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Godt borearbejde er en 
investering i fremtiden



Rent drikkevand -
også til vores børn



Problem:

Den måde vi laver 
boringer på er en 

trussel mod 
grundvandet



Løsning:

Uddannelse af 
rådgivere og 

myndigheder, så 
lovgivning overholdes



Indhold:

Underbygning af påstande

Brøndborebekendtgørelsen – kort

Ny vejledning til brøndborebekendtgørelsen

Afpropning og forsegling



Har vi overhovedet

et problem?



Gælder for alt 
borearbejde 
på land

Brøndborebekendtgørelsen



Brøndborebekendtgørelsen

A boringer:
permanente boringer

B boringer:
midlertidige boringer



A boringer: Tilladelse fra amtet

B boringer: Anmeldelse til kommunen



•Boringer til vandindvinding, herunder undersøgelsesboringer, 
prøveboringer, og boringer til kortlægning af vandressourcer
•Boringer til permanent grundvandssænkning
•Boringer til midlertidig grundvandssænkning (>2år og/eller >100.000 m3)
•Permanente pejleboringer
•Moniteringsboringer
•Miljøboringer med permanent filter
•Afværgeboringer
•Infiltrationsboringer
•Andre boringer med permanent filter eller forerør

A boringer



A boringer
• Brøndboreren skal sikre sig at tilladelse 

foreligger
• Brøndboreren skal underrette 

tilsynsmyndigheden senest 10 dage før arbejdet 
startes

• Tilladelsesmyndigheden kan stille supplerende 
krav til udførelse, placering og indretning



B boringer
•Boringer til midlertidig grundvandssænkning (< 2 år og < 100.000 m3)
•Miljøboringer uden permanent filter
•Geotekniske boringer 
•Råstofboringer
•Andre boringer uden permanent filter eller forerør



B boringer
Disse boringer skal anmeldes til kommunen 
(14 dage før udførelse):
• Miljøboringer uden filter
• Andre boringer uden filter

Uden tilladelse eller anmeldelse:
• Råstofboringer
• Geotekniske boringer



For alle boringer gælder:

Udføres af personer med 
brøndborercertifikat

Kommunen skal føre tilsyn 
med borearbejdet



Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at 
grundvandsmagasiner ikke forurenes.

Mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag 
skal tætnes ved opfyldning med materialer af en sådan 
beskaffenhed, at grundvand ikke forurenes ved nedsivning 
langs forerøret, og så uønsket vandudveksling mellem 
forskellige magasiner ikke finder sted.

Tætte samlinger på forerør og tæt prop eller dæksel

For alle boringer gælder:



Sløjfning af boringer og brønde 
skal foretages så, at der ikke 
gennem anlægget kan ske 
forurening af grundvandet eller 
udveksling af vand mellem 
forskellige grundvandsmagasiner



Når en boring ikke længere er i 
brug, skal den sløjfes, senest 1 
måned efter at brugen er ophørt

For B boringer gælder:



Boringer hvor der ikke 
efterlades filter skal forsegles 
ud for alle lerlag



Vejledning til 
brøndborebekendtgørelsen

Vejledning til ”Bekendtgørelse om udførelse

og sløjfning af boringer og brønde på land”



Formålet er at vejlede i:
•Valg af boremetode

•Boreteknik og udførelse af boringen

•Udtagning af jordprøver 

•Filtersætning og valg af materialer

•Forerørstætning

•Terrænafslutning

•Sløjfning

sådan, at den nødvendige og tilstrækkelige 
kvalitet sikres og miljørisikoen minimeres



Målgruppe

Primær målgruppe:

• Rådgivere, myndigheder og andre som udbyder og 
eller stiller krav til borearbejde

Sekundær målgruppe:

• Brøndborere



Vejledningens afsnit
• Baggrund og formål
• Regler og tilladelser
• Før borearbejdet påbegyndes
• Udførelse af borearbejdet
• Indretning af boring og overbygning
• Renpumpning og prøvepumpning
• Sløjfning af boringer og brønde
• Dokumentation og indberetning
• Ordforklaringer og referencer
• Eksempler



