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RESUME 
 
Det øgede pres på arealanvendelsen op gennem 70’erne og 80’erne førte sammen med erken-
delsen af det stigende antal forureningstrusler til et voksende behov for mere detaljeret viden 
om geologiske og hydrogeologiske forhold - ikke mindst i lyset af at mange kildepladser eller 
hele vandværker havde måttet lukke. En intensiveret kortlægning af vandressourcerne og de-
res sårbarhed var derfor blevet helt nødvendig. Et brugbart svar herpå krævede mere end blot 
flere boringer eller nye modeller, som i vidt omfang byggede på eksisterende viden. 
 
Nye geofysiske metoder, der gjorde det muligt at udføre egentligt fladedækkende kortlægnin-
ger i stor skala, var udslagsgivende for, at man besluttede at iværksætte den gebyrfinansierede 
kortlægning af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser i Danmark. Den ny-
udviklede slæbegeoelektriske metode og TEM-metoden havde i løbet af 90’erne dokumente-
ret, at fladedækkende kortlægning af store områder realistisk set lod sig gennemføre. 
 
Et unikt samarbejde mellem alle aktører har sikret, at der på det geofysiske område udføres 
kortlægning af høj kvalitet, at der arbejdes efter vedtagne standarder og vejledninger, som 
gør, at data kan aggregeres og sammenstilles sømløst mellem nabokortlægningsområder, og at 
data sikres for eftertiden i en veldokumenteret database med fri adgang. Bemærkelsesværdigt 
er det, at effektiviteten og kvaliteten af den geofysiske kortlægning har været støt stigende, 
samtidig med at km2-prisen har været faldende.  
 
INDLEDNING 
 
Geofysik - kom der noget ud af millionerne? Spørgsmålet bygger nok på en antagelse om, at 
det er et betragteligt beløb, der er anvendt til geofysiske målinger. Da der først for alvor er 
blevet afsat større beløb til geofysiske undersøgelser i forbindelse med den gebyrfinansierede 
kortlægning af grundvandsressourcerne i Danmark, vil betragtningerne i det følgende tage 
udgangspunkt i denne kortlægning.  
 
Det er derfor ikke her intentionen at levere en fyldestgørende omtale af den geofysik, som 
gennem tiderne er udført i Danmark i forskningsmæssig regi såvel som i praktiske sammen-
hænge. Alligevel er det værd indledningsvis at nævne nogle udviklingstræk omkring anven-
delsen af geofysik i den geologiske kortlægning, som har haft væsentlig betydning for, at geo-
fysik er kommet til at spille en så central rolle i den igangværende grundvandskortlægning, 
som tilfældet er. 
 
Hvis vi her ser bort fra olieefterforskningen, så foregik stort set al anvendelse af geofysik i 
forbindelse med den geologiske kortlægning frem til 1970’erne i regi af universiteter og 
forskningsinstitutioner, hvor de relativt få geofysikkyndige i Danmark stort set alle var ansat. 
Gennem oprustningen af den geofysiske uddannelse i forbindelse med et stigende behov for 
geofysisk ekspertise kom der fra 70’erne op gennem 80’erne og 90’erne for alvor gang i ud-
viklingen af geofysikken såvel på det teoretiske plan som på det instrumentelle og måletekni-
ske plan. 

 



 

Mange geofysikere blev ansat både i private konsulentfirmaer og i offentlige institutioner. Der 
blev gennem en årrække opbygget en betydelig erfaring med at anvende geofysik i forbindel-
se med konkrete kortlægningsprojekter: forurenede grunde, råstofgraveområder, udpegningen 
af nye kildepladser for vandværkerne etc.  
 
Karakteristisk for disse projekter var, at det oftest var lokale og i sjældnere tilfælde regionale 
kortlægningsopgaver af relativ begrænset udstrækning, som ikke nødvendigvis skulle kobles 
sammen med fremtidige kortlægninger eller andre kortlægninger i nærheden. Samtidig var det 
kortlægninger, hvor kunden overvejende var ét bestemt firma, én institution eller én person. 
Med den gebyrfinansierede kortlægning bliver der mange flere interessenter, og derfor stiger 
kravene til gennemskuelighed, ensartethed og sammenlignelighed. 
 
GRUNDLAGET FOR DEN GEBYRFINANSIEREDE KORTLÆGNING 
 

I 1997 blev der i forbindelse med udarbejdelsen af de davæ-
rende amters regionplaner for første gang udpeget OSD-
områder i hele Danmark (Figur 1). Efterfølgende traf folke-
tinget beslutning om, at der som grundlag for beskyttelsen af 
fremtidens drikkevand i OSD-områderne, skulle gennemfø-
res en kortlægning af grundvandets sårbarhed i disse områ-
der.  

adelser og omfanget af den 
orventede kortlægningsaktivitet. 

t-
lek-
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ofysik og 

rundvandsmodellering - blev beregnet til en samlet pris på 54.000 kr. pr km2.  

 

g gartneri, hvor 
man kun skulle betale 1/3 af gebyret, og maksimalt for 25.000 m3 vand/år. 

 
Finansiering af grundvandskortlægningen 
Til at dække de dermed forbundne udgifter blev der som no-
get helt nyt fra og med 1999 indført et formålsbestemt gebyr 
på vandforbruget, som de enkelte amter fastsatte på grundlag 
af de udstedte vandindvindingstill
f
 

I bemærkningerne til lovforslag /1/ om indførelse af gebyrer til dækning af kortlægnings-
udgifterne blev det forudsat, at anvendelsen af geofysik indgik som et centralt element i kor
lægningen med henvisning til nyudviklede geofysiske metoder, specielt elektriske og e
tromagnetiske metoder. Med udgangspunkt i erfaringer med kortlægning og storskala-
anvendelse af geofysiske målemetoder fra Århus-området blev der som grundlag for lovgiv-
ningen foretaget beregninger af de skønnede kortlægningsudgifter, som - hvad angår de ek
terne ydelser fra rådgivere og entreprenører i form af boringer, vandanalyser, ge

Figur 1. OSD-områder i Danmark. 
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Gebyrets størrelse 
Samtidig skulle de opkrævede gebyrer også dække udgifter i forbindelse med udarbejdelsen
af indsatsplaner, som skulle omsætte kortlægningsresultaterne til planer for beskyttelsen af 
fremtidens drikkevandsressourcer. Det opkrævede gebyr varierede fra amt til amt og blev ju-
steret med tiden, men lå typisk i størrelsesordenen 20 – 40 øre pr. kubikmeter tilladt indvin-
dingsmængde. Dog med rabat for vand til bl.a. vandingsformål i landbrug o

 



 

På landsplan udgør de områder, som er omfattet af kortlægningen, i dag et areal på i alt ca. 
17.400 km2 eller omkring 40 % af Danmarks areal. Kortlægningen af hvert enkelt område lø-
ber over flere år, men regnet under ét anslås ca. 40 % af det samlede areal nu at være kortlagt. 
 
Geofysikkens centrale rolle 
Forudsætningen for at den gebyrfinansierede kortlægning overhovedet blev besluttet var, at  
nyudviklede og mere effektive geofysiske fladedækkende metoder var blevet en realitet og 
var blevet afprøvet op gennem 80’erne og 90’erne. Omkostningerne til de geofysiske under-
søgelser blev derfor påregnet at skulle udgøre en væsentlig del af kortlægningsudgifterne. 
Med udgangspunkt i PACES- og TEM-metoderne blev de geofysiske kortlægningsomkost-
ninger anslået til i gennemsnit at udgøre et beløb svarende til ca. 65 % af de skønnede kort-
lægningsudgifter på 54.000 kr. pr. km2 på daværende tidspunkt i 1998. 
 
GEOFYSIKKEN I KORTLÆGNINGEN 
 
Eftersom det var forudsat, at de geofysiske målinger ville komme til at fylde en betydelig del 
af kortlægningen de fleste steder i Danmark, blev man fra amternes side hurtigt enige om, at 
det ville være formålstjenligt med et overordnet samarbejde for at løse den store opgave på en 
fagligt forsvarlig og tilfredsstillende måde.  
 
Geofysiksamarbejdet 
Geofysiksamarbejdet blev derfor etableret allerede i 1999 som et samarbejde mellem de da-
værende amter og Geofysisk Afdeling, Geologisk Institut på Århus Universitet. De vigtigste 
formål med dette samarbejde var at: 
 

• Sikre metode- og instrumentudvikling af hensyn til sikring af kvaliteten og effektivise-
ring af kortlægningen 

• Sikre et ensartet og højt fagligt grundlag for at udføre, tolke og anvende geofysiske 
målinger 

• Sikre spredningen af geofysiske viden gennem videreuddannelse for såvel medarbej-
dere i amter/miljøcentre som hos de rådgivere, der udfører de geofysiske målinger 

• Sikre central og veldokumenteret arkivering af de indsamlede data for fremtidig an-
vendelse 

 
Geofysiksamarbejdet er siden fortsat med miljøcentrene og GEUS som deltagere efter amter-
nes nedlæggelse med udgangen af 2006. 
 
De involverede rådgivende firmaer har været og er fortsat centrale og meget væsentlige med-
spillere i samarbejdet omkring en række konkrete projekter, ikke mindst sikring af de målte 
data i den nationale geofysikdatabase GERDA, udarbejdelse af tekniske standarder for udfø-
relse af målinger, erfaringsudveksling på temadage og workshops samt i forbindelse med del-
tagelse i faglige kurser mm. 
 
Dette brede samarbejde inden for den geofysiske fagverden har været forudsætningen for at:  

 



 

 
• Geofysiske undersøgelser har kunnet gennemføres baseret på vedtagne standarder og 

efter fælles retningslinier og vejledninger 
• Data er tolket på baggrund af den mest moderne og fagligt set mest udviklede platform 

baseret på vejledninger og beskrivelser udarbejdet i regi af Geofysiksamarbejdet 
• Data efterfølgende er blevet arkiveret i en national database GERDA med meget stor 

detaljeringsgrad i beskrivelsen af instrumentside, måleprocedure, måledata, tolkede 
data, tolkningsprocedure og -software mv., så man til enhver tid kan udtrække data, 
gentolke og flette med data fra naboområder til store sammenhængende tematiske 
kort.  

 
Geofysiske metoder 
De hyppigst anvendte, fladedækkende geofysiske metoder såsom elektriske og elektromagne-
tiske metoder, blev prioriteret højt ved opstarten af geofysiksamarbejdet. Det blev de fordi de 
geologiske forhold i store dele af Danmark favoriserer anvendelsen af disse metoder i den 
konkrete kortlægning af grundvandsmagasiner og grundvandsmagasiners sårbarhed. Desuden 
var der i Danmark sket afgørende udvikling på de to metode-områder: 
 
Geoelektrisk profilering var i løbet af 90’erne blevet udviklet fra at kræve et 3 – 4-mands hold 
til fods til at kunne udføres fra et køretøj i bevægelse (PACEP- og siden hen PACES-meto-
den). Dækning af store arealer med DC-målinger inden for rimelig tid var dermed blevet mu-
lig. Metoden anvendes især til kortlægning af de øverste dæklag over grundvandsmagasiner-
ne. MEP-metoden er en anden af de geoelektriske metoder, og på dette felt er der også sket en 
del udvikling på instrumentsiden, som har bidraget til at optimere anvendelsen. 
 
Den elektromagnetiske metode, TEM-metoden, (kendt fra malmprospekteringen i udlandet) 
blev med succes introduceret i grundvandskortlægningen i begyndelsen af 90’erne. Videreud-
vikling til en mobiludgave, PATEM-metoden, havde allerede fundet sted inden gebyrkortlæg-
ningen med henblik på at øge kortlægningshastigheden og dermed anvendeligheden også af 
denne metode. Det mest afgørende blev dog udvikling af SkyTEM-metoden, som i løbet af de 
5 år, metoden har eksisteret, er blevet den mest anvendte geofysiske metode i kortlægningen. 
 
For begge disse metoders vedkommende er udviklingen foregået på Geologisk Institut på 
Aarhus Universitet, og den ekspertise, man besidder her, er bragt med ind i geofysik-
samarbejdet til sikring af det faglige niveau i forbindelse med anvendelsen af disse metoder. 
 
Ud over de to forannævnte geofysiske målemetoder er det vigtigt at nævne den seismiske me-
tode. Denne er dels anvendelig i områder, hvor elektriske og elektromagnetiske metoder er 
knap så velegnede, f.eks. i kalkområder samt hvor der skal kortlægges til større dybder, og 
dels i forbindelse af kortlægning af sedimentære strukturer, der kan bidrage til belysning af 
aflejringsmønstre og dermed til udredning af et områdes geologiske dannelsesforløb. Metoden 
benyttes sjældent fladedækkende, men anvendes ofte i form af profilsnit i kombination f.eks. 
med fladedækkende TEM-målinger.  

 



 

Geofysisk kortlægning. 
Eksempler på anvendelse af geofysiske metoder i kortlægningen vil ikke blive beskrevet her. 
Nogle mere overordnede erfaringer er dog værd at fremhæve. 
 
I de fleste tilfælde udgør de eksisterende boringer ikke et tilstrækkeligt datagrundlag for en 
fagligt forsvarlig grundvandskortlægning. Yderligere boringer er oftest nødvendige men sjæl-
dent tilstrækkelige, da både tid og økonomi er begrænsende faktorer. 
 
Fladedækkende geofysiske målemetoder vil oftest bidrage til at give et betydeligt bedre bille-
de af et områdes overordnede geologiske strukturer samt i mange tilfælde også af en række 
detaljer. Herved opnås et betydeligt bedre grundlag for at optimere placeringen af nye under-
søgelsesboringer og for at forstå og fortolke informationer fra allerede eksisterende boringer. 
Geofysikken bidrager således med sammenhænge og overblik, boringerne med detaljer og 
nøglen til at oversætte geofysiske informationer til geologi. 
 
Geofysik bør normalt udføres på større sammenhængende flader. Dette er en væsentlig erfa-
ring. Små spredte kortlægningsarealer levner ikke geofysikken mulighed for at yde det, den 
kan. Strukturer af betydning for grundvandets strømningsforhold er ofte af ganske betydelig 
størrelse. 
 
Samme type geofysiske målinger bør i videst muligt omfang anvendes over større arealer, når 
naboarealer måske senere skal kortlægges, da dette øger muligheden for i sidste ende at udar-
bejde sammenhængende analyser og give et samlet input til det videre arbejde med f.eks. geo-
logiske modeller. 
 
SIKRINGEN AF DE GEOFYSISKE DATA 
 
Midt i 90’erne blev det besluttet at igangsætte opbygningen af en national database til elek-
tronisk lagring af geofysiske måledata og tolkede data i lighed med hvad man kendte fra bo-
ringer, som er arkiveret i den nationale boringsdatabase JUPITER på GEUS. Baggrunden for 
ønsket om en geofysisk database var dengang, at der i forbindelse med amternes råstofkort-
lægning blev udført en del geofysiske målinger, som burde arkiveres til fremtidig anvendelse. 
Der blev beskrevet og opbygget en testdatabase fra 1995-97, men det var først i forbindelse 
med vedtagelsen af gebyrkortlægningen, at GERDA-databasen blev færdiggjort i en operatio-
nel og langt mere udbygget udgave. 
 
GERDA-databasen er en særdeles omfattende og kompleks database, som hele tiden er under 
videreudvikling for at kunne tage mod nye datatyper, når der forekommer nyt på geofysik-
området, som det f.eks. er sket og fortsat sker med SkyTEM-metoden. 
 
GERDA-databasen er en ubetinget succes, da det er lykkedes at få stort set al geofysik udført 
i forbindelse med grundvandskortlægningen indberettet elektronisk til databasen siden starten 
i 1999. Også velbeskrevne data fra før den tid er siden blevet indrapporteret. Enighed mellem 
amterne/miljøcentrene om kontraktligt formulerede krav i forbindelse med enhver geofysisk 
kortlægning har hele vejen igennem været forudsætningen for, at data fra hele landet konse-
kvent er blevet indrapporteret. 

 



 

Andre afgørende årsager til GERDA-databasens succes er samarbejdet i opbygningsfasen 
mellem alle involverede parter i sagen:  
 

• Geologisk Institut, Aarhus Universitet, som udvikler metoder, instrumenter, tolknings-
software og indberetningsmoduler til databasen 

• GEUS, som opbygger, vedligeholder og driver GERDA-databasen på basis af aftale 
med amterne/miljøcentrene. 

