
 

 

OPPDRAGSNR. A101139 

DOKUMENTNR.  

VERSJON 01 

UTGIVELSESDATO 14.05.2018 

UTARBEIDET Jostein Soldal 

KONTROLLERT Halvor Saunes 

GODKJENT Jostein Soldal 

04 2018 

POV PLAN OPPMÅLING VALDRES 

KALPLASSEN FJELLTAK 

KONSEKVENSVURDERING AV 

FORURENSING TIL VANN OG 
GRUNN 
Fagrapport 

  



 

 2 /25 
 

INNHOLD 

1 Innledning 4 

2 Metoder 5 

2.1 Konsekvensvurdering 5 

2.2 Eksisterende informasjon 6 

2.3 Feltarbeid 6 

3 Områdebeskrivelse 6 

3.1 Topografi 6 

3.2 Berggrunn 7 

3.3 Løsmasser 9 

3.4 Overflatevann 10 

3.5 Grunnvann 10 

4 Feltbefaring 12 

4.1 Kartlegging av svakhetssoner og sprekkesystemer 12 

4.2 Kartlegging av vannforekomster 15 

4.3 Lagring av masser 16 

5 Konsekvensvurdering 18 

5.1 Jordbruksområder/byggeområder og stabilitetsforhold 18 

5.2 Vannforsyning for nærområdet 19 

5.3 Grunnvann som ressurs for vannverk 20 

5.4 Spredning av forurensing til jord og vann 21 

6 Diskusjon 22 

7 Referanser 24 

8 Vedlegg 1 24 

  



 

 3 /25 
 

Sammendrag 

COWI har utført en konsekvensutredning for spredning av forurensing til jord og vann fra Kalplassen 

fjelltak. I fjelltaket er det uttak av gneis, samt et asfaltverk. Fjelltaket har vært i drift siden 1987, det 

ble da etablert på bunnkote på 391 moh. Grunnet en økt etterspørsel til veibygging og veivedlikehold 

er det et ønske om å utvide steinbruddet. Den planlagte utvidelsen innebærer en økning i areal og 

dybde der fremtidig bunnkote blir 379 moh.   

Det er ingen vannforsyninger nedstrøms steinbruddet og et begrenset grunnvannspotensiale. Det er 

lagret store masser knust stein og gjenbruksasfalt i bruddet, og på vinteren blir det deponert snø. Alt 

overvann blir ledet ned i en myr som har lav gjennomstrømningshastighet som vil holde igjen 

partikler.  

Lekkasje fra drivstofftanker kan potensielt føre til store utslipp, men dersom reglene i Tankforskriften 

følges er det liten sannsynlighet for at slike store utslipp kan forekomme. Lekkasje fra maskiner er 

det større sannsynlighet for, men det vil stort sett dreie seg om mindre utslipp. Det bør være 

utarbeidet beredskapsplan dersom uhell forekommer.  

Drift i et steinbrudd vil alltid medføre en økt fare for forurensing på grunn av maskinelt utstyr og 

drivstoff. Vi vil derfor anbefale at det blir etablert et sedimentasjonsbasseng med dukket utløp 

nedenfor de lagrede massene. Foreslått størrelse på sedimentasjonsbassenget er et areal på 10 m² 

og 1,5 m dypt. Sedimentasjonsbassenget vil fange partikler og potensiell forurensing, og et dukket 

utløp vil stoppe potensielle oljeutslipp før det når Bleikemyre. Vi vil også anbefale at det blir tatt 

vannprøve 4 ganger i året som analyseres for suspendert materialet, nitrogen og olje.  
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1 Innledning 
I forbindelse med en planlagt utvidelse av Kalplassen Fjelltak er COWI AS engasjert av POV Plan og 

Oppmåling Valdres AS for å utføre en konsekvensutredning i forhold til spredning av forurensing til 

grunn og vann. Utvidelsen for Kalplassen fjelltak er innunder PlanID: 0542DR238. 

