Informasjon om grunnvann i Nesodden kommune.
Brønner i fjell og løsmasser, samt risiko for forurensning.
Notat skrevet av miljøgeolog Knut Robert Robertsen og hydrogeolog Petter Snilsberg fra
Asplan Viak ÅS i februar og mars 2008, på oppdrag fra Reidun Isachsen i Nesodden kommune. Notatet baseres på registreringsarbeider av separate vann- og avløpsløsninger utført i 2007
– 2008, samt våre erfaringer fra arbeider med lokale vann- og avløpsløsninger på Nesodden
gjennom en 20-års periode. Notatet er rettet mot private brønneiere i Nesodden kommune, og
vil bli lagt ut på kommunens nettsider, samt distribuert til teknisk etat i Nesodden kommune.
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1. Grunnvann
Grunnvann inngår som en naturlig del av vannets kretsløp, se figur 1. Nydanning av grunnvann skjer
ved at nedbør og vann fra overflaten siger ned i porer i jord og i sprekker i fjell. Under et visst nivå er
porer og sprekker vannfylte. Nivået kalles grunnvannsspeilet og vannet under dette blir betegnet som
grunnvann. Grunnvannsnivået varierer gjennom året og over perioder på flere år, avhengig av nedbørmengder. Grunnvannet beveger seg fra høyere til lavereliggende terrengnivå under påvirkning av
tyngdekraften.
Fjell, jord og aktiviteter på terrengoverflaten er i høy grad bestemmende for grunnvannskvaliteten.
Vannet løser ut mineralsalter fra jord og fjell. Løsmasser over berggrunn vil utgjøre et naturlig rensefilter. Mangel på løsmasser over fjell, kombinert med oppsprukket berggrunn, gjør grunnvannet sårbart for forurensninger fra aktiviteter på terrengoverflaten. Sprengningsarbeider i slike områder, hvor
det i tillegg er mange lokale utslipp av renset eller urenset avløpsvann, vil svært ofte medføre at
grunnvannet blir forurenset av avløpsvann og tarmbakterier.

Figur 1. Prinsipper for vannets kretsløp og nydanning av grunnvann. Nedbør og overflatevann renner
av på terrengoverflaten, eller filtreres gjennom jordsmonn og ned i fjellsprekker, og danner nytt
grunnvann. Grunnvann i fjell følger sprekkesonene i fjellet, og strømmer fra høyereliggende områder
til lavereliggende områder.
Tegningen er laget av Helen French, Bioforsk, og er her gjengitt med tillatelse. Figuren kan ikke reproduseres eller brukes uten tillatelse fra Helen French.

2. Grunnvannsforsyning og brønntyper i Nesodden kommune
I Nesodden kommune er det i hovedsak grunnvann i fjell som utnyttes til drikkevannsformål for
spredt- og tettbebyggelse, i områder hvor det ikke er lagt fram kommunal vannforsyning. I tillegg forsynes Jaer skole, deler av bebyggelsen ved Kirkevika – Torget og deler av bebyggelsen på Fagerstrand
med grunnvann fra 3 ulike grunnvannsanlegg. En grov oversikt tilsier at det er mer enn 1200 borebrønner i fjell på Nesodden kommune, se figur 3.
Det er også registrert svært mange gravde brønner av eldre dato på Nesodden, som i hovedsak utgjorde tidligere tiders vannforsyning til hytter og boliger. Enkelte gravde brønner i løsmasser er fortsatt i
bruk til vannforsyning, men svært få av dem benyttes til drikkevann eller matlaging. Flere av disse
brønnene er imidlertid i bruk til vanningsformål. Registreringsarbeider utført i 2007 – 2008 viser at
anslagsvis 5 - 8 % av bebyggelsen som omfattes av kartleggingen fortsatt benytter vann fra gravde
brønner til husholdningsvann .
Grunnvann i norske bergarter er knyttet til sprekker og sprekkesoner i fjellet. Normalt er sprekkene
relativt åpne i de øvre 10 – 20 meter. Under dette dypet er sprekkene normalt mindre, noe som innebærer lavere vanngiverevne, men bedre sikkerhet mot forurensning. Normal vanngiverevne i en fjellbrønn med dybde på 60 – 90 m er i størrelsesorden 100 – 1000 l/time, men ved godt oppsprukket fjell
kan vanngiverevnen være fra 1000 – 5 000 l/time.
Berggrunnen i Nesodden kommune domineres av gneisbergarter, se figur 2. Bergartene er til dels preget av voldsomme forkastninger, oppsprekninger og vulkanutbrudd i geologisk tid (250 millioner år
siden). Som en følge av dette er berggrunnen mange steder mer oppsrukket, og til større dyp, enn det
som er normalt for denne type bergart. Dette gjelder spesielt langs vestsiden av Nesoddlandet fra
Fagerstrand til Nesoddtangen. Brønner i dette området kan gi rikelig med vann, 1000 – 2000 l/time er
ikke uvanlig. Oppsprukket fjell, høy vanngiverevne og begrenset løsmasseoverdekning er imidlertid et
signal om at grunnvannet er svært sårbart for forurensninger fra aktiviteter på overflaten.
Uttak av grunnvann i en fjellbrønn vil medføre at brønnen trekker på grunnvann fra et større område
og at det etableres en lokal senkning av grunnvannsnivået (senkningstrakt) rundt brønnen. Avhengig
av vannuttak og sprekkesoner kan brønnens influensområde ha en radius fra 50-100 m eller mer (1
boligenhet). I mange tilfeller vil dette si at brønnen trekker på grunnvann fra arealer langt utover tomtegrensene.
Ett felles vannverk basert på grunnvann i fjell for bolig – og hyttefelt vil ved store vannutttak i perioder kunne senke grunnvannsnivået betydelig, noe som medfører at vannverket trekker på grunnvann
fra et stort influensområde. I slike tilfeller må det utarbeides en plan for beskyttelse av grunnvannet,
og det må legges restriksjoner på menneskelige aktiviteter som skjer på terrengoverflaten.
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Figur 2: Forenklet berggrunnskart over Nesodden, fra NGU`s berggrunnsdatabase. Berggrunnen
domineres av tre typer gneiser: granittisk gneis(rosa), glimmergneis(grønn) og øyegneis (brun).
Øyene i Oslofjorden består av kalkstein og leirskifer.
Enkelte markerte sprekkesoner er vist med svarte streker. Hovedsprekkemønsteret i berggrunnen på
Nesodden er Nord – Sør og NNØ – SSV. Disse sprekken krysses av mindre Øst – Vestgående sprekker.

Figur 3: Oversikt over registrerte borebrønner i Nesodden kommune. Hver sirkel indikerer en borebrønn i fjell. Anslagsvis er det godt over 1200 borebrønner i Nesodden kommune. Kilde: NGU`s database over grunnvannsbrønner. www.ngu.no (GRANADA).

