunale vannverk som har et vannbehov på ca. 12 l/s. 
Rapporten gir forslag på plassering, utforming og dimensjonering på produksjonsbrønner. 
 
Tidligere grunnvannsundersøkelser ved Elvemo og Melan foretatt i tidsrommet 1992-1996 har vist 
muligheter for grunnvannsuttak på begge stedene. Uttaket pr. prøvebrønn var kun 2-4 l/s grunnet dårlig 
infiltrasjon fra elva og begrenset vanngjennomgang i løsmassene. Boring og testing av flere 
undersøkelsebrønner ved Melan viser at forholdene for grunnvannsuttak er minst like gode andre steder i 
avsetningen i forhold til plasseringen av brønnene til mineralvannproduksjon. De kan dermed konkluderes 
med at det er mulig å forsyne Åfjord kommunale vannverk med grunnvann. På grunn av en forventet 
kapasitet pr. brønn i størrelsesorden 3-6 l/s, må grunnvannsuttaket fordeles på flere brønner. Det anbefales 
to brønner ved Elvemo og to brønner ved Melan. Ut fra en forholdsvis liten tykkelse på vannførende sone, 
anbefales det å bore skråbrønner som gir anledning til å bruke lenger brønnfilter pr. brønn.  
 
Vannkvaliteten ved Melan er god, idet alle målte parametere tilfredsstiller kravene til drikkevann. 
Grunnvannet ved Elvemo har lignende kvalitet, bortsett fra høyere innhold av jern og mangan.  
En langtids prøvepumping av de anbefalte produksjonsbrønnene vil gi svar åå kapasitet og kvalitet for hver 
brønn, samlet kapasitet på alle brønnene og hvordan et permanent grunnvannsuttak bør fordeles mellom 
brønnene for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og optimal kvalitet. Resultatene fra prøvepumpingene vil også 
gi grunnlag for bestemmelse av sikkerhetssoner rundt brønnene.   
 
Ved Melan er det allerede etablert to produksjonsbrønner for produksjon av mineralvann. Et 
grunnvannsutak like ovenfor disse brønnene kan innvirke på kapasitet og kvalitet på dette 
grunnvannsuttaket, men en sikker vurdering av dette krever en parallell prøvepumping av med 
kapasitetsmåling og prøvetaking  av både eksisterende brønner og nye produksjonsbrønner.  
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KONKLUSJON 
Tidligere grunnvannsundersøkelser ved Elvemo og Melan og tilleggsundersøkelser ved Melan 
viser at det er mulig å forsyne Åfjord kommunale vannverk med grunnvann. Vannverket har et 
vannbehov på min. 12 l/s. På grunn av relativt lav kapasitet pr. brønn (3-6 l/s), må 
grunnvannsuttaket fordeles på flere brønner. Det anbefales to brønner ved Elvemo og to brønner 
ved Melan. Ut fra en forholdsvis liten tykkelse på vannførende sone, anbefales det å bore 
skråbrønner som gir anledning til å bruke lenger brønnfilter pr. brønn.  
Vannkvaliteten ved Melan er god, idet alle målte parametere tilfredsstiller kravene til 
drikkevann. Grunnvannet ved Elvemo har lignende kvalitet, men innholdet av jern og mangan 
ligger tidvis over kravet i Drikkevannsforskriften.  
En langtids prøvepumping av de anbefalte produksjonsbrønnene vil gi svar på kapasitet og 
kvalitet for hver brønn, samlet kapasitet på alle brønnene og hvordan et permanent 
grunnvannsuttak bør fordeles mellom brønnene for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og optimal 
kvalitet. Resultatene fra prøvepumpingene vil også gi grunnlag for bestemmelse av 
sikkerhetssoner rundt brønnene.   
 
Ved Melan er det allerede etablert to produksjonsbrønner for produksjon av mineralvann. Et 
grunnvannsutak like ovenfor disse brønnene kan innvirke på kapasitet og kvalitet på dette 
grunnvannsuttaket, men en sikker vurdering av dette krever en parallell prøvepumping av med 
kapasitetsmåling og prøvetaking  av både eksisterende brønner og nye produksjonsbrønner.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Formål 
Formålet med denne rapporten er å vurdere grunnvannsforekomstene langs Stordalselva, ved 
Melan og ved Elvemo med tanke på vannforsyning til Åfjord kommune. Rapporten gir forslag på 
plassering, utforming og dimensjonering på produksjonsbrønner.  