• Rådgiverne, som udfører målingerne, tolker og indrapporterer data og resultater til da-
tabasen  

• Amterne/miljøcentrene som er købere af kortlægningerne og skal bruge de geofysiske 
resultater i det videre kortlægningsarbejde 

 
Geofysik for millioner. 
GERDA-databasen indeholder nu en meget omfattende mængde geofysikdata, primært fra 
den gebyrfinansierede kortlægning af grundvandet. En del geofysiske målinger er udført men 
endnu ikke indrapporteret, idet der går en vis tid fra at data er målt i felten til de er tolkede og 
indlagt i databasen. Først når afrapporteringen er godkendt af kunden bliver måledata og tolk-
ningsresultater lagt ind. I forbindelse med f.eks. SkyTEM-målinger, hvor der ofte flyves flere 
og meget store arealer ad gangen, kan der gå mellem 1 og 2 år, fra at selve målingerne er ud-
ført, til data ligger i GERDA. 
 
Et øjebliksbillede fra juli 2008 af det omfattende datamateriale, der ligger i GERDA, er vist 
på oversigtskortene i Figur 2. Mængden af udførte og arkiverede geofysikdata, som er vist på 
figuren ovenfor, er opgjort i tal og anført i tabellen på næste side. Hertil kommer 15-20.000 
liniekm. SkyTEM-målinger udført i 2007 og 2008, som endnu ikke er færdigtolket og derfor 
ikke indberettet til GERDA. I relation til grundvandskortlægningen er der udført ca. 1300 li-
niekm. seismik. Det skal dog bemærkes, at seismikdata først indrapporteres  til GERDA-
databasen, når specifikationerne og importmodulet er klar (kravspecifikation med hensyn til 
inddateringen forventes klar inden udgangen af 2008). Derfor er seismik ikke vist i tabelover-
sigten. 
 
Det er ikke meningsfuldt at opgøre den præcise arealdækning for alle typer geofysikdata, da 
nogle data findes med vidt forskellig spredning eller er udført langs profillinier. Dette gælder 
logs, Schlumberger-sonderinger, Wenner-profileringer og i et vist omfang MEP-
profilmålinger. 
 
Tilsvarende er det ikke relevant at opgøre linieprofilkm. for målinger, der er udført punktvis. 
Det gælder f.eks. logs, Schlumberger-sonderinger og TEM-sonderinger. SkyTEM-målinger 
frem til 2007 er i lighed med almindelige TEM-sonderinger registreret i GERDA som punkt-
målinger og er derfor heller ikke opgivet i et antal liniekm. i tabellen. 
 

 



 

 
Figur 2. Kort over områder med (a) målte TEM/SKYTEM data, (b) GERDA indberettede PACEP/PACES data, 
(c) GERDA indberettede MEP data og (d) målte seismikdata. Alle data er målt eller indberettet inden medio 
2008. 

 
Geofysikdata i GERDA, juli 2008 

Datatype Målepunkter Antal profilkm. Areal i km2 
        

Logs 1) 1398     
        

Wenner    2) 1883   
schlumberger 31952     
        

MEP   3913   
        

PACEP 117482  2) 1171 500 
PACES 851364 2) 7946 2650 
        

TEM/HMTEM/PATEM 75609   
SkyTEM 3)  132539   

 4) 10500 

Tabel 1. Geofysikdata i GERDA-databasen medio 2008 (1)  Tallet angiver antal borehuller med logs, 2)  tallet an-
giver effektive profilkm uden huller. 3) de tidlige SkyTEM er registreret som enkeltsonderinger i databasen og er 
derfor ikke opgjort i liniekm., 4)  arealet for TEM-kortlægning omfatter også de senest målte områder, som endnu 
ikke er indberettet). 

 



 

Ikke alle data i GERDA er indsamlet for gebyrmidler. Samtidig er de forskellige data indsam-
let over en periode på mere end 10 år, hvor priserne har ændret sig forskelligt fra type til type. 
Derfor er det ikke muligt at udarbejde en helt præcis opgørelse over den værdi, de geofysiske 
målinger repræsenterer. En ret forenklet beregning resulterer i en værdi på mellem 225 og 250 
millioner kroner for data i GERDA inklusive de senest udførte SkyTEM-målinger, som er på 
vej til GERDA (tolkes for øjeblikket). 
 
Den geofysiske del af kortlægningen har dermed indtil nu kun kostet omkring det halve af, 
hvad der blev forudsat i de bagvedliggende beregninger, da gebyrloven blev vedtaget! 
 
Denne konstatering bygger på følgende informationer. De afholdte omkostninger til den eks-
terne del (geofysik, boringer, vandanalyser, modelarbejde mv.) af den allerede udførte kort-
lægning er af firmaet Deloitte opgjort til ca. 600 mio. kr. (2006-prisniveau) fra 1998 frem til 
og med 2006. Hertil kommer eksterne udgifter til kortlægningen i 2007 og 2008 på i størrel-
sesordenen 50 - 100 mio. kr.. Såfremt de geofysiske målinger havde svaret til de oprindeligt 
forudsatte ca. 2/3 af de eksterne udgifter, burde omfanget af geofysikdata have modsvaret en 
værdi på ca. 450 mio. kr.! 
 
Især udviklingen af SkyTEM-metoden, der nu er den hyppigst anvendte geofysiske kortlæg-
ningsmetode, har bidraget til at reducere km2-udgiften til den geofysiske kortlægning. Udgif-
ten i forbindelse med TEM-kortlægning er kun omkring det halve af det oprindeligt skønnede 
beløb på ca. kr. 19.500/ km2 (kr. 15.000 fremskrevet fra 1998 til 2008-priser), samtidig med at 
den forudsatte datadækning er blevet mere end 10-doblet fra 15 pkt./ km2 traditionel TEM til 
nu mere end 150 pkt./ km2 for SkyTEM’s vedkommende. Foruden den større datadækning pr 
fladeenhed er kortlægningshastigheden blevet afgørende forøget (mindst en faktor 25!), og 
datakvaliteten er derudover blevet langt bedre. Hertil kommer endelig at metodens mulighe-
der er blevet udvidet til at kunne fokusere på flere kortlægningsniveauer, i nogle sammen-
hænge til større dybder og i andre sammenhænge til mere overfladenære formål. 
 
INTEGRERET DATAHÅNDTERING  
 
Undervejs i forbindelse med kortlægningen er der blevet udviklet et programsystem til hånd-
tering af en lang række forskellige funktioner i forbindelse med håndteringen af de geofysiske 
data lige fra de er målt i felten til de lander i GERDA-databasen.  
 
Århus Workbenchen er udviklet på Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Workbenchen ud-
gør en slags paraply eller skal, der indrammer en lang række enkeltstående programmoduler, 
hvormed man kan bearbejde geofysiske data. Dele af disse moduler er udarbejdet i regi af 
geofysiksamarbejdet, medens andre er udviklet i anden forbindelse. Det væsentlige er, at den 
fælles paraply for de mange programmoduler letter brugerens anvendelse af alle funktionalite-
ter under én og samme bruger- og GIS-flade. 

 



 

 

Bearbejdning af data i workbenchen strækker sig lige 
fra processering og tolkning af de målte data, over 
analyse, visualisering af tolkningsresultater til indbe-
retningen til GERDA-databasen. 

 

 
En væsentlig fordel er, at brugerne uden besvær kan 
anvende værktøjet til sammenstilling af GERDA-
udtræk fra et stort antal forskellige kortlægnings-
arealer i et større område til et samlet projekt. Fælles 
retningslinier for kortlægningen samt den detaljerede 
og standardiserede beskrivelse af data i GERDA-
databasen sikrer, at kortlægninger udført af forskellige 
rådgivere med forskelligt udstyr med års mellemrum
kan sammenstilles uden pro

 
blemer. 

 
Brugen af workbenchen forudsætter ikke et detaljeret 
kendskab til opbygningen af GERDA-databasen. Som 
illustreret i Figur 3 udgør workbenchen sammen med 
GERDA-databasen og Jupiter-databasen et unikt sy-
stem til håndtering af geofysiske data, der kan videre-
formidles til geologisk fortolkning i bl.a. Geoscene 3D 

Figur 3. Skitse af et integreret datahåndte-
ringssystem: Aarhus Workbench, GERDA 
og Jupiter databaserne samt et 3D visualise-
ringsværktøj, som Geoscene3D.  
 
DET OG MERE TIL KOM DER UD AF MILLIONERNE! 
 

 En geofysisk kortlægning af store dele af Danmark og nye erkendelser omkring 
geologien i Danmark.  

 Et forskningsniveau og udviklingsmiljø af høj international klasse. 
 En videreudvikling af såvel de geofysiske metoder som instrumenter og tolknings-

software på et højt internationalt niveau – og øget effektivitet i kortlægningen! 
 En nyudviklet SkyTEM-metode, som i vid udstrækning nu også anvendes mange 

steder i udlandet af danske aktører. 
 Et unikt samarbejde mellem alle aktører om at udføre geofysiske undersøgelser af 

høj faglig standard efter fælles regler og på baggrund af detaljerede vejledninger. 
 En samlet og fortløbende videreuddannelse af både konsulenter og kunder på geo-

fysikområdet kombineret med erfaringsudveksling. 
 Et integreret system til håndtering af mange af de geofysiske data på vej fra felten 

til databasen: processering, tolkning, analysering, indrapportering til GERDA, ud-
træk fra GERDA, sammenstilling og viderefortokning. 

 En sikring af data med alle væsentlige oplysninger i en national geofysikdatabase 
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RESUME 
 
I Miljøcenter Ringkøbings administrationsområde findes de velbeskyttede grundvandsmaga-
siner relativt dybt set i forhold til resten af landet. Dette har betydet, at der i grundvandskort-
lægningen er blevet lagt vægt på geofysiske metoder med stor indtrængningsdybde, som TEM 
og seismik. Der er især blevet lagt vægt på den seismiske metode, der bliver anvendt som 
redskab i kortlægningen på både lokalt og regionalt plan.  
 
På det regionale plan har den seismiske metode været hovedårsagen til, at den miocæne stra-
tigrafi er blevet kortlagt i stor detalje, at det danner et solidt fundament for den resterende del 
af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning Vestjylland. 
 
AREALER OG INDVINDING 
 
Den samlede årlige tilladte mængde oppumpning i Miljøcenter Ringkøbings administrations-
område beløber sig til ca. 308 mil m3, hvoraf kun 53 mil m3 er til drikkevand. Den absolut 
største indvinding er markvandingen, som udgør 209 mil m3, hvilket er 68 % af den samlede 
oppumpning.  
 
Administrationsområdet dækker et areal på 7.190 km2, hvoraf 1.588 km2 er udpeget som  
OSD. Det svarer til 22 % af administrationsområdet, hvilket er en relativ lille del set i sam-
menligning med resten af landet. Udpegningens størrelse skal ses i lyset af befolkningstæthe-
den i det vestjyske sammenholdt med de geologiske forhold.  
 
Der er således heller ikke noget kritisk pres på resursen, hvorfor der overordnet set er vand 
nok til vandværker, markvanding og anden industriel indvinding. De steder, hvor resursen er 
under pres, kan problemet som regel løses ved at flytte indvindingen til andre steder indenfor 
nærområdet. 



 
Figur 1. Indvindingstillaleser i m3/år 

 
MAGASINER 
 
Størstedelen af vandværkernes indvinding foregår fra de miocæne og kvartære aflejringer, og 
kun en lille andel fra kalkmagasiner. Markvandingen foregår hovedsageligt fra overfladenærer 
magasiner, som ofte er sårbare, hvorfor vandværkernes indvinding ofte afhængig af de dybe 
magasiner. For at sikre de dybe magasiner blev der i Ringkjøbing Amts tid indført en praksis 
om, at nye ansøgninger om markvandingsboringer kun fik tilladelse til, at bore til ca. 25 m.u.t. 
og ikke måtte gennembore lerlag – så vidt det var muligt. 
 
De bedst beskyttede magasiner er de dybe miocæne (Billund og Bastrup sandet), som i for-
hold til den kvartære lagserie, er mere homogen i opbygningen. Dvs. at ler – og sandlag ty-
pisk har større og mere forudsigelig udbredelse, end den kvartære lagserie, der ofte viser stor 
heterogenitet både vertikalt og horisontalt. Denne heterogenitet i de kvartære aflejringer og 
det faktum, at begravede dale i Vestjylland ofte er meget sandfyldte betyder, at indvinding fra 
begravede dale generelt betragtes som mere sårbar, end indvinding fra miocæne magasiner. 
Samtidigt er de begravede dale oftest den eneste faktor, der bevirker, at de miocæne magasi-
ner kan være sårbare. Disse forskelle influerer på valget af geofysiske metoder og behovet for 
datatæthed, afhængigt af hvilket geologisk miljø der kortlægges. 



 

 
Figur 2. Generaliseret billede af geologien på tværs af Jylland. 

 
VALG AF GEOFYSISKE METODER 
 
Den dybe indvinding og den geologiske opbygning af Miljøcenter Ringkøbings administrati-
onsområde (vest og syd for Hovedopholdslinjen) har sat geofysiske metoder i fokus, som har 
en relativt stor indtrængningsdybde. TEM og ikke mindst seismik er de fortrukne metoder, set 
ud fra hyppigheden af deres anvendelse. Dette betyder ikke, at mere overfladenære metoder, 
som f.eks. MEP ikke anvendes. Manglen ved de overfladenære metoder er blot, at de sjældent 
er i stand til at give tilstrækkelige informationer om både magasin – og dæklagstykkelser på 
samme tid, eller slet ikke rækker dybt nok til at kortlægge eventuelle dæklag. De overflade-
nære metoder kan derfor ikke stå alene i en kortlægning, hvilket i højere grad gør sig gælden-
de for metoder med større indtrængningsdybde. 
 
Valget af en geofysisk metode til en kortlægning kan let simplificeret belyses på følgende 
måde: kortlægges et indvindingsopland til et vandværk, der indvinder fra Bastrup sandet (ty-
pisk ca. 100 m.u.t.), vil udfordringen være at klarlægge, om magasinet skæres af en begravet 
dal i indvindingsoplandet, og derved gøre indvindingsmagasinet sårbart. Dette vil kunne løses 
med et potentialekort og en velplaceret seismisk linje. Kortægges en resurse i en begravet dal 
vil målet være at kortlægge dalens retning, og om magasinet er til stede og beskyttet af et 
sammenhængende lerlag. Dette vil kræve større datatæthed og flere datatyper for at belyse 
problemstillingen tilfredsstillende. Fælles for de to kortlægningsopgaver, set i et vestjysk geo-
logisk miljø er, at den gode og velbeskyttede vandkvalitet ofte ligger dybt, og fokus vil derfor 
være på geofysiske metoder, der har en stor indtrængningsdybde.  



 
DEN SEISMISKE METODE 
 
Ud over at være et værdifuldt redskab i specifikke kortlægningsopgave, så har seismikken 
også bidraget til en detaljeret forståelse af den miocæne stratigrafi på regionalt plan. De man-
ge seismiske undersøgelser kombineret med undersøgelsesboringer har skabt et værdifuldt 
redskab, som kan anvendes aktivt i den resterende statslige grundvandskortlægning. Det er 
bl.a. blevet muligt med stor nøjagtighed, at forudsige, om der en resurse i et givet område, og 
hvor dybt den findes. Set i et vestjysk perspektiv er den seismiske metode derfor en eneståen-
de geofysisk metode. Ingen anden geofysisk metode, der anvendes i grundvandskortlægnin-
gen i dag, vil kunne kortlægge den regionale miocæne stratigrafi i samme detaljeringsgrad 
som seismikken. 
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Figur 3. Seismiske undersøgelser udfør til perioden 2001-2008. 
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RESUME 
 
Århus og Fyns Amter har brugt millioner af kroner på geofysisk kortlægning – var vi 
van(d)vittige eller har vi fået ubetalelig van(d)viden for millioner.  
 