Kalplassen fjelltak er lokalisert i Nord-Aurdal kommune i Oppland (Figur 1). Steinbruddet har vært i 

drift siden 1987 og siden da har det vært et aktivt uttak av masser på ca 20-25 000 m³ per år. I 2016 

etablerte Veidekke Industri et asfaltverk for produksjon av ferdig asfaltmasse og siden da har 

produksjonen økt til ca 40-60 000 pfm (prosjekterte faste masser) m³.  

På grunn av økt etterspørsel er det planer om å utvide steinbruddet. 

 

 
Figur 1 Kalplassen fjelltak i Nord-Aurdal kommune. Fjelltaket er markert med rød firkant. 
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2 Metoder 
2.1 Konsekvensvurdering 

 

For vurdering av konsekvenser er metode for ikke-prissatte konsekvenser som er beskrevet i Håndbok 

V712, Konsekvensanalyser (2014) fra Statens vegvesen benyttet (erstatter Håndbok 140, 

Konsekvensanalyser (2006) etter omnummerering av Statens vegvesens håndbøker).  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, 

omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Med 

omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 

områdene, og graden av denne endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av 

verdien på det enkelte element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både 

verdi, omfang og konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil 

medføre. 

 

Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte (Figur 2). I viften kommer det fram en 

konsekvensskala fra meget stor positiv/negativ til ubetydelig på begge sider av skalaen angitt med 

farger fra lilla til hvit og med koding (++++ via 0 til ----).  

 

 

Figur 2 Konsekvensvifte etter Statens vegvesens håndbok V712 (2014). 
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2.2 Eksisterende informasjon 
Informasjon om berggrunn og løsmasser i området finnes i kartdatabasen til Norges geologiske 

undersøkelse (NGU). Informasjon om lokale drikkevannsbrønner og deres yteevne er registrert i 

NGUs brønndatabase GRANADA. Det er også tilsendt informasjon fra Plan og Oppmåling Valdres AS. I 

grunnforurensingsdatabasen til Miljødirektoratet er det ikke registrert forurensing i grunnen eller 

mistanke om forurensing i området. Nærmeste resipient er Fløafjorden (VannID: 012-6817-L) som 

ligger ca. 730 meter fra steinbruddet. Fløafjorden er registrert som en innsjø med godt økologisk 

potensial (Vann-Nett). 

 

 

2.3 Feltarbeid 
Feltarbeid ble utført 16.april 2018. Karlegging av grunnvann og overflatevann ble gjort ved 

observasjoner og målinger av elektrisk ledningsevne og temperatur i alle forekomster av vann. 

Grunnvann i fjell forekommer i all hovedsak i sprekker i fjellet. Sprekkeforhold ble kartlagt inne i og 

rundt pukkverket. Løsmassene i området ble undersøkt med hensyn på sammensetning, utbredelse 

og tykkelse. Det lå fortsatt mye snø i deler av området, noe som gjorde kartleggingen utfordrende. 

Inne i bruddet lå det lite snø, men mest i terrenget rundt anlegget. 

 

3 Områdebeskrivelse 
 

3.1 Topografi 
Landskapet ved Kalplassen fjelltak er dominert av et delvis kupert område som heller svakt sørvest 

mot Fløafjorden. Mot vest er det ca 750 meter skog ned mot Fløafjorden. Nærmeste bebyggelse er 

630 meter fra eksisterende asfaltfabrikk. Statens vegvesen sin kontrollstasjon ligger på motsatt side 

av E16 ca. 500 meter fra planområdet.  
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Figur 3 Terrengmodell av området rundt Kalplassen fjelltak. Rød linje viser den planlagte utvidelsen av areal. Oransje linje 
markerer omtrent hvor masser blir lagret i dag. Grønt areal viser hvor det ligger en myr. Det ligger en bekk rett øst for 
steinbruddet, det kommer ikke til synes i dette kartet på grunn av et høydedrag.  

