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Oppbygning og sikring av brønn
Tilsig av forurenset overflatevann er den mest 
sannsynlige årsak til at brønner blir forurenset 
av bakterier. For at brønnen skal få den beste og 
mest stabile vannkvalitet og ikke bli forurenset 
av bakterier, må man hindre tilsig av forurenset 
overflatevann. Overflatevannet må ledes bort fra 
brønnen, og ikke inntil.

Dersom overflatevann kan renne inntil brønnen, vil det 
sige ned langs yttersiden av rør eller sementringer og 
dermed forurense brønnvannet.

Under er det gitt eksempel for en brønn bygd av semen-
tringer, men prinsippet er det samme for en borebrønn 
hvor kun rørstussen stikker over bakkenivå.

Toppen av brønnen bør være min. 0,5 meter over bak-
kenivå. Dersom brønnen er laget av sementringer, bør 
skjøtene mellom ringene være mest mulig tette.

Ned langs yttersiden av sementringene eller røret, legges 
det et kompakt lag med fin filtersand.

Over filtersanden legges et lag med tett leiremasse. 
Denne skrås utover slik at overflatevann vil renne bort 
fra brønnen. Over denne massen og på samme måte 
skrått utover, legges en tykk plastfilm som tres over hele 
brønnen. La denne gå litt opp langs rør/sementringer 
og gjerne 2-3 meter ut fra brønnen. Jord og torv legges 
oppå plastfilmen for å holde denne på plass.

På denne måten vil overflatevann ledes bort fra brønnen 
og filtreres naturlig gjennom jordsmonnet på vei ned og 
inn i bunnen av brønnen.

Etter at det er foretatt en slik sikring av brønnen, bør den 
om mulig renses innvendig.

 

Sementlokk

Torv og grass

Leirmasse

Filtersand

Grov sand og grus

0,5 m Sementringer

Tykk plasfilm

Vanninntak



NB! Ved rensing av brønn bør man være to personer - en 
som jobber og en som passer på. Før man går i gang med 
selve rensing, sjekk terrenget rundt brønnen. Sørg for at 
overflatevannet renner vekk fra brønnen og ikke inntil 
yttersiden av brønnen (se forrige side). 

Arbeid i en brønn kan være farlig, og man må vurdere 
muligheter for sammenrasing eller surstoffmangel. Det 
skal alltid være en person oppe på terrenget når man 
arbeider nede i en brønn.

Brønnen tømmes for vann ved hjelp av pumpe eller slan-
ger med hevertsystem. Det er smart å fylle noen bøtter og 
beholdere med rent vann som man trenger til skyllevann 
før man begynner på jobben. Mens brønnen tømmes, går 
man ned med en stige og begynner å skrubbe sidene med 
piassava- eller skurekost. Bruk ikke noen form for rengjø-
rings-middel. Alt skylles flere ganger.

Når sidene er rimelig rene for slam og organiske rester, 
fjernes det resterende vannet i bunnen av brønnen, slik 
at man kommer helt til bunns. Dersom det er et lag med 
sand i bunnen, skal det fjernes og byttes ut med nytt. Bruk 
gjerne skjellsand i et lag på 20-30 cm.

Hvis brønnen er bygget av betongringer, kan overflaten 
av disse tæres av surt vann i årenes løp, og overflaten 
blir svært ujevn. Hvis det kommer planterøtter gjennom 
brønnveggen, tyder det på at brønnveggene ikke er tette, 
slik de skal være. Da kan det være aktuelt å slemme brønn-
veggene f.eks. med et par, tre lag med Hey’di K11.

Brønnen bør til slutt fylles og tømmes for vann 2-3 ganger, 
slik at nytt, rent og friskt vann fyller brønnen. Når vannet 
virker stabilt i farge og klarhet bør det tas en ny prøve for 
analyse.
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