At Århus og Fyns Amter har kastet sig over den geofysiske metode til at belyse udbredelsen 
af grundvandsmagasiner samt sårbarheden af disse, bunder i, at den geologiske opbygning af 
jordlagene er meget velegnet til fladekortlægning med den transiente elektromagnetiske 
(TEM) og den elektriske metode (PACES/MEP). Fladedækkende geofysisk kortlægning i 
Århus og Fyns Amter har afdækket store geologiske strukturer, der er styrende for grund-
vandsstrømningerne, og vist områder, hvor der er særligt vigtigt at passe på grundvandet 
overfor nedsivning af forurening fra jordoverfladen.  
 
BAGGRUND 
 
Den gebyrfinansierede kortlægning satte gang i en omfattende kortlægning grundvandsres-
sourcen og dens naturlige beskyttelse. Anvendelige metoder til afdækning af dette var på 
igangsættelsestidspunktet i 1998 spordiske. Der var selvfølgelig allerede etableret mange bo-
ringer, men mange af disse boringer var enten meget korte eller blevet lukket p.g.a. for høje 
værdier af nitrat eller pesticider. For at Danmark fortsat kunne basere sin vandforsyning på 
rent, ubehandlet grundvand, måtte nye metoder til afdækning af både terrænnære og dybere 
jordlags beskaffenheden udvikles. Metoder, der vel og mærke kunne måle hurtigt, effektivt og 
med stor sikkerhed.  
 
Har udviklingen af geofysiske metoder været omsonst og har vi derved kastet millioner af 
kroner ud af vinduet, eller har de vitterligt givet anvendelige og unikke resultater. 
 
TEM KORTLÆGNING 
 
Hvor havde vi været, hvis vi ikke havde kunnet kortlægge med TEM? I indlægget gives et 
eksempel på hvordan verden så ud før 1998 og hvorledes verden egentlig ser ud efter at TEM 
metoden har givet sit besyv med.  
 
I nedenstående figur 1 er vist et fokusområde. I dette område er der målt med flere generatio-
ner af TEM metoden, og i det følgende vil det blive gennemgået hvilke enestående resultater 
TEM metoden har tilført området.  
 
TEM metodens force er, at finde dybden til en god elektrisk leder. Denne egenskab udnyttes i 
området, hvor fedt tertiært ler udgør bunden af grundvandsmagasinerne. I dette område er 
overfladen af den gode leder fra TEM, overfladen af den fede tertiære ler som i det aktuelle 
område udgør den maksimale vertikale udbredelse et eventuelt grundvandsmagasin.  
 
Figur 1 viser prækvartæroverfladen som man mente den så ud i 1977 optegnet primært efter 
boringsoplysninger. Figuren viser flere dalstrukturer – en dalstruktur der går tværs gennem 
området fra nordvest til sydøst og krydsende dalstrukturer fra nordøst mod sydvest.  
 



 
 
Figur 1. Koten for overfladen af prækvartæret efter /1/.  Den sorte firkant symboliserer fokusområdet. 
 
Over en årrække er der udført først TEM, derefter PATEM og afslutningsvist SkyTEM i om-
rådet (figur 2). Inden for fokusområdet er der udført godt 11.000 TEM sonderinger.  
 
Udførelsen af TEM sonderingerne er fortaget i flere tempi, og netop fordi at der er tale om 
anvendelse af samme geofysiske metode, har det været muligt, over flere udviklingstrin, at 
kunne samentolke resultaterne i fladekort. Dette er unik maksimal udnyttelse af data! 
 



 
 

 
Figur 2. Placering af TEM sonderinger i området.  
 
Hvert TEM projekt har givet delresultater til brug i det enkelte projekt. Men samlet set, har 
resultaterne af TEM kortlægning givet et forbedret geologisk billede af området, som er 
yderst vigtigt i grundvandskortlægning. Området blev udpeget i 1997 som et Område med 
Særlig Drikkevandsinteresse (OSD), og på daværende tidspunkt havde man forventet større 
grundvandsressourcer i området.  
 
Kortlægning af området i flere tempi har, gennem årene, givet resultater af forbløffende ka-
rakter. Nedenstående kort (figur 3) viser koten for den dybe gode leder, som, i det meste af 
området, direkte kan oversættes til overfladen af den fede tertiære ler. Sammenholdes dette 
kort med figur 1, ses det at nye dalstrukturer er dukket frem af mulden. Enkelte dale er meget 
smalle og skarpt afgrænset, og som man sandsynligvis aldrig ville have fundet ved ”at prøve 
sig frem med boringer”. Yderligere tolkning af de geofysiske data har vist, at enkelte dale er 
fremtidige potentielle grundvandsmagasiner, mens andre dale er meget lerfyldte. Det har der-
for vist sig at området har en mere begrænset ressource som grundvandsmagasin end først 
vurderet.   



 

 
Figur 3. Koten for den dybe gode leder sammenholdt med konturlinjerne fra prækvartærkortet fra 1977. Jo mør-
kere farve jo lavere kote. 
 
PACES  
 
Inden for grundvandsbeskyttelse er det primært PACES-metoden, der har været anvendt som 
støtte til boreoplysninger i forbindelse med kortlægning af lertykkelser over grundvandsma-
gasiner.  
 
I flere amter herunder Fyns Amt, blev der udarbejdet lertykkelseskort, der skulle visualisere, 
hvor godt grundvandsmagasinerne var beskyttet af overliggende ler. 
 
Kendskabet til placeringen af sårbare områder i forhold til grundvand har været brugt aktivt af 
amtet til bl.a.: 
• Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder. 
• Udpegning af indsatsområder overfor nitrat. 
• Udpegning af Særlige Følsomme Landbrugsområde (SFL-områder). 
• Udpegning af Skovrejsningsområder. 
• Prioritering af oprydning af forurenede grunde  
• Sagsbehandling af vandværksrelaterede sager.  



Det er svært at sætte kroner og ører på, hvor meget grundvandsbeskyttelse vi har fået for pen-
gene, der er anvendt til kortlægning, men sikkert er det, at grundlaget for beslutninger der er 
blevet forbedret.  
 
Kortlægningsresultater fra PACES-kortlægning inddrages endvidere i opbygning af grund-
vandsmodeller og strømningsmodeller og er herigennem med til at forbedre udpegningen af 
indvindingsoplande.  
  
I indlægget vil der blive vist eksempler på erfaringer med PACES- som kortlægningsmetode. 
Metoden har nogle stærke sider og nogle begrænsninger. Overordnet set, så er der stor til-
fredshed med de resultater vi har fået indsamlet ved hjælp af PACES. 
 
Eksempler på fordele ved at anvende PACES til kortlægning: 
 
• Metoden er yderst velegnet til at kortlægge laterale ændringer i modstandsforhold langs 

de kørte linjer. 
 
• I områder, hvor magasinerne har en vis tykkelse - eksempelvis terrænnære kalkmagasiner 

giver trelagstolkningerne, og de målte tilsyneladende et forholds nøjagtigt grundlag at 
kortlægge lertykkelser ud fra. 
  

• Metoden er velegnet til at måle forskel på meget høje modstande (tørt sand) og moderat 
høje modstande (vådt sand). 

 
• Tolkningsresultater kan være med til at underbygge magasinafgrænsninger i områder med 

tydelige modstandskontraster. Eksempelvis i områder med højtliggende tertiært ler.  
 
• Metoden er forholdsvis billig sammenlignet med MEP, hvis det er terrænnære strukturer 

der er ønskes kortlagt. 
 
Metoden har også visse begrænsninger: 
 
• Udstyret er ikke så let at manøvrere rundt med i skove og andre områder med mange for-

hindringer såsom vandløb, læhegn mm.  
 
• Lokaliseringen af PACES linjerne har tidligere været for upræcise (kortlægninger vises på 

kort, som var de udført på tværs af bygninger.)  
 
• Metoden har svært at opløse geologi i områder med stærkt glaciale forstyrrede lag. 
 
• Metoden har svært ved at adskille lerlag og tynde underliggende magasiner fra hinanden 

(lagundertrykkelse). 
 
• Metoden har ikke altid tilstrækkelig nedtrængningsdybde til at kunne kortlægge endelige 

lertykkelser hen over dybe magasiner.  



PERSPEKTIVERING 
 
Geofysisk kortlægning har givet værdifulde data og skabt et unikt grundlag for planlægning 
og beskyttelse af vandforsyningen mange år frem. Til trods for den rivende metodeudvikling 
der er foregået inden for de seneste 10 år, har en konsekvent politik om, at data skal kunne 
samtolkes, uanset udviklingsstadie, givet enestående muligheder for at opnå unikke resultater.  
 
Det er endvidere betryggende at vide at de data der indsamles i disse år kan gemmes på for-
svarlig vis i GERDA og bruges mange år frem i tiden. 
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RESUME 

Geofysiske undersøgelser har været en integreret del af grundvandskortlægningen i det østlige 
Danmark i mere end 10 år. Der er derfor skabt et godt grundlag for erfaringsopsamling. 

I denne artikel viser vi først, hvilken betydning metodevalget har for et vellykket udbytte af 
kortlægningen. Herefter demonstreres, hvordan geofysik i kombination med andre metoder 
kan føre til en detaljeret vurdering og løsning af saltvandsproblemer. Dernæst følger et ek-
sempel på, hvordan geofysik kan anvendes i forbindelse med lokalisering af en naturlig barri-
ere for forureningsspredning. Endelig viser vi et eksempel på, hvordan geofysik kan spille en 
afgørende rolle for revision af en geologisk model. 

BETYDNINGEN AF METODEVALGET 

Den geofysiske kortlægning af grundvandsressourcer og beskyttende dæklag er i Danmark 
primært foregået med tre overordnede metoder: elektriske/elektromagnetiske metoder, seismi-
ske metoder og borehulslogging. Disse metoder har hver især deres styrker og begrænsninger, 
hvilket bliver demonstreret gennem tre eksempler. 

HEM-kortlægning af lerdæklag på Stevns 
Storstrøms Amt besluttede i 2001 at kortlægge lertykkelsen over kalkmagasinet i hele ind-
satsområde Stevns med helikopterbåren elektromagnetiske målinger (HEM). Ved denne me-
tode anvendes 5 forskellige elektromagnetiske frekvenser, som på den måde måler resistivite-
ten i fem dybdeniveauer ned til godt 100 meters dybde. 

Kortlægningen dækkede et område på omkring 130 km2. Målelinjerne havde en indbyrdes 
afstand på ca. 200 m, og datapunkterne lå med en tæthed på ca. 3 m langs linjerne. COWI fo-
retog en beregning af lagtykkelser og resistiviteter ved hjælp af en simpel transformation og 
anvendelse af en 3-lagsmodel. I modellen optræder et mediumresistivt toplag (moræneler), et 
højresistivt mellemlag (ferskvandsholdig kalk) og et lavresistivt bundlag (saltvandsholdig 
kalk) /1/, se Figur 1. 

 
Figur 1.  Tre-lagsmodel baseret på HEM-tolkning. Øverts ses et lag tolket som moræneler, herunder kalk med 

ferskvand og nederst kalk med saltvand. Boringerne viser moræneler øverst og kalk nederst. Baseret 
på /1/ 



Resultaterne af kortlægningen blev sammenlignet med boringer og tre MEP-linjer, og den en-
delige transformation blev herefter foretaget. På basis af 3-lagsmodellen blev der udarbejdet 
et lertykkelseskort. De beregnede lertykkelser blev efterfølgende sammenlignet med 13 bo-
ringer, som ikke havde været til rådighed under databehandlingen af HEM-data. En statistisk 
sammenligning af HEM-resultater og boringer viser, at den HEM-beregnede lertykkelse lig-
ger meget tæt på boringernes lertykkelse med en gennemsnitlig afvigelse på 0,6 m og en stan-
dardafvigelse på 1,7 m /2/. 

Undersøgelserne viser, at HEM-kortlægning med fordel kan benyttes i områder med en sim-
pel geologisk opbygning. I denne undersøgelse var der tale om tre veldefinerede lag med ens-
artede resistiviteter, der var tydeligt adskilt. HEM-kortlægningen af lerdæklaget blev i dette 
tilfælde anvendt som det primære grundlag for fastlæggelsen af dæklagstykkelsen over kal-
ken. I andre tilfælde, hvor der er færre boringsoplysninger bør HEM anvendes som indleden-
de fladekortlægning, og i kritiske områder bør der foretages supplerende kortlægning med an-
dre metoder, som har en større opløselighed i dybden. 

Seismisk og elektrisk kortlægning af Ørslev rende 
I området mellem Køge og Ringsted løber en øst-vestgående begravet dal, som skærer sig ned 
i paleocæne kalksten. De få boringer, som går ned i dalen, viser, at dalfyldet består af både  
moræneler og af smeltevandssand, men den rumlige fordeling af disse aflejringer kan ikke 
vurderes ud fra boringerne. 

Roskilde og Vestsjællands Amter gennemførte derfor i 2006 en geofysisk kortlægning af Ørs-
lev rende i to faser. Den første fase bestod af 5 seismiske profiler, /3/. Den anden fase bestod 
af MEP- og TEM-kortlægning langs linjer, som lå tæt på de seismiske profiler, /4/. 

De seismiske undersøgelser bestod af både refleksionsseismik og af refraktionsseismik. På 
basis af en samtolkning af de seismiske data blev den begravede dal fastlagt både lateralt og i 
dybden. 

De gennemførte MEP- og TEM-undersøgelser er ikke i stand til at afgrænse dalen, da der ikke 
er en entydig resistivitetskontrast mellem de glaciale sedimenter og den paleocæne kalk. De 
seismiske tolkninger af den begravede dal blev - sammen med boringsinformationer - projice-
ret ind på profilerne med de elektriske og elektromagnetiske data. Herefter blev en samtolk-
ning af alle data foretaget. 

Resultaterne af undersøgelserne viser, at kombinationen af seismiske data og elektri-
ske/elektromagnetiske data gør det muligt både at fastlægge den begravede dals beliggenhed 
og sammensætningen af dalfyldet. Det blev herved slået fast, at dalen primært består af sandet 
fyld i den østlige ende, mens der optræder moræneler langs den nordlige dalside i den vestlige 
ende af dalen. Dalen fungerer således som reservoir i den østlige del nær Køge, mens den til 
dels fungerer som hydraulisk barriere i retning mod Ringsted. 

En begravet dal som drillede 
I et område øst for Horslunde på Lolland havde omfattende geologisk og geofysisk kortlæg-
ning vist eksistensen af en begravet dal. Senest havde seismiske undersøgelser i 2004 /5/ fast- 



lagt dalens afgrænsning meget præcist, og en kombineret elektrisk og elektromagnetisk un-
dersøgelse havde - sammen med ældre boringsinformationer - vist, at dalen sandsynligvis var 
delvist sandfyldt, og at sandet øjensynlig bredte sig lidt nord for selve dalen. 

På basis af disse data blev der udført en boring i den nordlige side af dalen i håbet om at be-
kræfte tilstedeværelsen af et sandmagasin, som den lokale vandforsyning kunne udnytte. 

Boringen viste overraskende ingen sand men en ubrudt morænelerssekvens ned til 41 meters 
dybde, hvor kalken blev truffet. 

 
Figur 2.  Geofysisk logging viser, at moræneleret har en usædvanlig høj resistivitet i dybdeintervallet 27-35 m. 

Bemærk, at der er vist både en deep guard og en short guard resistivitetslog - den sidste viser lidt lave-
re værdier pga. påvirkning fra boremudderet. Fra /6/. 

Borehulslogging viste, at moræneleret havde en usædvanlig høj resistivitet på 70-80 ohmm i 
dybdeintervallet 27-35 m, Figur 2. Disse høje resistiviteter i moræneleret blev efterfølgende 
genfundet i en anden boring placeret i den begravede dal /6/. 

Undersøgelserne viser, at der på trods af kombinationen af seismiske undersøgelser og elek-
trisk/elektromagnetisk fladekortlægning kan forekomme geologiske forhold, som kan misfor-
tolkes, da moræneler kan udvise resistivitetsværdier, som ligger på niveau med sand og kalk. 

SALTVANDSPROBLEMER 

Saltvandsproblemer er et stigende problem på mange kildepladser i det østlige Danmark. I 
planlægningen af den fremtidige vandforsyning er det derfor vigtigt at danne sig et overblik 
over saltvandssituationen. Det er dyrt at lade være og kan i nogle tilfælde være ødelæggende 
for den fortsatte produktion af godt grundvand, hvis det bliver grebet forkert an. 