3. Grunnvannets kvalitet på Nesodden
Grunnvannets kvalitet er avhengig av en rekke faktorer. Av naturlige faktorer kan nevnes bergartstype
og sprekkemineraler, løsmasseoverdekning, nedbørforhold og topografiske forhold. Av andre faktorer
har menneskelige aktiviteter stor betydning, herunder bosetning, lokale utslipp av avløpsvann, lekkasjer fra kloakkledningsnett, terrenginngrep (sprengning), salting av riksveier, kjemikaliebruk og oljelekkasjer, samt landbruksaktiviteter. For høyt innhold av ulike stoffer og mineraler vil medføre problemer med drikkevannskvaliteten. I tabell 1-2 er grenseverdier for utvalgte parametre i drikkevannsforskriften listet opp.
I forbindelse med registrering av avløpsanlegg i perioden 2007 – 2008 er det tatt ut vannprøver hos de
grunneierne som har vært interessert i dette. Resultater fra vannanalysene vil bli vurdert områdevis i
løpet av 2008. I forbindelse med en prosjektoppgave utført av fire studenter ved Universitetet i Oslo i
1981 foreligger det sammenstilte vannkvalitetsdata fra 169 borebrønner på Nesodden.
I etterfølgende tekst er det gitt en omtale av vanlig forekommende problemer med grunnvann i fjell og
løsmasser, basert på foreliggende resultater fra utført prøvetaking av grunnvannsbrønner på Nesodden.
Tarmbakterier
Vanlige analyseparametre er E.coli, termostabile koliforme bakterier og koliforme bakterier. Dette er
indikatorbakterier på avføring og tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Dersom slike
indikatorbakterier påvises i drikkevannet, kan årsaken være en eller flere av følgende forhold: lokale
utslipp av renset eller urenset avløpsvann, dårlig sikrede brønner, påvirkning av overflatevann eller
overflatenært grunnvann, eller at smågnagere ramler ned i usikrede brønner.
Det er registrert tarmbakterier i mange brønner på Nesodden. I en undersøkelse av vannkvaliteten i
169 brønner i perioden fra 1979 – 1981 ble det påvist tarmbakterier i 21 % av brønnene. Ved prøvetaking av brønner i 2007/2008 er det registrert tarmbakterier i et stort antall brønner (antall ikke avklart).
Innholdet av tarmbakterier i drikkevann skal være null. Påvises E. coli eller termostabile koliforme
bakterier i brønnvannet, må vannet kokes før det drikkes. Årsaken (e) må klarlegges og utbedringstiltak må iverksettes: for eksempel sikring av brønnen mot inntrengning av overflatevann og overflatenært grunnvann, eller sanering / oppgradering av nærliggende renseanlegg.
Tarmbakterier i vannet kan reduseres ved å sikre brønnene bedre mot påvirkning fra overflatevann og
overflatenært grunnvann, samt montere en UV-lampe på vannledningen (inntaket). Før UV-lampa
anbefales montert et partikkelfilter, slik at UV-lyset får best mulig effekt. Ofte vil det imidlertid også
være behov for å klarlegge kilden til forurensningen, og å fjerne kilden(e), før vannskvaliteten bedres.
Totalantall bakterier (kimtall)
Innholdet av totalantall bakterier i drikkevann skal være mindre enn 100/ml vann. Ved høyere innhold
anbefales årsaken undersøkt. Kimtall er en indikator på biologisk aktivitet i brønn eller ledningsnett,
grunnet tilgang på organisk stoff. Dette kan medføre begroing i ledningsnettet, og kan være en mulig
årsak til dårlig lukt og smak på vannet. Mulige årsaker til høyt innhold av bakterier (kimtall) kan være
at brønnen er dårlig sikret og at den påvirkes av overflatevann eller overflatenært grunnvann, eller at
jord, smågnagere og smådyr ramler ned i brønnen. Andre årsaker kan være at brønnen påvirkes av
næringsrikt vann eller avløpsvann. Høyt kimtall er vanlig i gravde brønner i løsmasser.
Høyt innhold av kimtall registreres ofte i dårlig sikrede fjellbrønner, samt i nyborede fjellbrønner.
Sistnevnte kan ha sammenheng med forurensning fra organisk stoff fra overflaten under boring, eller
utslipp av mindre mengder olje fra boreriggen. Normalt avtar antall bakterier i nyborede brønner etter
noen ukers eller måneders bruk. Vedvarende høyt innhold av kimtall i nye borebrønner indikerer at
brønnen er dårlig sikret mot innlekking av overflatevann eller overflatenært grunnvann.
Bakterier (kimtall) i vannet kan ofte reduseres / fjernes ved å sikre brønnene bedre mot påvirkning fra
overflatevann og overflatevann, samt ved rengjøring og spyling av brønn og ledningsnett.

Farge
Farge på drikkevannet kan skyldes flere forhold, men har ofte sammenheng med humus eller jern. Kan
også skyldes at slam og utfellinger løsner fra ledningsnettet. Farget vann kan indikere at brønnen ikke
er tilfredsstillende sikret, og kan innebære en øket risiko for påvirkning av bakterier og smittestoffer.
Primærtiltak: sikring av brønnen mot inntrengning av overflatevann og overflatenært grunnvann.
Lukt og smak
Forekomst av hydrogensulfid i berggrunnen kan medføre en lukt som kan minne om råtne egg. Tiltak
mot slik lukt er primært lufting av vannet. Annen lukt fra eller smak av drikkevannet kan være en indikasjon på at vannet er forurenset. Årsaksforhold må undersøkes.
Jern og mangan
Jern og mangan er naturlig forekommende i jord og berggrunn, og er normalt den vanligste årsak til
kvalitetsproblemer knyttet til grunnvann i fjell, spesielt til grunnvann med lavt oksygeninnhold. Jern
og mangan har normalt ingen helseskadelig effekt, men kan medføre bruksmessige problemer som
misfarging av vann, dårlig smak, misfarging av klær ved klesvask (gulbrun og svart farge), samt misfarging av vaskeservanter og toaletter. Jern og mangan kan også danne et belegg i vannledninger, som
igjen danner grobunn for bakterier. Disse bakteriene er ikke sykdomsfremkallende, men kan føre til at
det dannes store mengder rustslam i pumpe og vannledninger. Utfelt jern og mangan i grunnvannet
kan redusere desinfeksjonsevnen i UV-anlegg ved at partiklene skjermer for UV-strålene.
Vannanalyser fra Nesodden viser at det er forhøyede og til dels svært høye verdier av jern og mangan i
mange grunnvannsbrønner. Normalt observerer vi at jerninnholdet i grunnvann er høyere enn manganinnholdet. I enkelte områder på Nesodden er det registrert et omvendt forhold. Dette kan skyldes
naturlig høyt innhold av mangan i berggrunnen, eller det kan skyldes påvirkning fra organisk stoff
(f.eks fra avløpsvann), som ved nedbrytning medfører oksygenforbruk og dermed utlekking av mangan fra fjellsprekker. Mangankonsentrasjoner fra 0,2 – 1,2 mg/l forekommer i flere områder på Nesodden.
Jern og mangan kan ofte reduseres ved bedre sikring av brønnen mot inntrengning av overflatevann og
overflatenært grunnvann. Dersom ikke dette er tilstrekkelig må det installeres et renseanlegg som
reduserer innholdet av jern og mangan til under grenseverdiene i drikkevannsforskriften.
Grenseverdier for mangan i drikkevannsforskriften er 0,05 mg/l. Fra EPA i USA (Environmental Protection Agency) har vi funnet en anbefalt øvre grenseverdi på 0,3 mg/l (livstidsbelastning). Spedbarn <
6 mnd. bør ikke utsettes for konsentrasjoner over 0,3 mg/l over en periode på mer enn 10 dager.
Humus / organisk stoff (målt som TOC eller KOF)
Organisk stoff forekommer ofte i overflatevann, og spesielt i avrenning fra myrer. Dette kan påvirke
grunnvannskvaliteten, spesielt i perioder med snøsmelting og mye nedbør kan overflatenært grunnvann bli misfarget av organisk materiale (gulbrun farge). Brønner som er dårlig sikret mot inntrengning av overflatevann og overflatenært grunnvann er mest utsatt for slik påvirkning. I slike perioder
kan brønnene også påvirkes av bakterier og tarmbakterier, samt forhøyede verdier av jern og mangan.
Slik misfarging av grunnvann kan også skyldes avrenning fra myrdrag, eller at det er utført sprengningsarbeider som medfører rask nedtrengning av overflatevann til grunnvannet. Humus kan forårsake
misfarging av tøy, medføre at grunnvannet lukter og smaker dårlig, begroing i ledningsnettet, samt
medføre reduksjon av vannets pH-verdi.
Problemer med misfarging av grunnvannet kan reduseres ved bedre sikring av brønnen mot inntrengning av overflatevann og overflatenært grunnvann, samt ved filtrering av grunnvannet.