3.2 Berggrunn 
Kalplassen fjelltak tilhører det senprekambriske grunnfjellet innenfor Oslofeltet. Berggrunnen består 

av en grå til mørkegrå båndet gneis med varierende kornstørrelse og til delt høyt kvarts innhold. Det 

er også flere amfibolittbånd og granatførende områder. Bergarten er omdannet fra sandstein og 

skifer og ble dannet for 1590-1490 millioner år siden (www.ngu.no/ N50 kartblad). Rett nord for 

Kalplassen ligger Synnfjelldekket med bergarter som sandstein, skifer og fylitt (senproterozoisk til 

senordovicisk alder). Et eksempel på bergarten i bruddet er vist i Figur 4.  

 

Figur 4 Båndet gneis med røde granat krystaller. Båndingen er lagdelingen i geisen, kommer ikke så tydelig frem i dette 
bildet. Granaten er rød, plagioklas hvit, biotitt svart og kvarts blank/delvis gjennomsiktig utseende. 

Granat 

Biotitt 

Plagioklas 

Kvarts 

http://www.ngu.no/
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Figur 5 Berggrunnsgeologisk kart fra NGU. 

 

NGU gjennomførte i 2011 en vurdering av berg og pukkverk i Norge, blant annet bruddet ved 

Kalplassen fjelltak (Forekomstområdet 2054-501, NGU). Den dominerende bergarten består av en 

grå gneis som inneholder granater. Bergarten har gode mekaniske egenskaper og blir sett på som en 

meget viktig lokal ressurs.  

I forbindelse med kartleggingen til NGU ble det gjort to analyser av bergarten. Mineralene i 

bergarten ble identifisert i tynnslip av en gneis fra produksjon og en porfyr fra maskinkult (Tabell 1). 

Hovedinnholdet i gneisprøven er kvarts, biotitt og plagioklas, med mindre mengder av blant annet k-

feltspat og granat. Porfyrprøven inneholder hovedsakelig epidot, plagioklas og kvarts, med mindre 

mengder av blant annet hornblende og biotitt. 

 

Tabell 1 Tynnslip analyser av gneis og porfyr fra Kalplassen fjelltak (Pukkdatabasen, NGU). 

Gneis (Feltprøve 542-501-1-1)  Porfyr (Feltprøve: 542-501-1-2) 

Mineral Innhold i % Epidot 29 

Kvarts 54 Plagioklas 25 

Biotitt 15 Kvarts 13 

Plagioklas 10 Hornblende 10 
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3.3 Løsmasser 
Området ved Kalplassen fjelltak er dominert av sammenhengende dekket med morenemateriale, 

stedvis med stor mektighet (Figur 6). Materialet er vanligvis hardt sammenpakket og dårlig sortert og 

kan inneholde alt fra leire til stein og blokk. Kalplassen fjelltak ligger over marin grense.  

 

Figur 6 Løsmassekart fra NGU sin kartdatabase. Svart omriss markerer omtrentlig plassering av steinbruddet. 

 

  

Kalifeltspat 8 Biotitt 8 

Granat 8 Sericitt 8 

Sericitt 5 Granat 3 

  Kalkspat 2 

  Oksyd 2 



 

 10 /25 
 

3.4 Overflatevann 
Det er en bekk øst for steinbruddet, utenfor reguleringsplanområdet. Den renner langs en 

forsenkning i terrenget i en sørøstlig retning. Vi kjenner ikke til at vannet fra denne bekken blir brukt 

til noe spesifikt formål. Rett vest for anlegget ligger Bleikemyre. Overvann fra anlegget blir i dag ledet 

ut i myren og fremtidig drift skal gjøre det samme. Det ble ikke observert noen elv eller tydelig 

bekkesig ut av myrområdet, det er heller ikke registrert elv/bekk i dette området på 

elvenettverkdatabasen (ELVIS) til NVE. Vannet fra myren blir mest sannsynlig drenert i løsmassene 

ned mot Fløafjorden som ligger ca. 500 meter fra myren.  

 

Figur 7 Bekk øst for planområdet. 

