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Hydrogeologisk verktøykasse

Anvendelser

•Kartlegging av verneområder
•Innlekkasjepotensial

•Byggegroper
•Tunneler

•Kvantifisering av 
grunnvannsavsenkninger

•Sårbarhet
•Setninger

Metodikk

•Brønnboring
•Hydraulisk testing
•Borehullslogging

•Grunnvannsovervåking
•Poretrykk

•Isotop- og geokjemiske 
undersøkelser

•Geofysisk kartlegging
•GIS analyser 
•Numerisk modellering
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«Status quo» og åpne spørsmål

• Grunnvanns- og 
poretrykksovervåkning er 
standardundersøkelser
- Kartlegging av setningsømfintlige 

områder
- Kartlegging av «grunnvannsnivå» 

og årstidsvariasjoner

• Andre standardundersøkelser i Norge
- Vanninfiltrasjon
 Hensikt i bergbrønner?

- Vanntapsmålinger («Lugeon test»)
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Lugeon-testing (vanntapsmåling) 
Basis: Standard Norge, 2012. Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser 
Hydraulisk prøving Del 3: Vanntapsmåling i berg (ISO 22282-3:2012).

• Teknologi fra 1930 tallene, utviklet for damundersøkelser i alpine forhold

• Ressursintensiv (> 1500 kr for hver test, feltkostnader)
• Testene brukes til (fra ISO-norm):
- Hydrauliske egenskaper av bergmassen
- Tetthet og effektivitet av grouting
- Geomekaniske egenskaper med hensyn 

til hydrojacking

• Hva får vi fra vanntapsmålinger…
- Uten kunnskap om geometri og apertur av sprekker/permeable lag?
- Fra et steg testing (i motsatt til definisjon i standard som 2-5 steg testing)?

• Sist: de fleste tester er utført mangelfulle og resulterer i en feil vurdering…

Hydrauliske egenskaper av bergmassen
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Praksis 

• Konkurransegrunnlag:
• Det skal utføres fortløpende 

vanntapsmålinger (Lugeon-test) ved 
innboring. Målingene utføres med 10 kg 
trykk for hver 6. meter eller etter avtale med 
oppdragsgiver…

• Konsekvenser
- Feil gjennomføring og unødvendige 

kostnader
- Ingen tilstrekkelig resultat

“In particular, it is suggested that, wherever possible, outflow testing should be used and, 
under normal conditions, a testing pressure not exceeding 25% of the hydrostatic head”
…to avoid artificial rock jointing 
(Walthall, 1990: Packer testing in geotechnical engineering)
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Lugeon - tolkning

• Resultat er Lugeon-koeffisienten som gir et indikasjon av  
vann-absorpsjon  i liter per meter og minutt på et trykk  
av 10 kg/cm2

• I et homogent medium tilsvarer 1 Lugeon 1,3-7 m/s)

• Kvantifisering av strømningsregime hvis testene ble 
utført i forhold til ISO-Norm

• Hovedanvendelse: Injeksjon
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Fra Lugeon til K verdi

• I tillegg til strømningsmåling trenges noen 
parameter for å beregne K verdi 

- Utfordringer:
 Kapasitet av pumpe/kompressor og 

måleinstrumenter ved lav strømning
 Høy strømning og formasjonskapasitet til å 

oppta  vann -> måling av pumpekapasitet
 Sist: Leverandør…

?



multiconsult.no

8

Pumpeforsøk

• Test for å vurdere hydrauliske egenskaper til en akvifer ved hjelp av en simulert 
pumping og observere avsenkningen
- Felteksperiment på hvilket vann er pumpet fra en brønn med en kontrollert 

mengde.
- Avsenkning er målet i en eller flere brønner (i nærheten)
- Respons fra brønnene er brukt for å estimere hydrauliske egenskaper
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Hvorfor ?