Nitrogen
Forhøyede verdier av nitrogen i grunnvann indikerer påvirkning av næringsrikt vann fra avløpsvann
eller landbruksområder, eller påvirkning fra sprengningsarbeider (nitrogen i dynamitt). Nitrogen kan
også stamme fra nedbrytning av organisk materiale (for eksempel komposthauger / kompostbinger)
eller fra gjødsel (kunstgjødsel eller naturgjødsel).
Verdier som overstiger 1 mg total nitrogen i grunnvann benyttes ofte som indikator på at vannet kan
være påvirket av næringsrikt vann. I slike tilfeller anbefales uttak av ny vannprøve, og det bør i tillegg
til total nitrogen analyseres bl.a. på tarmbakterier, ammonium, nitrat og nitritt. Vann med høyt innhold
av nitrogen / nitrat bør ikke gis til barn under ett år.
Nitrogen holdes i liten grad tilbake i løsmasser. Det finnes ingen rensemetoder mot nitrogen. Årsaken
til høyt nitrogeninnhold i brønnvannet må derfor klarlegges, og om mulig må kilden fjernes. Det kan
også være aktuelt å sikre brønnen mot påvirkning av overflatevann og overflatenært grunnvann.
Kalsium og pH (surhetsgrad)
Kalsium løses ut fra berggrunnen. Høyt kalsiuminnhold i grunnvannet resulterer i såkalt hardt vann.
Dette er ikke helseskadelig, men resulterer i at såpe skummer dårlig, samt dannelse av ett belegg på
varmeelementer i for eksempel varmtvannsberedere, vaskemaskiner og kaffetraktere. Kalsium legger
seg også som et gråhvitt belegg i kokekar og på dusjvegger.
Tidligere prøvetaking av 169 brønner på Nesodden (1979-1981) viser at gjennomsnittlig pH-verdi var
7,5, med normalverdier varierende fra 6,5 – 8,5. Dette indikerer at grunnvannet på Nesodden inneholder en del kalk, som gjør grunnvannet basisk. Lokalt på Nesodden har grunnvannet for høyt kalkinnhold, noe som medfører hardt vann og problemer som nevnt over.
Kalkinnholdet kan reduseres med ionebytting (avherding), dvs. at kalsiumioner byttes ut med natriumioner. Vi foreslår imidlertid at vann som ledes til kjøkkenspringen (drikkevann og matlaging) ledes
utenom avherdingsanlegget, da kalsium er bedre for helsa enn natrium, samt at avherdet drikkevann
kan ha en dårlig smak (salt).
Problemer med belegg på varmeelementer ser også ut til å kunne reduseres ved avmagnetisering.
Dersom grunnvannet har en pH-verdi lavere enn 6,5, kan dette medføre korrosjon på vannledninger av
kobber, noe som vil øke faren for vannlekkasjer. Tegn på utvasking av kobber er grønn utfelling i vaskeservanter. Ved svært stor utfelling av kobber er det registrert at personer med grått eller hvitt hår får
et grønnskjær i håret ved hårvask.
Salt grunnvann
Uttak av grunnvann fra områder langsmed fjorden kan medføre at grunnvannet blir påvirket av saltvann. Salt grunnvann kan også være et problem i områder med sammenhengende marine løsmasseavsetninger (silt og leire). Brønner som står i nærheten av veier som saltes kan også påvirkes av salt.
Dette er registrert flere steder på Nesodden, spesielt i brønner som er lokalisert langsmed riksveinettet.
Ved Spro er det påvist flere brønner med høyt saltinnhold, og ved Svestad er det mange av beboerne
som klager på salt grunnvann fra brønner langsmed riksveien.
Salt kan medfører dårlig smak, fare for korrosjon på ledningsnettet og utlekking av metaller fra berggrunnen. Det er få effektive tiltak mot salt grunnvann. I enkelte tilfeller benyttes omvendt osmose for å
redusere saltinnholdet.
Fluorid
Fluorid er et naturlig forekommende stoff i berggrunnen og i grunnvann. Fluoridinnhold mellom 0,8
og 1,5 mg/l har en forebyggende effekt mot hull i tennene. Er fluoridinnholdet høyere enn 1,3-1,5 mg/l
bør ikke vannet gis til barn under et halvt år. Svært høye verdier (> 5-6 mg/l) kan gi skader på tenner.

Prøvetaking i perioden fra 1979 – 1981 viser at fluorinnholdet i grunnvannet på Nesodden stort sett er
lavere enn grenseverdien. I ca 10 % av brønnene er fluorinnholdet på et slikt nivå at inntak av fluortabletter for barn bør reduseres noe, sammenlignet med anbefalte dagsdoser. Kun i 2 av 169 brønner ble
det registrert verdier over grenseverdien i drikkevannsforskriften på 1,5 mg/l.
Arsen
Arsen er et naturlig forekommende stoff i berggrunnen, men forekommer normalt i svært lave konsentrasjoner i grunnvann. Fra Sverige er det kjent at det kan være forhøyet innhold av arsen i sulfidholdig berggrunn og i glimmergneiser. Vi er ikke kjent med at det er utført vannanalyser på arsen på
Nesodden, men foreslår at det tas noen stikkprøver for å få en formening om arsen-nivået i de ulike
bergartene på Nesodden. Arsenik i drikkevannet medfører en økt risiko for kreft.
Radon
Ut fra berggrunnsgeologien på Nesodden forventer vi relativt lave verdier av gassen radon i grunnvannet. Flymålinger utført av Norges geologisk undersøkelse indikerer at det er et noe høyere innhold av
uran og radon i den granittiske gneisen på vestsiden av Nesoddlandet, enn i de andre gneisområdene,
se berggrunnskartet i figur 2, eller gå inn på hjemmesidene til NGU, www.ngu.no. Muntlige tilbakemeldinger fra beboere på Nordre Spro tyder på at det er forhøyede radonverdier i grunnvannet i dette
området. Omfanget bør undersøkes nærmere med ytterligere prøvetaking i et utvalg av brønnene.

4. Brønnutforming og problemer med vannkvaliteten
Registreringsarbeidene utført i 2007 – 2008 viser at mange av brønnene på Nesodden er av eldre dato.
Gravde brønner i løsmasser er svært utbredt, men de fleste av dem er i dag enten ikke i bruk eller benyttes kun til vanningsformål. Prøvetaking av gravde brønner som fortsatt benyttes til vannforsyning
viser at vannkvaliteten i de fleste av disse brønnene er dårlig. Vannet er ofte forurenset av tarmbakterier, og har i tillegg et forhøyet innhold av en eller flere av følgende parametre: jern, mangan, organisk
stoff, nitrogen, totalantall bakterier (kimtall), fargetall. Årsaken til dårlig vannkvalitet har ofte sammenheng med at brønnene er i dårlig stand eller dårlig sikret mot inntrengning av overflatevann, se
eksempler i figur 4.
Mange borebrønner på Nesodden er av eldre dato. Brønnene er ofte grunne (30 – 50 m) og dårlig sikret i brønntoppen og mellom foringsrør og berggrunn, se figur 5.
Brønnene er dermed utsatt for inntrengning av overflatevann og overflatenært grunnvann, noe som er
årsaken til mange av de vanligste kvalitetsproblemene knyttet til private brønner. Vannkvaliteten kan i
noen tilfeller forbedres med sikringstiltak, men for eldre og grunne brønner kan det ofte være nødvendig med boring av en ny og dypere brønn (evt. etablere en felles brønn for flere boliger eller hyttefelt).
Vanlige feil og mangler ved gravde og borede brønner fremkommer av figur 4 og 5. Viktige fellestrekk er at brønnene er dårlig sikret både i toppen og langsmed sideveggene, slik at vannkvaliteten i
brønnene påvirkes negativt av overflatevann og overflatenært grunnvann. På eldre brønner observeres
ofte at brønntoppen ikke er sikret / tettet i toppen, noe som medfører fare for at smågnagere, insekter
og andre smådyr kan falle ned i brønnen.
Dårlig sikrede brønner påvirkes ofte ved nedbør og i snøsmeltingsperioden. Dette kan observeres ved
at vannet i slike perioder blakkes, inneholder små partikler eller får en svakt gulbrun eller rødbrun
farge. Andre forhold som indikerer at brønnen er dårlig sikret er innhold av tarmbakterier, at innholdet
av totalantall bakterier er > 100/ml, samt forhøyede verdier av organisk stoff, jern og mangan.

