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Sammendrag:

Bamble kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.
I Bamble kommune er der lite med løsmasser, og grunnvannsforsyning er derfor mest bare
aktuelt fra berggrunnen. Grunnfjellsbergartene i området gir 0.1-0.3 l/s. Langs kysten er der
fare for saltvannsinntrenging, og det er små nedbørfelt slik at magasinet lett blir for lite.
Dette gjelder alle de tre prioriterte områdene Valle, Sandvika-Buvollen og Kjønnøya.

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 kommuner som har størst behov i
henhold til GIN’s 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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1. Generelt om grunnvannsmuligheter i Bamble kommune
Det er lite med løsmasser i Bamble kommune. Grunnvannsforsyning er derfor i
hovedsak aktuelt kun ved brønnboring i fjell.
Bergartene i Bamble består for det meste av prekambriske gneiser dannet fra
kvartsrike sedimenter og fra granittiske til gabbroide størkningsbergarter.
Gneisene stryker nordøst-sydvest i sonevis veksling og skjæres ved Langesund
i nordøst av de yngre kambrosiluriske skifre.
Gneisenes vanngiverevne vil ventelig variere som følge av variasjonen i sammensetning. De granittiske gneisene og tildels de kvartsrike gneisene, som det er
mest av i området, ventes å gi best resultat og være middels gode vanngivere
med rundt 0.3 l/s. Boringer mot sprekkesoner gir ofte mer vann enn boringer i
bergartene forøvrig.

2. Forurensningskilder.
Vi kjenner ikke til større forurensningskilder som kan påvirke vurderte grunnvannsforekomster for de prioriterte områdene.

3. Prioriterte områder
VALLE
Vannbehovet er oppgitt til 0.9 l/s. Det finnes allerede en rekke private brønner i
fjell i dette området (Fig.1) som gir vannmengder fra i underkant av 0.1 l/s til
opp mot 0.2 l/s. Det har vært problemer med blakking av vann, kaolinitt, og
tildels bakterieinfisert vann i disse brønnene. I tillegg er det et begrenset nedbørfelt og fare for drenering av vann fra nabobrønner. Det er også fare for
saltvannsinntrenging i brønner nær strandlinjen ved høyt vannforbruk. Eksisterende brønner er tildels plassert gunstig med hensyn på sprekker-svakhetssoner. Det er derfor selv med boring på de mest gunstige steder mest sannsynlig at det må bores flere brønner for å dekke ønsket vannbehov.

Fig.1. Utsnitt av kartblad (M711) 1712-I Langesund og 1712-IV Kragerø som
viser områder som er undersøkt og vurdert med tanke på uttak av grunnvann
fra berggrunnen.

SANDVIKA-BUVOLLEN
Vannbehovet er ca. 0.6 l/s. Et borhull i bergartene i dette området antas å gi
0.2-0.3 l/s. Det vil være gunstig å sette borhullet nær sprekker-svakhetssoner
(Fig.1).

KJØNNØYA
Vannbehovet er oppgitt til 0.6 l/s. Området (Fig.1) har lav høyde over havet og
ved boring nær sjøen er det fare for saltvannsinntrengning ved høyt vannforbruk
og/eller dype brønner. Brønnene i området viser ingen eller bare liten saltvannsinntrenging. To brønner i området gir hver vannmengder opp mot 0.3 l/sek., og
nye boringer vil neppe gi mer enn dette. Nedbørsfeltet og grunnvannsmagasinet
er begrenset slik at en brønn kan gå tørr ved boring og tapping av en ny brønn.

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.

