
Tetting av borehull
Fagdag i Grunnvannsproblematikk 6. juni 2019
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● Hvorfor tette borehull?

● Hvor kan det være  fare for 
lekkasje?

● Utvasking, to eksempler.

● Ny metode for tetting av hele 
hullet.
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Innhold



Hensikten med den nye metoden
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En metode for tetting av en pågående lekkasje

• Enkel å gjennomføre i forbindelse med totalsonderinger 
• Sikker
• Rimelig

• Kan gjennomføres med eget utstyr
• Sikker
• Rimelig

Tetting med ekstern aktør, for eksempel injisering med polyuretan kan bli veldig kostbart

En enkel metode som kan brukes for å forebygge 
punktering der man mistenker at det kan være fare 
for artesisk trykk



Artesisk trykk
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Hydrostatisk

Breivikeidet

Avvik fra 
hydrostatisk 
trykkøkning bør 
alltid undersøkes.

Bilde viser en filterbrønn fra Breivikeidet



Hvor kan det være fare for lag med
artesisk trykk ?

• Lagdelt grunn med tette lag over vannførende 
lag (leire over sand, grus, morene), for 
eksempel deltaer og breelvavsetninger.

• Topografi. Høyere områder som fjell, åser og 
rygger i området. 

• Ur og skredavsetninger gir god infiltrasjon.
• Områder med pågående setninger.
• Områder nær gamle punkteringer.
• (Tette dreneringer)

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

Sjekk InSAR målinger fra NGU

https://insar.ngu.no/

https://insar.ngu.no/


Setninger

Grunnboringsskolen 2019
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Setninger ved Slagendalen i Tønsberg





Brønnskjema hentet 
fra nettsiden 
Granada. Viser ett 
av flere tilfeller av 
«uoppdagede» 
artesiske 
utstrømninger.  Hva 
er konsekvensene 
av disse?



Grunnboringsskolen 2019
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Setninger i Fredrikstad
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Hassingen overgangsbru

Brua har synlige 
setningsskader 
mellom peler og lette 
masser



Hjulstrøms diagram

Høyt leirinnhold, liten utvasking

Større setninger, overflateglidninger, verre å tette, kan føre til kollaps

Utvasking, fører til ekstra utfordringer
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Utvasking på Helle blakket bekk og 
førte til utglidninger 
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De som boret så ingen ting. Klarte å tette nesten alle..



Målt poretrykk på Helle (E16)
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Svart linje er hydrostatisk trykk
Gul linje målt trykk 24.12.17
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Helle, en typisk lukket akvifer



Kollaps to steder, tilnærmet tett i dag



Fv. 91 Breivikeidet bru, Troms - ny bru ble aldri ferdig



Vanskelig å tette når det først har startet å vaske ut masser



Løsningen ble en kombinasjon av filterbrønner og deretter tetting

Brukte brønner med pålimt 
sandfilter og boring med tung 
støttevæske, gruskastede brønner 
og Odex boring er mer vanlig.



To totalsonderinger, to punkteringer

Ingen tydelige 
vannførende lag, 
boringene 
stoppet i ulik 
dybde. Hvor er 
de vannførende 
lagene?

Det var ingen 
synlig lekkasje 
etter avsluttet 
boring, dagen 
etter 
derimot….



Skred i Russivanka, ca. 1 km fra Breivikeidet 



Tetting av en punktering – hva er viktig?
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Ja Nei

1. Viktig med rask tetting.
2. Prøve å lokalisere kilden.
3. Må tettes fra bunn ved injisering.
4. Polyuretan, vektet boreslam, m.m.
5. Hvis man ikke klarer å tette – lag et 

filter/filterbrønner for å få ned 
vannhastigheten og stoppe utvaskingen.

6. Oppfølgning, sjekk at det er tett også 
etter store nedbørperioder.

Verre å tette over tid, kan føre til 
kollaps og dermed naturlig tetting.

1. Viktig med rask tetting
2. Prøve å lokalisere kilden.
3. Bør tettes fra bunn ved injisering.
4. Polyuretan, vektet boreslam, m.m.
5. Oppfølgning, sjekk at det er tett, også 

etter store nedbørperioder.

Enklere å tette ved injisering, uten tetting 
kan utlekkingen pågå over svært lang tid 
(evig) – setninger.



Vanlig å tette med bentonittstaver og trestokker
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En og fire dagers svelling av en 34 mm 
bentonittstav.



Hva er ulempen med kun å tette i toppen?
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Pågående 
prosess der 
vann mates inn i 
massene rundt 
borehullet, 
vanntrykket 
varierer med 
nedbør



Injisering av vektet boreslam når vi trekker stenger
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Totalsondering utføres etter vanlige 
prosedyre til ferdig dybde.  Ved 
opptrekk av borestrengen etterfylles 
hullet med tungt boreslam slik at hele 
borehullet fylles. 

Ny metode



Boreslammet må ha følgende egenskaper
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• Vesentlig høyere tetthet enn vann.
• Høyere viskositet.
• En «gel-egenskap» som sørger for at massen etterhvert stivner. 

Løsning

En riktig blanding av 
barytt og bentonitt gir 
et vektet boreslam.



Ingredienser i boreslammet
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Bentonitt

• Leirmineralet montmorillonite utgjør 60-80% av massen (svelleleire).
• Bentonitt sveller i kontakt med vann.
• Bentonitt oppløst i vann vil over tid bli til en fast gele.  Risting/røring får gelen 

tilbake til et fluid, dvs. tilført energi er høyere enn gel-styrken. 
• Bentonitt oppløst i vann har høy viskositet (Bingham fluid).
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Barytt

• Et rombisk mineral bestående av bariumsulfat, BaSO4.
• Spesifikk vekt på 4,3 – 5.
• Tetthet 4,48 g/cm3.
• Brukes mye som vekt til boreslam i petroleumsboring.
• Ikke blandbar med vann.
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Utblanding

Sjekk av viskositet

Injisering i borehull

Fjerner klumper
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Sjekker vekt av ferdig blanding

Får en jevn homogen blanding



6/4/2019

Boreslam injiseres gjennom 
totalsonderingskrona etter ferdig 

sondering.

Takk for meg 