Dårlig sikring mot
overflatevann

Utett lokk

Setninger og
utette skjøter.
Inntrengning av
overflatevann

Vannførende
masser

Utett gjennomføring for vannog strømledning
Dyr, innsekter,
jord, organisk materiale i bunnen

Gjenslammet
bunn

Grus eller
pukk

Figur 4: Prinsippskisse av en gravd brønn i løsmasser, som er usikret mot forurenset overflatevann,
samt mot smådyr, insekter, jord og organisk materiale. Grunnvannet / drikkeannet har dårlig kvalitet.
Kilde: Socialstyrelsen i Sverige, Dricksvatten fån enskilda brunnar. Illustratør: Claes Stridsberg.

Utett brønnlokk

Utett ledningsgjennomføring
Risiko for innlekking av overflatevann

Jordmasser

Ingen eller ødelagt brønntopp

Utette sveisefuger

Grunnvannsnivå

Utett mellom foringsrør og berggrunnen
Berggrunn

Figur 5: Prinsippskisse av en borebrønn i fjell, som er usikret/ dårlig sikret mot inntrengning av overflatevann og overflatenært grunnvann . Grunnvannet / drikkeannet vil få dårlig kvalitet.
Kilde: Socialstyrelsen i Sverige, Dricksvatten fån enskilda brunnar. Illustratør: Claes Stridsberg.

5. Forurensningsrisiko
Som tidligere nevnt vil grunnvann i løsmasser og fjell være utsatt for forurensninger på grunn av menneskelige aktiviteter på eller nær terrengoverflaten. Selv om man bor og til daglig ferdes over sine
egne drikkevannskilder, er det overraskende lite kunnskap om grunnvann og faren for forurensning av
grunnvannet.
Vi snakker ofte om sårbarhet og risiko for forurensning av grunnvann. Områder med en kombinasjon
av oppsprukket berggrunn med lite løsmasseoverdekning og tettbygde områder med lokale vann- og
avløpsløsninger av eldre dato regnes som svært sårbare og har høy risiko for at grunnvannet skal bli
forurenset. Områder med stor løsmasseoverdekning og spredt bebyggelse regnes som lite sårbart, og
har lav risiko for grunnvannsforurensning.
På Nesodden regner vi med at følgende områder med tett hytte- og boligbebyggelse med separate
vann- og avløpsløsninger er sårbare for forurensning av grunnvannet:
Svært høy risiko:

Vestsiden av Nesoddlandet fra Fagerstrand til Nesoddtangen.

Høy risiko:

Østsiden av Nesoddlandet fra Blylaget til Nesoddtangen.

Lav risiko:

Spredt bebyggelse på Nesoddens innland, dvs. mellom riksvei 156 og 157.

Forurensningsrisikoen vil økes betydelig dersom eksisterende bebyggelse fortettes, eller at det foretas
grave- og sprengningsarbeider. Ved sprengningsarbeider vil fjellsprekker åpnes og blottlegges, og
fjellets naturlige beskyttelse fjernes. Grunnvannet vil da påvirkes av nitrogen fra sprengstoff, samt
avrenning fra all aktivitet på overflaten.

Figur 6: Brønners sårbarhet og risiko for forurensning. Brønn 1 er lokalisert i et område med liten
løsmasseoverdekning, og er derfor mer sårbar mot forurensning enn brønn 3, hvor grunnvannet er
beskyttet av løsmassavsetninger. Er berggrunnen oppsprukket i overflaten, eller det er foretatt sprengningsarbeider, kan brønn 1 bli påvirket av forurensende aktiviteter på overflaten.
Tegning: Steinar Skjeset (GEFO / Jordforsk).

6. Potensielle forurensningskilder
Grunnvann i fjell og løsmasser kan påvirkes av mange menneskelige aktiviteter, som bl.a.:
•

Utslipp av avløpsvann fra separate avløpsanlegg eller lekkasje fra kloakkledninger.

•

Overvann fra eiendommer, vaskevann fra biler mm.

•

Sprengningsarbeider og rystelser i berggrunnen.

•

Fortetting med nye boliger, påbygg av eksisterende hytter og hus, heving av sanitær standard.

•

Avrenning fra veier (salting, veiarbeid, bilulykker).

•

Oljeprodukter som fyringsolje, parafin, motorolje og bensin.

•

Plantevernmidler, kjemikalier, løsningsmidler, gjødsel.

Forurensning av grunnvannet fra lokale avløpsanlegg, overvann og overflatenært grunnvann vurderes
å være de mest vanlige årsaker til redusert grunnvannskvalitet på Nesodden. Bebyggelsen langs riksveiene er også utsatt for saltforurensning, pga. av salting av veien. I tillegg har berggrunnen mange
steder et natulig høyt innhold av jern, mangan og kalk, som påvirker vannkvaliteten i negativ retning,
og som medfører behov for installering av renseanlegg og avherdingsanlegg.
Avløpsvann fra separate renseanlegg
På Nesodden er det registrert svært mange eldre avløpsanlegg med begrenset renseeffekt for næringsstoffer og smittestoffer. Mange benytter separate toalettløsninger i form av biologisk toalett eller i
form av tett tank for klosettavløp, men kun et fåtall av disse har tilfredsstillende løsninger for rensing
av bad- og vaskevann. Risikoen for forurensning fra lokale avløpsanlegg på Nesodden er knyttet til:
•

Utslipp av urenset eller dårlig renset avløpsvann.

•

Utslipp av urenset eller dårlig renset gråvann (bad- og vaskevann).

•

Overløp og lekkasjer fra tette tanker for oppsamling av avløp fra vannklosett.

•

Manglende muligheter til å lede bort renset avløpsvann. Små vassdrag med liten eller ingen
avrenning i tørrværsperioder.

•

Begrenset løsmasseoverekning, og begrensede muligheter for infiltrasjon av avløpsvann i stedlige løsmasser.

Konsekvensen av slike utslipp er primært knyttet til overføring av smittestoffer til drikkevannet, med
muligheter for sykdomsutbrudd. Bruksmessig kan dette også få konsekvenser i form av økt innhold av
jern, mangan og organisk stoff i grunnvannet.
Disse forhold kan utbedres ved å oppgradere de lokale avløpsanleggene, lede bort renset avløpsvann til
sikkert utslippssted, samt å bore nye brønner eller ved utbedring av eksisterende brønner. Ved lokale
utbedringsarbeider vil grunnvannet som benyttes til drikkevann kunne bli vesentlig forbedret for følgende parametre: bakterier og smittestoffer, organisk stoff, jern, mangan, farge og smak.
Overvann fra eiendommer
Overvann fra eiendommer anses også som en potensiell forurensningskilde. Taknedløp og overvann/vaskevann fra oppkjørsler som ledes til omfyllingsmasser rundt grunnmur/utsprengte byggegroper vil
kunne påvirke grunnvannet. Konsekvensene kan være høyt innhold av kimtall (totalantall bakterier),
periodisk innhold av tarmbakterier og misfarging av grunnvannet. Bruk av kjemikalier og vaskemidler
vil også kunne påvirke grunnvannskvaliteten negativt.

