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E
fter lerfaldsulykken i V ærdalen i aaret 1893 blev der iverksat 

jordboringer paa flere steder i det trondhjemske for at under
søke om grunden var sikker. Det blev overdrat til fhv. direktør for 
Røros verk j. P. FRIIS at forestaa dette arbeide, og han mener at ha 
konstatert, at bløte, deigformige indtil ganske flytende lermasser 
kunde forekomme mellem fastere lag. De opblødte masser ansaaes 
for at være aarsak i de forfærdelige lerfald. Dette resultat blev viet 
endel opmerksomhet, men dog har ingen siden git sig av med at 

studere spørsmaalet nøiere. Ifølge Friis 1 findes der formelige sumpe 
av flytende ler indi jorden bestaaende av det sandholdige ler, der 
benævnes kvikler. Opfatningen av aarsaken til et lerskred var den, 
at naar et blæreformet parti av bløtt ler har dannet sig indi en 
jordbakke, trykker denne indenfra mot det faste lerskal som omslutter 
den, og er ikke dette sterkt nok, gir skallet en vakker dag efter, og 
leret rinder ut, tyndt som en velling, til nærmeste vasdrag. Her
under falder den faste skorpe som dækket det opbløtte parti ned, 
og flak av denne med paasittende skog, aker og eng eller hus seiler 

som i V ærdalen paa lerstrømmen nedover elven. 
K vikleret ligger ikke i horisontale lag, men i linseformige mas

ser2. Det kan indeholde mere vand end det, som skal til for at 

fylde rummene mellem mineralkornene. Ved rystelser eller sætninger 

i massen frigjøres en stor del av dets vandindhold, og blandingen 
av finsand, ler og vand danner tilsammen en mere eller mindre 

I Terrænundersøgelser og jordboringer i Størdalen, Værdalen og Guldalen samt 

Trondhjem.- N. G. U. nr. 27, s. 22. 

2 Reusch: Nogle optegnelser fra Værdalen. N. G. U. nr. :C2, s. 6. 
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letflytende masse. De norske geologer som har skrevet om dette 

mener, at forandringen i lerets stabilitet finder sted mens det ligger 
indi lerbakken 1, mens endel svenske videnskapsmænd fremholder, at 
lermassen først faar sin vædskekonsistens efterat skredet er indledet2. 
Hvordan det nu end kan forholde sig hermed saa synes faren for 
Ierfald at være betinget av tilstedeværelsen av kvikler, der staar 
under høit grundvandstryk. jo dypere landskapet er gjennemfuret 
av dalene, og jo brattere lerbakkerne er, desto voldsommere forløper 
skredet. 

Under jordboringerne i det trondhjemske blev der ikke lagt an 

paa at maale grundvandstanden. Allikevel blev der gjort endel meget 
værdifulde iagttagelser av grundvandets tryk paa steder, hvor det 

var saa stort, at grundvandet steg til jordQverflaten og randt ut 
over denne. I V ærdalen strømmet vand et op fra tre forskjellige bor
huller mellem Stiklestad og Værdalsøren. Det var saaledes artesisk 

vand, som her blev paatruffet, og det kom henholdsvis fra 11, 25 
og 15 meters dyp. I selve lerfaldgropen mellem U gl en og Faaren 
blev der i sandholdig ler i et dyp av 46 meter truffet en vandaare 
som drev vand et o p i borerørene til l O meters høide over marken, 
og det randt saa raskt ut av aapningen i denne høide, at det rime
ligvis vilde ha steget endnu høiere om flere rør var blit skru et til. I Mel
hus blev der ved Kaldvella fundet artesisk vand med stor utbredelse, 

og i Trondhjem steg der op artesisk vand fra 38 meters dyp i et 

borhul paa Sindsaker. 

l Brøgger og Miinster: lndberetning om skredet i Værdalen. Naturen 1893, 

s. 205. 

Sætren: Kart over skredet i Værdalen. Teknisk Ukeblad 1893, s. 200. 

Bjørlykke: Skredet i Værdalen. Geogr. selsk. aarb. 1892-93, s. Ill, Om 

Undergrundsbanen Il, Marius Stamnes boktrykkeri, Kristiania 1921, s. 37 o. a. 

og De sidste Ierskred og deres aarsaker. Tekn. Ukeblad 1926, s. 196. 

