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Dybe brønde
Dybe brønde anvendes til grundvandssænkning. Brøndene fremstilles ved hjælp 
afet borehul med en diameter på mellem 300 og 2.000 mm og en dybde på alt fra 
nogle få meter til flere hundrede meter. Borehullet kan, afhængigt af diameteren, 
geologien og dybden, etableres ved hjælp af tørboring eller skylleboring. Efterføl-
gende udvides borehullet med en filterrørledning til en brønd, og det ringformede 
rum fyldes med filtergrus. Det ringformede rum forsegles desuden med en lerspær-
re. Grundvandet indvindes ved hjælp af en flertrins-dykpumpe, der installeres i den 
færdige brønd. Pumpen leder grundvandet ind i en vandrecipient og sænker derved 
vandspejlet til den ønskede dybde.

Dybe vakuumbrønde
Dybe vakuumbrønde anvendes til grundvandssænkning på steder, hvor jorden er 
svær at trænge igennem. Dybe vakuumbrønde er effektive ved permeabilitetsko-
efficienter [kf] på mellem 1x10-5 m/s og 1x10-7 m/s. De etableres ved hjælp af et 
borehul med en diameter på mellem 300 mm og 700 mm og en dybde på indtil 50 
meter. Borehullet kan, afhængigt af diameteren, geologien og den ønskede dybde, 
etableres ved hjælp af tørboring eller skylleboring.

Efterfølgende udbygges borehullet med en filterrørledning til en brønd, og det 
ringformede rum fyldes med filtergrus. Det ringformede rum forsegles desuden 
med en lerspærre. Grundvandet indvindes ved hjælp af en flertrins-dykpumpe, der 
installeres i den færdige brønd. Pumpen leder grundvandet ind i en vandrecipient 
og sænker derved vandspejlet til den ønskede dybde.

Dybe vakuumbrønde påføres endvidere undertryk fra brøndens øverste kant. 
Undertrykket frembringes ved hjælp af en vakuumpumpe og kan være på op til 0,9 
bar. Undertrykket giver en hurtigere og mere vidtrækkende dræning og stabilise-
ring af det omkringliggende jordlag ved jord med lav permeabilitet.
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Hölscher Jensen A/S 
Fabriksparken 37 
DK-2600 Glostrup 
 info@hj-as.dk

Kontaktpersoner:
www.hj-as.dk/contact_dk