Her præsenteres to eksempler, hvor der er foretaget detailundersøgelser af saltvandsproble-
merne, inden beslutningen om fremtidige indvindingsområder blev truffet. 

Den naturlige saltvandspumpe ved Vordingborg 
Mørkeskov Vandværk nord for Vordingborg har i mere end 30 år haft saltvandproblemer. En-
kelte boringer i den største kildeplads ved Lindesømose har haft kloridindhold på mere end 
250 mg/l. I forbindelse med indsatsplanlægningen for Vordingborg indsatsområde var salt-
vandsproblemet derfor et af fokuspunkterne for Storstrøms Amt, og COWI foretog i den for-
bindelse kortlægning og undersøgelser af problemstillingen /7/. 
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Figur 3.  TEM-kortlægning af saltvandsoverfladens beliggenhed. Saltvandsoverfladen ligger højt i moseområ-

derne, mens den ligger dybere end kote -50 uden for moseområderne (uden konturlinier). NNØ-SSV-
gående profillinie vist i Figur 4 er markeret syd for Ørslev. Baseret på /7/. 

Saltvandsoverfladens beliggenhed blev kortlagt med TEM. I alt blev der foretaget 105 sonde-
ringer. Saltvandsholdig kalk blev defineret som lag med specifik modstand på mindre end 15 
ohmm. Kortlægningen viste, at saltvandsoverfladen er beliggende mellem kote -15 og -170. Salt-
vandsoverfladen lå højest i de lavtliggende moseområder Barmose, Ørslev Mose og Lindesømose, 
hvor den generelt lå højere end kote -50, Figur 3. 

En synkronpejling viser, at der optræder artesiske forhold i moseområderne /8/. Ved Linde-
sømose kildeplads er potentialet ca. 3 m over terræn. Moseområderne drænes via Næs Å i 
vestlig retning. 

I et område, hvor balancen mellem salt og fersk grundvand alene er bestemt af en densitetsbe-
tinget hydrostatisk ligevægt, udtrykkes sammenhængen mellem potentiale og dybde til salt-
vandsoverfladen ved Ghyben-Herzberg relationen (hs/hf). 



For en densitet af ferskvandet på 1,00 kg/liter fås: 
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….hvor:  

hf og hs  er grundvandsspejlets højde over kote 0 og saltvandsoverfladens dybde under kote 0 

og γs er densiteten af saltvand 

Langs profillinjen i Figur 3 er forholdet hs/hf er beregnet på basis af den TEM-kortlagte salt-
vandsgrænse og grundvandspotentialet. Resultatet er vist i Figur 4. 

 
Figur 4  Terræn-, potentiale-, hs/hf- og saltvandsforhold langs profillinje vist i Figur 3.B aseret på /7/ og /8/. 

Det fremgår af Figur 4, at i Lindesømose, hvor der er artesiske forhold, ligger saltvandsover-
fladen højt, og forholdet hs/hf ligger på omkring 4, hvilket er så lavt, at der ikke kan være tale 
om hydrostatisk ligevægt. Det vurderes, at udstrømningen af grundvand er den væsentligste 
årsag til det højtliggende saltvand. 

Der er således tale om en naturlig saltvandspumpe, som er betinget af den opadrettede gradi-
ent, et lavt terræn og et vandløb, som kan transportere vandet bort. 

Udpegning af kildeplads i område med begrænset ferskvandsressource 
På Halsnæs ligger saltvandsgrænsen generelt højt, og der er derfor en meget begrænset fersk-
vandsressource. Da der yderligere er forureningsproblemer med for eksempel pesticider samt 
en del sårbare naturområder, der lægger begrænsning på indvindingen, er det en stor udfor-
dring at finde velegnede placeringer af kildepladser. 



COWI har for Frederiksborg Amt og Halsnæs Vandforsyning foretaget en række undersøgel-
ser for at fastlægge potentielle kildepladser. De geofysiske undersøgelser har bestået af MEP, 
TEM og DC-sonderinger, og på basis af disse data og boringsoplysninger er saltvandsgrænsen 
kortlagt, ligesom tykkelsen af lerdæklag er fastlagt. Disse data er kombineret med oplysninger 
om grundvandsstrømning, vandkvalitet og regionplandata, og på basis af en GIS-baseret sam-
tolkning er der udpeget en egnet kildepladslokalitet . Der er efterfølgende etableret tre vellyk-
kede indvindingsboringer på den nye kildeplads. 

KORTLÆGNING AF EN NATURLIG BARRIERE MOD FORURENING 

I forbindelse med en forureningssag ved en tankstation i Karise blev der analyseret for en række 
miljøfremmede stoffer i Karise Vandværks boringer. Der blev fundet meget højt indhold af 
klorerede opløsningsmidler, som ikke stammede fra tankstationen, men fra en anden forure-
ning på en nærliggende industrivirksomhed. 3 vandværksboringer blev øjeblikkelig taget ud 
af drift, og der skulle hurtigt etableres erstatningsboringer. 

Normalt træffes kalk i dette område under 5-15 m moræneler. Der blev udpeget et borested i 
en løvskov vest for Karise, men meget overraskende blev der ikke truffet kalk i den nye bo-
ring (DGU-nr. 218.1035), som blev boret til ca. 50 m dybde uden at gennembore morænele-
ren. 

Der blev herefter boret 2 nye boringer tættere på byen og her fandtes kalk ca. 10-12 mut. med 
grundvand af god kvalitet. Sænkningerne i boringerne var dog unormalt store og gentagne 
syringer forbedrede dem ikke. 

I forbindelse med grundvandskortlægningen i Fakse indsatsområdet blev det besluttet at un-
dersøge de geologiske forhold omkring den nye boring, hvor der ikke blev fundet kalk og en 
ældre ca. 38 m dyb boring nord for Karise (DGU-nr. 218.426), hvor der heller ikke var truffet 
kalk. Disse 2 boringer er de eneste, hvor der ikke træffes højtliggende kalk i området omkring 
Karise. 

I 2001 udførte COWI en række MEP-profilmålinger i området. Der blev først udført nogle Ø-
V gående profiler i nærheden af de nye boringer i skovområdet, og det blev hurtig klart, at der 
var tale om en N-S gående dalstruktur i kalken fyldt med moræneler eller smeltevandsler. 

 
Figur 5.  Karakteristisk MEP-profil fra undersøgelsesområdet vest for Karise, fra /9/. 

MEP-profilerne viser en ret ensartet opbygning af området /9/. Øverst findes et morænelerslag 
med resistiviteter på 35-50 ohmm. Herunder et højmodstandslag med resistiviteter over 100 



ohmm, der ud fra boringer tolkes som bryozokalk med ferskvand. Herunder falder resistivite-
terne til 40-15 ohmm svarende til stigende saltindhold i grundvandet. 

Samtidig viser profilerne en markant lavmodstandstruktur, hvor området med ferskvand i kal-
ken forsvinder og erstattes med resistiviteter svarende til moræneler, Figur 5. 

I et bælte på 100-400 m i bredden strækkende sig fra det nordligste profil ved den tidligere 
amtsgrænse til Roskilde Amt og ca. 6 km mod syd findes denne lavmodstandsstruktur i alle 
MEP-profiler. Strukturen tolkes ud fra de geofysiske tolkninger og de geologiske oplysninger 
fra de to boringer, der ikke når kalken, som en morænelersfyldt dal i kalken. Dybden af dalen 
er undersøgt ved riffelseismik og er vurderet til at være ca. 100-150 m, men resultaterne er 
usikre. 

 
Figur 6.  Den kortlagte morænelersfyldte begravede dal i kalken vest for Karise, fra /9/. 

Dalen udgør en vigtig hydrologisk barriere for grundvandsstrømningen i området, der løber 
mod Stevns å øst for Karise. Grundvandsmæssigt adskiller dalen således det forurenede om-
råde ved de lukkede vandværksboringer i Karise fra området vest for dalen.  

Dette forhold blev udnyttet i forbindelse med forureningssagen. Som et relativt billigt afvær-
geprojekt, blev der etableret en ny indvindingsboring til Karise Vandværk vest for dalen, hvor 
der ikke var risiko for forureningsspredning fra fabriksgrunden. 



GEOFYSIK SOM GRUNDLAG FOR GEOLOGISK MODEL PÅ LOLLAND 

I 2003 opstillede Rambøll en geologisk model for Lolland primært baseret på boringsoplys-
ninger /10/. Modellen skulle bruges til belysning af behovet for geofysisk/geologisk detail-
kortlægning, og dannede grundlag for en regional strømningsmodel for Lolland. 

 
Figur 7.  Konceptuel geologisk model for Lolland, fra /10/. 

Det primære grundvandsmagasin på Vestlolland er Danienkalk, mens det på det øvrige Lol-
land er skrivekridt. I de kvartære aflejringer findes der desuden et udbredt sandmagasin (S2 i 
modellen), som på store dele af Lolland udgør det primære magasin for grundvandsindvin-
dingen. 

På Lolland er der fundet nogle dalstrukturer i kalkaflejringerne, overvejende i forbindelse med 
udførelse af vandforsyningsboringer, hvor der ikke blev truffet kridt eller kalk. Typisk består 
dalfyldet af moræneler uden mulighed for vandindvinding. Dalsystemerne er meget væsentli-
ge for grundvandstrømningerne og grundvandsressourcerne på Lolland, idet de udgør strøm-
ningsbarrierer og begrænsninger på ressourcen, både arealmæssigt og kvalitativt, idet der på 
flankerne ofte findes grundvand med forhøjet saltindhold. En mere detaljeret kortlægning af 
disse dalsystemer samt udbredelsen af S2 sandlaget har derfor været en vigtig opgave i for-
bindelse med anvendelsen af geofysik på Lolland. 

Undersøgelse af dalsystemerne 
En metode, som er velegnet til undersøgelse af dalsystemerne, er slæbeseismik, idet grænsen 
mellem dalfyld og dalafgrænsningen i kalken udgør en god reflektor. Da metoden er relativt 
dyr, er det vigtigt at placere de seismiske profiler optimalt i forhold til dalsystemerne. På Lol-
land er der tilbage i 1950-60’erne udført relativt tætliggende gravimetriske målinger. Ved 
processering af de gravimetriske data giver massefyldeforskelle mellem dalfyld og kalk/kridt 
lokale anomalier, som viste sig at give værdifulde oplysninger om dalsystemerne. De gravi-
metriske data er derfor anvendt som grundlag for placeringen af de seismiske undersøgelses-
linjer. 

Ved alle de seismiske profiler, der blev udført af COWI, blev der kortlagt markante, tydelige 
dalstrukturer i kalken. Resultaterne af de seismiske undersøgelser og tolkninger har medført 
en ret omfattende revision af dalsystemerne, der i den geologiske model var baseret på bo-
ringsoplysninger, især på den sydlige del af Lolland.  



 

Figur 8.  Eksempel på seismisk profil med dalsystemer på det sydlige Lolland. 

Figur 9 viser forskellen mellem den oprindelige boringsbaserede geologiske model og den 
reviderede geologiske model efter inddragelse af resultaterne fra de geofysiske undersøgelser 
og tolkninger.  

 

                                                   
Figur 9.   Dalsystemernes forløb og dybdeforhold. Venstre: Den oprindelige boringsbaserede geologiske model. 

Højre: Den reviderede geologiske model efter udførelse og tolkning af geofysiske undersøgelser. 

Undersøgelse af sandmagasinet S2 på Nordvestlolland 
Et vigtigt grundvandsmagasin på Nordvestlolland er sandmagsinet S2, hvis udbredelse og 
tykkelse i den boringsbaserede geologiske model gav grundlag for forventninger om ret store 
uudnyttede grundvandsressourcer i indsatsområde Nordvestlolland. Magasinets udbredelse 
var begrundet i en antagelse om, at den dybe begravede dal i Nordvestlolland var opfyldt med 
sandaflejringer i området øst og sydøst for Horslunde. 

Der var dog kun meget få boringsdata som grundlag for modellen i dette område, så der blev 
af COWI udført geofysiske undersøgelser i form af TEM, DC sonderinger og et MEP-profil 



langs et seismisk profil øst for Horslunde. For at understøtte resultatet af tolkningerne blev 
der også udført 2 undersøgelsesboringer i dalsystemet øst for Horslunde. 

Undersøgelsesboringerne blev logget (se Figur 2) og resultaterne viste sig - som beskrevet 
tidligere i artiklen - meget vigtige for tolkningerne af geofysikken. Modstandene i moræneler 
og sand med ferskvand viste sig at kunne være næsten identiske i dalfyldet. I de 2 undersøgel-
sesboringer blev der ikke fundet S2 sandaflejringer, men moræneler. De samlede resultater 
medførte en væsentlig reduktion af udbredelse og tykkelse af sandmagasinet på Nordvestlol-
land, hvilket fremgår af figur 10. 

 

                                            
Figur 10.  Udbredelse og tykkelse af S2 sandmagasinet på Nordvestlolland. Venstre: Den oprindelige model. 

Højre: Den reviderede model. 

SkyTEM undersøgelser på Lolland 
I 2007 blev der udført omfattende SkyTEM-målinger på den resterende del af Lolland, og dis-
se målinger er i øjeblikket ved at blive tolket. 

 
Figur 11.  Venstre: SkyTEM middelmodstand i kote -90 til -100. Højre: Foreløbig vurdering af kortlagte dal-

systemer ved SkyTEM undersøgelsen. 

Det kan allerede nu fastslås, at SkyTEM kortlægningen vil bidrage med mange nye og detalje-
rede oplysninger om bl.a. dalsystemer, forkastningsforhold og saltvandsforhold, Figur 11. 



KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVERING 

Eksemplerne, som vi har valgt at vise i denne artikel, viser, at geofysiske undersøgelser har 
været anvendt til en lang række formål. 

Geofysik spiller en afgørende rolle, når geologiske modeller skal opdateres og forfines. Desu-
den har geofysisk kortlægning en væsentlig betydning for vurderingen af saltvandsforhold, 
som i mange områder truer grundvandet. 

Eksemplerne viser også, at det er vigtigt at vælge de rette geofysiske metoder, og det bør bero 
på en nøje vurdering af de geologiske forhold, hvilke metoder, der skal anvendes, og om man 
med fordel kan anvende en kombination af metoder. 

Endelig viser eksemplerne fra Stevns og Lolland, at regionale fladedækkende kortlægninger 
ofte kan give et unikt overblik over de geologiske forhold. Det vil meget ofte være en fordel 
at lægge sådanne kortlægninger tidligt i undersøgelsesforløbet, hvorefter detailkortlægningen 
kan optimeres og målrettes. Men som eksemplet fra Lolland viser, så er den tekniske udvik-
ling i nogle tilfælde forsinket i forhold til de kortlægningsbehov, der er i indsatsområderne. 
Men nu er teknikkerne her i form af luftbårne elektromagnetiske metoder. Vi skal derfor op-
fordre til, at man fremover i forbindelse med den geofysiske kortlægning tilstræber at foretage 
regionale fladedækkende kortlægninger så tidligt som muligt i kortlægningsforløbet. 
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BAGGRUND 
 
Siden sidste halvdel af 90´erne, og især fra 1998, er der udført kortlægning med geofysiske 
undersøgelsesmetoder i Aalborg området. Geofysikken har især været anvendt i forbindelse 
med hydrogeologisk kortlægning forud for udarbejdelse af indsatsplaner samt ved kildeplads-
kortlægning. 
 
Undersøgelserne har været foranstaltet af såvel Aalborg Kommune, Vandforsyningen som af 
Nordjyllands Amt. Metoderne, der har været anvendt er primært TEM, MEP, PACES, og se-
nest er der også foretaget kortlægning med SkyTEM. Endelig har der i et vist omfang være 
brugt geofysiske metoder (EM31 og EM38) til jordbundskortlægning. Erfaringerne fra jord-
bundskortlægningen vil ikke blive beskrevet og vurderet yderligere i denne artikel.  
 