Figur 7: Eksempel på forurensning av grunnvann i fjell fra lokale avløpsanlegg. Utslipp av renset
eller urenset avløpsvann fra 3 boliger (C, D og E) ledes til en sprekkesone i berggrunnen, og forurenser borebrønn 1 ved hus A. I slike områder vil det være aktuelt med felles vannforsyning fra en sikker
grunnvannsbrønn (borebrønn 3) eller å lede avløpsvannet ut av området til et felles renseanlegg eller
til en tilfredsstillende resipient. Tegning: Steinar Skjeset (GEFO / Jordforsk).
Sprengningsarbeider
Som nevnt vil sprengningsarbeider medføre betydelig økt risiko for at grunnvannet kan bli forurenset.
Dette gjelder særlig ved utsprengning av byggegrop for boliger, tanker for avløpsvann og fyringsolje,
samt ved veiarbeid og feltutbygginger. Nedbør og overvann som trenger ned i fjellsprekkene vil få
kort oppholdstid før det når grunnvannet. Følgende av dette er periodisk forringet vannkvalitet i form
av økt fargetall og økt bakterieinnhold.
Fortetting/påbygg/økt sanitær standard
Slike aktiviteter vil som regel innebære grave- og sprengningsarbeider, etablering av nye grunnvannsbrønner og økte utslipp av avløpsvann. Økt uttak av grunnvann innenfor et begrenset område kan få
konsekvenser for eksisterende brønner, både i form av redusert vannmengde og dårligere vannkvalitet.
De grunneste brønnene kan gå helt tørre for vann, for eksempel i perioder med lite nedbør.
Bruk av hytter til helårsboliger og heving av den sanitære standard vil også medføre økt uttak av
grunnvann og økt utslipp av renset avløpsvann. Dette vil øke risikoen for at grunnvannet i området
forurenses.
I områder med spredt bebyggelse og god løsmasseoverdekning vil en begrenset fortetting med ny bebyggelse medføre liten fare for forurensning av grunnvannet.
I områder med tett bebyggelse, med separate vann- og avløpsløsninger, kombinert med lite løsmasseoverdekning over berggrunnen, vil fortetting eller sanitærheving derimot kunne få store negative
konsekvenser for grunnvannskvaliteten. I slike områder bør fortetting frarådes, med mindre det etableres en felles vannforsyning som er sikret mot forurensning.

Overvann fra vei og tette flater
I flere brønner langsmed riksvei 157 i Nesodden er det påvist et forhøyet saltinnhold (natriumklorid).
Høyt saltinnhold i disse brønnene gjør det nærliggende å tro at det skyldes salting av veien. Natriumklorid bindes i liten grad i løsmasser eller bergartsmineraler, og vil følge med nedbør/overvann ned til
grunnvannet. Saltinnholdet indikerer også at brønnene er sårbare mot forurensninger fra overflaten.
Foruten salt vil brønnene kunne bli påvirket av vann som renner av fra veibanen, med innhold av oljerester, metaller og PAH-stoffer som ikke holdes tilbake i veigrøft eller løsmasser. Veiarbeid som omfatter sprengning eller asfaltering vil også påvirke grunnvannet. Det samme kan bilulykker som medfører utslipp av bensin, olje eller kjemikalier.
Oljeprodukter
Utslipp kan primært forekomme fra tanker med drivstoff og fyringsolje, samt fra biler. Utslipp, lekkasjer og søling av oljeprodukter kan medføre at grunnvannet blir uegnet til drikkevann over lengre tid.
Oljeskift på forbrenningsmotorer og lekkasjer fra bensintanker er også potensielle forurensningskilder.
Plantevernmidler, kjemikalier, løsningsmidler, gjødsel
I et boligområde blir det benyttet og lagret en rekke kjemikalier og giftstoffer. Som eksempler kan
nevnes beis og maling, vaske- og avfettingsmidler for hus, bil, båt og motorer, samt gjødsel og plantevernmidler for gressplen, busker og frukttrær. Både normal bruk og uforstandig bruk av slike stoffer
vil med stor sannsynlighet påvirke grunnvannet i sårbare områder. Stoffene er giftige og kan medføre
sykdom dersom konsentrasjonene er høye nok. Det fokuseres imidlertid lite på slike stoffer når det tas
prøver av grunnvannet.

7. Råd og veiledning ved forurenset drikkevann
Dersom vannprøver viser at grunnvannet er forurenset av tarmbakterier eller har for høyt innhold av
fysiske eller kjemiske parametre i drikkevannsforskriften, må det iverksettes tiltak for å avklare mulige
årsaker, samt tiltak for å forbedre situasjonen. For en del utvalgte parametre er det i tabell 1 og 2 satt
opp grenseverdier, mulige årsaker til forurensning / høye verdier, samt aktuelle prioriterte tiltak.

Tabell 1: Mikrobiologiske parametere
Parameter

Grenseverdi

Tarmbakterier
(E.coli, termostabile
koliforme bakterier)
Koliforme bakterier

Kimtall (tot.antall bakt)

Mulige årsaker
Fekal forurensning.

0 / 100 ml

0 / 100 ml

100 / ml

Avløpsvann, avføring
fra dyr, dyrekadavre.
Indikasjon på fekal
forurensning.

Indikasjon på biologisk vekst. Tilgang på
organisk stoff.

Aktuelle tiltak
1. Kok vannet!
2. Kartlegg mulige årsaker. *1
3. Fjern forurensningskilden.
4. Sikre brønnen mot overflatevann og overflatenært grunnvann.
5. Ta ny vannprøve, med en
komplett analysepakke. *2
6. Desinfiser brønnen med klorin.
7. Monter partikkel- og UV-filter.
8. Om nødvendig må ny brønn
bores, og sikres tilfredsstillende.
1. Kartlegg mulige årsaker.
2. Renspyl brønn + ledningsnett.
3. Sikre brønnen mot overflatevann og overflatenært grunnvann.
4. Monter partikkel- og UV-filter.

*1 Ved behov for bistand til å klarlegge mulige årsaker, kan det være aktuelt å ta kontakt med brønnborer og/eller rådgiver med hydrogeologisk kompetanse.
*2 En ”komplett” analysepakke bør omfatte tarmbakterier og kimtall som i tabell 1, samt kjemiske og
fysiske parametre som fremkommer i tabell 2.
Inneholder drikkevannet tarmbakterier kan dette medføre diare, oppkast og kvalme.
Resultater fra registreringsarbeider og prøvetaking av brønner i 2007 – 2008 viser at de aller fleste
gravde brønner på Nesodden er påvirket av tarmbakterier eller har høyt innhold av totalantall bakterier. I tett bebygde områder hvor det benyttes separate vann- og avløpsløsninger, er det vanskelig å unngå at det overflatenære grunnvannet i gravde brønner blir forurenset av tarmbakterier. Ut fra disse
erfaringer vil vi fraråde at vann fra gravde brønner benyttes til drikkevann og til matlaging.
Unntaket er gravde brønner som er basert på oppkommer eller kilder i fjell eller løsmasser, hvor det
ikke er påvist tarmbakterier eller andre tegn på fekal forurensning i vannprøver.
Påvises tarmbakterier eller kimtall i borebrønner på Nesodden, kan dette skyldes ett eller flere forhold:
¾ Eldre, grunne brønner som er dårlig sikret mot overflatevann eller overflatenært grunnvann.
¾ Brønntopp mangler eller er mangelfull, slik at smådyr og jord kan rase ned i brønnen.
¾ Innlekking av overflatevann i toppen av brønnen eller i utette rørskjøter.
¾ Manglende tetting mellom foringsrør og berggrunnen.
¾ Oppsprukket berggrunn, i kombinasjon med lokale utslipp av renset eller urenset avløpsvann.

¾ Utførte sprengningsarbeider i nærheten av brønnområdet, som medfører åpning av fjellsprekker, og fjerning av fjellets naturlige beskyttelse mot nedtrengning av forurensninger.
Det henvises til figur 4 og 5, som viser ofte forekommende svakheter på brønner i fjell og løsmasser.

Tabell 2: Et utvalg av kjemiske og fysiske parametere
Parameter

Grenseverdi

Mulige årsaker

Aktuelle tiltak

Aluminium

0,2 mg/l

Naturlig i berggrunnen.

Lav pH (<5) medfører økt innhold av aluminium i vann.

Arsen

0,01 mg/l

Naturlig i berggrunnen.Kan forekomme i
glimmergneiser.

Bør ikke benyttes til drikkevann /
matlaging hvis grenseverdiene
overskrides. Økt risiko for kreft.
Kan muligens reduseres i et renseanlegg for jern og mangan.

Fluorid

1,5 mg/l

Naturlig i berggrunnen

Ionebytting. Ved verdier over 0,5
– 1 mg/l bør fluormengden i tablettform til barn reduseres.

Avløpsvann, gjødsel.