 

3.5 Grunnvann 
NGU har tidligere kartlagt grunnvannsforekomsten i Nord-Aurdal kommune (NGU, 1988). I rapporten 

er blant annet vanngiverevnen i løsmasser og berggrunn vurdert. I rapporten er vanngiverevnen til 

berggrunnen ved Kalplassen vurdert til å være under 500 liter/timen og kan være egnet som 

vannkilde til hytter, enkelt hus eller små gårdsbruk (Figur 8). Ved boring i fjell etter grunnvann må 

borehullet krysse vannførende sprekker eller knusningssoner. Disse kan i noen tilfeller være tette av 

sekundærmineral, noe som vanskelig kan forutsies før boring. Vanngiverevnen til en bergart er også 

avhengig av lokale forhold som blant annet sprekkemønster og topografi. 
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Figur 8 Utsnitt fra NGU, 1988. 

 

 

Grunnvannsdatabasen GRANADA viser at det er en fjellbrønn i steinbruddet og en rett øst for 
planområdet, langs hovedveien. Omtrent 700 meter mot vest, langs Fløafjorden er det registrert fem 
sonderingsbrønner og to løsmassebrønner (Figur 9). De syv brønnene langs Fløafjorden er boret i 
forbindelse med grunnvannsundersøkelser av NGU. Fjellbrønnen i steinbruddet blir brukt til vanning 
av massene for å unngå støv (Driftsleder på anlegget). For fjellbrønnen øst for Kalplassen er det ikke 
oppgitt bruksinformasjon.  
 

Kalplassen 
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Figur 9 Oversikt over brønner i nærheten til Kalplassen fjelltak og grunnvannspotensial i løsmassene. (www.ngu.no). 

 

 

4 Feltbefaring 
4.1 Kartlegging av svakhetssoner og sprekkesystemer 

 

Lineasjoner/svakhetssoner i berggrunnen i området rundt pukkverket ble identifisert basert på 

satellittfoto og berggrunnsgeologisk kart. Svakhetssonene er definert som kløfter og søkk i terrenget, 

ofte med bekker og myr i midten.  Figur 10 viser svakhetssoner i området med retning NNV-SSØ 

retning på begge sider av steinbruddet. 
 
 
 
 
 

http://www.ngu.no/
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Figur 10  Skyggerelieff kart basert på en digitalterrengmodell fra www.hoydedata.no med oversikt over 
lineamenter/svakhetssoner, myr og elv i området rundt steinbruddet.  

 
Sprekkemålinger ble gjort ved to lokaliteter utenfor og to lokaliteter i steinbruddet. Målingene viser 

at gneisen har en lagning med fall 50 grader mot NØ (Figur 11A). I tillegg er det målt inn flere mindre 

dominerende sprekkesystem med relativt steilt fall: 

1. NV-SØ orientering med fall 50-70 grader mot Nord-Øst (lagning). 

2. V-Ø med fall rundt 38 grader sør 

3. N-S med fall 78 grader Vest 

Avstanden mellom sprekkene varierer i alle sprekkesystemene, men ligger i hovedsak mellom 0,1 og 

2 meter. Det ble registrert en svakhetssone sørøst i bruddet. Sonen er ca 10 meter og inneholder 

knust materialet.  

Det ble observert en vannførende sprekk vest i steinbruddet (Figur 11B), ved brønn 1. Det lå mye snø 

i området rundt steinbruddet som smeltet, noe som gjorde det noe utfordrende å finne vannførende 

sprekker. Det ble informert av driftssjefen på området om at det ikke har vært noen problem med 

vannførende sprekker tidligere.  

 

Kalplassen 

http://www.hoydedata.no/
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Figur 11 A) Viser den typiske orienteringen i bruddet. B) Knusningssonen helt sørøst i bruddet. 

 

 

Figur 12 Vannførende sprekk i bruddet. Rød pil indikerer hvor vann kommer ut. Sprekken er lokalisert rett ved brønn 1. 

A B 
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4.2 Kartlegging av vannforekomster 
Det er observert ett bekkeløp øst for steinbruddet og en myr mot vest. I den nordlige delen av 

bekken er vannet stillestående (Figur 14A), mens det begynner å renne der bekken er markert inn på 

kartet. Alt overvann fra steinbruddet blir ledet ned mot myren. Det er to grunnvannsbrønner inne i 

steinbruddet, bare en registrert på GRANADA. Den ene brønnen tilhører Valdres Pukkverk og den 

andre asfaltverket (Figur 14B). Vannet blir brukt til vanning av massene og i asfaltproduksjonen, og 

benyttes ikke til drikkevann. Det ble utført måling av ledningsevne og temperatur i vannet, noe som 

kan gi indikasjoner på vannets oppholdstid i grunnen. Grunnvann har generelt høyere ledningsevne 

enn overflatevann. 