 

1.2 Bakgrunn 

Det er tidligere gjort omfattende geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser i området. 
Følgende rapporter er tidligere utgitt: 
 
NGU Rapport 92.297  Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune. 
NGU Rapport 93.074  Hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune. 
NGU Rapport 94.018  Oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune.  
NGU Rapport 96.035  Grunnvann for produksjon av mineralvann, Åfjord kommune. 
 
De geofysiske undersøkelsene har omfattet refraksjonsseismikk og georadarmålinger på begge 
sider av Stordalselva, mens grunnvannsundersøkelsene har omfattet  sonderboringer med enkle 
testpumpinger og langtids prøvepumpinger, både ved Elvemo og Melan.    
 
Forsker Bernt Olav Hilmo har vært ansvarlig for arbeidet. Andre involverte fra NGU har vært: 
 
 Harald Elvebakk (georadarmålinger) 

Øystein Jæger (undersøkelsesboringer) 
 Are Gjerde (undersøkelsesboringer) 
  
Avd. ing. Sverre Fjellheim har vært kontaktperson for oppdragsgiver. Åfjord kommune har sørget 
for innhenting av boretillatelser fra grunneiere. 
 
 

2 FELT- OG ANALYSEMETODER  
Når det gjelder felt- og analysemetoder for tidligere undersøkelser henvises det til tidligere 
rapport. Tilleggsundersøkelsene ved Melan omfattet georadarmålinger og 
undersøkelsesboringer. 
 

2.1  Georadarmålinger 

Georadar er en elektromagnetisk målemetode som kan benyttes til undersøkelse av løsmassenes 
lagdeling og strukturer, samt grunnvannsnivåets beliggenhet. En mer detaljert beskrivelse er 
vedlagt i tekstbilag 3.  
 
Målingene ble utført med georadar av typen pulseEKKO IV (Sensors & Software Inc., Canada). 
Det ble brukt 50 MHz-antenner og 1000V sender. Ved målingene ble det benyttet en 
antenneavstand på 1 m og flyttavstand på 0,5 m. På grunn av unøyaktig flytting vil posisjonene 
som er angitt øverst på opptakene, ikke alltid stemme nøyaktig med reelle avstander. For enkelte 
profiler er det i kartbilagene markert for hver 100 profilmeter. Kommentarer under opptakene 
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kan bidra til at en lettere kan plassere posisjoner riktig i forhold til kartet. Det ble satt ut stikker 
for hver 50. meter. Disse er markert under opptakene som kommentar. Ved beskrivelsen av 
opptakene refereres det til  posisjoner angitt over opptakene.  Samplingsintervall var 1,6 ns og 
det ble foretatt 32 summerte registreringer (stacks) i hvert punkt.  Opptakstid var 1000 ns. Det 
ble  målt 2 profiler på til sammen ca 300m.  
 
Opptakene er terrengkorrigert der det er benyttet kart i målestokk 1:5000 (ekvidistanse 5 m) som 
grunnlag for høydeavlesning. Ved utskrift av opptakene er det benyttet 5-punkts gjennomsnitt 
langs traser for å redusere høyfrekvent støy. Det ble benyttet egendefinert forsterkning.  Ved 
dybdekonvertering er det benyttet en EM-bølgehastighet på 0,08 m/ns (vannmettet grus).  
 
 
 
 

2.2  Undersøkelseboringer 

På grunn av vanskelig tilgjengelighet ble boringene utført med pionär håndholdt bormaskin. 
Sonderboringene ble gjort med 40 mmfirkantspiss hvor tolkningen av massetype ble gjort på 
grunnlag av borsynk og dreiing av spissen for hver meter. Nedborede undersøkelsesbrønner 
består av Ø32 mm damprør med en meter slisset filter. Testpumpinger og prøvetaking ble utført i 
etter prosedyrer beskrevet i tekstbilag 2 som er en generell beskrivelse av hydrogeologiske felt- 
og laboratoriemetoder.  
 