Helland: Lerfald. Norsk teknisk Tidsskrift 1896. Særtr. s. 5 o. f. 

Reusch: Nogle optegnelser fra Værdalen. N. G. U. nr. 32, s. 2 o. f. 

Vogt: Om Husbeskadigelserne langs Undergrundsbanen. Gundersens bok

trykkeri Kristiania 1914, s. 32, 71 o. a. 

Holmsen: Lerfaldet ved Kokstad i Gjerdrum. Tekn. Ukeblad, 1925, s. 162 

og Hvordan lerfald skal avverges. Tekn. Ukeblad 1926, s. 222. 

2 Statens Jiirnvagars geotekniska Kommission (Statens Jiirnvagar, Geotekniska 

Meddelanden 2, s. 17) er kommet til det resultat, at den flytende konsistens 

av leret i regelen ikke er primær, men skriver sig fra, at de utglidende mas

ser eltes under bevægelsen. 
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Disse resultater bragte mig paa den tanke, at jeg burde under
søke om der ogsaa fandtes artesisk van d i lerfaldsomraadene paa 
Romerike. 

For at iverksætte den søkte jeg høsten 1926 Statens Forsknin gs
fond og N orsk Varekrigsforsikrings Fond om et stipendium. jeg 

vilde an ven de dette til et forsøk med at fin de og avlede artesisk 
vand, som jeg formodet var tilstede un der de for lerfald sterkt dis
ponerte leravsetn inger paa Romerike, og fremholdt i min ansøknin g, 
at jeg i enkelte av de dype smaadaler, som i stort anta! gjen nem
skjærer Romerikssletten , vilde gjenn embore leret helt til fjeldgrunden 
med anvendelse av foringsrør. Hvor der fin des grundvand under 
høit nok tryk men te jeg dette av sig selv vilde stige op gjennem 
røret og rin de ut oventil saaledes som vi kjender eksempler paa fra 
Friis's jordborin ger i Trøn delagen. Paa denne rnaate skulde det gaa 
an med relativt smaa omkostnin ger at sæn ke grundvandstrykket paa 
truede steder og herved efter min menin g at formindske faren for 

lerfald. jeg fremholdt ogsaa, at muligens kunde artesisk brøndboring 
gjenn em ler anven des hvor der er daarlig drikkevand eller liten til

gang paa van d i det hele. 
Min an søknin g forela jeg fylkesmændene i Akershus og Østfold 

med anmodning om deres uttalelse. Begge forsynte den med en 

begrundelse av det ønskelige i at jeg skulde faa anledn in g til at 
gjennemføre min planlagte undersøkelse og anbefalte ansøkningen 
indvilget. 

Av N orsk Varekrigsforsikrings Fon d fik jeg saa en bevilgnin g 
pa a kr. 3 000,00 til at utføre mine paatænkte forsøk. 

Arbeidet begyndte i Sørum saasnart tælen var gaat ut av jorden . 
Paa gaarden Hønsen hadde der i vin terens løp gaat et lerfald, og 

her passet det at begynde. 
Boringerne blev utført med spyling, og helt fra første stun d 

an vendtes forerør. Saavidt jeg har kunnet faa rede paa det, blev 
der ikke brukt forerør un der Friis's boringer i det tron dhjemske. 

Der findes desværre in gen i:Jeskrivelse av de apparater, som den gang 
kom til anvendelse, og det har heller ikke lykkedes mig at opspore 
hvor det siden er blit av dem. Men i beretnin gen , der er trykt som 

n r. 27 av Norges geologiske Undersøkelses skrifter, fremgaar det 
av et par bemerkninger (ss. 35 og 53) at foringsrør neppe har været 
an vendt. Det er ogsaa sandsynlig, at i det tilfælde vilde der være 
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iagttat artesisk van d paa endnu flere steder end det blev. I ethvert 
fald fremgaar det ikke av den sparsomme litteratur vi har om grund
borin ger hertillan ds at der har været boret med forerør mere en d 

et par gan ge før, nemlig i Kristiansand og i San defjord, og i begge 
tilfælde blev der fundet artesisk vand. 

