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Boring med vann/luft kan gjøre stor skade  

Utvasking i grunnen med  
vann eller luft kan føre til 
setninger

Senkning av grunnvannsspeil 
kan medføre setninger
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Grunnvann
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Grunnvann

• Vannet i porer og sprekker i jorden kalles = 
grunnvann

• Grunnvannets overflate =
grunnvannsspeil - grunnvannstand

• Grunnvannets bevegelse i grunnen bestemmes av jordlagenes evne 
til å føre vann =

• hydraulisk konduktivitet
• Grunnvannets bevegelse i grunnen bestemmes også av 

terrenget/grunnens helning =
hydraulisk gradient

• Jordens evne til å slippe vann gjennom (gjennomstrømning) =
permabilitet



Grunnvann

• Når et grunnvannsspeil ligger høyere enn terrenget og 

en eventuell fri vannflate, hersker det en artesisk

tilstand [trykkhøyde i målepunktet/borepunktet]

• Punkteres tettende lag kan vi få et artesisk oppkomme 

• Merk! Denne vannstrømmen kan erodere store 

mengder jordmateriale



Grunnvann - Artesisk trykk
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Tette masser

Vannførende lag

Grunnvannsspeil/ -nivå



Utvasking fra artesisk aktivitet
Valebøveien i Telemark

Artesisk aktivitet
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Utvasking fra artesisk aktivitet
Valebøveien i Telemark

Artesisk aktivitet
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Artesisk aktivitet

Utvasking fra artesisk aktivitet
Valebøveien i Telemark
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Grunnvann

Breivikeidet i Troms

Vann fra fjellet mater «grunnen» i dalen



Når kan det være fare for 
artesisk trykk?

• Lagdelt grunn med tette lag over 
vannførende lag (leire og sand)

• Topografi: Høyere områder som 
fjell, åser og rygger rundt 
borpunktet. 

Artesisk trykk må tettes med en gang. 
En vannstrømning på 150 – 300 l/minutt er ikke uvanlig
i en artesisk brønn.  
Farer: utvasking av finstoff og setninger

Grunnvann
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Grunnvann

Vannførende lag

12



13

Vannførende lag
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Vannførende lag

Tettende lag

«Naturlig ras»

Ras ca. 1 km fra 
Breivikeide bru

Tettende lag



Tetting av borehull

Bentonitt-staver

Dia. 48 mm

Dia. 34 mm

Bentonitt-pellets



Tetting av borehull

Plugger settes i vann

Dia. 34 mm bentonittstav 
Glass dia. 75 mm og 60 mm



Tetting av borehull

1. Dags svelling



Tetting av borehull

2. Dags svelling



Tetting av borehull

3. Dags svelling



Tetting av borehull

4. Dags svelling



Tetting av borehull

Artesisk brønn

Slik kan det se ut når det ”lekker” fra grunnen



Tetting av borehull
Bekkestua - artesisk lekkasje i hage - stått 1 år



Tetting av borehull

Plasserer bentonittstaver

Trykker ned 
stavene

Nedpressing 
foringsrør
dybde 9 m

Opptrekk under installasjon



Tetting av borehull

Stedet noen dager etter avsluttet tetting



Totalsonderinger - Breivikeidet

Før den «store lekkasjen» – bru 
nesten klar til støp av bruplate



Totalsonderinger - Breivikeidet
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Artesisk oppkomme Breivikeidet bru -Troms

Begynnende lekkasje



Artesisk oppkomme Breivikeidet bru -Troms

Tetting med sement-slurry

Under herding «kryper» sementen 
Ny «lekkasjevei» utenpå «proppen»



Artesisk oppkomme - Breivikeidet bru -Troms

I et forsøk på å redusere eller stoppe vannstrømmen  
besluttes det å bore og montere 6 avlastningsbrønner



Artesisk oppkomme, Breivikeidet bru -Troms
30

Boring av avlastningsbrønner



Ferdig boret ? ? ? ? 

Artesisk oppkomme Breivikeidet bru -Troms



Artesisk oppkomme Breivikeidet bru -Troms

Her renner det både i og utenfor foringsrøret



Artesisk aktivitet
Breivikeidet bru  T
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Breivikeidet bru, Troms
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Breivikeidet bru, Troms

Eksisterende bru påføres store 
skader grunnet utvasking av grunnen



Litt senere så det slik ut

Skjevsetning ca. 75 cm.

Eksisterende bru kollapset

Midlertidig bru etablert

Breivikeidet bru, Troms



36

Breivikeidet bru, Troms

Kum dia 1 m, 4 m dyp

3-4 dager senere 
– fylt opp
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Breivikeidet bru, Troms

Når  kummene var fylt 
opp – rant det over
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Breivikeidet bru, Troms

Borerigg for boring  med tung 
stabiliserende veske (Bentonitt)
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Tung veske. Bentonitt + barytt 
(egenvekt ca. 1,4 kg/l)

Breivikeidet bru, Troms

Arbeidet pågikk natt og dag, i 
temperaturer ned til -27°C

Borerigg for boring  med tung 
stabiliserende veske



Rulleborkrone med gjennomspyling

Breivikeidet bru, Troms
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Breivikeidet bru, Troms

Filterrør

Spylespiss med 
rømmer for 
montering av 
filterrør
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Breivikeidet bru, Troms

Blandekar for bentonitt-slurry
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Breivikeidet bru, Troms

Hvordan gikk det til slutt?