Området nordøst for steinbruddeter relativt flatt omtrent 250 meter før terrenget stiger raskt opp til 

Turtilberget. Omtrent 1,1 km sørøst ligger Nordåkselve (16,31 km²) og omtrent 1,2 km mot nordvest 

er Brusogoelve (8,26 km²). Basert på kart fra NEVINA vil mesteparten av overflatevann fra 

fjellområdene drenere mot disse to elvene.  

I den stillestående delen av bekken er det målt en lavere ledningsevne enn i den delen av bekken 

som har sterkere strøm. Dette kan bety at det er en «påfylling» av vann i elven, kanskje fra et 

grunnvannsmagasin. I brønn 1 er det 8,4 meter ned til vann som har en ledningsevne på 220 µS/cm. 

Brønnen ble logget ned til 90 meter og har en stabil ledningsevne rundt 240 µS/cm i hele vannsøylen. 

I brønn 2 er det 1,7 meter til vann som har en ledningsevne på 64 µS/cm. Ledningsevnen i brønnen 

stiger ned til 6 meter, fra 6 meter til 60 meter er ledningsevnen stabil rundt 515 µS/cm. En mer 

detaljert logg av ledningsevne fra brønnen er vist i vedlegg 1. 

Det var mye snø i området så det var ikke mulig å gjøre målinger i myren.  

 
Figur 13 Figuren viser ledningsevnemålingene gjort i bekken øst for steinbruddet (markert med grønne punkt) og i toppen på 
brønnene (brune punkter). Verdiene er gitt i µS/cm. 

 
 

1

 

2
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Figur 14 A) Bildet av den stillestående delen av bekken. B) Bilder av brønn 2. 

 
 

4.3 Lagring av masser 
Helt øst i steinbruddet er det et mellomlager for grov knuste masser og gjenbruksasfalt (Figur 15). 

Det ligger til enhver tid anslagsvis 6000 tonn gjenbruksasfalt på området. All gjenbruksasfalt blir 

brukt videre i produksjonen til Veidekke som har et anlegg på plassen. Gjenbruksasfalt utgjør ca. 9 % 

av ferdig produsert asfaltmasse der gjenbruksasfalt blir brukt. Gjenbruksasfalt blir mellomlagret i 

inntil 3 år. Det blir også lagt organisk material på området, f. eks trevirke, etc.  På vinteren blir snø fra 

brøytebiler fra området dumpet her. Før masser blir brukt i asfaltproduksjon blir det knust til finstoff. 

Det er to lagerbygg/rubbhaller for oppbevaring av finknust asfalt og gneis i steinbruddet (Figur 16). Det 

ligger også grovknust stein til mellomlagring i selve bruddet (Figur 17). 

B 

A 
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Figur 15 Området som blir brukt til lagring av masser er vist med en lys rød farge. Pilene viser dreneringsveien til vann som 
renner gjennom massene. Alt vann vil renne ned til myren. Det er to rubbhaller/lagerbygg for oppbevaring av oppknust 
finstoff.  

 

Figur 16 Bildet av lagrede masser fra vest mot øst. Myren ligger mot venstre i bildet. De to svarte pilene indikerer takene på 

lagerhallene/rubbhallene og den rød pilen viser toppen på asfaltverket. 
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Figur 17 Mellomlagring av knust og sprengte masser skjer også i selve bruddet. I bildet er det også mulig å se den ene 
knusemaskinen og det røde bygget lengst vekke er asfaltverket.  