Til spylingen blev in dkjøpt en liten haan dpumpe. I begyndelsen 
benyttet jeg til spylerør 3/4 toms damprør, men efterat folkene hadde 

indvundet erfaring foretrak de at bruke de lettere  toms galvani
serte vandledningsrør. Vi begyndte med to toms galvaniserte vand
ledn ingsrør til at fore ut borhullerne med, men gik siden over til 
bare at an vende n ogen billige ! 1/2 toms ugalvan iserte rør. Forerørenes 
muffer var saa solide som de fan dtes i han delen i Oslo, og de blev 

avslipt paa kanterne forat de skulde yde mindre motstan d un der ned
drivningen . Saavel spylerør som forerør kjøptes kappet i længder 
paa ca. 3 meter. Ved hjælp av et primitivt stillads kun de saapas 

store læn gder med lethet haan dteres. Forerørets nederste en de var 
tæt gjenn emhullet i 30 eller 5 0  cm's længde for at grundvan dets 
adgan g til det skulde lettes. N aar dybden av leravsætningen over
steg 30 meter blev spylerøret saa tun gt, at det var godt at ha en 

talje at løfte det med. 
Med dette materie! lar det sig paa Romerike gjøre at bore, saa

vidt jeg skjønner, helt til fjeldgrunden selv om denne ligger vel 50 

meter dypt. Forerøret føres ned ved vegten av et  par man d, som 
dreier det run dt med et haan dtak. Hvor leret ikke er for fast siger 

det fort ned n aar der bare er spylet godt i forveien . 

Ved det første borhul paa Høn sen , lidt nedenfor broen over 
Kn atbækken, laa berget 6 meter un der overflaten . Der steg van d 
op i forerøret til 1.80 m over marken, saa der straks blev paavist, 
at grundvandet stod un der tryk. Men vandføringen var saa liten, at 
jeg foretrak at forsøke et andet sted. Der blev sat igang en ny 
borin g ved bækken ovenfor broen like ved lerfaldet, og her blev der 
paa 21.6 meters dyp under en ensartet avsætnin g av blaaler truffet 
et san dlag paa fjeldgrun den. Sandlaget førte rikelig van d un der 

artesisk tryk, og vandet steg op gjen nem forerøret. I løpet av et par 
dage var den første artesiske brønd færdig. Paa opfordring demon 
strerte jeg den og min opfatnin g av grundvandets forbindelse med 

lerfaldet paa en ekskursion 9. juni for en række autoriteter. Herom 
in deholdt Osloavisern e for l O. juni fyldige referater. 
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Vandføringen var straks efterat brønden var færdig noget over 
20 liter pr. minut og temperaturen av vandet ved utløpsaapningen 
6.2" C. Forerøret blev oventil forsynt med et bend, et bøiet rør 
hvorfra vandet fik strømme ut kontinuerlig i ca. 80 cm's høide over 

marken. Vandet var i begyndelsen noksaa blakket, 06 noget finsand 
blev revet med av vandstrømmen. Vandtrykket maaltes ved hjælp 
av et fjærmanometer anbragt ved røraapningen. Det steg langsomt 

en god stund efterat utløpet var stængt og stanset ved 230 grams 
tryk. I de følgende uker avtok vandføringen endel mens tempera
turen av vandet holdt sig uforandret. Rørledningen ned til det vand
førende lag blev imidlertid forrykket av en ny utrasning 30. juni. 

Paa grund av vedvarende regn kom de tidligere utgledne masser i 
bevægelse og slet forerøret tvers av i en av mufferne, saa brønden 
blev helt ødelagt. En ny brøndboring blev utført paa samme sted 
l .  okt., men med et 11/z toms forerør istedetfor som tidligere med 
et 2 toms. Den nye brønds vandføring var til at begynde med som 
den gamles, vel 20 liter pr. minut, men sank efter nogen faa dages 
forløp til ca. 2 liter pr. minut. Denne vandføring har siden holdt 
sig næsten konstant, og temperaturen har hele tiden været den samme 
6.2" C. Vandet er klart og lugtfrit og egner sig til drikkevand. 