Geologien i Aalborg området er domineret af den højtliggende kalk (Nedre Maastrichtian), 
der især er fremherskende syd for fjorden, men også i større områder i og umiddelbart nord 
for Nørresundby. Skrivekridtet går flere steder i dagen, men er i overvejende grad overlejret 
af kvartære aflejringer i form af smeltevandssand med indslag af moræneler. Indvinding af 
grundvand til drikkevandsforsyning sker stor set udelukkende fra kalken. Således indvinder 
Aalborg Kommune Vandforsyningen (AKV) hovedparten fra 5 store kildepladser, der alle 
udnytter kalken som grundvandsmagasin.  
 
I denne artikel vil vi beskrive erfaringer og begrænsninger med anvendelse af de geofysiske 
metoder i gennem de seneste 10 år ved eksempler i forbindelse med indsatsplanlægning og fra 
kildepladskortlægning.  
 
Forhåbningerne til, og formålet med anvendelse af de geofysiske metoder har, som i den øvri-
ge del af landet, været at få en bedre, hurtigere og billigere geologisk kortlægning. Især be-
kendtgørelsen om Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (BEK nr. 494 af 28/05/2000 - Hi-
storisk) krævede et langt mere dækkende og detaljeret kendskab til magasin- og sårbarheds-
forhold.  
 
HYDROGEOLOGISK KORTLÆGNING 
 
Det har længe været erkendt, at grundvandsmagasinerne i Aalborg området er meget sårbare 
overfor potentielt forurenende aktiviteter på overfladen. Ved vedtagelse af kravet om grund-
vandsbeskyttelse i Vandforsyningsloven, og den deraf afledte bekendtgørelse om indsatsplan-
lægning i 1998, var der allerede politisk konsensus om, at der hurtigst muligt skulle iværksæt-
tes en aktiv indsats. Amterne var i lovgivningen udpeget som ansvarlige for opgaven, men var 
ikke umiddelbart parate til at igangsætte opgaven. Det stod derfor meget hurtigt klart, at Aal-
borg Kommune og det nydannede grundvandssamarbejde med en stor del af de private vand-
værker måtte udnytte muligheden for selv at udarbejde indsatsplaner i henhold til Vandforsy-
ningslovens §13a.   
 
Den ”første” hydrogeologiske kortlægning 
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal baseres på en forudgående detaljeret hydrogeo-
logisk kortlægning. En sådan blev derfor iværksat i 1999 for hovedparten af den daværende 



Aalborg Kommune. Et væsentligt element i opgaven er at kortlægge grundvandsmagasinernes 
udstrækning og sårbarhed. WaterTech a/s (nu Alectia A/S), der var valgt som rådgiver på op-
gaven, foreslog derfor anvendelse af geofysiske kortlægningsmetoder i form af TEM (traditi-
onel 40 x 40m udlæg), PACES og MEP.  
 
Til kortlægning af grundvandsmagasinernes udstrækning blev der i 1999 udført TEM-
kortlægning /1/. Ved denne blev der inddraget 666 nye TEM-sonderinger udlagt i 22 profiler 
og disse blev sammentolket med 475 TEM-sonderinger fra perioden 1996-1997 (figur 1).  
 

 
 

Figur 1.  Placering af TEM-sonderinger og profiler. De mørke kvadrater er TEM-sonderinger udført i 
1999 og de lyse kvadrater er TEM-sonderinger udført i forbindelse med tidligere undersøgelser. 
/1/. 



 
Formålet var at kortlægge dybden til den gode leder (salt grundvand), der udgør den nedre 
afgrænsning af det primære magasin samt eventuelle tykkere lerlag. Sonderingerne blev afbil-
det på horisontale tværsnit sammenstillet med jordlagsoplysninger fra boringsprofiler. Der 
blev ikke erkendt væsentlige indslag af beskyttende lerlag, men den udførte kortlægning gav 
en god beskrivelse af variationer i beliggenheden af overgrænsen af det salte grundvand. Her-
udover var de vigtige erfaringer fra TEM-kortlægningen, at det ikke er muligt at skelne mel-
lem højmodstands bjergarter som kalk og sand, og at metoden kun i ringe grad kan opløse de 
øverste jordlag. Konklusionen var dog, at kortlægningen af dybden til det salte grundvand 
ville udgøre en velegnet reference ved fremtidig omlægning af eller planlægning af nye kilde-
pladser.  
 
Sårbarhedskortlægningen blev gennemført i 1999-2000 /2/ ved en gennemgang af eksisteren-
de data (DC-sonderinger, Wenner-profilering, MEP og slæbegeoelektrik) sammentolket med 
nye data i form af 192 km slæbegeoelektrik (PACES) og 19,4 km MEP. MEP blev anvendt i 
skovområder, hvor det ikke umiddelbart var muligt at anvende PACES. Resultaterne af de 
elektriske modstandsforhold blev sammenstillet med boringsoplysninger og omsat til lerlags-
tykkelser på 9 kort (eksempel i figur 2).  
 

 
 

Figur 2.  Eksempel på lertykkelseskort i dybdeintervalget 0-5 m. /2/. 



Lertykkelseskortene afspejler, hvor mange meter af et dybdeinterval der har modstand under 
50 ohmmeter. Modstande under 50 ohmmeter blev tolket som lerlag, men med opmærksom-
heden henledt på at lave modstande også kan være et resultat af et forhøjet saltindhold i pore-
væsken. Der blev anvendt 3 dybdeintervaller, valgt på baggrund af definitioner vedrørende 
sammenhæng mellem lerlag og sårbarhed i Zoneringsvejledningen (Miljøstyrelsen nr. 3, 
2000). Lertykkelseskortene var grundlag for vurdering af den geologiske sårbarhed, og en 
vigtigt erfaring var, og er stadig, at den geologiske sårbarhed skal sammenholdes med grund-
vandskemisk kortlægning og infiltrationsforhold for at beskrive grundvandet samlede sårbar-
hed.     
 
Den ”nyere” kortlægning 
Siden startskuddet i 1998 er der foretaget supplerende kortlægning i flere områder, og Nord-
jyllands Amt fik i forbindelse med den generelle kortlægningsopgave i 2005 fløjet 364,1 pro-
filkilometer SkyTEM af Hedeselskabet (Nu Orbicon) /3/. Resultaterne herfra indgår i den hy-
drogeolgiske kortlægning af 2 store OSD områder (19 og 20) syd for Aalborg. En kortlæg-
ningsopgave der endnu i 2008 ikke er afsluttet.  
 
Sonderingerne fra SkyTEM kortlægningen blev sammenholdt med 495 traditionelle TEM-
sonderinger fra tidligere kortlægninger udført af Dansk Geofysik A/S (Nu Orbicon). Der blev 
konstateret god overensstemmelse mellem de traditionelle TEM-sonderinger og SkyTEM. I 
forbindelse med opgaven er de over 600 sonderinger udført af WaterTech i 1999 /1/ ligeledes 
blevet gennemset og koblede sonderinger er fjernet. De tilbageværende sonderinger er, ifølge 
rapporten /3/, af meget svingende kvalitet, og det er vurderet, at disse ikke har kunnet bidraget 
til en bedre dækning! 
 
Resultatet fra SkyTEM undersøgelsen viser, at det generelt er muligt at kortlægge dybden til 
den gode elektriske leder, som primært udgøres af salt grundvand. Enkelte steder er koten for 
den gode leder over kalkoverfladen, hvilket tages som udtryk for, at den gode leder her repræ-
senterer leraflejringer over kalken. Generelt giver SkyTEM en høj fladedækning – 20 model-
ler/sonderinger pr. km2.   
 
Konklusion 
Med baggrund i ovennævnte eksempler er det relevante spørgsmål, hvorvidt geofysikken er et 
afgørende værktøj i den hydrogelogiske kortlægning. Svaret er ikke entydigt.  
 
Der er ikke så meget tvivl om, at de geofysiske metoder bidrager til en større fladedækning. 
Eksempelvis synes lertykkelseskortene mere komplette, som følge af den umiddelbare større 
detaljeringsgrad – langt flere punkter indgår end det vil være muligt med selv en meget god 
boringsdækning. Kortene skal dog læses med påpasselighed, da der er tale om tolkninger på 
lave modstande, der i visse tilfælde kan skyldes andet end lerlag. Samtidig er det vigtigt ikke 
kun at vurdere på geologisk sårbarhed – der skal eksempelvis også bruges ressourcer på en 
grundig grundvandskemisk kortlægning. I Aalborg området er indholdet af nitrat markant og 
højt i hovedparten af alle vandanalyser, hvilket indikerer høj sårbarhed. Overordnet må det 
konkluderes, at metoder som PACES og MEP kan bidrage til forståelse af sårbarhedsforhol-
dene. Spørgsmålet er om bidraget er afgørende i forståelse af, hvor det er nødvendigt at 
grundvandsbeskytte. 



I forhold til grundvandsmagasinernes udstrækning er det umiddelbare indtryk, at den væsent-
ligste viden de geofysiske metoder bidrager med er kortlægning af dybden til den gode leder. 
Den gode leder, der hovedsagligt er salt grundvand, udgør den nedre afgræsning af det primæ-
re grundvandsmagasin. Dermed er der en indikation af tykkelsen af det ferske primære grund-
vandsmagasin. Imidlertid opløser geofysikken ikke grundvandsmagasinerne yderligere. Side-
løbende med den geofysiske kortlægning, er der etableret en række undersøgelsesboringer, 
hvori der er gennemført forskellige former for logs sammenholdt med en kvalitativ vurdering 
af jordlagene baseret på retningslinjerne fra Sedimentsamarbejdet, Århus Universitet. Viden 
fra disse undersøgelsesboringer har givet meget værdifulde oplysninger om adskillelse af 
grundvandsmagasinet i kalken i form af mere eller mindre impermeable mergellag. Geofysik-
ken kan ikke umiddelbart bidrage til den viden.  
 
Et andet spørgsmål der trænger sig på er, hvorvidt eksempelvis SkyTEM kortlægningen har 
bidraget til afgørende ny viden i forhold til de oprindelige traditionelle TEM-sonderinger. På 
figur 3 ses resultatet af en sammenligning af den oprindelige TEM-kortlægning og SkyTEM. 
 

 
 

Figur 3.  Venstre: Kote til den gode leder (10 ohmm) baseret på traditionelle TEM-sonderinger. /1/. Højre: 
Kote på gode leder (12 ohmm) baseret på såvel traditionelle TEM-sonderinger og SkyTEM. /3/. 

 
Ved en visuel vurdering virker kortet med inddragelse af SkyTEM naturligvis mere komplet. 
Det er dog svært at foretage en direkte sammenligning, da tolkningsmodellerne er forskellige. 
Men eksempelvis kan den større dybde til den gode leder i den østlige del på begge kort er-
kendes på farve udgaver af kortene. 



Erfaringer gennem tiden har også vist forskellig opfattelse af kvaliteten af sonderinger, som 
eksemplet med frasortering af TEM-sonderinger i SkyTEM undersøgelsen. Naturligvis vil der 
være en vis udvikling af tolkningsmetoderne, men det er en smule stødene, at de mange penge 
til TEM-sonderinger tilsyneladende virker spildte, når resultaterne heraf frasorteres. I andre 
tilfælde har resultater fra ældre undersøgelser kunnet indgå, tolket efter nyere metoder, som i 
tilfældet med inddragelse af Wenner-profilering og DC-sonderinger i sårbarhedskortlægnin-
gen. Der kan godt være en smule frygt for at fremtiden vil frasortere yderligere, da der jo er 
tale om indirekte viden om jordlags- og magasinforhold. Denne frygt peger på at det vigtigt 
også at anvende ressourcer på den mere eksakte viden.  
 
KILDEPLADSKORTLÆGNING 
 
Aalborg Kommune Vandforsyningen (AKV) påbegyndte i 2004 en undersøgelse af mulighe-
derne for at etablere nye kildepladser til indvinding af 2 mio. m3 grundvand i et område syd 
for Aalborg. Undersøgelsens projektområde er mere eller mindre sammenfaldende med OSD 
20. OSD 20 dækker et areal på ca. 110 km2 (figur 4) og omfatter det meste af Aalborg Syd 
kalkø samt hele den noget mindre Klarup kalkø. De to kalkøer er adskilt af Romdrup ådal. 
Projektområdet omfatter det meste af Aalborg Syd kalkø (figur 5). Da OSD 20 ikke omfatter 
den sydlige del af kalkøen, er en del af projektområdet således beliggende uden for OSD-
området. 



 
 
 Figur 4.  Kalken i Aalborg-området findes som en række kalkøer adskilt af dybe dale. OSD 20 er 
 beliggende syd for Aalborg og dækker de meste af to store kalkøer. AKV er ved at etablere 
 kildepladser ved to lokaliteter på Aalborg Syd kalkøen. 
 
De indledende undersøgelser blev gennemført alene på baggrund af eksisterende data og om-
fattede en kombineret geologisk, hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning. Under-
søgelserne viste, at kalken, der er grundvandsmagasin i projektområdet, er meget ringe be-
skyttet af en overvejende sandet moræneler med varierende mægtighed. Kalken kommer flere 
steder i dagen. Dette er især tilfældet i den vestlige og sydøstlige del af projektområdet (figur 



5), og grundvandet er i størstedelen af projektområdet en oxideret vandtype med et typisk ni-
tratindhold på 20 - 50 mg/l.  
 
Undersøgelsen viste, at der muligvis fandtes områder med jernreduceret grundvand i forbin-
delse med ådalene og centralt i projektområdet, hvor grundvandspejlet findes i dæklaget over 
kalken. Der blev på denne baggrund udpeget to lokaliteter, der formentlig er relativt godt be-
skyttet mod nitrat og pesticider. Lokaliteternes beliggenhed fremgår af figur 4.  
 

 
 
 

Figur 5.  Projektområder dækker stort set hele Aalborg Syd kalkøen. På den vestlige del af 
 kalkøen er der kortlagt en markant begravet dalstruktur i kalkens overflade. 

 
I forbindelse med undersøgelsen blev der afdækket en begravet dalstruktur i projektområdet. 
Dalstrukturen i kalkøens vestlige del er markant. Dalen har tre arme, som forløber henholds- 



vis mod nord, syd og vest. I den sydvestlige del af kalkøen findes en "løsreven" dalstruktur. 
Datagrundlaget tillader ikke at hægte denne mindre dal sammen med den større dalstruktur, 
men det er sandsynligt, at der er en sammenhæng, og at der er tale om én stor sammenhæn-
gende dalstruktur.  
 
Der findes kun få boringer, som er ført til kalken i dalstrukturen. I den sydøstligste dalstruktur 
er kalkens overflade truffet i kote -60. Umiddelbart omkring dalstrukturen findes kalkens 
overflade i terræn over kote 60. Kalkens overflade har således en koteforskel på op til 120 m 
inden for en afstand på under 1 km. I andre dele af dalstrukturen er der udført boringer, som 
er ført til kote -67 og -70, uden at kalken er truffet. 
 
I projektområdet var der på daværende tidspunkt gennemført en omfattende geofysisk kort-
lægning med TEM-sonderinger og PACES (især /1/ og /2/). En grundig gennemgang viste, at 
de elektriske og elektromagnetiske målemetoder ikke bidrog væsentlig til afdækning af de 
hydrogeologiske problemstillinger i projektområdet. Problemstillingerne, som var væsentlige 
i vurderingen i udpegningen af lokaliteter til de to fremtidige kildepladser, er særligt bestem-
melse af kalkens overflade og grundvandspejlets niveau. I områder med grundvandsspejl un-
der kalkens over flade er dæklaget oxideret og yder ingen beskyttelse mod nitrat og omvendt i 
områder, hvor grundvandsspejlet findes i dæklaget. Resistivitetsforskellen mellem kalken og 
dæklaget er så lille, at det ikke er muligt at fastlægge kalkens overflade ved hjælp at de benyt-
tede geofysiske metoder. 
 
TEM-sonderingerne har dog bidraget til kortlægningen af dalstrukturen i kalken. I den sydlig-
ste del af dalstrukturen har indfyldningen en målbar mindre resistivitet end den omgivende 
kalk, og dalstrukturen kan således erkendes i dette område. I det øvrige område kan dalstruk-
turen ikke erkendes, fordi målemetoden ikke kan skelne mellem kalkens og indfyldningens 
resistivitet. 
 