 

 

5 Konsekvensvurdering 
Ved dagens forhold er det ikke registrert konflikter i forhold til spredning av forurensing eller andre 

forhold knyttet til vannforsyning. Den planlagte utvidelsen av steinbruddet som innebærer en 

utvidelse av areal og en senkning av bunnen av dagens brudd med 12 meter, kan potensielt påvirke 

grunnvannet og overflatevannet i området og dermed omkringliggende miljø. Det er foretatt en 

vurdering av mulige konsekvenser av denne utvidelsen for de forskjellige miljøene som kan påvirkes. 
 

5.1 Jordbruksområder/byggeområder og stabilitetsforhold 
 
Verdivurdering: 

En endring av grunnvannstanden i et området kan gi setninger i løsmassene og skade 

jordbruksarealer og byggegrunn. I området øst for steinbruddet er et industriområdet med noen 

næringsbygg og litt lengre vekk er det noen bolighus som ligger langs hovedveien. Mot øst mot 

Fløafjorden er det utmark og skog. 

 

Verdi: Middels 
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Omfangsvurdering: 

Løsmassene i området rundt steinbruddet består av morene av varierende tykkelse. Leire er de mest 

utsatte løsmassene i forhold til setninger, men det er ikke kartlagt eller registrert leire i nærheten av 

steinbruddet. Området ligger også over marin grense. Det er lite vannsig fra relativt tette 

morenemasser til berggrunnen under, og en senkning av bunnen av bruddet har trolig lite påvirkning 

på grunnvannet i morenemassene. På høydedragene rundt steinbruddet er det lite løsmasser og 

ingen bebyggelse eller jordbruksareal. Basert på denne informasjonen anses det som lite sannsynlig 

at tiltaket skal skape ustabile grunnforhold i området. 
 
 
 

  
 
 
Konsekvens av tiltaket: 

Konsekvens: Liten negativ (-) 
 

 

5.2 Vannforsyning for nærområdet 
 

Verdivurdering: 

Den nærmeste private drikkevannsbrønnen ligger ca 800 meter nord for steinbruddet, på østsiden av 

hovedvegen (E16). Det er to fjellbrønner i steinbruddet og en fjellbrønn i Kalplassen næringspark. 

Brønnene i steinbruddet blir brukt til vanning av masser og i asfaltproduksjonen. Valdres pukkverk 

vurderer å etablere 1 fjellbrønn til lengre sørøst i bruddet. Det ligger totalt syv sonderings- og 

løsmassebrønner langs Fløafjorden, dette er undersøkelsesbrønner og ikke i bruk. Det er ikke kjent at 

vann fra bekken øst for steinbruddet blir brukt til noe spesifikt formål. 

 

Verdi: Middels 
 

      
 
 
Omfangsvurdering: 
 
Overvann fra steinbruddet blir ledet (diffus avrenning) ned mot Bleikemyre i vest. Nedstrøms 

Bleikemyre er det ingen kjente elver eller bekker.  Nærmeste resipient er Fløafjorden som ligger ca. 
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730 meter fra steinbrudd. Fløafjorden er en kalkfattig og lite humuspåvirket innsjø med svakt sur til 

nøytral pH. Alt overvann vil renne over lagrede masser før det kommer til Bleikemyre. Deponerte 

masser vil kunne føre til økt partikkelinnhold i vannet, men vannet dreneres gjennom løsmasser og 

myr som videre vil fange opp det meste av partiklene i vannet. Arealet i dette området består av 

utmark og skog. Avrenning av overvann vil ikke påvirke noen kjente vannforsyninger.  

 

Under siste fase av utvidelsen skal bunnkoten senkes til kote 379. Grunnvannsnivået ble målt til 

henholdsvis 377 moh (Brønn 2) og 388 moh (Brønn 1). Frem til i dag har det ikke vært noen 

vannproblematikk i steinbruddet, men når bunnkoten senkes under grunnvannsnivå må vannet 

håndteres. Et alternativ til løsning kan være å pumpe grunnvannet ned mot myren, i lag med 

overvannet.  

En senkning av grunnvannsstanden kan potensielt påvirke vannstanden i bekken øst for 

steinbruddet. Bekken har en jevn tilføring fra grunnvannet og en senkning av grunnvannsnivået kan 

potensielt påvirke tilførselen av grunnvann og dermed vannføringen i bekken. Bekken ligger omtrent 

400 moh øst for bruddet før den renner mot sørøst, vekk fra steinbruddet.  
 