Nyt begreb indføres:

Miljøkvalitet

3 klasser:

HØJ - MELLEM - LAV



Miljøkvalitet

Miljøkvalitet er de egenskaber ved en boring, der 
har til formål at minimere risikoen for at 
boringen kan komme til at udgøre en 
forureningsvej til grundvandet

Miljøkvalitet omfatter:

•Sikring mod krydskontaminering og 
kortslutning under borearbejdet

•Sikring af den permanente 
grundvandsbeskyttelse ved boringsindretning 
og udbygning og sløjfning af boringen



Miljøkvalitetskrav
fastlægges primært på baggrund af:

• Boringstypen A eller B

• Vandindvindingsinteresser
og sekundært på baggrund af:

• Forventet geologisk profil og grundvandsforhold

• Forureningsforhold

• Fremtidig anvendelse af boringen



Vandindvindingsinteresser

Ja, hvis et af følgende tilfælde optræder:

• Beskyttede drikkevandsforekomster (Amternes udpegning)

• Oplande til eksisterende indvindinger eller nødforsyninger

• Øvrige områder med dybereliggende ferske udnyttelige 
reservoirer



Fastlæggelse af miljøkvalitet

LAVMELLEMB boring
MELLEMHØJA boring

NEJJA
VandindvindingsinteresserBoringstype



Sikring af miljøkvalitet
• Sikring mod krydskontaminering og 

kortslutning under borearbejdet

• Valg af boremetode

• Boreteknik og udførelsen af boringen

• Udtagning af jordprøver (lagfølge)

• Permanent grundvandsbeskyttelse 

• Filtersætning og forerørstætning

• Terrænafslutning

• Sløjfning af boring



Afpropning langs forerør
• Høj miljøkvalitet

• Type A/B og/eller Cementstab. bentonit

• Tætnes i hele forerørsstrækningen

• Mellem miljøkvalitet

• Type A/B/C og/eller Cementstab. bentonit

• Tætnes med minimum 2 m ud for 
lavpermeable lag, samt terrænnært

• Lav miljøkvalitet

• ingen specielle krav



Eksempel 1: Høj miljøkvalitet

JAVandindvindings-
interesser

Overjordisk råvandsstationTerrænafslutning

1 prøve pr. meter og fra hvert nyt lag, ingen krav i øvrigtJordprøvetagning og 
registrering af lag

Tætning ud for hele forerørsstrækningen med 
bentonitcementsuspension og/eller bentonit type A/B

Forerørstætning

Filterboring (PVC/PEH m gevind og gummiringspakning), ikke 
borerør som forerør eller åben boring uden bagstøbning 

Udbygning / 
Filtersætning

Stabilisering af boring med boremudder altid med overtryk eller ved 
nedføring af borerør

Boreteknik

Tætning i hele forerørsstrækningen (til 1 m u. t.) med samme type 
materiale som udenfor forerør. Øverste m skæres af 

Sløjfning

Lufthæveboring, trykluftboring eller slagboringBoremetode

Boringsformål:                         Indvindingsboring til 80 m (A boring)



Eksempel 2: Mellem miljøkvalitet

JAVandindvindings-
interesser

Tæt aflåst hætte med beskyttelse af betonrørTerrænafslutning

1 prøve pr. ½ meter og fra hvert nyt lag, ingen krav iøvrigtJordprøvetagning og 
registrering af lag

Minimum 2 m tætning ud for mest lerede aflejringer over hvert 
vandførende lag (med bentonit type A/B)

Forerørstætning

Filter (PVC/PEH m gevind og gummiringspakning)Udbygning / 
Filtersætning

Stabilisering af boring med brug af borerør Boreteknik

Tætning i samme niveauer og med sammenligneligt materiale som 
udenfor forerør. Øverste m skæres af 

