Grunnvannsforsyning i Gudbrandsdalen
A v Tiedem ann Klemetsrud, NGU arsmeldlng 1983
M ed innvielsen av grunn vannsforsy ningen til Lillehammer er bruken av
grunnvann til tettstedene i Gudbrandsdalen mellom Lillehammer i syd
og Sjak /Bjorli i nord mer 100 %. NGU
har vesrt engasjert i de fleste forun dersekelsene, og ogsa delt at t i prosjekteringen av anleggene.

Tabe/l: Anta/l personek vlvalenter
som fors ynes med grunnvann fra

lesmessene

I

Gudbrendsdelen .

Vldere fremgar hvilke ar NGU har
veert engasjert I prosjektene.
Sted
Lillehammer
Je rstaorneen
Gausdal
0yer
Tretten
Favang
Ringebu
Frya
Hundorp
Harpefoss
Vinstra
Kvam
Otta
Sel
Dovre

Bjorli
Lalm
Vagamo
Garmo

Lam
Bj01stadmo
Faukstad
Skjak
Sum
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Et kort tilbakeblikk
Den ferste sterre rerbrannen i Gudbrandsdalen ble anlagt i 1957 i Gausas
delt a pa Jerstadrnoen. neer Lillehammers nye grunn vannsforsyning f ra
Korgen ved Lagen. Den har siden
veert vannkilden for militssrle iren og
sterstedelsn av tettbeb yggelsen i
ornradet. I 1957 fantes det ca. 15
rarbrenner totalt i Norg e. Fra 1957
og f ram t il 1982 ble grunnvannsanleggene til tettst edene i Gudbran ds dalen eta blert, og ca. 50 rer brenner
med diameter 20 - 40 em er snlaqt i
den fo rbindelse. I dette ta llet i nn g~ r

Pers onekvivalenter
22000
1500
2000
1400
1000
300
1600
200
700
600
2500
900
3500
800
600
1500
300
1200
150
600
400
20
500
44300

Forundersekeiser

NGU 1965. 77, 78
NGU 1957
NGU 1960. 66, 83
NGU 1967. 76
NGU 1970. 75
NGU 1975
NGU 1972,82
NGU 1980
NGU'1964, 65. 76
NGU 1972
NGU 1972
NGU 1964, 65, 78
NDB/NGU 1969
NDB/ NGU 1969
GEFO /NGU 1980
NGU 1975,80,83
GEFO /NGU 1981
NGU 1963
NGU 1974
NGU 1962, 77
NGU 1977
NGU 1981
NGU 1976

ogsa noen anlegg som forsyner
campingplasser og vannkrevende
industrier som slakterier og meierier.
Brennene har en midlere dybde pa
ca. 20 rn. med gjennomsnittlig kapasitet ca. 1000 I/min. Sterst kapasitet
har brennene pa Lillehammer med
6000 I/min. pro brenn.
Sammenheng mellom lesmateriale og grunnvann i Gudbrandsdalen
Den lesrnassetvpe som omfatter det
sterste arealet i dalen er lienes leirholdige morenemateriale som gar
helt ned mot de lavtliggende elveslettene i dalbunnen. Mektige grusvifter ble avsatt av smeltevannet ved
utlepene av sidevassdragene til Lagen under isavsmeltingen for ca.
10000 ar siden. Etter isavsmeltingen
har sidevassdragene erodert i de

opprinnelige avsetninger og avsatt
yngre grusvifter utover dalbunnen.
L0smassefordelingen til Lagen er
vesentlig sand og grus over underliggende finkornig materiale. Grusviftene fra sidevassdragene bestar
vanligvis av grovere materiale, med
hevere
gjennomtrengelighet
og
sterre mektighet enn det som er
vanlig for elveslettene i hoveddaltaret.
Betingelsen for uttak av grunnvann i sterre rnalestokk i Gudbrandsdalen er at Lagen og sidevassdragene infiltrerer og kommuniserer
med grunnvannsmagasinene. Videre
ma avsetningene veere gjennomtrengelige og ha utstrekning og mektighet som gir muligheter for tilstrekkelig oppholdstid for vannet med tilherende rensing og stabil temperatur . Disse forhold er i stor grad til