 
 
 

 
 
Konsekvens av tiltaket: 
Konsekvens: Liten negativ. 
 
 

5.3 Grunnvann som ressurs for vannverk 
 

Verdivurdering: 

De geologiske forholdene i området indikerer at det ikke er grunnvannsressurser av betydning til 

drikkevann for vannverk. Både i løsmassene og berggrunnen antas det å være et begrenset 

grunnvannspotensial (NGU, 1988).  

 

Verdi: Middels 
 

 
 
Omfangsvurdering: 
Bergarter med potensiale som vannkilde er viktig å være oppmerksom på for å hindre at den blir 

ødelagt for fremtidige generasjoner. I området nær steinbruddet er det lite sannsynlig at en 

drikkevannskilde etableres pga et begrenset grunnvannspotensiale og pga generell risiko for 

forurensing som følger anleggsarbeid. En utvidelse av steinbruddet vil i mindre grad påvirke denne 

vurderingen.  
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Konsekvens av tiltaket: 

Konsekvens: Liten intet (-) 
 
 

5.4 Spredning av forurensing til jord og vann 
Verdivurdering: 

Overvann vil stå for hoveddelen av spredning av potensiell forurensing til omkringliggende 

omgivelser. Det lagres mye masser på område, knust gneis, mellom lagret gjenbruksasfalt, snø og 

mindre mengder organisk materialet der overvann vil renne gjennom. En utvidelse av steinbruddet 

vil føre til større volum av lagrede steinmasser og gjenbruksasfalt lagret på område.  

Det er en generell risiko med drift av steinbrudd, der lekkasjer av olje og drivstoff fra maskiner kan 

føre til kjemisk forurensing av grunn og vann. Det er gass- og drivstofftanker på området, og tekniske 

anlegg som asfaltverket og en rekke store kjøretøy. 

Verdi: middels 

 

 

Omfangsvurdering: 

Den største delen av lagrede løsmasser er knust gneis, som består av langsomt forvitrende mineraler 

og vil ikke bidra til kjemisk forurensing. Det vil frigjøres nitrogen fra sprengstoff, men da det sprenges 

ca. 2-6 ganger i steinbruddet årlig vil ikke det utgjøre store mengder. Det må derimot forventes at 

overflatevann transporterer partikler som potensielt kan føre til estetiske og praktiske problemer, 

men vannet transporteres ned i en myr som har en langsom vanngjennomstrømning og vil holde 

tilbake partikler.  

Det er gjort et litteratur studie for avrenning av gjenbruksasfalt (KFA, 2010). Denne inkluderer 

utlekking av PAH, PCB og tungmetaller fra gjenbruksasfalt. Konklusjonene fra studien er at det kan 

ligge gjenbruksmaterialet godt over normverdi for mest følsom arealbruk, uten at det resulterer i 

utlekking som fører til overskridelser av grenseverdier gitt i Drikkevannsforskriften og 

vannforskriften. I asfalt produsert før 1965 ble det i noen tilfeller brukt steinkulltjære som 

bindemiddel, med konsentrasjoner av PAH16 på opp til 150 000 ppm, noe som vil overskride grensen 

til farlig avfall. Veidekket har oppgitt at asfalt produsert før 1970 ikke blir brukt i produksjonen ved 

tilsetting av returasfalt. Ved å sjekke hvor returasfalt kommer fra vil det være mulig å finne 
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alder/tidsrom for når den ble lagt. Ved mottak av returasfalt gjøres det en kontroll for å 

dokumentere opprinnelsen på returasfalten.  

På vinteren blir det deponert snø ved anlegget. Snø kan i noen tilfeller inneholde forurensing og 

avfall, spesielt i større byer. Nord-Aurdal er en liten kommune med 6443 innbyggere (www.snl.no) og 

selv om E16 vil øke trafikken antar vi at det vil være lite forurensing fra trafikk og med få innbyggere 

relativt lite avfall. Fersk snø inneholder typisk mindre forurensing enn snø som blir liggende over 

lengre tid i et forurensende miljø.   

