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BEMERK
at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter
oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de
kommunene som har størst behov i henhold til GiNs målsetting. I A-kommunene
gjøres det feltarbeid, mens det ikke gjøres feltarbeid i B-kommunene. Der baseres
vurderingene på eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny
viten innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen bære preg av om den
omhandler en A-kommune eller en B-kommune.
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Sammendrag:

Jondal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.
Kommunen har ikke prioritert spesielle områder i forbindelse med GiN-prosjektet.
Rapporten gir en generell omtale av grunnvannsmulighetene i Jondal kommune, basert på
tilgjengelig geologisk bakgrunnsmateriale og en kort feltbefaring. Det er trolig gode
muligheter for grunnvannsuttak fra løsavsetningene i området Jondal-Krossdalen.
Rapporten inneholder også litteraturreferanser og referanser til tidligere utførte
grunnvannsundersøkelser.
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Kommunen har ikke prioritert noen spesielle områder.
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1 Generelt om grunnvannsmulighetene i Jondal kommune
Berggrunnen i Jondal kommune er i de sørlige delene dominert av granitt,
granodioritt og kvartsdioritt. Dette er bergarter som til vanlig gir vannmengder
mellom 0.10 og 0.5 l/s i et borehull. I de sentrale- og nordlige deler av
kommunen finnes en rekke ulike bergartstyper forekommer i øst-vestgående
soner. Mylonittiserte granittiske gneiser, kvartsitt, kvartsskifer og metaryolitt er
alle bergarter som antas å gi mellom 0.10 og 0.4 l/s i et borehull. De øvrige
bergartene som amfibolitt, amfibolittisk gneis og glimmerskifer/fyllitt er dårligere
vanngivere og gir sjelden større vannmengder enn 0.2 l/s i et borehull.
Boringer mot bruddsoner eller oppsprukne partier kan gi større vannmengder
enn boringer i bergarten forøvrig, men ved boringer i kystsonen kan dette øke
risikoen for at sjøvann trenger inn i borehullet. Nærmere lokalisering av borehull
bør utføres av en hydrogeologisk sakkyndig.
I Jondal kommune er det flere steder muligheter for uttak av grunnvann fra
løsmasser. De største mulighetene finner vi i området Jondal-Krossdalen
(Fig.1). I hele dalføret er det mange sand-og grusavsetninger langs vassdraget
som kan egne seg for grunnvannsuttak. Mulighetene kan avklares ved prøveboringer. Ved Dalen sør for Svåsand er det tidligere påvist en god grunnvannsforekomst (Aqua-Terra,-87). Det kan også være muligheter for mindre uttak av
grunnvann ved Bakko der Storelvi munner ut i Herandsvatnet.

2 Forurensningskilder
Det er ingen forurensingskilder av betydning som kan påvirke grunnvannsforekomster i Jondal kommune.

3 Prioriterte områder
Jondal kommune har ikke prioritert områder som ønskes vurdert i GiN-programmet.
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Fig. 1 Utsnitt av kartblad (M711) 1315 IV Jondal som viser områder med
muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser i Jondal
kommune.
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4 Tidligere undersøkelser
Nedenfor er det vist en liste over tidligere undersøkelser i kommunen. Listen er
basert på tilgjengelige data. Det kan imidlertid finnes mer data som i denne
omgang ikke er registrert.
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Angivelser brukt på kart

I prosjektet "Grunnvann i Norge" (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem
som beskriver muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning.
Klassifiseringen bygger på en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i
området sett i forhold til dokumentert vannbehov.
Antagelsen bygger for A-kommunene på befaring og geologisk materiale, for Bkommunene i hovedsak på en vurdering av geologiske- og topografiske kart
samt tilgjengelig litteratur.

God

Muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning
for den aktuelle lokalitet er god. Dette innebærer at
hydrogeologiske feltundersøkelser er utført (boringer,
prøvepumping, geofysiske undersøkelser, befaring
med tanke på boring i fjell, sprekkekartlegging m.m)
med positivt resultat.
Betegnelsen god kan også benyttes hvis vannbehovet
er svært lite i forhold til bergartenes/løsmassenes
forventede vanngiverevne.

Mulig

Det finnes muligheter for å benytte grunnvann som
vannforsyning for den aktuelle lokalitet. Dette
innebærer at hydrogeologiske undersøkelser ikke er
gjennomført.
Områder hvor det allerede er utført hydrogologiske
undersøkelser, uten sikker positiv eller negativ
konklusjon vil som regel være klassifisert som "mulig".

Dårlig

Mulighetene for å benytte grunnvann som
vannforsyning for den aktuelle lokalitet er dårlig. Dette
innebærer at hydrogeologiske feltundersøkelser er
utført (boringer, prøvepumping, geofysiske
undersøkelser, befaring med tanke på boring i fjell,
sprekkekartlegging m.m.) med negativt resultat.
Betegnelsen dårlig kan også benyttes hvis
vannbehovet er svært høyt i forhold til forventet
vanngiverevne i fjell/løsmasser.
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