Masseprøvene er analysert på kornfordeling,  
 
Vannprøvene er analysert på fysikalsk-kjemiske parametere som beskrevet i tekstbilag 2.  

 
 

3 PRØVEPUMPINGER VED ELVEMO 

3.1 Oppsummering av tidligere undersøkelser 

På nordsiden av elva, ved Elvemo ble det i tidsrommet 1993-1994 utført to prøvepumpings-
perioder.  Ved den første pumpeperioden som pågikk fra mars til august 1993, ble det pumpet fra 
to og senere en Ø76 mm brønn(er) med filter på 5-10 m dyp. Kapasiteten gikk ned fra over 6 l/s i 
starten til den stabiliserte seg på ca. 3,2 l/s etter ca to døgns pumping.  
Grunnvannet hadde relativt høye konsentrasjoner av jern og mangan i starten av pumpeperioden 
(0,85 mgFe/l og 0,36 mgMn/l), men innholdet gikk ned til 0,1 mgFe/l og 0,07 mgMn/l ved 
slutten av pumpeperioden. Ved slutten av pumpeperioden var det bare innholdet av mangan som 
ikke tilfredsstiller kravene til drikkevann.  
 
For å få et best mulig mål på hele magasinets kapasitet og for å undersøke om manganinnholdet 
var lavere i andre deler av avsetningen, ble det satt ned ytterligere tre Ø54 mm brønner. Disse 
ble koblet sammen med den ene Ø76 mm brønnen og en ny prøvepumping fra alle fire brønnene 
ble igangsatt i mai 1994 og pågikk til august i 1994. Kapasiteten under denne pumpeperioden var 
ca. 8 l/s.  
Vannkvaliteten under denne pumpeperioden var også god bortsett fra noe høye konsentrasjoner 
av jern og mangan (databilag 4.1). For de fleste vannprøvene ligger imidlertid konsentrasjonene 
under eller like over kravene i Drikkevannsforskriften. 
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3.2 Forslag på plassering, utforming og dimensjonering av brønner 

På grunnlag av de utførte undersøkelser foreslås nedsetting av to stk Ø170 mm rørbrønner. Ut fra 
en relativt liten tykkelse på grunnvannsmagasinet og for å oppnå lengst mulig brønnfilter, 
anbefales det skråbrønner. Brønnene A og B plasseres ca 5 m V for prøvepumpingsbrønn 1. 
Brønn A rettes med 27° fall mot brønn 4 (motØSØ), mens brønn B rettes med 27° fall mot SV 
(mot brønn 2). Brønnfilterene bør plasseres fra 7 til 11,5 m under overflaten. Med en vinkel på 
ca. 27° gir dette et 10 m langt brønnfilter. Kartbilag 1 og databilag 4.1 viser plassering, retning 
og dimensjonering av produksjonsbrønnene. 
 
Kapasiteten på brønnene under prøvepumpingsperiodene var 0,64 og 0,53 l/s pr. meter 
filterlengde. De to produksjonsbrønnene vil få en samlet filterlengde på 20 m. Med en antatt 
vanngiverevne på 0,5 l/s pr. m filter, gir dette en total kapasitet på 10 l/s. På grunn av innbyrdes 
påvirkning kan den samlede kapasiteten bli noe mindre.  
 
 
 

4 GRUNNVANNSUTTAK VED MELAN 

4.1 Tidligere undersøkelser ved Melan 

I forbindelse med vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann til produksjon av 
mineralvann, ble det gjort en detaljert geologisk og hydrogeologisk kartlegging av området med 
beskrivelse av grunnvannsmagasinet, grunnvannsdannelse og grunnvannskvalitet (Hilmo, 1996). 
Det ble satt ned to Ø208 mm produksjonsbrønner med filter fra 11-16 m under overflaten, eller 
ca. 5-10 m under elvenivået. Kapasiteten under prøvepumpingen  varierte mellom 2.5 og 5 l/s, 
og med ca. 3.8 l/s i gjennomsnitt. Kapasiteten var litt høyere ved prøvepumping av begge 
brønnene samtidig (4,2 mot 3,5 l/s i gjennomsnitt). Årsaken til den forholdsvis lave kapasiteten 
er at massene er relativt tette noe som gir stor strømningsmotstand og følgelig en bratt 
senkningstrakt inn mot brønnene.  
 