 

 
 
Konsekvens av tiltaket: 

Konsekvens: Liten negativ.  

 

 

6 Diskusjon 
Det er et begrenset grunnvannspotensial i løsmassene og ingen kjente vanninntak nedstrøms 

steinbruddet. Avrenningen fra pukkverket er hovedsakelig overflatevann. Hoveddelen av overvannet 

vil renne gjennom de lagrede massene før det renner ut i Bleikemyre. Grunnvannstrømmen er 

langsom i myrer og vil holde tilbake partikler.  

Avrenning fra gjenvinningsasfalt gir lite forurensing, men dersom asfalten er produsert før 1970 kan 

den inneholde store mengder tjære (KFA. 2010). Vi vil derfor anbefale at KFA (2016) sin Veileder for 

gjenbruksasfalt blir fulgt. Veidekket har oppgitt at de ikke bruker gjenbruksasfalt produsert før 1970 

og har rutiner for kontroll av retur asfalt ved mottak. 

Lekkasje fra drivstofftanker kan potensielt føre til store utslipp, men dersom reglene i Tankforskriften 

følges er det liten sannsynlighet for at slike store utslipp kan forekomme. Lekkasje fra maskiner er 

det større sannsynlighet for, men det vil stort sett dreie seg om mindre utslipp. Det bør være 

utarbeidet egen beredskapsplan dersom uhell forekommer.  

Drift i et steinbrudd vil alltid medføre en økt fare for spredning av forurensing, og vi vil anbefale at 

det blir etablert et sedimentasjonsbasseng med dukket utløp nedenfor de lagrede massene. Foreslått 

størrelse på sedimentasjonsbassenget er et areal på 10 m² og 1 meter dypt. Foreslått plassering av er 

vist i Figur 18. Sedimentasjonsbassenget vil fange partikler og potensiell forurensing, og et dukket 

utløp vil stoppe potensielle oljeutslipp før det når Bleikemyre. Vi vil også anbefale at det blir tatt en 

vannprøve 4 ganger i året som analyseres for suspendert materialet, nitrogen og olje. En 

prinsippskisse av et sedimentasjonsbassenget er vist i Figur 19. 

 

 

 

http://www.snl.no/
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Figur 18 Foreslått plassering av sedimentasjonsbasseng. Nøyaktig plassering og utforming bør tilpasses den beste 
praktiske løsningen. 

 

 

Figur 19 Prinsippskisse av sedimentasjonsbasseng. Det kan brukes belegningsstein i bunnen av bassenget. Ved 
vannutløpet kan det legges grovsand og pukk for drenering gjennom massene. For å hindre erosjon ved 
høy vannføring bør det lages et overløp.  For vannprøvetaking kan det legges en tett oppsamlings duk 
etter utløpet.  
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8 Vedlegg 1 
 

Logging av ledningsevne i brønner. 

 

Brønn 1   

Dyp 

Ledningsevne 
(µS/cm) Temp Cᵒ 

8,4 220 5,3 

10 235 5,3 

20 244 5,3 

30 250 5,2 

40 239 5,1 

50 240 4,9 

60 241 4,8 

70 241 4,8 

80 244 4,8 

85 240 4,9 

90 152 4,9 

 

Brønn 2   
Dyp Ledningsevne (µS/cm) Temp Cᵒ 

1,74 64 0,4 

2 100 0,4 

http://www.asfaltgjenvinning.no/resources/files/KFA-Veileder-i-gjenbruk-av-asfalt-2016.pdf
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https://gis3.nve.no/link/?link=elvenett
https://snl.no/Nord-Aurdal
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3 105 0,7 

3,5 147 0,9 

3,8 280 0,9 

4 450 1 

5 478 1,1 

6 511 1,4 

7 515 1,5 

8 516 1,8 

10 539 2,1 

12 536 3,7 

15 509 4 

20 537 4,6 

30 525 4,7 

40 521 4,7 

50 506 4,7 

60 501 4,7 

 

 

 

 


