
Grundvandssænkning
Brøndboring
Online-monitering
Vandbehandling
Geoenergianlæg

Brøndboring



Brøndboring
Vi løser selv yderst komplekse opgaver dynamisk, innovativt 
og med den nyeste teknik. Vores professionelle team beståen-
de af ingeniører, brøndbygningsspecialister og brøndborere 
imponerer gang på gang med deres so lide brøndbyggeri.
Vores kunders individuelle ønsker har naturligvis hele tiden 
første prioritet. Uanset om det drejer sig om grundvands-
sænkningsboringer, undersøgelsesboringer til vandforsyning 
eller geotermiske boringer, så vælger vi altid - sammen med 
vores kund er - den mest rentable boremetode.

Oversigt over ydelser:
• Anlæggelse af brønde til indvinding af drikke-, 

mineral og procesvand 
• Fremstilling af geotermiske brønde og anlæg 

(vand-vand-teknik)
• Innovativ, højtydende brøndregenerering
• Opsætning af spærrerør ved dybe boringer
• Udførelse af undersøgelsesboringer til udtagning af 

jordprøver med henblik på optimal brønddimensionering 
og undersøgelse af byggegrunde

• Fornyelse af brøndkonstruktioner ved hjælp af genboring 
af eksisterende brønde (både i løst og fast materiale)

• Brøndsanering
• Foring af massive brøndrørsforbindelser
• Brøndregenerering
• Brøndservice og inspektion
• Pumpetest
• Fremstilling af afslutninger inklusiv transpor tør, 

rørkonstruktion og styringsteknik
• Sløjfning af brønd
• Boring af hejseskakte
• Komplette løsninger

Boreteknik
• DTH-boring op til 250 meter
• Slagkerneboring med skylleboringsteknik i løst materiale  

op til 300 meter
• Foret boring med en stor diameter med borehammer 

(grab) indtil to meter
• Sugeboringer ned til boredybder på cirka 110 meter (den 

ensartede spulestrøm gør, at denne indirekte boremetode 
giver en mere sikker og præcis boreprøveudtagning sam-
menlignet med lufthæveboring)

• Lufthæveboring i løst og fast materiale (mulighed for dia-
metre indtil 1200 mm og dybder ned til cirka 600 meter)

• Tørboring med lille diameter (borediameter op til 419 mm) 
• Wireline-kerneboring i fast materiale op til cirka 300 meter
• Direkte skylleboringer



Brøndregenerering
• Mekanisk
• Hydromekanisk (innovation, se også beskrivelse af HBR)
•  Kemisk

Samtlige regenereringsopgaver inklusiv servicearbejde  
og tv-inspektioner.

Brøndsanering
• Forsegling af brøndrørsforbindelser
• Montering af indvendige foringer/pakninger
• Efterfølgende forsegling af ringformet rum
• Andre ydelser på forespørgsel

Brøndafslutninger
Levering og montering efter ønske:
• Skakter i jernbeton
• Beholdere i jernbeton med varmeisolering
• Isolerede polyesterhuse
• Isolerede stålpladebeholdere
• Skakter i rustfrit stål

Inklusive alle former for fittings og armaturer samt 
transportør- og styringsteknik.

Brøndservice
Vores servicearbejder omfatter samtlige ydelser herunder for 
eksempel vedligeholdelses- og inspektionsopgaver, der har 
med brøndkonstruktionen eller transportanlægget at gøre.

 www.hj-as.dk



Innovativ brøndregenerering (HBR) ved 
hjælp af dobbelt stempelkammer (sdkk® / dksk®) 
og eventuelt med understøttelse fra vores 
hypop®-impulsteknologi.
Formålet med HBR er at konsolidere opfyldningen med filterkorn, så porer ikke in-
deholder snavs og sedi ment fra det tilstødende grundvandsmagasin og forhindrer, 
at der transporteres sedimentkorn ind i kornfiltret under drift af brønden (kolmati-
on i det ringformede rum). 

Brugen af intensive ekstraktionskamre såsom det dobbelte stempel kammer (SDKK ®), 
det dobbelte stempelgabskammer (DKSK ®) og hypop®-impulsteknologien, der 
udelukkende drives med vand og derfor er miljøven lig, gør, at der opnås optimale 
resultater. Den kontinuerlige overvågning af og kontrol med de partikler der fjer-
nes ved hjælp af en gennemstrømningsmåling og periodisk prøveudtagning giver 
mulighed for at opnå en konsekvent og transparent realisering af den planlagte 
brug.

Filtreringshastigheder ved brønden  
og i grundvandmagasinet
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Hölscher Jensen A/S 
Fabriksparken 37 
DK-2600 Glostrup 
 info@hj-as.dk

Kontaktpersoner:
www.hj-as.dk/contact_dk

Det dobbelte stempelkammersystem er væsentligt mere effektivt end konventionelle 
metoder. Vi kan underbygge dette med mange års erfaring, referenceprojekter  
og mange tilfredse kunder.

SDKK® DKSK®Konventionel
regenerering 

packer-pumpe