Den næste brøndboring blev anlagt ved Rømua paa lensmands

gaarden Løren i nærheten av utløpet for det lerfald, som her fandt 
sted i aaret 1794. Her naadde vi ned paa fast ugjennemtrængelig 
grund, sandsynligvis berget, paa 25 meters dyp. Fra de nederste 
par meter i borhullet kom der endel finsand op med spylevandet, 
ellers var leravsetningen fri for sand undtagen aller øverst, hvor 
borhullet trængte ned gjenn em gammel rasgrund. I finsanden over 
fjeldgrunden stod der vand under saa høit tryk, at det steg til et 
par meters høide over marken. Forerøret blev forsynt med et bend. 

Brønden har uavbrudt levert vand siden dens aapning 9. juni. Vand
føringen var i begyndelsen lidt over l liter pr. minut, men den har 

sunket jevn t utover sommeren og høsten. Brønden gir nu ca. 213 
liter pr. minut. Vandet lugter av svovelvandstof og smaker salt. 
N a ar utløpet stænges stiger trykket langsomt. Efter l times tid viser 

manometeret 90 gram, men efterat røret hadde været stængt hele 

natten steg trykket 12. juni, to dage efterat brønden var færdig, til 
230 gram. Vandets temperatur har hele tiden holdt sig paa 6.4 o C. 

Endnu en brøndboring til blev foretat i Sørum, og det i nær
heten av det gamle og sørgelig bekjendte lerfald ved Skea. Boringen 
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lægge boringerne andetsteds hen. jeg flyttet derfor boremateriellet 
til gaarden Kykken i Gjerdrum, hvor jeg hadde fundet spor efter et 
gammelt lerfald. Her blev boret ialt fire huller. Lagfølgen veksler 
mellem lerlag og finsandlag, idet grov sand mangler. Finsandlagene 
fører vand av temmelig høit tryk, men da vandtilførselen i det fin

kornige materiale er liten, blev rørledningene snart tilslemmet saa 
vandet holdt op at rinde ut av rørene. jeg la imidlertid merke til, 

at naar forerøret blev trukket OtJ randt vandet ut av borhullet, og 

at denne vandstrøm holdt sig. Paa Kykken anla jeg derfor en brønd 
paa det vis, at jeg fra et 20 meter dypt borhul, som var ført helt 
ned til fjeldgrunden, trak ?P forerøret paa en 3 m lang rørlængdc 
nær, saa at kun den øverste del av borhullet blev utforet. Røret 
blev forsynet med et bend oventil i en halv meters høide over mar
ken og paaskruet en klemme, som hindrer det i at synke. Denne 
brønd har nu rendt siden 25. juni med en vandføring av noget 
under l liter pr. minut. Vandet har hele tiden været sterkt slam
førende. 

Et lignende forsøk gjorde jeg med et 19 meter dypt borhul ved 
Gjermaaen paa gaarden Olstadhaugens indmark. Lagbygningen er 

her den samme som paa Kykken, blaalums med finsandlag. I sand

lagene forekommer vand under artesisk tryk fra 5 meters dyp. men 
vanctet ophørte at rinde efter nogen timers forløp. For at faa vand 
lot jeg forerøret trække op, og fyldte borkanalen med singels gjennem 
forerøret efter hvert som dette blev trukket op. Derved fremkom en 
varig kilde med vandføring som paa Kykken. 

Pa a ga arden Linne berg, der ligger ved jernbanelinjen mel\ em 
Frogner og Kløfta stationer i en høide av vel 150 m o. h., blev der 
boret i en liten nedskaaret dal nær husene. Dybden til fjeld er 51 
meter. De øverste 20 meter bestaar av blaalums, tildels noksaa bløt. 
Fra ca. 25 meters dyp veksler lerlag med finsandlag, hvorfra vand 

steg op i forerøret til et par meters høide over marken. Efterat 
boringen var ført ned til fjeld uten at der blev truffet grovere sand, 
og uten at der kom noget vand, lot jeg trække forerøret halvveis op 
av borhullet. For hver rørlængde som blev løftet op fra den nederste 
del av borkanalen kom der mere og mere vand op gjennem røret. 
Da forerøret var fjernet fra avsætningens nederste 20 m tykke lag

række var vandføringen 4 liter pr. minut. Der kom da en masse 
fin sand op med grundvandet, og vandet sluttet at rinde efter et 

par dages forløp. Det er mulig at brønden kan bli varig ved for-
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lnddampningsrest, tørret ved 1 80 o C . . 690.4 mg/l. 
U opløselig i saltsyre (kiselsyre og silikater) 18.8 " 
Ammoniak (NH3) • • • • • • . . . . . • • • • • • . • 0.85 " 
jern (Fe�03)........... . • • • • • • • • • • . • 0.21 mg/l. 
Kalk (CaO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.7 " 
Magnesia (MgO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . 3 " 
Klorider (Cl) . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . 138.5 " 
Sulfater (S04) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76.0 " 
Nitrater +, netop spor 
N it riter ikke paaviselig 
Alkalinitet 7.05 cm3 nHCI/1 
Haardhet 3.57 + 4.53 · 1.4  3.57 + 6.34 = 9.9° 