Tekniske forundersøgelser på kildepladserne 
På baggrund af resultaterne af undersøgelsen i projektområdet er der gennemført tekniske for-
undersøgelser ved de to lokaliteter for fremtidige kildeplader, og etablering af indvindingsbo-
ringer er i fuld gang. Projekteringen af kildepladserne har vist sig at være afhængig af særligt 
to problemstillinger: 
 

• Hvor meget vand kan der fysisk indvindes og hvordan vil vandkvaliteten udvikles un-
der pumpning? 

• Hvordan påvirkes vandløb og vådområder af oppumpningen? 
 
Det har vist sig, at de interne strukturer i kalken har afgørende betydning for hvordan indvin-
dingsboringerne skal udbygges af hensyn til boringernes ydelse og kvaliteten af det oppum-
pede grundvand. Særligt har kalkens hærdningsgrad og indhold af mergel afgørende betyd-
ning. På figur 6 ses resultaterne af borehulslogging og geologisk prøvebeskrivelse for en af de 
udførte indvindingsboringer. Som det fremgår af resistivitetsloggen findes der særligt mange 
indslag af mergel i koteintervallet fra -32 til -42. Mergelindslagene er sammenfaldende med 
en meget lav hærdningsgrad. Kalken med mergellagene har i praksis ingen permeabilitet og 
boringerne skal derfor af hensyn til ydelsen filtersættes under mergellagene. Mergellagene  



har ligeledes betydning for grundvandets kvalitet. Over mergellagene er grundvandet oxide-
ret, og under mergellagene er grundvandet jern reduceret. Årsagen til forskellen i reduktions-
potentiale er muligvis, at vandtransporten gennem mergellagene sker ved matrixstrømning, og 
at der derfor er betydelig mere reduktionspotentiale tilgængeligt, end når transporten sker 
gennem sprækker i den mere hærdnede kalk. 
 

 
 Figur 6.  Geologisk og geofysisk log for boring DGU nr. 34.2877. 
 
Den anden væsentlige problemstilling for projekteringen af den fremtidige vandindvinding på 
de to kildepladser er, i hvor høj grad vandløb og vådområder påvirkes af oppumpningen på 
kildepladerne. Risikoen for påvirkning af beskyttede vådområder og små vandløb vurderes at 



være en langt stærkere begrænsende faktor for hvor meget grundvand, der kan oppumpes og 
for kildepladsernes projektering end de naturgivne hydrogeologsike og grundvandskemiske 
forhold. Undersøgelserne, som er gennemført for at belyse denne problemstilling, er sket på 
baggrund af stor-skala prøvepumpningsforsøg og numerisk modellering.   
 
Konklusion 
AKV har gennemført en omfattende kombineret geologisk, hydrogeologisk og grundvands-
kemisk undersøgelse med henblik på at etablere den fornødne dokumentation for at kunne 
etablere 2 kildepladser syd for Aalborg. 
 
De væsentligste geofysiske metoder, som har vist sig anvendelige dels i forbindelse med un-
dersøgelsen af, hvor de fremtidige kildepladser kan etableres på Aalborg Syd kalkøen og dels 
i forbindelse med de tekniske forundersøgelser på de to kildepladser, er borehulslogging og 
prøvepumpningsforsøg.  
 
Den fokuserende resistivitetssonde har vist sig særligt effektiv til at opløse de relativt tynde 
mergellag i kalken. 
 
Prøvepumpningsforsøg har været uvurderlige som grundlag for beregning af kalkens hydrau-
liske parametre, som igen er anvendt i forbindelse med vurdering af oppumpningernes på-
virkning af omgivelserne.  
 
Det er forfatternes erfaringer, at i forbindelse med tekniske forundersøgelser og projektering 
af nye kildeplader er nytten af geofysiske metoder relativt lille. Kun få af de geofysiske meto-
der har vist sig egnede til at indgå i det samlede undersøgelseskompleks.  
 
Det er desuden forfatternes erfaring, at anvendelsen af geofysiske metoder altid bør være pro-
blemorienteret. Det viser sig i praksis, at det kun er ganske få geofysiske metoder, som har en 
anvendelsesorienteret berettigelse, når en ny kildeplads skal projekteres. Fladekortlægning 
med geofysiske metoder har kun en ringe praktisk anvendelse, fordi de anvendte metoder ofte 
kun fastlægger større geologiske strukturer, som ikke er særligt relevant viden i forbindelse 
med praktisk projektering af en kildeplads. 
 
SAMMENFATNING 
 
Erfaringerne med anvendelse af de geofysiske kortlægningsmetoder på kalk i Aalborg områ-
det er, at de bidrager til fastlæggelse af geologisk sårbarhed og dybden til den gode leder i 
forbindelse med den detaljerede hydrogeologiske kortlægning. Dybden til den gode leder, 
primært tolket som salt grundvand, udgør ofte den nedre afgrænsning af det primære grund-
vandsmagasin. Kun i mindre udstrækning ses magasinafgrænsende lerlag. 
 
Resultaterne fra den hydrogeologiske kortlægning vil ofte indgå som en del af basisviden ved 
planlægning og projektering af nye kildepladser. Ved dette arbejde er det forfatternes erfaring 
at resultaterne af den geofysiske kortlægning ikke er særlig relevant, da den primært fastlæg-
ger større geologiske strukturer. 
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BAGGRUND 
 
Vedtagelsen af den daværende regerings 10 – punkts program i 1995 til beskyttelse af 
grundvandet mod forurening var en milepæl for det danske grundvand. Et af de vigtigste 
punkter i programmet var beslutningen om at afgrænse og udlægge områder med særlige 
drikkevandsinteresser til beskyttelse. I forlængelse heraf blev der nedsat et særligt drikke-
vandsudvalg med repræsentation af en lang række interesseorganisationer. Udvalget barslede 
med en betænkning, der skulle sikre rammerne for en landsdækkende kortlægning, den 
såkaldte indsatskortlægning.  
 
Denne kortlægning skulle varetages af landets 14 amter over en ca. ti – årig periode og 
indenfor en budgetramme på ca. en mia. danske kroner. Efterfølgende skulle kortlægningen 
bruges til at fastlægge aftaler om den fremtidige anvendelse af arealerne (skov, landbrug,  
bebyggelse etc.). Der var blot det lille problem, at mens intentionerne og det overordnede 
formål med kortlægningen var klart nok, så manglede der en indre logisk sammenhæng i hele 
dette omfattende projekt. Det trådte stedse mere tydeligt frem efterhånden som kortlægningen 
skred frem.  
 
Konsekvensen har været, at det ikke har stået tindrende klart for alle involverede, hvordan 
resultaterne af denne øvelse i praksis skulle anvendes, og hvilke konsekvenser disse resultater 
i juridisk/økonomisk forstand vil få for borger og samfund. I hele dette forløb har de, der 
bærer det endelige ansvar for levering af rent drikkevand til os alle, nemlig 
vandforsyningerne, været koblet mere eller mindre af. Kun de som er store nok, og har såvel 
ekspertise som vilje og økonomi til at medvirke til at sætte dagsordenen i denne sag, har 
kunnet ”blande sig” i den praktiske gennemførelse af opgaven. 
 
Det dybere formål med denne kortlægningen og udlægning af beskyttelseszoner har jo været 
at tilvejebringe det fysiske grundlag for en teknisk-administrativ afgørelse af, hvilke former 
for arealanvendelser, der kan tillades på de aktuelle arealer. Det er derfor også en konsekvens 
heraf, at grænsedragninger og klassificeringer ved eventuelle tvister mellem borger og 
myndighed – i sin yderste konsekvens – skal kunne holde vand i byretten.  
 
Derfor må den fysisk/geologiske usikkerhed - som er forbundet med grænsedragningerne – 
også udgøre et centralt og meget væsentligt element i hele øvelsen. Det indebærer f.eks., at vi 
må vælge på hvilken skala (mark, ejendom etc.) grundlaget kan udarbejdes. I forlængelse 
heraf er også tiden en usikkerhedsfaktor, som aftvinger os svar på, hvor ofte  planerne skal 
revideres/opdateres? 
 
I starten af 2008 gennemførte By- og Landskabsstyrelsen via revisionsfirmaet Deloitte en 
økonomisk analyse af den gebyrdækkede grundvandskortlægning og det hidtidige arbejde 
med indsatsplanerne. Resultatet heraf var, at der i forhold til opgavens arealmæssige omfang 
på landsplan kun er kortlagt 40 %, mens der set i forhold til omfanget af den eksisterende ind-
vinding af drikkevand er dækket 55-60 %, og at der i forhold til indsatsplanerne mangler hele 
86 %. Endvidere indgår grundvandets kemiske forhold og udvikling kun i begrænset omfang, 
og pesticidproblematikken har slet ikke indgået i opgaveløsningen. 



ROLLEFORDELING 
 
I udgangspunktet har amterne skullet beskæftige sig med hele ressourcen og vandværkerne 
koncentrere sig om produktet (drikkevandet). Selvfølgelig med de overlap der naturligt hører 
hjemme i denne sammenhæng. 
 
Set udefra kunne amternes kortlægning nemt have karakter af ”fri leg”, uden at opgaven skul-
le være særligt konkret og have meget specifikt mål, men hvor der (af gode grunde) var mu-
lighed for at prøve en række metoder, værktøjer og metodikker af. Geofysikken blev takket 
være et grundigt forarbejde den store sællert! Grundlaget herfor var det første Strategiske Mil-
jøforskningsprogram i begyndelsen af 1990’erne. Bl.a. gjorde man forsøg på direkte at kon-
vertere geofysiske målinger til parameterværdier i modeller! En metodik der ikke helt lykke-
des.  
 
Vandværkerne var og er tvunget til at fokusere på en anden måde, der handler om at sikre 
kildepladserne og de tilhørende indvindingsoplande, hvorfra råvandet til produktionen af 
drikkevandet dannes.  Billedligt talt handler opgaven om at ”stå på kildepladsen og kigge ud i 
indvindingsområdet mod grundvandsstrømmens retning”! Her vil betydningen af truslerne og 
beskyttelsen mod dem få samme vægtning som evnen til visuelt at skelne detaljerne ude i op-
landet. Jo længere væk jo mindre betydning. Denne filosofi dannede i princippet grundlaget 
for det arbejde, herunder værktøjer og metoder, der er hidtil har præget de løsninger, som bl.a. 
Odense Vandselskab har benyttet i forbindelse med kortlægning af deres kildepladser. 
 
KILDEPLADSUNDERSØGELSER 
 
I 1950 introducerede Odense Vandforsyning geoelektriske målemetoder i bestræbelserne på at 
kortlægge nogle af de komplekse grundvandsmagasiner. Siden ændringen af Vandforsynings-
loven i 1998, skulle beskyttelsen af indvindingsoplandene betragtes på linie med boringer, 
vandbehandling og ledningsnet, der havde været de traditionelle arbejdsområder i generatio-
ner. Et forhold der klart øgede kompleksiteten i arbejdsområdet. 
 
I de senere årtier er der føjet yderligere en lang række sofistikerede analyseredskaber til ræk-
ken: Numeriske grundvandsmodeller, seismiske målinger og pesticidanalyser har i stigende 
grad afløst boreriggen, pilekvisten, rørtangen – og desværre også undertiden den sunde for-
nuft! 
 
Som følge af disse mange undersøgelser og analyser, er der gennem tiden udfærdiget et om-
fattende antal rapporter. Da Odense Vandforsyning naturligt nok ikke har besiddet ekspertvi-
den inden for alle de mange teknikker, er hovedparten af disse rapporter udført ved at indhen-
te ekstern assistance i form af rådgiverfirmaer. Hver især udgør de løsrevne rapporter en lille 
brik i beskrivelsen af det geologiske og hydrologiske kludetæppe omkring byen. Imidlertid er 
undersøgelserne som oftest udført med et bestemt og isoleret formål for øje, som f. eks. en 
undersøgelse af en lokal forureningstrussel, udvikling af en konkret kildeplads mv. Rappor-
terne er efter undersøgelsen derfor typisk henvist til et støvet liv i det mørke arkiv i kælderen 
under den gamle vandforsyning.  



Det blev derfor i slutningen af år 2000 besluttet at udføre en generel undersøgelse af hver af 
Odense Vandselskabs syv kildepladser efter en alternativ løsningsmodel. Undersøgelserne 
skulle sammenkæde de sidste 150 års eksisterende data og vurdere i hvilket omfang det var 
nødvendigt at udfylde de ”hvide” områder på grundvandskortet.  
Desuden var det formuleret i kravspecifikationen: 
 
• At bestemme kildepladsernes infiltrationsområder 
• At vurdere den bæredygtige indvinding 
• At afdække alternative invindingsmuligheder 
• At vurdere kildepladsernes sårbarhed og eventuelle forureningstrusler 
 
Disse fire punkter skulle udmønte sig i en operationel og konkret handlingsplan, hvor den 
fremtidige kildepladsstrategi og de fremtidige beskyttelsestiltag blev fastlagt. Beskyttelsestil-
tag skal i denne sammenhæng forstås bredt, spændende fra avanceret kildepladsstyring, vand-
behandling, moniteringsprogrammer og dyrkningsaftaler til oplysningskampagner.  
 
Undersøgelsesstrategien har fra starten fokuseret på at få systematiseret og udnyttet den vold-
somme mængde af eksisterende data, der gemte sig i Vandselskabets støvede arkiver. Først 
herefter var det muligt at kortlægge ”de hvide pletter på kortet” og vurdere det nødvendige 
omfang af supplerende undersøgelser. I sammenhæng hermed har valg af metode været helt 
central. 

For at skabe den fornødne dynamik og for at sikre, at kompetencerne forblev i Vandselskabet, 
blev der oprettet en projektorganisation omkring opgaven. Projektgruppen skulle være så lille 
som mulig, men samtidig indeholde tilstrækkelige faglige og organisatoriske kompetencer til 
at være beslutningsdygtig. Og netop den fleksible projektstruktur, der blev udviklet, gjorde 
det muligt at lukkede op for kreativiteten og åbent at diskutere – og også at udvikle og udnytte 
- alternative principper og metoder. Eller måske blot tænke dem ind i en anden sammenhæng! 
 
RESULTATER 
 
Siden år 2000, er undersøgelserne af tre af Odense Vandselskabs syv kildepladser færdiggjort 
og undersøgelserne af den fjerde har længe været i gang. Projekterne har lagt beslag på store 
økonomiske - og personalemæssige ressourcer, men set i lyset af de indvundne resultater, er 
der ingen tvivl om, at det har været besværet værd. 
 
Af væsentlige resultater fra kildepladsundersøgelserne i Odense kan følgende fremhæves: 
 
Generelt har geofysik altid været et bevidst og velovervejet tilvalg som støtte for konkrete 
problemstillinger. Det har betydet, at geofysiske fladeundersøgelser kun i ringe grad har været 
i fokus, bl.a. fordi egentlig fladekortlægning i det fjerne opland blev vurderet som uvæsentlig. 
Imidlertid er der foretaget få specifikke og lokale sonderinger med DC og TEM, hvor konkre-
te strukturer var vigtige at få kortlagt ud fra den hydrauliske forståelse. Endvidere har der i 
1950-erne været foretaget geofysiske målinger, som ved genfortolkning har bidraget med ene-
stående viden om kildepladsnære områder, der i dag er bebygget og derfor ikke mulige at un-



dersøge. Dette har bl.a. bidraget til fundet af en 4-500 meter bred skjult dalstruktur med et 
magasin af stor tykkelse og udbredelse, samt en i øvrigt fremragende teknisk vandkvalitet. 
 

Feltundersøgelserne har således i højere grad været præget af: 

• Niveaubestemte vandanalyser ved separationspumpning 
• Aldersdatering af vandet med CFC, Ar39 og Kr85 og radioaktive isotoper 
• Geokemiske analyser af jordprøver – bl.a. til fastlæggelse af sedimenternes reduktionska-

pacitet 
• Geoprobe-boringer til undersøgelse af boringsnære sekundære magasiner  
• Hulsnegls, spand- og lufthæveboringer til geologisk lagfølgebestemmelse og prøvepump-

ninger 
• Flow, gamma- og induktionslogninger på dårligt beskrevne boringer 
• Tracerforsøg til bestemmelse af borings- og magasinlækage 
• Seismik til afdækning af dybe strukturer 
• Prøvepumpninger til fastlæggelse af transmissivitet, magasintal - og anisotropi forhold 
 

Fokus for de supplerende undersøgelser har i vid udstrækning været det kildepladsnære områ-
de med aftagende datatæthed opstrøms ud i indvindingsoplandet. Som ved al fejlsøgningstek-
nik var det intentionen på denne måde at begrænse antallet af unødvendige undersøgelser, idet 
strategien løbende kunne justeres ind efter de indvundne erfaringer og resultater. 