Vannkvaliteten var god og stabil i hele pumpeperioden. Det ble ikke påvist 
sykdomsfremkallende bakterier eller andre bakterier som kan indikere forurensning. På grunn av 
grunnvannets lange oppholdstid er grunnvannskvaliteten ikke påvirket av overflatevannskilder 
og det er heller ikke påvist sesongmessige variasjoner. Geokjemiske og mineralogiske 
undersøkelser av løsmassene i akviferen indikerer en sammenheng mellom grunnvannets og det 
geologiske materialets kjemiske sammensetning. Grunnvannsforekomsten oppfyller dermed de 
krav som stilles til mineralvann. Alle analyserte parametere tilfredsstiller også kravene til vanlig 
drikkevann, slik at grunnvannet kan markedsføres både som mineralvann og vanlig drikkevann.  
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4.2 Tilleggsundersøkelser 

Georadarmålinger 
 
Kartbilag -01 viser georadaropptak og plassering av profiler. Ved tolkning av georadaropptakene 
er det benyttet et skjema som knytter hendelser i opptak til sedimenters sammensetning og 
lagdeling. Dette skjemaet er vist i databilag 1 (etter Beres & Haeni, 1991). Ved undersøkelse av 
muligheter for uttak av grunnvann kan resultater fra georadarmålinger ofte gi informasjon om 
løsmassenes beskaffenhet (grovkornig/finkornig), grunnvannsspeilets beliggenhet og 
sedimenttykkelse (dyp til fjell). 
 
Det ble målt to nye georadarprofil i området. Profil 1 ble målt langs veien ned til de eksisterende 
brønnene. Opptaket viser en penetrasjon på  ca 25 m fra start oppe ved skogsbilveien fram til ca 
posisjon 30.  Derfra avtar penetrasjonen til 12-14 m på platået ved produksjonsbrønnene.  
Refleksjonsmønsteret er skrått/bølget og tyder på lagdelt sand/grus. Mindre penetrasjonen på 
siste halvdel av profilet kan tyde på finere masser mot dypet.  Profil 2 som ble målt fra like 
nedenfor borhull 6 (93) og 235 m oppover langs Stordalselva. På dette profilet varierer 
penetrasjonen mellom 10 og 15 m. Refleksjonsmønsteret er hauget og tyder på lagdelt sand/grus. 
Fra posisjon 70 til 190 sees en tydelig reflektor på 12-15 m dyp, som trolig er fjell. Årsaken til at 
fjellreflektoren ikke vises fra posisjon 0 til 70 er trolig finkornige masser som ligger under 
grusen som vil dempe EM-bølgene.  Fjellet er grunnest lengst oppe  langs elva, ca 10 m ved 
posisjon 230. Fra posisjon 155 til 200 og fra 205 ser en trauformer. Her er reflektiviteten noe 
dårligere og kan bety innslag av finkornige masser. Ut fra profilet er det gunstigste området for 
grunnvannsuttak mellom posisjon 80 og 190 , mens området fra 0 til 25 m også muligens kan 
være egnet. 
 
Det er ikke mulig å observere grunnvannsspeilet. Profilet er målt helt nede ved elvebredden og 
grunnvannsspeilet ligger trolig for grunt til at det kan observeres da refleksjonene faller sammen 
med den direkte bølgen (her indikert på ca 1 m dyp).   
  