Vandet er klart og farveløst, har ingen lukt eller fremmed smak. 
Det reagerer tydelig alkalisk PH = 8.1 , 

Vand fra artesisk brønd ved Skea: 

lnddampningsrest, tørret ved 1 80° C 
Herav uopløselig i saltsyre .. ....... . 
Ammoniak (N H3) • . . . • . . • . . • • . . . . . •  

jern (Fe203) • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • •  

Kalk (CaO) . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . 
Magnesia (MgO) . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 
Klorider (Cl) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Sulfater (SO 4) • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  

Nitrater +, netop paaviselig spor 
Ni tri ter ikke paaviselig 
Alkalinitet 6.0 cm3 nHCI/1 

51 75 mg/l. 
26 " 

2.2 

0.7 " 
373.1 
254.7 

2600 

482 
" 

Haardhet 37.3 + 25 · 47 · 1 .4 �37.3 + 35.7 73° 

Vandet er klart og farveløst. Det lukter og smaker ved prøve
tagningen litt av svovelvandstof, men lukten er næste dag borte og 
vandet gir da ikke reaktion paa svovelvandstof. Vandet smaker des
uten sterkt bittert-saltaktig. Det reagerer alkalisk, PH = 7 .5. 

Medicinalstyrelsens kemiker uttaler videre om vandet paa Rome
rike, at det bare er en del av boringerne som leverer et i kemisk 
henseende godt vand. V andet fra Skea er paa grund av dets kemiske 
beskaffenhet ikke skikket til drikke- eller husholdningsvand. Vandet 
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fra Hønsen er dog et meget brukbart drikke- eller husholdningsvand 
om end temmelig haardt. "Det forhold at vandet indeholder noget 
ammoniak har sikkerlig ingen hygienisk betydning, da det ikke kan 
taes som tegn paa nogen forurensning av vandet, det er sikkerlig 
dannet ved reduktion av nitrater under vandets passage gjennem 
lag, som er utestængt fra luften. Under de i disse bygder vanske
lige vandforsyningsforhold vil det, hvor man ved boring kan skaffe 
et vand av denne beskaffenhet, kunne være til stor hjælp og maa 
hilses som et stort hygienisk gode." 

Klormængden i vand fra en og samme brønd varierer fra tid 
til anden. l vandet ved Skea har den tiltat efter brøndens aapning, 
mens den i vandet ved Hønsen og ved Løren har avtat. 

jeg fandt i vand fra: 

Sk e a  H ø n s e n  

1 8. juni 2.0 l 0/oo Cl 1 8. juni 0.1 88 %o Cl 
25. 2.26 " " 
1 5. okt. 2.57 " " 1 5. okt. 0.1 42 " " 

Bøckman: 6. nov. 2.60 " " Bøckman: 6. nov. 0.1 38 " " 
8. mars 2.69 " 8. mars 0.138 " 

Som et vigtig resultat av min undersøkelse om forekomsten av 
artesisk vand paa Romerike ønsker jeg at fremhæve: 

I leravsætningerne paa Romerike forekommer almindeligvis 

sandlag hvori grundvandstrykket er saa stort, at det fri grundvand
speil i dalsænkningerne ligger flere meter over marken. 

Ved enkel haandboring er der boret artesiske brønde til 50 
meters dyp. Det lar sig sandsynligvis gjøre efter samme fremgangs

maate at bore dem endnu dypere om det trængs. 

