
Effektiviteten ved hydraulisk oppsprekking i
borehull i harde bergarter - case studier

Figur 2.
Form og grad av stimulering med forskjellige typer av hydraulisk oppsprekking i de respektive

borehullene. "HF-sone" står for hydraulisk oppsprekking med vann i 2,5 meter seksjoner, mens
"HF-column" betyr tilsvarende stimulering i søyler der kun den øvre tetningen er satt under
press. "HFS" betyr hydraulisk oppsprekning ved injisering av sand som proppemateriale.
Gummi borehullstetningsenhet. Nøkkelinformasjon om borehullene (bh) ved Lade, Bryn og EAB.

Gummi borehullstetningsenhet

Nøkkelinformasjon om borehullene (bh) ved
Lade, Bryn og EAB.

Figur 1. Geografisk lokalisering og navn på bore-
hullene ved Lade, Bryn og EAB.

Fremstilling av en tykkflytende blanding av
vann, guar harpiks og sand (proppemateriale)
før blandingen injiseres I sprekkene.
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Nytt utstyr for å foreta hydraulisk oppsprekking i borehull i harde bergarter er blitt

utviklet og prøvd ut på tre steder i Norge. En prosedyre for å injisere proppemateriale

bestående av kvartssand er også blitt utviklet. Virkningen av borehullsstimulering i de

tre teststudiene er blitt godt dokumentert ved testpumping og ved forskjellige geofy-

siske evalueringsmetoder.

En betydelig økning i borehullytelse kan forventes som et resultat av hydraulisk opp-

sprekking både når det brukes vann alene og ved sandinjisering. Det kan være et stør-

re behov for å bruke sand som proppemateriale når det dreier seg om sprekker med

høyt mottrykk (> 50 bar) enn i sprekker med lavere mottrykk. Bergspenningsforholdet

samt bergartens strekkfasthet har sterk innvirkning på oppsprekkingsgraden.



Hovedresultatene fra dette studiet kan sammenfattes slik:

• Hydraulisk oppsprekking ved anvendelse av vann alene resulterer i en generell økning i borehullsytelse 
i harde bergarter.

• Hydraulisk oppsprekking ved injisering av sand som proppemateriale fører også til økt borehullsytelse.

• Det kan være et større behov for å bruke sand som proppemateriale i sprekker som har høyt mottrykk 
(> 50 bar) fremfor sprekker med lavere mottrykk.

• Bergartens strekkfasthet og spenningene som er tilstede i berget har betydning for effekten av 

hydraulisk  oppsprekking hva angår graden av gjenåpning av tidligere sprekker og åpning av nye.

Figur 5.
Resultater fra testpumping
ved Lade og Bryn. Ytelsene
til borehullene ble målt før
og etter hydraulisk opp-
sprekking ved bruk av vann
alene og etter hydraulisk
oppsprekking ved injisering
av sand.

Figur 4.
Trykknivåene ved hydraulisk
oppsprekking ved injisering
av sand ved Bryn og EAB.
Etter hvert som sand injise-
res kan man observere en
trykkøkning mot slutten av
stimuleringssyklusen
i de fleste seksjoner.

Figur 3.
Trykknivåene ved hydraulisk
oppsprekking med vann
alene i borehullene ved
Lade og Bryn. Et tydelig
trykkfall i hver syklus indike-
rer påbegynnelsen eller
gjenåpning av en sprekk

NGU
NO-7491 Trondheim
Norge
Besøksadresse:
Leiv Eirikssons vei 39
Telefon: 47 73 90 40 00
Telefax: 47 73 92 16 20
E-post: ngu@ngu.no

Takk

Dette arbeidet ble finansiert av

Energiselskapet Asker og

Bærum, Norges forskningsråd

og Norsk Brønnborer Forening.

Kontaktpersoner ved NGU

Randi Kalskin Ramstad

Kirsti Midttømme

w
w

w
.n

g
u

.n
o