1.Klarlegge mulige årsaker.
2.Fjern forurensningskilden.
3.Bortledning av overflatevann.
4.Oppgradere lokale avløpsrenseanlegg (eget og naboenes).
5.Påvist nitritt: Monter UV-filter.

Total nitrogen

(1 mg/l) *1

Ammonium

0,5 mg/l

Avløpsvann.

Nitrat

10 mg/l

Gjødsel, dynamitt.

Nitritt

0,05 mg/l

Avløpsvann.

Jern

0,2 mg/l

Naturlig i jord og fjell.

Mangan

0,05 mg/l

Naturlig i jord og fjell.

1.Sikre brønnen mot overflatevann og overflatenært grunnvann.
2. Monter renseanlegg (ved høyere verdier enn 0,3 mg mangan/l).

Kalsium (kalk)

(< 25 mg/l)

Naturlig i berggrunnen

1.Benytte elektriske apparater
som tåler høyt kalkinnhold i vann
2.Monter renseanlegg, ionebytter

Påvirkning av overflatevann eller overflatenært grunnvann, myr

1.Sikre brønnen mot overflatevann og overflatenært grunnvann.
2.Fjerne organisk materiale.

anbefalt verdi
Organisk stoff, TOC

5 mg/l

eller KOF

5 mg/l

Salt, NaCl

200 mg/l

Saltvann, salting av
veier, leiravsetninger

1.Sikre brønnen mot overflatevann og overflatenært grunnvann.
2.Ny vannkilde / bore ny brønn.
3.Renseanlegg (omvendt osmose)

pH

6,5 – 9,5

Påvirkes av kalkinnholdet i berggrunnen,
se kalsium

pH lavere enn 6,5 medfører korrosjon på kopperrør. Høy pH
indikerer høyt kalkinnhold.

Tydelig lukt
eller smak

Organisk stoff, hydrogenssulfid, salt

1.Kartlegging av årsak/kilde.
2.Lufting av vannet.
3.Vurdere ny vannkilde.

4 FNU

Patikler, organisk stoff

Sikring av brønn. Filtrering.

Lukt og smak

Turbiditet

*1 Det foreligger ingen grenseverdier for total nitrogen. Verdier som overstiger 1 mg/l benyttes imidlertid som en indikator på at drikkevannet er påvirket av næringsrikt vann, for eksempel fra avløpsvann eller fra landbruksområder.
Brønneiere som ønsker å ta en ny prøve av sitt drikkevann, har mulighet til å gjøre dette via kommunens servicesenter på Tangen Sentrum (tlf.: 66 96 43 00). Der vil man få prøveflasker og en beskrivelse på hvordan prøven skal tas. Man kan da velge hvilke prøveparametere det skal analyseres for. Har
man ikke tidligere tatt prøver av drikkevannskilden som tilsvarer en ”komplett” analysepakke, anbefales dette. Om man ønsker å ta prøver kun med henblikk på forurensninger, bør parameterne i tabell 3
være med. Prøvene leveres inn på servicesenteret (torsdager før kl. 10.00), som sender dem videre til
et analyselaboratorie. Analyseresultatene sendes direkte ut til brønneierne. Disse prøvene bekoster
brønneierne selv. Det anbefales å ta prøven under eller like etter en kraftig nedbørsperiode, da brønnen/borehullet er mest sårbart for forurensning.

Tabell 3: Minimum av parametere som det bør analyseres for ved forurensning av bakterier
i brønn/borehull
Bruksparametere

Bakterier

Nitrogen total

Totalantall, 22 °C

Totalt organisk karbon (TOC)

Koliforme, 37 °C

Jern

Termotolerante bakt., 44,5 °C

Mangan

E.coli, 37 °C

8. Råd ved etablering av nye borebrønner i fjell
Mange nye borebrønner etableres nær boligen for å få kortest mulig avstand mellom brønn og bolig.
For å oppnå best mulig grunnvannskvalitet må man imidlertid være påpasselig med følgende forhold
ved boring av nye brønner:
1. Lokalisering
Søk etter en best mulig lokalisering i terrenget, i et tørt område, vekk fra mulige forurensningskilder.
Kartlegg nærliggende avløpsanlegg, både eget og naboens anlegg. Klarlegg hvor renset eller urenset
avløpsvann blir ledet ut, og hvilke områder som er utsatt for forurensning. Hvis mulig bør brønnen
lokaliseres ovenfor / oppstrøm avløpsanlegg eller andre forurensningskilder. Avstanden mellom brønn
og avløpsanlegg bør være minimum 50 – 100 m. Dette kan være vanskelig å få til i mer tettbygde områder på Nesodden, hvor det benyttes separate vann- og avløpsløsninger. Plasseres brønnen nærmere
avløpsanlegg enn 30 - 50 m, bør det utføres en hydrogeologisk vurdering før brønnen bores.
Dersom det er utført sprengningsarbeider på egen eller naboens grunn, bør ny brønn ikke lokaliseres
innenfor eller for nær utsprengte arealer.
Det vil være en fordel dersom brønnen bores i et område med løsmasseoverdekning på 1 – 3 m, da
dette vil gi en bedre beskyttelse enn om brønnen lokaliseres i et område uten løsmasseoverdekning.

2. Boring
Brønner i fjell består av et foringsrør som bores gjennom løsmasser og noen meter ned i fjellet. Deretter bores selve brønnhullet ned til 80 – 100 meters dyp, som er en vanlig boredybde i dag.
Foringsrøret bør være minimum 6 m langt. Bores det gjennom løsmasser bør foringsrøret bores minimum 2-3 m ned i fast fjell. Etableres brønnen i et område uten løsmassedekke over fjellet, anbefales at
foringsrøret bores 5-6 m ned i fast fjell. Foringsrøret skal stikke 40 – 50 cm over bakken, og ha et solid
tett lokk. Det anbefales å beskytte brønnrøret med kumringer med støpt bunn eller et brønnhus.
Det er svært viktig at det tettes mellom foringsrør og fjell, med sement eller bentonitt, slik at ikke
overflatenært grunnvann renner ned i brønnen eller jord og partikler raser ned i brønnen. Dersom det
ikke er løsmasseoverdekning der brønnen etableres, er det ekstra viktig å bore foringsrøret godt ned i
berggrunnen, og at det tettes godt mellom foringsrør og fjell, for å redusere faren for forurensning.
Sveiseskjøter i foringsrøret må være tette. Det må også være tett der vannledning og strømkabel føres
gjennom foringsrøret, se figur 5 og 8.
Dersom berggrunnen er svært oppsprukket, og vannprøvene indikerer at grunnvannet likevel er påvirket av overflatenært grunnvann, kan det være aktuelt å stenge ute vannet fra de øverste 15 – 20 meter
av brønnen. Dette kan for eksempel utføres med bruk av et innvendig plastforingsrør med tett gummipakning. Slik tetting vil normalt ha god effekt dersom vannet periodisk er farget, har forhøyet innhold
av organisk stoff eller kimtall, og i noen tilfeller der innholdet av jern og mangan er høyt.
3. Kapasitetsøkning
Dersom brønnen gir mindre vann enn aktuelt vannbehov, kan bruk av trykkluft eller høytrykksspyling
være aktuelt. Dette vil åpne sprekker som er fylt igjen av sprekkemineraler, kjemiske utfellinger eller
borkaks fra boringen. Tidligere var også sprengning i brønnen en vanlig metode, men er nå ofte erstattet at de to nevnte metodene. Trykking og sprengning kan også åpne sprekker mot nærliggende forurensningskilder. I områder med mange separate avløpsanlegg bør slike metoder kun benyttes når det
er absolutt nødvendig. Trykking av grunne brønner (30 – 50 m) i slike områder bør ikke gjennomføres.
4. Prøvepumping og prøvetaking
Etter boring er utført, monteres pumpe i brønnen. Brønnen bør renpumpes for slam og partikler, til
vann et er klart.
Det skal tas en vannprøve før grunnvannet benyttes til drikkevann og matlaging, og det anbefales en
”komplett” analysepakke i hht. tabell 1 og 2. Dette koster noen tusen kroner, men det er verdt å vite
hva man får i seg av ulike stoffer gjennom drikkevannet.
Det bør som et absolutt minimum tas prøver av tarmbakterier, kimtall, pH, jern og mangan, kalsium,
nitrat / nitritt og fluorid før grunnvannet tas i bruk.
Det er behov for en steril flaske til analyse av tarmbakterier, og en flaske til de øvrige parametre. Sørg
for å få en beskrivelse av prøvetakingsprosedyrer fra laboratoriet, og følg rutinene punkt for punkt.
Brønner som forsyner 1 – 2 boliger anbefales prøvetatt minimum hvert tredje år. Hyppigere prøvetaking anbefales dersom det er påvist tarmbakterier i brønnen. I slike tilfeller utføres det primært analyser på parametre som gir indikasjon på forurensning, dvs. tarmbakterier, ammonium, nitrat, nitritt,
klorid, jern og mangan, samt organisk stoff som TOC eller KOF.
Brønner som forsyner flere enheter anbefales prøvetatt hvert år.