Fra projektets start har et vigtigt element i hele processen derfor været at få opbygget en mo-
del for grundvandsstrømningen og en geokemisk model, således at der kunne foregå en fort-
løbende vekselvirkning mellem modeludbygning og supplerende undersøgelser. Som en na-
turlig ting blev detail- og regionalmodellerne anvendt som aktive redskaber i projektforløbet 
for at bidrage til forståelsen af de rumligt fysisk – kemiske sammenhænge og ikke kun som 
”rosinen i pølseenden” til at beregne de magiske resultater. Den overordnede strategi i projek-
tet har derfor været at starte på selve kildepladsen, hvor der videnmæssigt var mest fast grund 
under fødderne og derfra trinvis arbejde sig ”mod vandstrømmen” og ud i de mere ukendte 
områder i grundvandsoplandet. 
 
KONKLUSION 
 
Mange med fagligt ansvar for den landsdækkende kortlægningsopgave begyndte på helt 
traditionel vis med fra ”bunden” at planlægge og udføre traditionelle kortlægningsaktiviteter, 
måske uden at gøre sig helt klart hvilket konkret formål, der i dette særlige tilfælde skulle 
opfyldes, og hvilke konkrete og brugbare resultater, der på den baggrund måtte  tilveje-
bringes. Og hvis vi tør indrømme det, så udspringer handlemønstret jo af, at vi alle uvilkårligt 
griber ned i værktøjskassen efter de forhåndenværende instrumenter og gør, som vi plejer, når 
nye udfordringer er på dagsordenen. Uden for alvor at erkende, at de måske skal bruges på en 
anden måde, i en anden sammenhæng eller slet ikke rækker i forhold til at løse den forelig-
gende opgave. 



I forhold til kildepladserne i Odense har det således været et vigtigt element i hele processen 
ikke uvilkårligt at gribe ned i den gamle værktøjskasse efter de forhåndenværende instrumen-
ter og blot gøre som man plejer, men derimod kritisk - og konstruktivt – at forholde sig til, om 
instrumenterne måske skulle bruges på en anden måde eller i en anden sammenhæng. Eller 
måske indse, at de slet ikke rækker i forhold til at løse opgaven, og at nye værktøjer og fær-
digheder skulle udvikles. 

Lidt frækt kan det vel i bakspejlet siges, at geofysikken er blevet grundigt oversolgt mange 
steder! Det har været en uforpligtende – og dyr – legestue, hvor der er blevet brugt megen tid 
og mange penge! Og hvor der har været flere uafklarede spørgsmål end konkrete svar. Men 
nu hvor indsatsplanerne skal bruges konkret som grundlag for fastlæggelse af  boringsnære 
beskyttelsesområder og aftaler med lodsejere, skal kortlægningsarbejdet for alvor stå sin prø-
ve. Nu fanger bordet ikke blot i teknisk henseende men også juridisk! 
 
I Odense har angrebsvinklen betydet, at de begrænsede ressourcer i videst muligt omfang har 
været direkte målrettet mod at tilvejebringe så konkrete data og resultater som muligt. Derved 
er usikkerheden med hensyn til vurderingen af indvindingsoplandene til kildepladserne, her-
under vandmængder, forureningsrisiko, afgrænsning etc. blevet minimeret mest muligt, og 
givet et godt og særdeles anvendeligt grundlag for den efterfølgende detaljerede planlægning 
af kildepladsernes fremtid. 
 
”Hvis det eneste værktøj du ejer er en hammer begynder ethvert problem at ligne søm" 
(Abraham Maslow). 
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RESUME 
 
Geofysiske metoder har i de senere år fået en mere fremtrædende rolle i forbindelse med kort-
lægningen af Danmarks grundvandsressourcer. I den nationale grundvandskortlægning (tidli-
gere gebyrkortlægningen) anvendes de geofysiske metoder i udstrakt grad i kombination med 
geologiske data. Efter en årrække med gebyrkortlægning er der opnået en forbedret forståelse 
af den del af lagserien, der har betydning i grundvandssammenhæng. Til demonstration af 
hvad geofysikken har betydet for vores geologiske viden, gennemgås i artiklen en række ek-
sempler på geologiske strukturer og elementer, hvor vores viden, som en følge af de indsam-
lede geofysiske data, er blevet markant forbedret. Gebyrkortlægningen har imidlertid også 
vist, at geologien ofte er mere kompleks og varieret end forventet. For at imødegå dette og få 
skabt et tilstrækkeligt overblik over den rumlige geologiske opbygning, kræves fladedækken-
de kortlægninger med tætliggende datapunkter. 
 
INTRODUKTION 
 
Kendskabet til geologien udgør et nødvendigt grundlag ved udredning af grundvandsmæssige 
problemstillinger. Det er således vigtigt at forstå den geologiske opbygning for at kunne udar-
bejde de modeller, der danner basis for beregninger og vurderinger i grundvandssammenhæn-
ge. Den geologiske forståelse opnås gennem tolkning af eksisterende og nyindsamlede data. 
 
Boredata udgør punktobservationer, og boringerne ligger normalt for spredt til at kunne af-
spejle geologiens rumlige variationer. De rumlige geologiske forhold kan således normalt 
ikke kortlægges eller modelleres med boringer alene. Boredata giver sted-specifikke og præ-
cise lagfølgebeskrivelser, men de rumlige sammenhænge mellem boredata er usikre. Ganske 
vist kan der fra præcise beskrivelser af jordprøver fra boringerne i nogle tilfælde udledes op-
lysninger om dannelsesprocesser og -historie, men selv med sådanne oplysninger kan de rum-
lige geologiske variationer ikke rekonstrueres i den detaljeringsgrad, vi sædvanligvis ønsker. 
Kendskabet til de rumlige variationer er ofte den umiddelbare begrænsende faktor, når der 
skal opstilles geologiske modeller, og der er derfor næsten altid behov for indsamling af data, 
der kan give oplysninger om de rumlige geologiske forhold. 
 
Da det vil være utopi at udføre det antal nye boringer, der skal til, for at opløse de rumlige 
geologiske forhold tilstrækkeligt, er det nødvendigt med data med en stor horisontal datadæk-
ning og en stor vertikal indtrængningsdybde. Denne datadækning kan opnås med anvendelse 
af geofysiske metoder. Med geofysikken gås der på kompromis, da der kun fås indirekte op-
lysninger om lagfølge og lithologi, men ved hjælp af en kombination med oplysningerne fra 
boredata samt en fortolkning af den geologiske dannelseshistorie, kan de geofysiske data bi-
drage med en bedre rumlig forståelse af de geologiske forhold. 
 
Dette er den primære årsag til, at der som en del af gebyrkortlægningen er blevet indsamlet en 
stor mængde geofysiske data. De geofysiske metoder har således nu været anvendt gennem en 
årrække, og en status på resultaterne er efterspurgt. I denne artikel beskrives eksempler på, 
hvordan den geofysiske kortlægning gennem de senere år har bidraget med en øget forståelse 
af den rumlige geologi i Danmark – en viden, som vi ikke kunne have opnået med boringer 
alene.  



METODER 
 
De mest anvendte geofysiske metoder i grundvandskortlægningen er TEM, MEP, PACES og 
seismik. De tre førstnævnte metoder har typisk været anvendt som fladedækkende metoder, 
mens seismik har været udført langs spredtliggende profillinier og derfor typisk ikke har bi-
draget med fladedækkende data. Ved anvendelse i kombination med fladedækkende metoder 
har seismikken dog bidraget væsentligt til forståelsen af geologien. 
 
Geofysiske data giver kun indirekte oplysninger om jordlagene. Seismiske data giver detalje-
rede oplysninger om jordlagenes strukturelle forhold langs profillinier, mens de elektri-
ske/elektromagnetiske data (TEM, MEP, PACES) giver rumlige oplysninger om gennemsnit-
lige elektriske ledningsevner i jorden. Derigennem kan lithologiske og overordnede struktu-
relle forhold udledes.  
 
Fokusdybden varierer fra metode til metode. MEP og PACES og delvist TEM byder på op-
lysninger om de øvre jordlag, mens TEM og seismik kan give oplysninger om de dybere jord-
lag. Metoderne MEP og PACES benyttes ved detaljeret kortlægning af de overfladenære for-
hold. 
 
Et kortlægningsprogram består sædvanligvis af en kombination af forskellige metoder. Denne 
kombination målrettes primært de problemstillinger, der skal belyses og de lokale geologiske 
og hydrogeologiske forhold. 
 
RESULTATER 
 
De inhomogene geologiske forhold, der karakteriserer den danske undergrund, er resultatet af 
flere forskellige hændelser i den geologiske dannelseshistorie, såsom laterale facies-
skift/faciesvariationer, glacial deformation, tektoniske bevægelser og erosion. Disse hændel-
ser har resulteret i dannelsen af en række forskellige geologiske strukturer og elementer, som 
er vigtige at få kortlagt og modelleret i grundvandsmæssig sammenhæng. I det følgende er der 
til demonstration af, hvad geofysikken har betydet for vores geologiske viden, udvalgt en 
række af de mest fremtrædende geologiske strukturer fra den danske overfladenære under-
grund.  
 
Glacial deformation 
At dømme ud fra f.eks. blotninger langs kyster og udgravninger er en meget stor del af jordla-
gene i Danmark blevet udsat for glacial deformation efter aflejring. Glacial deformation fore-
kommer i mange forskellige former og i forskellige skalaer. Deformationerne findes fra me-
ter-skala og op til kilometer-skala og fremstår oftest som foldede lag og som løsrevne flager. I 
nogle områder er folderne og flagerne 50 m tykke, flere hundrede meter lange og har rod i 
dybder på 100–200 m, mens de i andre områder er i meter-størrelsesorden. Deformationerne 
forekommer i meget varierende grad. Nogle steder ses ekstremt deformerede lagserier, hvor 
de oprindelige lag er blevet deformeret over flere omgange. Andre steder forekommer de gla-
cialt deformerede lag i svage foldninger med store bølgelængder og med få brud eller over-
skydninger. 



Deformationer af de øvre dele af lagserien har generelt stor indflydelse på sårbarheden af 
grundvandet. Lerdæklag må normalt forventes at være forstyrrede og både små og større san-
dede indslag vil uundgåeligt forekomme. En brugbar sårbarhedskortlægning i områder, der er 
domineret af lerede sedimenter i de overfladenære lag fordrer derfor en fladekortlægning med 
tætliggende data. Har deformationerne rod i større dybder, må de deformerede lag også for-
ventes at have indflydelse på grundvandets overordnede strømningsveje. Her fordres en fla-
dedækkende kortlægning til stor dybde, for at de strukturelle forhold skal kunne modelleres. 

 
Udgangspunktet for den 
geofysiske kortlægning er 
derfor, at disse forhold skal 
kunne kortlægges – i hvert 
fald ned til en vis detalje-
ringsgrad afhængigt af for-
målet med kortlægningen. 
Erfaringerne med kortlæg-
ningen viser imidlertid, at 
der er en stor udfordring i at 
kortlægge de glacialt defor-
merede aflejringer i detalje, 
da strukturerne skal være 
relativt store før dette kan 
lade sig gøre. Deformationer 
kan måske erkendes i to 
dimensioner på f.eks. et 
seismisk profil, et SkyTE
profil eller et PACES-profil, 
men er strukturerne i lille 
eller blot middelstor skala er 
det generelt svært at korrele-
re de observerede strukturer 
mellem dataprofilerne, da 
profilafstanden sjældent er 
mindre end 250 m. I figur 1 
ses et eksempel på kortlagte 

deformationer i stor skala. Eksemplet viser en TEM-kortlægning med en begravet randmoræ-
ne, der består af glacialt deformerede og oppressede flager af ler. Flagerne ses som et buefor-
met bælte af lave modstande (mørkegrå farver afgrænset af stiplede linier) ned gennem den 
centrale del af det viste område. Det bueformede bælte af lave modstande er tolket som op-
pressede lerlag i en randmoræne /8/. 

M-

Figur 1 Middelmodstandskort fra TEM-kortlægning ved Sæby /2/.  

 
Begravede dale 
Begravede dale er gamle dalstrukturer som i nutidens landskab er fyldt op med sedimenter af 
forskellig type, således at de helt eller delvist er skjult for det blotte øje. Dalene er på samme 
vis som tunneldalene i nutidens landskab dannet ved smeltevandserosion under istidernes 
gletschere og er hyppigt forekommende i den danske undergrund /4/. Dalene er nederoderet i 



alle slags sedimenter og er ikke kun forbeholdt områder med fed tertiær ler. De begravede 
dale er bl.a. vigtige fordi: 
 

 En meget stor del af den danske vandforsyning sker fra grundvandsmagasiner i begra-
vede dale.  

 Dalene indeholder ofte store grundvandsressourcer. 
 Dalene kan kortslutte magasiner og kan fungere som strømningsveje for forurening 

ned til dybereliggende magasiner. 
 Dalene kan være styrende for grundvandets hydrauliske strømningsmønstre og har 

derfor stor betydning ved beregning af f.eks. indvindingsoplande. 
 
Da de begravede dale er strukturer, der er dannet ved erosion gennem flere istider, gennem-
skærer dalene lagserien fra forskellige retninger, hvilket gør lagserien meget kompleks. Dale-
ne skaber store rumlige variationer, hvorfor de geologiske lag ikke nødvendigvis kan følges 
og korreleres over selv korte afstande. Dette stiller store krav til kortlægningen og den geolo-
giske forståelse. 
 

Erfaringerne fra kortlægningen har vist, at de 
bedst egnede metoder til kortlægning af dalene 
er TEM og seismik. Det har også vist sig, at der 
kræves fladedækkende data med stor indtræng-
ningsdybde før dalene kan kortlægges. Boredata 
kan normalt ikke benyttes alene, da afstanden 
mellem boringer oftest er for stor. Et eksempel 
på dette fra Rækker Mølle i Vestjylland kan ses 
i figur 2. Her kan det ikke lade sig gøre at kort
lægge begravede dale på baggrund af boringer 
alene. I flere af boringerne kan dalenes tilstede-
værelse fejlagtigt ikke erkendes, da dalenes fyld 
ikke kan skelnes fra de omkringliggende mio-
cæne sedimenter. 

-

 

Figur 2 Kortlagte begravede dale ved Rækker 
Mølle i Vestjylland. Modificeret fra /5/. 



Inden grundvandskortlæg-
ningen begyndte, var kend-
skabet til de begravede dales 
udbredelse, geologiske 
opbygning og dannelse 
begrænset. Kortlægningen 
har derfor afsløret dalenes 
forekomst konkret i de 
enkelte kortlægningsområ-
der, og generelt har 
kortlægningen afdækket de 
begravede dales store 
betydning for 
grundvandsressourcen og 
dennes sårbarhed. De begra-
vede dale bliver gradvist 
kortlagt efterhånden som 
flere og flere områder bliver 
dækket med geofysiske 
undersøgelser. Der 
forekommer således 
begravede dale i langt de 
fleste TEM-undersøgte om-
råder (se Figur 3). 
 
Prækvartæroverfladen 
Prækvartæroverfladen er en 
gennemgående og central 
geologisk flade i den danske 
lagserie. Fladen er væsentlig 
for forståelsen af den 
geologiske opbygning både 
på lokal og regional skala. 
Fladen er en erosionsflade 
som primært gennemskærer 

 
 
 
 

kretassiske, paleogene og miocæne aflejringer. Ovenpå disse lag findes kvartære istids- og 
mellemistidsaflejringer. Især istidens erosive kræfter har formet prækvartæroverfladen, såle-
des at den nu har et betydeligt relief. 

Figur 3 TEM-kortlagte områder og kortlagte begravede dale ultimo 
2006. Modificeret fra /5/. 