Mine boringer paa Romerike blev fulgt med opmerksomhet ikke 
bare i det distrikt hvor boringerne paagik, men ogsaa utenfor. Mens 
arbeidet paagik indkom der forespørgsler til mig fra talrige grund
eiere i Akershus og Østfold fylker og fra Trøndelagen om hvordan 
de skal bære sig ad med at faa iverksat en brøndboring paa deres 
eiendom. De fleste ønsker derved at sørge for sin vandforsyning. 
En enkelt uttaler, at han er ræd for ras paa sin gaard og derfor 
ønsker nærmere kjendskap til grundvandstrykket, og om mulig at 
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faa sænket dette. N ogen er villige til at bekoste boringen selv, og 
anmodningen fra et par saadanne har jeg imødekommet ved gratis 
at laane ut til dem pumpe og spylerør. 

I større utstrækning blev mine resultater nyttiggjort av Drammens 
kommune, hvor jeg tidligere hadde foreslaat artesisk brøndboring 
som et led i de foranstaltninger som tilstræber at sikre grunden paa 
Bragernes mot utglidning til Drammenselven. Byens stadsingeniør 
engagerte min arbeidsformand rørlægger Engstrøm, og under mit 
tilsyn blev der foretat boringer paa forskjellige steder inden bydelen. 

Det var en gammel beretning fra en jordboring i 30-aarene om, 
at der før var fundet artesisk vand paa Bragernes. Tilforladeligheten 
av denne var drat i tvil, men boringerne i sommer bekræftet den 
fuldt ut. Efter gamle karter at dømme skulde stedet, hvor det ar
tesiske vand blev fundet ligge omtrent der, hvor nu Raadhusgaten 
krydser Kirkegaten, og netop i nærheten av dette punkt blev i sommer 
truffet en meget kraftig vandaare. Der er nu i virksomhet fire artesiske 
brønder i Drammen. 

Den første ligger i gaardsrummet til Raadhusgaten 9. Her har 
der rendt en kontinuerlig vandstrøm fra 20 m's dyp gjennem et 1 112 

toms rør siden brønden blev færdig 4. aug. Vandet er rent og klart, 
og har temperaturen 8o C. 

Av hensyn til trafiken blev der ikke foretat nogen brøndboring 
akkurat i gatekrydset mellem Raadhusgaten og Kirkegaten, men 
brønden blev boret i Raadhusets bakgaard, der laa mere avveien. 
Den leverte i begyndelsen l 200 liter vand i timen fra et sandlag 
paa 24 meters dyp. Temperaturen av vandet ved utløpet er 7.5 C. 

En tredje brønd blev boret i Rømers vei ved Thams gate like 
ved kirkegaarden. Den gav like efterat den var aapnet 70 80 liter 
i timen fra 21 m's dyp. Vandets temperatur er 7S C. 

Den fjerde brønd ligger i badets gaardsrum og vandet kommer 
fra 44 m's dyp. Som følge av den større dybde er vandets tempera
tur her 9. 2 C. Vandføringen var i begyndelsen ca. 130 liter i timen. 

Alle brøndene er saavidt det kan avgjøres ført helt ned til fjeld
grunden. Den kemiske undersøkelse av brøndvandet viser at det 
indeholder meget mindre salt end vandet paa Romerike, og at det 
er svakt radioaktivt. Dr. ELLEN GLEDITSCH har undersøgt vandet i 
3 brønde paa Romerike og i 4 paa Bragernes i radioaktiv hen
seende. Det indeholder forholdsvis litet av radioaktive stoffer. En
del av prøverne fører foruten smaa mængder radon ogsaa noget toron. 
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Sundhaugmorænen, som er det sted, hvor gruslaget over fjeldgrunden 
trær i dagen. 

Det er ikke bare hundens gruslag, som leder denne grundvand
strøm. Det artesiske vand steg op i borerøret fra finsandlag som 
ligger indtil 8 m over bundlaget, sa a det er sandsynlig at ialfald fl n
sandlagene i den lavere del av leravsætningen staar i forbindelse 
med bundlaget. De lag hvorigjennem grundvandet siger mot Sund
haugmorænen yder relativt stor motstand mot cirkulationen. Derom 
vidner det sterke fald hvormed det fri grundvandspeii i borerørene 
stiller sig ind mot utløpet ved øvre Sund. 