Brønner som forsyner mer enn 50 personer eller mer enn 20 boliger eller hytter er godkjenningspliktige, og det er Mattilsynet som er godkjenningsmyndighet. I slike tilfeller kreves hyppigere prøvetaking.
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Figur 8: Prinsippskisse av en borebrønn i fjell, som er godt usikret/ dårlig sikret mot inntrengning av
overflatevann og overflatenært grunnvann . Grunnvannet / drikkeannet vil få dårlig kvalitet.
Kilde: Socialstyrelsen i Sverige, Dricksvatten fån enskilda brunnar. Illustratør: Claes Stridsberg
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Figur 9: Prinsippskisse av en gravd brønn i løsmasser, som er godt sikret mot forurenset overflatevann, samt mot smådyr, insekter, jord og organisk materiale.
Kilde: Socialstyrelsen i Sverige, Dricksvatten fån enskilda brunnar. Illustratør: Claes Stridsberg.

9. Råd ved problemer på eksisterende brønner
Problemer med lokal vannforsyning kan handle om både vannkvalitet og vannmengder. Oppstår problemer er det er viktig å klargjøre årsaken, og iverksette tiltak. Ofte vil det være behov for bruk av fagfolk til å finne årsakssammenheng og å få utført tiltak. Enkle tiltak kan imidlertid utføres av den enkelte brønneier. Etterfølgende tekst beskriver noen mulige årsaker og forslag til tiltak.
1. Vannmangel
Vannmangel kan ha mange årsaker, bl.a. lavt grunnvannsnivå, økt vannforbruk eller tekniske feil.
Eldre borebrønner er ofte relativt grunne (30 – 50 m), noe som kan medføre kapasitetsproblemer i
tørre perioder med synkende grunnvannsnivå. Oppstår som regel ved tørre somre og på ettervinteren
med lite nydanning av grunnvann. Kombinert med økt sanitær standard og økt vannforbruk vil dette
kunne medføre kapasitetsproblemer. Dersom det i tillegg er mange borebrønner i et område, vil flere
av brønnene kunne trekke på grunnvann fra de samme sprekesonene, noe som medfører en konkurranse om grunnvannet. Taperen er ofte den som har grunnest brønn.
Det er også et kjent fenomen at vannforbruket vil øke betydelig dersom en barnefamilie flytter inn i et
eldre hus som tidligere har vært bebodd av 1-2 personer. En brønn av eldre dato vil i slike tilfeller
raskt kunne få kapasitetsproblemer. På Nesodden er det også mange fritidsboliger som tas i bruk som
helårsboliger, noe som også vil medføre betydelig økt vannbehov.
Tiltak: registrer vannivået over tid, spar på vannet, boring av dypere brønner, samarbeid med naboene.
Vanntilgangen i eldre borebrønner kan avta over tid. Årsaken kan være at sprekkene i fjellet gradvis
tettes igjen av kjemiske utfellinger, sprekkemineraler eller av bakterievekst (jernspisende bakterier).
Slik bakterievekst vil forsterkes ved tilgang på oksygen i brønnen, for eksempel ved periodisk stor
uttapping av grunnvann fra brønnen, som medfører betydelig senkning av vannivået i brønnen. Bakterievekst vil også kunne forekomme på senkpumper i brønnene.
Tiltak: høytrykksspyking av brønnen, evt. hydraulisk trykking, rengjøring av pumpa.
Sprengningsarbeider i nærområdet kan også være en årsak til at kapasiteten til borebrønner reduseres.
Sprengning kan medføre forskyvning og gjenntetting av vannførende sprekker.
Gravde brønner er mer utsatt for naturlige variasjoner i grunnvannsnivået enn borebrønner, og kan lett
gå tomme i tørkesomre eller på vårparten før snøsmeltingen setter inn. Gjenslamming i bunn og sidevegger kan også redusere tilstrømning av grunnvann.
Tiltak: tømming og rengjøring av bunn og sidevegger, graving av dypere brønn, boring av fjellbrønn.
2. Tekniske feil
Feil på distribusjonssystemet kan også være en årsak til at det ikke kommer vann i kranene, bl.a.:
-

Strømbrudd eller feil på motorvernet, bryter har slått seg ut

-

Feil på pumpa. Er det en suge- eller ejektorpumpe kan det ha kommet luft i systemet.

-

Feil på hydroforanlegget. Kan kjennes igjen ved at pumpa slår seg av og på i korte intervaller.

-

Lekkasje på ledningsnettet. Går pumpa kontinuerlig kan dette være en indikasjon på lekkasje.

-

Feil på vannbehandlingsenheter. Gjenntetting av filtermateriale.

Ved tekniske feil anbefales at det tas kontakt med brønnborer eller elektriker for å utbedre feilen.

3. Dårlig vannkvalitet
Dersom vannkvaliteten i brønnen er dårlig, er det behov for å kontrollere brønnens konstruksjon og
omgivelsene rundt brønnen, for å klarlegge årsaken (e). Mange av de vanligste kvalitetsproblemene
har sammenheng med dårlig sikring av brønnene, og innlekking av forurenset overflatevann eller overflatenært grunnvann til brønnen.
Det er også viktig å klarlegge eventuelle nærliggende forurensningskilder. På Nesodden er det ofte
snakk om utslipp av renset eller urenset avløpsvann i nærområdet. Andre mulige kilder er omtalt i
avsnitt 6. Mulige tiltak er beskrevet i avsnitt 7.
Det bør i hvert enkelt tilfelle gjøres en vurdering av om det skal utføres sikringstiltak på eksisterende
brønn, eller om det er mest fornuftig å bore en ny brønn til større dyp, og med bedre sikring mot overflatevann og overflatenært grunnvann.
Dersom ikke sikringstiltak eller fjerning av forurensningskilden hjelper, kan det være behov for vannbehandlingsanlegg for å få tilfredsstillende vannkvalitet, se avsnitt 10.
4. Desinfisering
Der hvor det er påvist tarmbakterier bør brønnen renspyles og desinfiseres, etter at det er gjord tiltak
mot forurensning (sikring av brønntopp, fjerning av forurensningskilder). Renspyling, evt. også desinfisering, utføres av brønnborer. Santidig renses brønnpumpa. Desinfisering gjøres ved å tilsette klorin
via brønntoppen (NB! Klorin er etsende, pass øyne, hud og klær). Det anbefales 1 liter klorin pr 400 l
vann.
Følgende dimensjoneringsgrunnlag kan benyttes:
-

4 toms brønn (115 mm): Brønnens vanndyp i meter x 10 (eks. 60 m dyp x 10 = 600 l)

-

5 toms brønn (140 mm): Brønnens vanndyp i meter x 15 (eks. 60 m dyp x 15 = 900 l)

-

6 toms brønn (165 mm): Brønnens vanndyp i meter x 20 (eks. 60 m dyp x 20 = 1 200 l)

Sirkuler vannet i brønnen ved hjelp av pumpa (stikk slangen tilbake i brønnhullet), til det lukter klor
av vannet. La vannet i brønnen stå 2-3 timer, og pump deretter vannet ut av brønnen til det ikke lukter
mer klor. Før vannet prøvetas bør grunnvann pumpes ut av brønnen over en periode på 3-5 dager.
Det skal tas en vannprøve før grunnvannet benyttes til drikkevann og matlaging, og det anbefales en
”komplett” analysepakke i hht. tabell 1 og 2. Dette koster 3-4 tusen kroner, men det er verdt å vite hva
man får i seg av ulike stoffer gjennom drikkevannet.
Det bør som et absolutt minimum tas prøver av tarmbakterier, kimtall, pH, jern og mangan, ammonium, nitrat, nitritt og organisk stoff før grunnvannet tas i bruk.
Det er behov for en steril flaske til analyse av tarmbakterier, og en flaske til de øvrige parametre. Sørg
for å få en beskrivelse av prøvetakingsprosedyrer fra laboratoriet, og følg rutinene punkt for punkt.

