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Fjerritslev Fm. er en geologisk formation, der ved danske landboringer er forbundet med myter og 

bekymringer både under og efter dens gennemboring. Da grøn energi, i denne tid er i højsædet, er det 

nærliggende at belyse denne tilsyneladende problematik i henhold til udviklingen af geotermiske 

brønde i Danmark. 

Fjerritslev Formationen 

Fjerritslev Fm. består af dybmarin ler af Tidlig Jurassisk alder (ca. 201–191 mio. år siden); en type der 

generelt er relateret til ustabilitet, grundet dens plastiske beskaffenhed ved reaktion med vandholdigt 

boremudder. På verdensplan udgør lerede formationer da også mere end 75% af borede formationer, 

og mere end 90% af de problemer, der relaterer sig til ustabilitet af borehullet. Som en generel regel 

er problemer med lerede formationer sammenhængende med eksponeringstid til boremudderet. Det 

vil sige at jo længere tid hullet er åbent uden casing-rør (foringsrør) (se Figur 1), desto større 

sandsynlighed er der for at borehullets væg vil begynde at blive ustabil og plastisk.  

Problemet med ler 

Termen ler knytter sig til partikler af størrelsen <3.9 µm, men betegner også en bred familie af 

mineraler. Mineralerne er sekundært dannede, og bliver til gennem kemisk forvitring og omdannelse 

af eksisterende bjergarter. Som eksempel vil en granitisk bjergart, eksponeret på overfladen af Jorden, 

reagere med regnvand ved substitution af atomer i mineralet feldspat, med ioner fra regnvandet. Det 

nye ler mineral kaldes kaolinit, og skylles nemt væk som mikroskopiske partikler. Overordnet består 

det hydrerede ler mineral af tynde lag, som er bundet svagt til andre lag. Grundet substitution af ioner 

med forskellig valens - f.eks. Al+3 til Mg+2 og Si+4 til Al+3 - er ler mineraler altid negativt ladede, og 

tiltrækker derfor vandmolekyler, som er dipolære. Alle ler mineraler vil derfor, i forskellig grad, optage 

vand på overfladen og mellem de enkelte lag når en sådan kontakt forekommer, og den direkte 

konsekvens er at leret udvider sig. Dette danner grundlag for ustabilitet og plastisk bevægelse hvilket 

kan lede til kollaps af lerholdigt materiale i et åbent borehul. Problemer ved plastisk, klæbende, og 

ekspanderende ler kan manifestere sig som indsynkende borehulsvægge, klæbning til borekrone og -

streng, fastsidning, og knækket borestreng der i sidste ende giver en længere og mere bekostelig 

boreoperation. 

Problemet med Fjerritslev Formationen  

I Danmark er undergrunden ensformigt udlagt, med adskillige geologiske formationer af særegne 

lithologier, der over afstand devierer i tykkelse og dybde grundet den geologiske udvikling af Det 

Danske Basin. Den generelle lagfølge er gengivet i Figur 1, men kan beskrives som en tyk lagpakke af 

kalkholdige bjergarter, efterfulgt af vekslende lagpakker af ler og sand. Kendskab til den danske 

undergrund beror hovedsageligt på dybe boringer, af hvilke der findes i omegnen af 175 på land, boret 

siden 1930’erne. For at undersøge den egentlige indvirkning, leret i Fjerritslev Fm. har haft, er 47 

borerapporter (kaldet final well reports) analyseret for at danne et realistisk billede. Der indgår 

undertiden mange variabler ved en boring - blandt andet boreudstyr, mudderkomposition, 

hulstørrelse, borehastighed, borevægt, og geologisk beskaffenhed - men en simpel og kvantitativ 

tilgang til problematikken kunne være blot at se på den tid det har taget at bore de danske brønde. 

Ved at udvælge en tidsgrænse, og antage at boringer der ligger over denne har haft problemer under 
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boringen, kan man begrænse sig til et færre antal brønde, og ud fra dem, undersøge relationen til en 

problematisk Fjerritslev Fm.  

