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Indhold

Indledning

Boremetoder på land
• Tør rotationsboring, uforet/foret
• Slagboring
• Kerneboring
• Skylleboring, direkte og omvendt
• Trykluftboring

Principper for boremetoderne samt ”fordele og ulemper” ved de forskellige 
metoder

Boremetoder på vand
• Borearbejde fra jack-up eller flåde
• Vibrationsboringer fra skib
• Boringer fra boreskib

Forhold der er af betydning for planlægning og valg af boremetode på land

Afsluttende bemærkninger



Tør rotationsboring



Slagboring 



Tør rotations- og slagboringer

Ved stor boredybde og en foret boring er 
det en relativt dyr boremetode

Tør rotationsboringer er ved begrænset 
boredybde en hurtig og billig boremetode

Langsommeligt borearbejde ved dybe 
boringer (>15 m), boringer med 
foringsrør og slagboringer

Ved anvendelse af foringsrør sikres at 
nedfald og forurening fra overliggende 
lag ikke kommer ned i boringen

Tør rotationsboringer er ikke velegnet i 
friktionsjordarter under vandspejlet. 

Slagboring er egnet

Generelt god prøvekvalitet og 
bestemmelse af laggrænser ved korrekt 
udført borearbejde

Metoderne er ikke egnet i faste 
jord/bjergarter samt sten

Metoderne kræver begrænset mængde 
udstyr, og et ”begrænset kendskab” til 
borearbejde 

Ulemper/BegrænsningerFordele



Kerneboring



Borekerne



Kerneboring

Metoden kræver et erfarent 
boremandskab for at opnå et passende 
kerneudbytte

Høje opstartsomkostninger
Forbrugsmaterialer/sliddele (borekroner 
etc.) er relativt bekostelige 

Meget god prøvekvalitet idet der opbores 
en kontinuerlig uforstyrret kerne af den 
gennemborede jord. God bestemmelse 
af laggrænser 

Metoden er kun egnet i faste 
sammenhængende jordarter

Med boremetoden kan meget hårde jord-
bjergarter gennembores

Ulemper/BegrænsningerFordele



Skylle – og trykluftboringer



Skylle – og trykluftboringer 



Skylle- og trykluftboringer 

Metoden kræver et relativt erfarent 
boremandskab for at opnå en god 
produktion 

Relativt høje opstartsomkostninger 
(mudderbassiner, kompressor etc.) og 
relativt dyrt materiel

Dårlig prøvekvalitet . Prøver er nedknust 
og stærkt forstyrret. 
Bestemmelse af laggrænser
vanskelig/upræcist ved metoderne 

Ved begge boremetoder kan der opnås 
stor borehastighed selv ved dybe 
boringer

Skylleboringer er ikke egnet i meget 
faste bjergarter

Trykluftboringer ikke egnet i løse 
friktionsaflejringer

Der kræves ikke foringsrør eller kun 
begrænset brug af foringsrør

Ulemper/BegrænsningerFordele



Boringer på vand



Borearbejde på vand

Forhold der er betydning for planlægning og 
valg af boremetode på vand

• Vanddybder

• Vejrmæssige forhold på borestedet 
- påvirkninger fra vind/bølger 
- strøm 
- tidevand (høj/lavvande) – Fastlæggelse af koter 
- skibstrafik etc.

• Forventede geotekniske forhold umiddelbart under          
havbunden og dybere

• Krav til boredybde, forsøg etc. i boringerne



Borearbejde på vand



Vibrationsboringer



Vibrationsboringer



Vibrationsboringer



Vibrationsboringer



Vibrationsboringer



Boreskib



Boreskib



Boreskib
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Boreskib



Afsluttende bemærkninger

• Der findes ikke en universel boremetode eller et universelt     
boreredskab, som kan klare alt !

• Boremandskabets uddannelse, know-how, erfaring etc. er alt 
afgørende for et godt resultat

• Boremetoden og boreredskabet skal afpasses efter 
jordbundsforhold, krav til undersøgelsesresultater, vejrmæssige 
forhold etc. 

• Fremtidig uddannelse/efteruddannelse af feltpersonale i 
geoteknisk prøvetagning og forsøg er nødvendig