  
 
 
Undersøkelsesboringer 
For å utrede mulighetene for økt grunnvannsuttak fra flere brønner sørsida av elva, ble det 
høsten 1997 gjort ytterligere tre undersøkelsesboringer. Plasseringen av disse framgår av 
kartbilag 1, mens databilag 2.1-2.3 viser borprofilene. I borhull 1 som ble plassert lengst mot øst, 
ble det påtruffet hovedsakelig siltig sand, stedvis med noe stein. Fra 8,5 - 9,5 m ble det registrert 
et grovere lag av sand. Fjell ble nådd på 12,7 m. På grunn av for tette masser ble det ikke satt ned 
undersøkelsesbrønn for testpumping og prøvetaking. Borhull 2 ble plassert ved elva, ca. 20 m 
vest for borhull 1. Her ble det registrert ca. 2 m med siltig sand med stein over sand og grus til 
ca. 7,5 m. Fra 7,5 m og til fjell/blokk på 8,9 m ble det påtruffet hardere og mer steinrike masser 
(morene). Testpumpinger på 3-4 m, 5-6 m og 6,3-7,3 m ga hhv. 1,2, 0,2 og 0,75 l/s.    
I borhull 3 som ble plassert ved elva, ca. 20 m vest for borhull 2, ble det registrert ca. 4 m siltig 
sand med noe stein over sand og grusig sand til 11 m hvor massene gikk over til hardere og mer 
morenelignende masser. Testpumpinger på 3-4 m, 5-6 m, 7-8 m, 9-10 m og 10,5-11,5 m ga hhv. 
< 0,1, 1,5, 0,3, 1,7 og 0,4 l/s.  
 
De fysikalsk-kjemiske analysene av grunnvannsprøver fra borhull 2 og 3 er meget bra i det alle 
analyserte parametere, unntatt jerninnholdet i prøven fra 7-8 m i borhull 3, tilfredsstiller kravene 
til drikkevann (databilag 3). Det relativt høye jerninnholdet i den ene prøven fra borhull 3 kan 
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skyldes partikulær forurensing. Dette bekreftes av den høye turbiditeten på denne prøven. I 
forhold til de eksisterende produksjonsbrønnene har grunnvannet i undersøkelsesbrønnene 
høyere alkalitet og et noe høyere innhold av kalsium.  Under et permanent uttak vil trolig 
kvaliteten bli mer lik den som er i produksjonsbrønnene.   
 
Georadarprofil 1 og undersøkelesboringene med de tilhørende testpumpinger viser at området  
mellom borhull 5 (93) og borhull 2 (97) er best egnet for grunnvannsuttak.  
 
 

4.3 Vurdering av resultatene sammenlignet med tidligere undersøkelser 

Tabellen nedenfor viser en sammenligning mellom hydraulisk ledningsevne (k-verdi) beregnet ut 
fra kornfordelingskurver til masseprøver. Den hydrauliske ledningsevnen er høyere for prøvene 
fra Melan, borhull 2 (97) og 3 (97) enn for prøvene fra Elvemo og Melan borhull 1 (93).  
 
Tabell 1: Hydraulisk ledningsevne beregnet ut fra kornfordelingsanalyser 
  
Prøvested borhull nr. dyp (m) d10  (mm) d60  (mm) k-verdi 
Elvemo P2 6-7  0,085 0,21 1,2 x 10-4

Melan borh. 1 (93) 9-10  0,092 0,22 1,4 x 10-4

Melan  borh. 2 (97) 3-4  0,104 0,447 1,6 x 10-4

Melan borh. 2 (97) 5-6  0,158 0,681 3,7 x 10-4

Melan borh. 3 (97) 3-4  0,112 0,474 1,8 x 10-4

Melan borh. 3 (97) 5-6  0,103 0,313 1,7 x 10-4

Melan borh. 3 (97) 7-8  0,166 0,615 4,2 x 10-4

Melan borh. 3 (97) 9-10  0,144 0,614 3,1 x 10-4

 
 
Neste tabell viser en sammenligning mellom hydrauliske parametere beregnet ut fra 
pumpeforsøk ved Elvemo og Melan.  
 
Tabell 2:  Sammenligning mellom hydrauliske parametere beregnet ut fra pumpeforsøk ved 

 Elvemo og Melan.  (Hilmo 1996, og Hilmo,1994) 
 
Sted Pumpebrønn Peilebrønn T (m2/s) m (m) k-verdi (m/s) 
Elvemo B1 P1 3,4 x 10-4 5 0,7 x 10-4

Melan II P1 6,0 x 10-4 6 1,0 x 10-4

Melan II P2 4,5 x 10-4 6 0,8 x 10-4

Melan II P3 5,7 x 10-4 6 1,0 x 10-4

 
k = T/m, der T er transmissivitet, m er tykkelse av vannførende sone og k er hydraulisk 
ledningsevne. 
 