Figur 2 viser denne sammenhæng, altså dage det har taget at bore, opholdt mod 

dybden der er boret til ved de respektive landboringer. Konklusionen der umiddelbart lader sig drage 

er at Fjerritslev Fm., i langt de fleste tilfælde, er boret inden for den forventelige tidsperiode, og det 

er nærliggende derfor at hoppe til konklusionen, at forbehold, myter og tilskrevne problemer ved ler 

formationen er overdrevne. Det skal dog pointeres, at stort set alle brøndboringer i Danmark har haft 

problemer med Fjerritslev Fm. Dog kun i et forventeligt omfang - f.eks. sænket borehastighed som 

følge af klæbrigt ler - der almindeligvis ikke har forsaget større forsinkelser eller problemer. Det ses 

endvidere af Figur 2, at 17 brønde ligger over de valgte tidsgrænser, men det viser sig at kun tre brønde 

- Aars-1, Karlebo-1, og Stenlille-7 - ikke uden videre kan afskrives som uproblematiske gennem 

Fjerritslev Fm. Problemer i Aars-1, Karlebo-1, og Stenlille-7 kan muligvis tilskrives en planlagt deviering 

af boringen og maskinelle fejl, der kan have forsaget yderlig ustabilitet af borehullet og en forlænget 

eksponering af formationen til boremudderet. De resterende brønde har haft forlængede boretider 

der kan forklares ved en stor total boredybde, stor Fjerritslev Fm. tykkelse, valg af casing punkt indeni 

Fjerritslev Fm., eller planlagte maskinelle reparationer undervejs, og kan derfor ikke korreleres med 

en problematisk Fjerritslev Fm.  

Vi håber hermed at vise, at selvom der kan være store økonomiske risici forbundet med 

landboringer i Danmark, har der i langt de fleste tilfælde været tale om succesfulde boreoperationer, 

fuldendt inden for en acceptabel og planlagt tidsperiode. Det er ikke let at identificere nøjagtigt 

hvorfor visse boringer har haft store problemer gennem Fjerritslev Fm., men dét er måske netop fordi, 

at der ikke findes et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag. I sidste ende kan minimering af problemer 

kun efterstræbes, men kan hjælpes på vej gennem grundig forberedelse, gode prognoser, og et 

erfarent og kompetent fagpersonel. 
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Figur 1. Til venstre ses et kronostratigrafisk og lithostratigrafisk diagram med relative aldre og lithologier af respektive 
geologiske formationer i Det Danske Bassin fra sydvest (SV) til nordøst (NØ) (modificeret fra Michelsen et al. (2003): The 
Jurassic of Denmark and Greenland: Jurassic lithostratigraphy and stratigraphic development onshore and offshore 
Denmark.). Til højre ses et generisk eksempel på en brøndborings anatomi. Efter boring af et forudbestemt interval, indsættes 
casing rør af metal som stabiliserer hullet, og forhindre væggen i at kollapse. Fortsættelse sker med en mindre borekrone, 
hvorfor næste casing-sektion vil have en mindre diameter. I bunden af boringen installeres et filter, så vand kan produceres 
eller injiceres, uden at andet materiale strømmer ind i brønden. 
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Figur 1. Tids-dybde diagram af danske landboringer. To tidsgrænser er udvalgt for hvilke alle brønde derover umiddelbart er antaget at have haft problemer under boringen. En 30 dages 
tidsgrænse er sat for boring til bunden af Fjerritslev Formationen, og en 40 dages tidsgrænse er sat for boring til den totale dybde. 17 brønde placerer sig over én eller begge tidsgrænser, men 
det viser sig at de 14 lader sig forklare, og kun Aars-1, Karlebo-1, og Stenlille-7 har haft signifikante problemer. Symbolerne før brønd-navnene indikerer grunden til den overskredne tidsgrænse: 

* = stor total dybde; ◇ = stor tykkelse af Fjerritslev Formationen; △ = plalagt reparationsfase; □ = casing punkt sat lige før bunden af Fjerritslev Formationen; † = kan ikke fastsættes. Overordnet 
indikerer diagrammet at Fjerritslev Formationen i langt de fleste tilfælde ikke har forvoldt signifikante problemer under eller efter dens gennemboring. Forklaring: SPUD = start på boring; TD = 
slut på boring. Blå søjler indikerer tid fra SPUD til TD; gule søjler indikerer SPUD til bunden af Fjerritslev Formationen; grønne, røde, og sorte horizontale linjer indikerer henholdvist dybden til 
toppen af Fjerritslev Formationen, bunden af Fjerritslev Formationen, og den totale dybde. Al data er baseret på den udlagte information i de respektive borerapporter - også kaldet final well 
reports - som kan erhverves gennem GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøndland). 