Mineral
EVJE senter
Stort utvalg i norske og utenlandske mineraler
Handlagde solvsmykker med slipte smykkestein
alt fra eget sliperi.
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stede i elveslettene langs Lagen og i
grusviftene fra side-vassdragene.
Der sidevassdragene med sine
grusvifter munner ut i Lagen skjer
det samtidig en grunnvannsavrenning gjennom grusviftene til Lagen.
Avrenningen forarsaker en kontinuerlig utskifting i grunnvannsmagsinet, noe som minsker faren for oksvgenfattige forhold . Pa enkelte brede
og flate partier i dalferet, med lav
strernhastiqhet i Lagen, skjer det
liten utskifting i grunnvannsmagasinene. Det oppstar oksygenfattige
forhold, som ofte forarsaker have
jernutfellinger ved bruk av grunnvannet. Langs Lagen opptrer disse forholdene bl.a. ved Hundorp, syd for
Otta. Selsmyrene og vest for Dombas mot Bjorli.
Vannkvaliteten for de fleste anleggene i Gudbrandsdalen er imidlertid
god . Grunnvannet er gjennomgaende noe hardt, noe som har sam menheng med kalk og glimmerrike
lesrnasser . samtidig som berggrunnen i nedslagsfeltene til Lagen stort
sett bestar av basiske bergarter.
Grunnvannets surhetsgrad er som
f01ge av denne sammensetningen av
lesrnassene og berggrunnen neer neytral.
Grunnvannskvaliteten er ellers sa
god at den eneste form for vannbehandling er lufting og pH -justering
ved anleggene pa Lillehammer og
Otta. Klortilsetting eller uv-anlegg er
utbygd pa de fleste steder, og star i
beredskap i tilfelle bakteriologisk forurensning.
Utbygging og sikring av grunnvannsforsyningen til tettstedene
Planleggingen og utbyggingsfasen
for Lillehammers grunnvannsforsyning fra Korgen pa Hovemoen er blitt
en rettesnor for planleggerne av
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Tettsteder i Gudbrandsdalen med
grunnvannsforsyning.

sterre grunnvannsanlegg . Naer sagt
aile konf likter og konsekvenser ut bygg ingen vii skape ble belyst og
ekonomisk vurdert i forho ld til andre
vannforsyningsalternativer og andre
former for utnyttelse av de bererte
arealene.
De fl1lrste grunnvannsanleggene
som ble etablert pa tettstedene i
Gudbrandsdalen (f.eks. Vaga, Lom
og Kvam l hadde karakter av eksperimentanlegg . Anleggene viste seg
funksjonsdyktige og msdferte ut bygging av grunnvannsanlegg til de
fleste tettstedene i Gudbrandsdalen.
Imidlertid er det stadig endringer i
utbyggingsgraden ved de enkelte
anlegg. Dette skyldes ekende vannforbruk, endringer i arealbruk som
fl1llge av boligbygging, nye industrifelter og grusuttak, og ikke minst har
omlegging av riksveien gjennom dalen rnedfart og vii rnsdfare konflikter
i forb indelse med grunnvannsforsyningen.

Statens inst it utt for fo lkehelse har
ansvaret for at sikring, drift og kontroll av ste rre vannforsyningsanlegg
blir utfert tilfredstillende. Sikring av
de fleste grunnvannsanleggene gar
pa arealbruken innen det ornradet
som pavirker det aktuelle grunnvans magasinet. Ved bestemmelse av
starrelsen pa disse ornradene er det
et naert samarbeid mellom NGU og
Statens institutt for folkehelse. Influ snsomradet for grunnvannsuttakene
i Gudbrandsdalen er i sin ytterste
konsekvens Lagen med sitt nedslagsfelt. Til tross for veiutbygging ,
industrireising og annen endring i
arealbruken i Gudbrandsdalen er ravannskvaliteten i Lagen langt bedre
enn for fa ar siden. Dette skyldes
gjennomfl1lringen av Mjl1lsa -aksjonen
som pala bygging av renseanlegg for
avlepsvann fra tettstedene, indu strien og hl1lyfjellshotellene, og som
innf erte regler for gjl1ldsling og sikring av gjl1ldselkjellere.

CANOPUS

Svein O. Haugen

Andrenbakken 9. 1370 A sker
Post adr.: Box 30. 1393 0stenstad

Tlf.: 02 - 79 57 30
Po st giro 4 37 98 30
Kun ell sl ags marertale, m en aldri to like eksemplarer:
D en femte klas slske edelsten OPAL.
hovedsak eli g fra Yar e cgne gruver i South Australia.
RO UGH f or rn tu er als arnl ere, hobby slipere og I a pidarr cr,
TRIPLETS til ringer o.a, "brukssrnykker"•
. SOLIDS som investering og til modellsmykker,
med vurdering.
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Utnyttelsen av grunnvann i Gud brandsdalen har vist at grunnvannet
utgjlZlr en betydelig ressurs i vannforsyningssammenheng. Det er derfor
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viktig at disse ressursene blir kartlagt
pa landsbasis. Denne kartleggingen
er en av NGUs viktigste oppgaver
innen grunnvannssektoren .
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