• Målet er å karakterisere…
- Akviferens egenskaper
 Transmissivitet: Vannets strømningshastighet
 Magasinskoeffisient: Relasjon av vannmengden til 

trykkendringer i akviferen
- Akvitarder (K, spesifikk lagring)
- strømningsregimer (no flow, 

grensebetingelser)

Hensikt:
- Kvantifisering av innlekkasjer
- Prosjektering av grunnvannsenkning
- Vurdering av muligens setninger

Alltid når vi trenger opplysninger om hydrauliske 
egenskaper av akviferen/akvitarden
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Lab-testing og planlegging pumpebrønn

• Antagelser om akviferegenskaper basert på 
kornfordelingskurver

• Neste trinn:
- Estimere avsenkningsradius (analytisk)
- Planlegge brønnutbygging og diameter
- Beregning av filterstørrelse (grus og filterrør)
- Beregning av avsenkning
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Brønnboring - brønndiameter

Sensu Truelsen:

Med

Tykkelsen av akvifer (på 
maksimal pumpdemenge) Fra sivkurven

Ønsket pumpemengde

Qmax=dB⋅π⋅M⋅vmax (m3/s) 
dB = Brønndiameter
M = (H-s) 
Vmax = sqrt kf/15
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Brønnboring - filter 

Filtergrusstørrelse sensu Terzaghi

Rules of thumb:
• Kornstørrelse ved 75% (dk) multiplisert med 

faktor 4-5 = Filterkorn
• Ringrom er 10xFilterkorn (mellom 5-10 cm)
• Filterrør: slissevidde er Filterkorn/2 til Filterkorn/4
• Filteret skal settes i hele akviferens mektighet (NB! -1 fra toppen av 

akvifer,sikkerhetsavstand mellom akvitard og akvifer)
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Utførelse av forsøket

• Viktigst: Riktig prosjektering av pumpebønn
• Vær 
• Tillatelser
• Effekt av pumping på vannbruk i nærheten?
• Dybde og pumpetype (reserve!)?
• Varighet, pumpemengde?
• Målinger – frekvensen, type, sensorer
• Geologi: skjæringer, elv, innsjø, akvifergrenser
• Hva skjer med avløpsvannet?
• Vannprøver?
• Ta hensyn til grunnvannvariasjoner - monitoring
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Resultater og tolkning

• Step drawdown test for å vurdere maksimale 
pumpemengde
- Konstant pumping mellom 80-180 t

• Recovery test som uavhengig kontroll av 
pumpetest
- Antatt at mengden til borehull er konstant 

-> Agarwal+Hantush brukes for leaky
akvifer
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Geofysikk

• Geofysiske målinger er alltid presis og entydig 
- Gir et mål på vertikal og lateral variasjon av de fysiske egenskapene 
- Gir informasjon om store volumer av undergrunnen som kan ikke 

undersøkes med intrusive metoder
- Bør (!) brukes for å planlegge geoteknisk test program, ikke vice 

versa
- Tolkning i lyset av kunnskap for omfang av sannsynlige grunnforhold

• Ingen universell metode eksisterer og må vurderes for hvert prosjekt!

• Husk Ekvivalensprinsippet: for hvert datasett eksisterer flere modeller 
(og tolkninger)
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Borehullslogging

• DET viktigste verktøy for å vurdere 
petrofysiske og hydrogeologiske 
parameter fra
- A som Azimuth
til
- V som vannparameter
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Borehullslogging

• Fluid resistivity logging:
• Kvantifisering av sprekkesoner og deres 

permeabilitet
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Resistivitetstomografi
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(Scheibz et al., 2013)(Scheibz & Weissl, 2013)(Scheibz, 2010)

Grunnvannsforsyning Akviferkartlegging Infiltrasjon
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Egenpotensial & Mise à la Masse

• Kartlegging av grunnvannsstrømning
• Anvendelser (f.eks.): 
- Kvaliteskontroll av tette elementer (spunt, slitsvegg, leirelag, etc.)
- Kvantifisering av lekkasjer
- Grunnvannstrømning
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Egenpotensial & Mise à la Masse

Kartlegging av innlekkasje og etterfølgende 
kvalitetskontroll av injeksjon (Deichmannske bibliotek)
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Synoptiske analyser

Hvordan handteres og analyseres dataene 
i store prosjekter?