• Grunnen i området kollapset og lekkasjen 
stoppet nesten helt opp av seg selv

• «Gammel bru kollapset helt»
• «Ny bru» ble revet etter at grunnen 

sviktet
• I dag er det montert midlertidig bru
• Det planlegges nå en helt ny vegtrasé med 

et annet krysningspunkt over elven 



Tetting med gjerdestaur

Salt i hullet for å gjøre leiren/silten 
mindre flytende

Nedpressing



Rv. 23 Linnes – Dagslett, punktering av artesisk lag 
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Lekkasjeområdet før endelig tetting
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Rv. 23 Linnes – Dagslett, punktering av artesisk lag 

Vannførende lag

Tettende lag
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Rv. 23 Linnes – Dagslett, punktering av artesisk lag 

Gravemaskin med boremast

Borestrengen blir igjen i 
hullet når injeksjonen 
avsluttes
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Rv. 23 Linnes – Dagslett, punktering av artesisk lag 

Injeksjonsmiddel

Borestenger
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Rv. 23 Linnes – Dagslett, punktering av artesisk lag 

Tettemidlet som ble brukt her 
var De neef – HA Cut CFL AF

Polyuretan - type  
1 komponent
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Rv. 23 Linnes – Dagslett, punktering av artesisk lag 

Materialprøve av tetteskum



Alternativer kan være:  

1. Presse en stamme ned i borehullet – dia 5-15 cm
2. Presse en staur ned i borehullet – dia 5 cm
3. Presse en stokk ned i borehullet – dia 15 – 20 cm
4. Presse bentonittstaver ned i borehullet
5. Injisering med bentonitt-slurry (må kunne pumpes)
6. Injisering med sement-slurry (må kunne pumpes)
7. Kum fylt med graderte materialer i lag (filtermasser) 

– dreneres ut til grøft/bekk el. 
8. Injisering med polyurethane - type 1 komponent

VIKTIG – tett straks du har mistanke om artesisk aktivitet –
bedre tidlig enn for sent

Artesisk ”brønn” - TETTING

For sent kan bli svært kostbart!



1. Presse en stamme ned i borehullet – dia 5-15 cm

Settes med rotende opp. Lages så slett som mulig og må være 
rettest mulig. Tetter kun i topplaget - Ulempe max ca. 2-4 m,  
kile/kon fasong 

2. Presse en staur ned i borehullet – dia 5 cm
Korte lengder ca. 1,5 m – kan sette flere over hverandre

3. Presse en stokk ned i borehullet – dia 15 – 20 cm
Korte lengder – kan sette flere over hverandre
Kan være vanskelig å presse ned i fastere materialer

Artesisk ”brønn” - TETTING



Artesisk ”brønn” - TETTING

4.Presse bentonittstaver ned i borehullet

Metoden krever bentonittstaver som må «guides» ned i rør til 
det antatt vannførende lag.
Rørene trekkes opp samtidig som en forer på med bentonittstaver
Rørene trekkes så suksessivt opp mens en hele tiden kontrollerer at 
bentonittstavene forblir i hullet
Hvis mulig/behov kan etterfylles med bentonitt pellets

Fordel – bentonittstaver  er et ekspanderende materiale
Ulempe – krever noe herdetid 2-5 dager 
Ulempe – Bentonitt pellets kan, avhengig av strømningshastighet 
«vaskes ut» før den får ekspandert  



5. Injisering med bentonitt-slurry (må kunne pumpes)

Metoden krever blandekar/miksemulighet og kraftig pumpe 
Spylerør må helst ned mot  det antatt dypeste vannførende lag
Når den flytende bentonitten kommer opp til overflaten trekkes rørene  
suksessivt opp, mens en hele tiden kontrollerer at injeksjonsmassen 
kommer ut på overflaten

Fordel – bentonitt er et ekspanderende materiale
Ulempe – krever noe herdetid,  lav egenvekt  (1,2 - 1,4 kg/l) 
Ulempe – krever mye utstyr og logistikk (blandeutstyr, kraftig pumpe)

Artesisk ”brønn” - TETTING



6.  Injisering med sement-slurry (må kunne pumpes)

Metoden krever blandekar/miksemulighet og kraftig pumpe 
Spylerør må helst ned mot  det antatt dypeste vannførende lag
Rørene trekkes opp når den flytende sementen kommer opp
Rørene trekkes så suksessivt opp mens en hele tiden kontrollerer 
at injeksjonsmassen kommer ut på overflaten

Ulempe – sement «kryper» under herding – kan gi mulighet for ny 
lekkasje
Ulempe – krever mye utstyr og logistikk (for eks. betongbil med 
pumpe) 

Artesisk ”brønn” - TETTING



7. Kum fylt med graderte materialer

Kumringer over hullet (dyp 2-3 m) 
Fylles opp lagvis med graderte materialer for å redusere 
strømningshastigheten. 
Grove materialer først og finere lag oppover («omvendt 
filter»)
Dreneres ut til grøft/bekk el. 
Ulempe – renner til «evig tid» og bør følges opp over en 
lengre periode

Artesisk ”brønn” - TETTING



8.  Injisering med polyurethane - type–1 komponent

Egenskaper

Semi-fleksibelt (Skum med lukket cellestruktur)

Hurtig reaktiv – justerbar «setting» fra 45 sek – 20 min

Volumøkning opptil 25 x

Tåler høyt hydraulisk trykk

Ulempe - Krever spesialutstyr og helst noe erfaring da 
herdingen går raskt og derfor lett kan tette 
injeksjonsstrengen
(De neef – HA Cut CFL AF)

Artesisk ”brønn” - TETTING



Endelig – nå er det ikke mer! 

-----noen spørsmål?

Takk for meg.

Knut Hagberg