Meget interessant var det at se hvordan brøndenes vandføring 
varierer. Vandføringen maales ved hjælp av et stoppeur og et 
hulmaal av kjendt størrelse. Før tælen kom i jorden tiltok og 
avtok vandføringen i takt med variationen i nedbør, eller rettere 
sagt med vandstanden i elven. Efterat jorden blev frossen har saavel 
vandføringen av brøndene som grundvandstanden avtat meget jevnt. 

Hensigten med de artesiske brønde paa Bragernes er at sænke 
grundvandstanden. I virkeligheten staar grundvandstanden, hvor det 
artesiske vand forekommer, 4 a 5 meter høit over jorden. Til denne 
høide stiger vandet i forerørene. Naar imidlertid brønden har faat 
virke en stund vil ventelig grundvandstrykket mindskes, tilsidst kanske 
saa meget at vandet slutter at rinde ut av rørene. Skulde de fire 
brøndes vandføring vise sig utilstrækkelig til en betragtelig sænkning 
av grundvandspeilet, vil det nu, da vi kjender det artesiske bækkens 
beliggenhet og dets sandsynlige strømretning, være forbundet med 
relativt smaa omkostninger at aapne flere avløp for · grundvand
strømmen. 

Efter det som nu foreligger synes utbredelsen av artesisk vand 
i vore leravsætninger temmelig stor. Hvilken værdi erkjendelsen 
herav skal tillægges i praktisk henseende er det endnu for tidlig at ut
tale sig om. Den synes dog betydningsfuld. Kjendskapet til forekomsten 
av artesisk vand muliggjør en økonomisk gjennemførbar sænkning 
av leravsætningens grundvandspeil, saa at vi derigjennem har fundet 
en utvei, som kan forsøkes anvendt til at avverge lerfaldskatastrofer 
paa truede steder. Hvis det er saa, som AMUND H ELLAND sterkt 
har fremhævet, at aarsaken til lerfaldene er vand, som utbløter kvik
leret, dels ved at det siger ned gjennem sand og fra myrer, og dels 
ved at det finder vei under lerlagene eller maaske gjennem enkelte 
gjennemtrængelige lag, har vi grund til at haabe, at en avledning av 
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det i undergrunden cirkulerende vand og en formindskning av dets 
tryk skal bli et effektivt botemiddel mot skredene. 

N a ar artesiske brønde anbringes i landskapets forsænkninger 
vil de kunne reducere grundvandstrykket med adskillige meter i en 
større eller mindre omkreds fra hver brønd. En artesisk brønd blir 
en ventil, som sikrer mot at grundvandstrykket overstiger den til 
lerfaldets fremkalden kritiske værdi. Med hensyn til dens virkesphære, 
da beror denne paa det vandførende lags gjennemtrængelighet. Heri 
viser de under boringerne paatrufne Jag alle overgange, fra den ugjen
nemtrængelige blaalums' til den næsten slamfri sands. Brøndens vand
føring retter sig ogsaa efter lagets gjennemtrængelighet. En brønd 
med stor vandføring har derfor en større virkekreds end en med 
liten. Men da brøndene bestaar bare av almindelige ugalvaniserte 
rør blir deres anlægsomkostninger økonomisk overkommelige selv i 
jordarter med liten vandgjennemtrængelighet, hvor de maa nedsættes 
forholdsvis tæt. 

Hvad der særlig har vakt opmerksomhet og interesse i vore 
lerbygder er utsigten til ved den artesiske brøndboring at skaffe godt 
og rikelig vand. 

Tilgangen paa godt vand er knap i mange av vore Jertrakter i 
Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Sørtrøndelag og Nordtrøndelag. 
Av kildevand forekommer der litet. Det rindende vand er ofte hele 
a aret igjen nem slam førende, og grund van det ligger gjerne sa a dypt, 
at det ikke er tilgjængelig ved brøndgravning. Vandbehovet dækkes 
derfor for stationsbyer, meierier og tætbebyggede strøk ved anlæg 
av lange og kostbare vandledninger fra sjøer og tjern, og for de 
enkelte gaardes vedkommende ved at nedbør og smeltevand ap
samles. jeg har for en enkelt gaards vedkommende set, at den 
sørger for sin forsyning av husholdningsvand paa den besværlige 
maate, at den om vinteren sager is og kjører blokkene langveis fra 
til en dertil indrettet vandtæt kjælder, hvor smeltevandet fra isen 
hentes til husholdningen hele sommeren igjennem. Paa Romerike 
anvendes om vinteren paa smaa gaarde i adskillig utstrækning 
smeltet sne. 