Den hydrauliske ledningsevnen beregnet ut fra pumpetestene er litt lavere enn den beregnet ut 
fra kornfordelingsanalysene. Pumpetestene ved Elvemo og Melan gir liten forskjell i hydraulisk 
ledningsevne. Kapasiteten under disse pumpetestene var ca 3 l/s.    
 
Gjennomsnittsverdien for den hydrauliske ledningsevnen for prøvene tatt fra mellom 5 og10 m i 
borhull 3 (97) er 3,0 x 10 -4 m/s mens den er hhv. 1,2 x 10-4 og 1,4 x 10-4 m/s beregnet ut fra 
kornfordelingskurver for masseprøver fra P2 ved Elvemo og borhull 1 (93) ved Melan.  
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Hvis vi antar et uttak med samme senkningsforløp ved en ny brønn ved borhull 3 blir kapasiteten 
på dette uttaket (3,0/1,3) x 3 l/s = 6,9 l/s. På grunn av meget inhomogene masser og mulige 
forskjeller i prøvetakingsmetodikk er dette selvsagt meget usikre beregninger. Likevel gir de en 
indikasjon på at man kan forvente noe høyere kapasitet på brønner ved borhull 3 (97) enn i de 
eksisterende produksjonsbrønnene.   
 
 

4.4 Forslag til utbygging 

På grunnlag av de utførte undersøkelser foreslås nedsetting av to stk. Ø170 mm skråbrønner (C 
og D). Brønnene plasseres på et utgravd platå, ca. 5 m høyere enn normal elvevannstand 
(kartbilag 1). Brønn C plasseres 12 m SV for borhull 3 (97) og rettes med 35° fall mot V-SV 
(mot borhull 5, 93), mens brønn D plasseres 7 m SV for borhull 3 (97) og rettes med 35° fall mot 
N-NØ (mot borhull 3, 97). Brønnfilteret bør stå på nivå 5,5-10 m under elvevannstanden. Dette 
gir en filterlengde på ca. 8 m pr.brønn. Databilag 5.2 viser en prinsippskisse av de to brønnene.  
 
Verdier på hydraulisk ledningsevne og resultater fra tidligere prøvepumping gir et kapasitets-
anslag på ca. 7 l/s pr. brønn. Ved den foreslåtte plassering og retning på brønnene vil bunnen av 
filtrene stå med 35-50 m mellomrom. Kapasiteten i brønnene vil derfor trolig påvirkes av 
hverandre, slik at den samlede kapasiteten på et permanent uttak blir noe lavere enn 2 x 7 l/s, 
anslagsvis 8-12 l/s. Disse kapasitetsanslagene er meget usikre. Det er derfor nødvendig med en 
prøvepumping av nedsatte produksjonsbrønner for å kunne gi sikre vurderinger av 
kapasiteter.  
 
 

4.5 Innvirkning på eksisterende brønner 

Brønnfilterene til de planlagte brønnene C og D vil ligge henholdsvis ca. 50 og ca. 80 m nordøst 
for brønnene til mineralvannproduksjon. Ved et permanent uttak i brønn C og D kan kapasiteten 
i brønnene til mineralvannproduksjon reduseres ved at det noe av grunnvannet som trekkes mot 
de eksisterende brønnene vil gå mot de nye brønnene. 
 
Den hygieniske kvaliteten i brønnene til mineralvannproduksjon forventes ikke å påvirkes i og 
med at grunnvannets oppholdstid fortsatt vil være tilstrekkelig til god rensing av infiltrert 
elvevann, men den  kjemiske sammensetningen kan påvirkes noe gjennom endrede 
strømningsveier til grunnvannet som følge av et uttak oppstrøms brønnene.  
 
Det må bemerkes at en sikker vurdering av hvordan kapasitet og kvalitet i eksisterende 
brønner påvirkes av et nytt grunnvannsuttak 50-80 m unna, må gjøres på grunnlag av en 
parallell prøvepumping av eksisterende brønner og de planlagte brønnene C og D.  
 