GIS er en vel egnet plattform for en 
kombinert (vektet) analyse av alle 
tilgjengelige data i et prosjekt:
• Grunnlagskart (NGU, NVE, etc.)
• Lab undersøkelser
• Geotekniske undersøkelser
• Piezometere/Brønner
• Hydrauliske resultater

• Mål: hydrogeologisk risikoanalyse for 
geoteknisk prosjektering, vurdering av 
behov for støttende eller supplerende  
undersøkelser og behov for tiltak 
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Numerisk modellering

Litologisk
konseptmodell
• Geologisk modellering

• Overflate (ALS modell)
• Berg (AEM-data, CPT, 

boringer)
• Løsmasse (CPT, NGU)
• (Spunt)

Hydrauliske parameter
• Kart og databaser (NVE, 

NGU)
• Nedbør
• Temperatur (Infiltrasjon)
• Vassdrag/Grunnvann

• Siktekurver 
(Permeabilitet)

• Piezometer (overvåking)
• Pumpeforsøk(er)

• Permeabilitet
• Porøsitet

2D/3D modell
• Simulasjon

• Avsenkning
• Innlekkasje
• Drenering

• Optimering geotekniske 
tiltak

• Behov for pumping og 
mengder

• Klimaendringer
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Sist…
«Summarizing, we can state that the average results of the calculations
presented use the most accurate values possible, and given the
lithological character of any aquifer, aiming for any higher degree of
accuracy would be to pursue an illusion»
(Krusemann & Ridder, 1994)



multiconsult.no

24

Referanser

• Fetter, C.W., 2001. Applied Hydrogeology (4th ed.), Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 598p.

• Freeze, R.A. and J.A. Cherry, 1979. Groundwater, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 604p.

• Houlsby, A. C., 1976. Routine interpretation of the Lugeon water-test. Quarterly Journal of Engineering Geology 
and Hydrogeology, 9(4), 303-313.

• Kruseman, G.P. and N.A. de Ridder, 1990. Analysis and Evaluation of Pumping Test Data Second Edition 
(Completely Revised) ILRI publication 47. Intern. Inst. for Land Reclamation and Improvements, Wageningen, 
Netherlands, 377 p.[http://www.hydrology.nl/images/docs/dutch/key/Kruseman_and_De_Ridder_2000.pdf]

• Quiñones-Rozo, C., 2010. Lugeon test interpretation, revisited. In: Collaborative Management of Integrated 
Watersheds, US Society of Dams, 30th Annual Conference, S. 405–414.

• Tsang, C. F., & Doughty, C., 2003. Multirate flowing fluid electric conductivity logging method. Water Resources 
Research, 39(12).

• Walthall, S, 1990.  Packer testing in geotechnical engineering, Geological Society, London, Engineering Geology 
Special Publications, 6, 345-350, 1990, https://doi.org/10.1144/GSL.ENG.1990.006.01.38

http://www.hydrology.nl/images/docs/dutch/key/Kruseman_and_De_Ridder_2000.pdf
https://doi.org/10.1144/GSL.ENG.1990.006.01.38


multiconsult.no

25

Transmisivitet

• Vannets strømningshastighet 
gjennom én enhets bredde av en 
akvifer gjennom hele mektigheten 
under én enhets gradient.

T = Km

• Eller: produkt av hydraulisk 
ledningsevna og mektigheten av 
mettet sone

(Ferris et al., 1962)

Oversettelse fra: http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s

http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s


multiconsult.no

26

Magasinskoeffisient

• Storativity (Magasinskoeffisient):
- Volum vann som tas ut av eller inn i lagring per 

enhet akviferoverflateareal ved å endre 
trykkhøyden med én meter. Dimensionsløs. 

- Kalles også Sy (specific yield) i en åpent akvifer og 
tilsvarer det drenerbare porevolum (tilnærmer 
seg effektive porøsiteten)

- I en lukket akvifer det representerer 
S=Ssb

Ss: Vann som tas ut pga kompresjon av porøs 
medium og dekompresjon av vannet i en lukket 
akvifer, aka elastisk lagring

Oversettelser fra: http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s

(Fetter, 2018)

http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s
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