Vandreservoarerne paa gaardene er i almindelighet aapne, grunde 
dammer, hvori regnvand og smeltevand opsamles. Med dette vand 
klarer husdyrene sig, men det er uskikket til husholdningsbruk, idet 
det let inficeres med sygdomsspirer. I de aarlige medicinalindberet
ninger fra lægedistrikterne i vore lertrakter klages der ofte over at 
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drikkevandet er forurenset ved at vandreservoarerne mottar skadelige 
tilsig og at de ofte er opfyldt av grønske. 

De fleste forespørgsler til mig angaaende utsigterne til at skaffe 
vand ved brøndboring gjennem ler skriver sig fra strøk som ligger 
utenfor de, jeg ifjor sommer rak at undersøke. Disse spørgende har 
jeg maattet svare, at jeg paa dette tiåspunkt ikke kan tilraade artesisk 
brøndboring, da vi endnu vet forlitet om utbredelsen og arten nv det 
artesiske vand. 

Hvad der endnu gjør det til en risikabel sak at foreta en boring 
gjennem leravsætningerne for at skaffe vand til husholdningsbruk er 
muligheten for ikke at træffe vandførende lag, eller at træffe saa
danne som fører salt vand. Hvor blaalumsen strækker sig helt ned 
til berggrunden, og det sandholdige ler mangler, vil en artesisk brønd
boring ikke lykkes. Heller ikke vil den lykkes, hvis det vand ler
avsætningen indeholder har mere salt end 700 a 800 mg pr. liter. 
Vand med saa stor saltholdighet er uskikket til husholdningsbruk. 

Mange virksomheter i vore fruktbareste og tættest befolkede 
bygder lider under den daarlige tilgang paa vand. Kostbare vand
ledninger er anlagt, saavidt vites med bidrag fra herred og fylke, og 
der reiser sig stadig krav om flere. Alt for ofte er vandet i vand
verkerne av daarlig kvalitet. 

Hvis det viser sig, at der ved brøndboring i de foran nævnte 
fylkers leravsætninger kan skaffes et brukbart vand i tilstrækkelig 
mængde, er dette formentlig en sak av nationaløkonomisk betydning. 
Men før den er moden til at realiseres maa der tilveiebringes en 
orientering om hvor i landets leravsætninger vi kan ha haab om at op
naa et heldig resultat. jeg mener det er paakrævet, at det offentlige i 
de store drag klarlægger dette spørsmaal. Det vilde neppe være heldig 
om et privat selskap tar saken op paa dens nuværende trin. Et 
eventuelt selskap, der gaar igang med brøndboring uten paa forhaand 
at kjende til, hvor der er utsikt til at træffe brukbart vand, vil let 
kunne føre foretagendet ind i en skjæv gjænge. Der foreligger 
eksempler herpaa fra vore naboland, fra Nord-Tyskland, jugoslavien 
og flere steder i Europa, hvor grundvandet utgjør det eneste anvendte 
vandforraad og fremforalt fra U. S. A. og Canada. Saavidt det frem
gaar av litteraturen om grundvandets utnyttelse har det offentlige 
derfor overalt fundet det formaalstjenlig til en viss grad at tilrette
lægge kjendskapet om dets utbredelse. 
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En undersøkelse av utsigterne til at kunne tilgodegjøre for byg
derne vore leravsætningers grundvandsforraad behøver vistnok ikke 
at lægges stort an. Allerede forsøksboringer som dem, jeg ifjor 
sommer utførte i nogen herreder paa Romerike gir nyttige vink for 
et større omraade. 

Der staar ogsaa igjen, før videre brøndboring kan tilraades, at 
bringe paa det rene om brøndenes vandføring er underkastet aarlige 
forandringer, og om det artesiske tryk i undergrunden avtar efter
som vandet rinder ut, samt at lære de salte, som vandet indeholder, 
at kjende. Det maa ogsaa undersøkes, om grundvandets saltholdighet 
varierer i aarets løp. Til at utføre iagttagelser herover i de hittil 
aapnede brønde har Norsk Varekrigsforsikrings Fond iaar paany 
bevilget mig de fornødne midler. 

Oslo, mars 1928. 