Sløjfning

Tørrotationsboring / slagboringBoremetode

Boringsformål:                        Geoteknisk boring til 15 m (B boring)



Eksempel 3: Lav miljøkvalitet

Om nødvendigt beskyttende betonrør og dæksel, ellers pejlerør ca. 
0,5 m over terræn 

Terrænafslutning

1 prøve pr. ½ meter og fra hvert nyt lag i lufttætte poser. Oprensning 
af løsboret materiale før prøvetagning

Jordprøvetagning og 
registrering af lag

Tætning med max. 1 m bentonit type C mod terrænoverfladen.Forerørstætning

Pejlerør i bund af boring Udbygning / 
Filtersætning

Kop eller snegl Boreteknik

Tilbagefyld. Øverste m skæres af / rør hives op.Sløjfning

Ø-4” Tørrotationsboring uden brug af borerørBoremetode

NejVandindvindings-
interesser

Boringsformål:                   Lokaliseringsboring til 5 m (B boring)



Afpropning og 
sløjfning



Sløjfning af boringer



Sløjfning af boringer



Sløjfning af en boring har kun 
mening, hvis det var planlagt 
da boringen blev udført

– ellers glem det



Afpropning langs forerør

Materialer:

• Flydende bentonit (Pulver udrørt i vand)

• Ekspanderende bentonit (Pilleform/granulat)

• Cement

• Blandinger af disse



Flydende bentonit

• Altid stabiliseres 
med cement eller 
grus

• Altid meget 
omhyggelig 
udrøring

• Altid pumpes eller 
hældes gennem 
støberør



Bentonit i pilleform

• Altid hældes ned i vand

• Aldrig (næsten) bruges over vandspejlet

• Aldrig mere end 10-15 m under vandspejl

• Aldrig (næsten) forbi styr

• Aldrig fyldes op i borerør

• Aldrig i sand og silt



Bentonitpellets i borerør



Forsøg med afpropning
University of Wisconsin-Madison:

0,04 kg + 0,15 kg pr. liter

0,25 kg pr. liter + 4% MgO2

0,1 kg + 1,7 kg pr. liter

2,1 kg pr. liter

50-70  MFV, 10-20 % sand

Blandingsforhold:

Benseal (granulat)

Volclay (pulver)

Bentonit og cement

Ren portland cement

Quick-Gel med sand

Type:



Permeabilitet (10-9 m/s)

University of Wisconsin-Madison:

1

1

4

1

10

Laboratorium

2

200

16

4

15

Forsøg

Benseal (granulat)

Volclay (pulver)

Bentonit og cement

Ren portland cement

Quick-Gel med sand

Type:



Konklusion

-
Stiv gel-struktur, der sprækker. 
Dårlig vedhæftning. Høj 
permeabilitet. Små sætninger

Volclay

**Relativt høj permeabilitet. Store 
sætninger

Quick-Gel med sand

****Fast. Noget elastisk. Rimelig 
vedhæftning. Relativt høj 
permeabilitet

Bentonit og cement

****Fast. Uelastisk. Rimelig 
vedhæftning. Moderat lav 
permeabilitet

Ren cement

*****Fleksibel. God vedhæftning til 
stål og PVC. Lav permeabilitet. 
Små sætninger

Benseal



Kvældningsindeks
NCC SB M-B M-300







Vejledningen på en a4 side
Borearbejdet skal udføres, så det grundvandsreservoir 
boringen åbner adgang til, ikke forurenes

A boring + vandindvindingsinteresser = Høj miljøkvalitet
A boring - vandindvindingsinteresser = Mellem miljøkvalitet
B boring + vandindvindingsinteresser = Mellem miljøkvalitet
B boring - vandindvindingsinteresser = Lav miljøkvalitet

Høj Miljøkvalitet Gør jer ekstra umage
Mellem miljøkvalitet Gør som I plejer
Lav miljøkvalitet Gør hvad I vil



…….men det koster penge

JA……15 kr. pr. husstand om året
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