 
 

5 FORSLAG TIL VIDERE ARBEID 
 
Nedenfor følger et forslag på videre arbeid med utvikling av grunnvannsanlegg for drikkevann 
til Åfjord komm. vannverk.  
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1) Tilrettelegging for brønnboring ved Melan. Dette inkluderer planering av et ca 30 m langt 
platå ca. 5 m over normal elvevannsstand fra borhull 3 (97) og mot sørvest, bygging av 
adkomstvei for borerigg og fremføring av strøm for prøvepumping.   
 
2)  Brønnboring ved Melan. Brønnene bores som beskrevet i kap. 4.4 
 
3)  Testpumping av nye brønner ved Melan. Dette gjøres for få vurdert kapasiteten på brønnene 

som igjen vil være avgjørende for om det er nødvendig med en eller to brønner ved Elvemo. 
Det er også viktig å måle kapasiteten på disse brønnene separat for å kunne dokumentere 
hvordan de andre brønnene i området vil innvirke. 

 
4)  Brønnboring ved Elvemo. Brønnene bores som beskrevet i kap. 3.2. 
 
5)  Testpumping av brønnene ved Elvemo (kan gjøres i forbindelse med pkt. 6). 
 
6)  Langtids prøvepumping av alle brønnene i området. Prøvepumping skal generelt pågå over en 

periode på ett år, men i dette tilfelle hvor det allerede er utført flere prøvepumpinger kan 
perioden reduseres til 3-6 måneder. Det er imidlertid viktig å få med en periode med flom og 
en periode med lav elvevannsstand i pumpeperioden. Formålet med prøvepumpingen er: 

 Vurdere samlet kapasitet og kapasiteten i hvert brønnområde. 
 Vurdere kvaliteten i hvert brønnområde. 
 Finne gunstigste fordeling på grunnvannsuttak for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og 
tilfredsstillende kvalitet. 
 Skaffe bakgrunnsdata for beregning av klausuleringssoner.   
 Vurdere hvordan de nye brønnene innvirker på kapasiteten og kvaliteten i de 
eksisterende brønner (mineralvannbrønner).  

 
 
7)  Videre utbygging. 
 



 13

 

REFERANSER 
 
Anderson, A. C., Anderson, O. og Gustafson, G., 1984: Brunnar. Undersøkning - 
 Dimensjonering - Borrning - Drift. Statens råd for bygnadsfirskning, Stockholm, Sverige. 
Freeze, R. A. and Cherry, J. A., 1979: Groundwater. Prtice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 
Hilmo, B. O., 1994: Oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune. NGU 
 Rapport 94.018. 
Hilmo, B. O., 1996: Grunnvann for produksjon av mineralvann, Åfjord. NGU Rapport 96.035. 
Klemetsrud, T., 1993: Hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune. NGU rapport 93.074. 
Koziel, J., Tønnesen, J. F. og Hilmo, B. O., 1992: Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord 
 kommune. NGU Rapport 92.297. 
Sosial- og helsedepartementet, 1993: Forskrift om utvinning og frambud m. v. av naturlig 
 mineralvann. 
Sosial- og helsedepartementet, 1995: Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. 
Thorsnes, T. og Reite, A., 1991: Geologisk kart over Åfjord kommune - M. 1: 80 000. 
 Norges geologiske undersøkelse. 












































	KONKLUSJON
	1 INNLEDNING
	1.1 Formål
	1.2 Bakgrunn

	2 FELT- OG ANALYSEMETODER
	2.1  Georadarmålinger
	2.2  Undersøkelseboringer

	3 PRØVEPUMPINGER VED ELVEMO
	3.1 Oppsummering av tidligere undersøkelser
	3.2 Forslag på plassering, utforming og dimensjonering av br

	4 GRUNNVANNSUTTAK VED MELAN
	4.1 Tidligere undersøkelser ved Melan
	4.2 Tilleggsundersøkelser
	4.3 Vurdering av resultatene sammenlignet med tidligere unde
	4.4 Forslag til utbygging
	4.5 Innvirkning på eksisterende brønner

	5 FORSLAG TIL VIDERE ARBEID
	REFERANSER
	TEKSBILAG
	DATABILAG
	KARTBILAG