5. Behov for vannbehandlingsanlegg
Se pkt. 10.

10. Behov for vannbehandlingsanlegg
Vannanalyser fra borebrønner på Nesodden viser at mange brønner er forurenset av tarmbakterier, har
for høyt innhold av kimtall eller har høye verdier av jern, mangan og/eller kalk.
Før man går til anskaffelse av vannbehandlingsanlegg, er det viktig å merke seg følgende:
•

Sørg for at brønnen er tilfredsstillende sikret mot påvirkning av overflatevann og overflatenært
grunnvann.

•

Kartlegg evt. nærliggende forurensningskilder, og gjør tiltak for å redusere forurensningen.

•

Når tiltak er utført, tas det en vannprøve som analyseres på tarmbakterier og fysikalsk kjemiske parametre som nevnt i tabell 1 og 2. Analysene utføres på et akreditert laboratorium.

•

Behovet for vannbehandling vurderes på nytt på bakgrunn av analyseresultatene.

•

Kontakt evt. leverandører av vannbehandlingsanlegg.

Leverandør / installatør av vannbehandlingsanlegget bør gi en funksjonsgaranti på at renseanlegget gir
den ønskede effekt, og at den ikke medfører øket bakterievekst, økt korrosjonseffekt eller tilførsel av
stoffer til drikkevannet i høyere konsentrasjoner enn nødvendig.
Alle vannbehandlingsanlegg har behov for service eller vedlikehold. Inngå serviceavtale med leverandør, eller sørg selv for å utføre vedlikehold i hht. bruksanvisning.
Aktuelle vannbehandlingsmetoder
Tarmbakterier:

Partikkelfilter + UV-lampe.

Jern og mangan:

Jern- og manganfilter (oksidasjon og filtrering, Gøinge-filter, grønnsandfilter)

Kalk / hardt vann:

Avherding / ionebytter. Avmagnetisering. Ved bruk av ionebytter bør
drikkevann og vann til matlaging ledes utenom vannbehandlingsanlegget.

Vær oppmerksom på at det er behov for returspyling av vannbehandlingsanlegg for jern/mangan og
kalk. Det er indikasjoner på at spyling av avherdningsanlegg og utslipp av kalkholdig vann til lokale
avløpsrenseanlegg kan medføre dårlig slamavskilling og gjentettingsproblemer på gråvannsrenseanlegg og på infiltrasjonsanlegg. Utslipp av kalkholdig vann anbefales derfor ledet til terreng eller pukkfylt grøft, og ikke til lokale renseanlegg.

11. Henvisninger
For mer informasjon om grunnvann, brønner og berggrunn etc, henvises til følgende linker:
www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse
Gå inn på Georessurser og videre til grunnvann. Her ligger mye informasjon om
grunnvann, tips, veiledning og oversikt over brønnborere. Se også under databasen
GRANADA for oversikt over borede brønner.

www.sgu.se

Sveriges geologiske undersøkelse (nyttig informasjon om grunnvann)

For mer informasjon om vannforsyning, vannkvalitet og lovverk, henvises til følgende linker:
www.mattilsynet.no

Her finnes ulike linker, bl.a til lovverk vedrørende vannforsyning.

www.folkehelseinstituttet.no , se under Tema, Drikkevannsforsyning i spredt bebyggelse, og videre
Vannforsyningens ABC

For mer informasjon om vannbehandling henvises til følgende linker:
www.vannbehandling.no
www.novatek.no
www.rentvann.no
www.hoh.no
www.hyttetorget.no
Se også www.nettkatalogen.no/bransjelist/vannrensing

For mer informasjon om brønnborere og rådgivere vises til oversikt på www.ngu.no, under georessurser, grunnvann, bruk av grunnvann, bore en brønn, borebrønner i fjell (rød tekst), organisasjoner, konsulenter, brønnboring. Søk evt. også på gule sider.
Etter det vi (Asplan Viak) kjenner til er det fire brønnboringsfirmaer som har lang erfaring fra boring
på Nesodden (men vi ser ikke bort fra at det er flere):
Østfold brønnboring, Fredrikstad:

Tlf: 69 32 94 03

Båsum boring, Krødsherad:

Tlf: 32 14 78 20

Brødrene Myhre, Jevnaker:

Tlf: 32 11 44 80

Universal brønnboring, Oslo:

Tlf: 22 72 15 00

Vedlegg 1: Utdrag av de vanligste prøvetakingsparametrene for grunnvann i fjell.
Tabell 1. Sensoriske parametere
Nr.

Parameter

Enhet

Grenseverdi

1

Farge

Milligram/l Pt

20

2

Lukt

Terskelverdi

3

Smak

Terskelverdi

4

Turbiditet

FNU

2 ved 12 ° C
3 ved 25 ° C
2 ved 12 ° C
3 ved 25 ° C
1

Merknader
Jf. med smaksprøver.
Jf. med luktprøver.
Utgår som parameter i råvann.
Ut fra behandlingsanlegget.

Tabell 2. Kjemiske og fysiske parametere
Nr.
18
19
28
31
34
35

Parameter
Aluminium
Ammonium
Fluorid
Jern
Klorid
Konduktivitet

Enhet
Milligram/l Al
Milligram/l N
Milligram/l F
Milligram/l Fe
Milligram/l Cl
Millisiemens/m (mS/m) ved
25 ° C
Milligram/l Cu
Milligram/l Mn
Milligram/l Na
Milligram/l N

Grenseverdi

36
39
40
42

Kopper
Mangan
Natrium
Nitrat (NO3 -N)

43
44
46

Nitritt (NO2 -N)
Milligram/l N
pH (Surhetsgrad)
Plantevernmidler - Mikrogram/l
total

0,05
6,5 - 9,5
0,50

48

Radon

Bequerel/l
(Bq/l)

100

53

Totalt organisk
karbon (TOC)

Milligram/l C

5,0

0,2
0,50
1,5
0,2
200
250
0,1
0,05
200
10

Merknader

Vannet skal ikke være korrosivt.
Vannet skal ikke være korrosivt.
Ut fra behandlingsanlegget.

Kan redusere blodets evne til oksygentransport, særlig hos spebarn.
Verdier over dette indikerer avløpsvann.
Vannet skal ikke være korrosivt.
Plantevernmidler - total er lik summen av
de enkelte plantevernmidlene som undersøkes og kvantifiseres i måleprogrammet,
jf. merknader for plantevernmidler - enkeltvis.
Trenger ikke måles dersom det er dokumentert at verdiene er vesentlig under
grenseverdien. Dersom radonkonsentrasjonen i vann fra enkelthusholdningers
vannforsyning overskrider 500 Bq/l, bør
det iverksettes tiltak.
Det er ikke nødvendig å måle denne parameteren for forsyninger på mindre enn
10.000 m3 pr. døgn.

1Med plantevernmidler menes: organiske insektmidler, organiske ugressmidler, organiske soppmidler, organiske nematodemidler, organiske middmidler, organiske algemidler, organisk rottegift, organiske slimmidler, lignende produkter (bl.a.
vekstregulatorer) og deres relevante metabolitter og nedbrytnings- og reaksjonsprodukter.