 
Kendskabet til lagtyperne, som kan ses i fladen (lithologi) såvel som fladens beliggenhed 
(højdeforhold) er vigtige elementer i enhver geologisk model.  



Den prækvartære lagflade har tidligere været kortlagt af GEUS /12/. Denne kortlægning byg-
gede på de datasæt, der var tilgængelige i 1994, hvilket hovedsageligt var boringsoplysninger. 
Datagrundlaget var sparsomt, og mange steder er kortet blevet tolket ud fra generelle antagel-
ser, som i de senere år har vist sig ikke at være korrekte. F.eks. blev flere af dalstrukturerne i 
overfladen korreleret over store afstande, fordi det blev antaget, at dalene var eroderet af 
vandløb med jævne fald mod et bassin/hav. 
 
Siden kortet blev udarbejdet i 1994 er datagrundlaget ændret, idet der er tilkommet en stor 
mængde geofysiske data i forbindelse med gebyrkortlægningen. Hertil kommer, at forståelsen 
af de geologiske forhold og processer, der har præget overfladens dannelse, i samme periode 
er blevet forbedret. Det forbedrede billede af de geologiske forhold har gjort det muligt, at 
arbejde med mere nuancerede antagelser, når der skal udføres tolkninger og korrelationer i 
datasvage områder. F.eks. vides det nu, at dalene i prækvartæroverfladen ofte indeholder dybe 
huller, tærskler og pludselige slutninger. Der er også opnået et bedre kendskab til forekomster 
af glacialtektonisk forstyrrede lagserier, og et bedre kendskab til, hvorledes omlejrede tertiære 
aflejringer kan adskilles fra ikke-omlejrede tertiære aflejringer.  
 
I områder, hvor overfladen viser en elektrisk modstandskontrast til de kvartære lag ovenover 
(f.eks. glaciale lag på fedt ler, eller lerede glaciale lag på ferskvandsmættet kalk), er overfla-
den flere steder direkte blevet kortlagt. De geofysiske datatyper, der har vist sig særligt nytti-
ge ved kortlægning af prækvartæroverfladen, er MEP-data, TEM-data og seismiske data. 
 
Tertiæret 
Tertiæret kan groft set opdeles i to hovedelementer: De miocæne aflejringer, som består af 
vekslende lag af sand-, silt- og ler, og de palæogene aflejringer, som består af lerlag uden 
grundvandsmæssig interesse, samt vandførende kalk, grønsand og hærdnet, opsprækket mer-
gel. Det er derfor vigtigt at få kortlagt såvel miocænets vekslen mellem sandede, siltede og 
lerede aflejringer som overfladen og karakteren af de palæogene aflejringer. De paleogene 
leraflejringer udgør f.eks. i store dele af Jylland og Fyn den nedre grænse for lag med grund-
vandsmæssig interesse. Desuden er det, som ovenfor nævnt, af væsentlig interesse at få kort-
lagt prækvartæroverfladen, som i det meste af Danmark udgør tertiærets øvre afgrænsning. 
 
I mange områder var kendskabet til detaljer i ovennævnte geologiske opbygning relativt be-
skeden inden gebyrkortlægningen igangsattes. Der var f.eks., for miocænets vedkommende, 
ud fra kystblotninger, konventionel seismik og eksisterende boringer opstillet en grov strati-
grafisk model i Midt- og Sydvestjylland. Denne model angav, at der fandtes tykke formatio-
ner af marine aflejringer mod sydvest og fluviale, sandede aflejringer mod nordøst. Herimel-
lem fandtes vekslende, lagune-, kyst- og deltaaflejringer. Modellen gav ikke et rumligt billede 
af fordelingen mellem de forskellige sedimenttyper, og kunne som sådan ikke benyttes speci-
fikt i grundvandskortlægningen. Et væsentligt skridt til forbedring af modellen blev dog gjort 
af amterne inden gebyrkortlægningens start, idet der blev opstillet en model for Ribe Formati-
onen, som er en sandet formation i miocænet /1/. I de senere år er der imidlertid gjort endnu 
større landvindinger takket være de data, der er indsamlet i forbindelse med gebyrkortlægnin-
gen. Ved en kombination af borehulslogging, datering af boreprøver og lange, nyindsamlede 
seismiske linier i Jylland, er den oprindelige model for miocænet blevet langt mere detaljeret 
/7/. Forståelsen af, hvordan miocænet er dannet er blevet forbedret væsentligt, og dette har 



givet et bedre rumligt billede af lagenes fordeling og tilstedeværelse end tidligere. Imidlertid 
er det også blevet erkendt, at miocænet er mere kompliceret end forventet, men takket være 
opstillingen af ovennævnte dannelsesmodel og stratigrafiske ramme, er det nu blevet muligt at 
kortlægge og modellere miocænet i væsentligt større detalje. Ovennævnte dannelsesmodel, 
som langt hen ad vejen er baseret på nyindsamlet seismik og borehulslogging, danner nu 
grundlag for en mere detaljeret fladekortlægning af miocænets rumlige variationer. 
 
Palæogenets overflade er i områder, hvor overfladen består af fed ler med lav elektrisk mod-
stand forholdsvis nem at kortlægge med især TEM, men også seismikken giver et godt bidrag 
til kortlægningen. Forløbet af denne overflade var således kun kendt i meget overordnet om-
fang inden gebyrkortlægningen, men de geofysiske data viser nu et detaljeret forløb af over-
fladen, som mange steder bl.a. afspejler dalstrukturer, saltstrukturer, glaciale deformationer 
eller forkastninger. 
 
Forkastninger 
Sprækker og forkastninger forventes at være til stede i alle niveauer af lagserien og i alle ska-
laer som følge af dybgrundstektonik, glacialtektonik, saltbevægelser, isostatisk hævning m.v. 
Forkastninger af jordlagene kan erkendes ved at sammenligne lagenes vertikale placering i 
forhold til hinanden i tætliggende boringer. Er boringerne ikke tætliggende, lagserien ikke 
velbeskrevet og alderen ikke sikkert vurderet, er det stort set umuligt at lokalisere en forkast-
ning ud fra boringer alene. Ligeledes kræves det, at der har været en vertikal bevægelse af en 
vis størrelsesorden. På seismiske profiler, derimod, er der gode muligheder for at lokalisere 
forkastninger, da seismikken netop kortlægger strukturer. På de gamle olieseismiske profiler 
kunne den øvre del af lagserien, som har interesse i grundvandssammenhæng, sjældent ses, så 
her kunne kun tilstedeværelse af dybtliggende forkastninger kortlægges. Dette ændredes, da 
grundvandsseismikken fik udbredt anvendelse i gebyrkortlægningen. Kortlægning af forkast-
ningernes orienteringer ud fra seismikken kræver dog meget tætliggende profiler, hvilket 
sjældent er tilfældet, da seismiske profiler er omkostningstunge. Men seismikken kan lokali-
sere forkastningerne og give et billede af graden af forsætning og deformation.  
 
Forkastninger kan også erkendes i TEM-kortlægninger, såfremt forkastningerne har en vis 
størrelsesorden, og såfremt lagserien viser en tilstrækkelig stor elektrisk modstandskontrast. 
Den kvartære lagserie er som oftest mere heterogent opbygget end den prækvartære lagserie, 
og derfor vil forkastninger i den kvartære lagserie være vanskeligere at erkende end i f.eks. 
regionalt udbredte tertiære lag. Et eksempel på en kortlagt forkastning i stor skala er fra Ran-
ders-området, hvor SkyTEM-data viser en skarp, NØ-SV orienteret grænse mellem lav- og 
højmodstandslag. Denne grænse er tolket til at afspejle en vertikal forsætning i Danienkalken, 
hvor fed tertiær ler med lav modstand er kommet til at ligge direkte op ad Danienkalk med 
høj modstand /9, 10/. Forkastningen kunne ikke erkendes med boringer alene.  
 
Saltvandsproblematik i kalk og kridt 
Salt porevand i kalk og kridt kan udgøre store problemer for vandforsyningerne og en kort-
lægning af saltvandets forekomst er bl.a. vigtig for at sikre, at indvindingen kan holde sig fri 
af uønsket saltvandspåvirkning. For at kunne opstille en model, der forklarer forekomsten af 
det salte grundvand, vil det kræve et stort antal boringer, en række filtersætninger og en række 
vandanalyser. I mange tilfælde vil anvendelsen af geofysik dog kunne mindske behovet for 



boringer og forbedre det rumlige billede af, hvor det salte grundvand forekommer. Med TEM-
metoden ses det salte porevand i kalken som lave modstande i forhold til kalk med fersk po-
revand. Fladedækkende TEM-kortlægninger viser således i mange områder fordelingen mel-
lem fersk og salt porevand internt i kalken. Dette kan eksempelvis ses i Nyborgområdet, hvor 
TEM-kortlægning kombineret med undersøgelsesboringer, borehulslogging, og vandanalyser 
har muliggjort opstilling af en model for forekomsten af det salte porevand (se figur 4). Den 
saltvandspåvirkede del af kalkmagasinet vist på Figur 4 er kortlagt med TEM og bekræftet af 
såvel logs som kemiske data.  
 

Saltstrukturer 
Saltstrukturer er hyppige i 
store dele af den danske 
undergrund og i de tilfæld
hvor strukturerne ligger tæt 
på terræn, er der ofte sket en 
kraftig deformation af lage-
ne ovenover. Deformation
kan påvirke mange kvadrat-
kilometer, og ofte vil de 
deformerede lag have vær
udsat for kraftig erosion af 
gletschere og deres smelte-
vand.  
 
 
 

Ved saltstrukturerne vil der derfor kunne findes hældende lag, erosioner ovenover strukturen 
(f.eks. begravede dale), forkastninger og indsynkninger. Denne geologi er svær at kortlægge 
detaljeret med boringer alene, og her kan typisk TEM-kortlægninger give et godt rumligt 
overblik, mens seismik kan give værdifulde strukturelle oplysninger langs profiler. Eksem-
pelvis er der af Viborg Amt foretaget en TEM-kortlægning af Mors – inklusive lagene over 
saltstrukturen ved Nykøbing. I Figur 5 ses et profil nord-syd gennem lagene ovenover salt-
strukturen. Centralt findes skrivekridt, hvor der i dybden er salt porevand (mørk grå), og her-
over følger først skrivekridt med fersk porevand og herefter smeltevandssand (grå). På begge 
sider ses hældende lag, hvor den lyse del udgør Danienkalk med høje modstande (grå) og ter-
tiær ler med lave modstande (mørk grå). Mod syd på profilet ses en dalstruktur (lys grå) ned-
eroderet i det tertiære ler (mørk grå). Som det kan ses på profilsnittet, bidrager boringerne 
med oplysninger om jordlagenes præcise lithologi, men boringerne alene giver ikke et rumligt 
billede af den geologiske opbygning. 

e, 
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et 

Figur 4 Hydrogeologisk arbejdshypotese for Nyborg-området (fra /6/) 

 
KONKLUSION 
 
De rumlige geologiske variationer findes i forskellig skala – fra meter-skala til kilometer-
skala, og normalt vil der være en nedre grænse for, hvor detaljeret det er nødvendigt at kort-
lægge. Det har dog ved numerisk grundvandsmodellering vist sig nødvendigt at tage højde for 
selv relativt små geologiske strukturer /11/. Generelt kan det siges, at der i de fleste områder 



er behov for indsamling af supplerende data for at de krav, der fremsættes i grundvandssam-
menhænge, kan opfyldes. 
 
Før de geofysiske kortlægninger for alvor blev igangsat i forbindelse med gebyrkortlægnin-
gen var vi i en situation, hvor vi ikke kendte/erkendte de komplekse geologiske forhold fuldt 
ud. Man kan sige, at udfordringerne reelt viste sig større end ventet, og vi fik tydeliggjort for-
skellen mellem den geologi det kunne lade sig gøre at kortlægge med boredata som primært 
datasæt, og det billede der kunne opnås ved at supplere med geofysisk kortlægning med stor 
datatæthed.  
 

 
 
Figur 5 Geologisk profil med TEM-stolper øverst og gennemsnitlige TEM--modstande nederst. Profilet gennem-
skærer lagserien over Mors-saltstrukturen. Modificeret efter farvelagt version i /3/. 

 
Selvom udfordringerne har været store undervejs i gebyrkortlægningen, har det generelt været 
muligt at imødegå disse med gradvise forbedringer af kortlægningsmetoderne og en forbedret 
evne til at tolke og forstå de geofysiske data. Kombinationen af såvel geologiske som geofysi-
ske data har vist sig at være nøglen til bedre geologiske forståelse, og med det vidensniveau, 
der foreligger i dag er konklusionen, at de investerede penge i geofysiske undersøgelser har 
givet et nyttefuldt afkast. Vi er kommet et godt stykke ud ad den vej, der blev anlagt ved kort-
lægningens opstart, og specielt de fladedækkende geofysiske data har ydet et væsentligt bi-
drag til kortlægning og forståelse af de store geologiske strukturer. 
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RESUME 
 
De geofysiske data, der specielt i disse år indsamles overalt i landet, har betydet en revolution 
inden for geologisk og hydrostratigrafisk modellering. Modellernes detaljeringsgrad er steget 
kraftigt, men samtidig er der også opstået en række udfordringer med at håndtere de mange 
data, og at omsætte dem til geologi. Med udgangspunkt i tre eksempler fra henholdsvis OSD 
5 i Vendsyssel, Hadsten ved Århus samt Suså på Sydsjælland belyses den gevinst, de geofysi-
ske data har været for modellerne, samt de udfordringer, der er opstået i forbindelse med op-
stilling af de geologiske modeller og oversættelsen af de geofysiske data til geologi. 
 
INDLEDNING OG BAGGRUND 
 
I takt med udviklingen af de geofysiske kortlægningsmetoder, og dermed en stor stigning i 
mængden af indsamlede data, er der opstået en række spændende udfordringer ved inddragel-
se og oversættelse af de geofysiske modeller til geologi i den geologiske og hydrostratigra-
fiske modellering. Én af udfordringerne er anvendelsen af SkyTEM-data, idet disse bidrager 
til en markant forbedring af datagrundlaget, men dermed også, at dele af de geologiske mo-
deller alene opstilles med udgangspunkt i geofysiske data. En anden udfordring er håndtering 
af de store datamængder i modelværktøjet og at kunne anvende dem aktivt her.  
 
I eksempler fra to vidt forskellige geologiske områder; OSD 5 i Vendsyssel og Hadsten ved 
Århus, belyses fordele og udfordringer ved inddragelsen af store geofysiske datamængder i 
det geologiske modelarbejde. Endeligt vil der fra Suså på Sydsjælland præsenteres et eksem-
pel på, hvordan tilstedeværelsen af geologisk set forskellige formationer med samme mod-
standsforhold vanskeliggør den geologiske tolkning af de geofysiske resultater. 
 
 
OSD 5, GÆRUM, VENDSYSSEL 
 
Rambøll har for Miljøcenter Aalborg opstillet en 
geologisk og hydrostratigrafisk model i Mike 
GeoModel for et ca. 155 km2 stort område vest for 
Frederikshavn (se figur 1).  
 
Området er overordnet kendetegnet ved udbredte 
aflejringer af finkornede sedimenter, der veksler 
mellem finsand, silt og ler. Disse lag gennemskæ-
res af en række begravede dale, der er kortlagt ved 
hjælp af SkyTEM og jordbaseret TEM. Dalene er 
udfyldt med finkornede sedimenter, hvorfor maga-
sinernes potentiale med henblik på vandindvinding 
ikke kan afklares udelukkende ved hjælp af Sky-
TEM.  
 

 
Figur 1: OSD 5, Gærum, modelområdets place-
ring 

 
 



Datagrundlag 
Terrænkoten i området varierer mellem ca. 100 m i de højeste af bakkedragene til omkring 
kote 0 m i udmundingen af de brede dalstrøg mellem bakkerne. I alt 444 boringer er dybere 
end 30 m, men 140 af disse er gasboringer, der er koncentreret i et lille område ved Frede-
rikshavn (se figur 2). Grundvandsmagasinerne er finkornede, og derfor ses mange boringer 
samlet på ét sted på de store kildepladser, mens der i store dele af området kun er  sparsomme 
boringsoplysninger, og oftest kun fra den øvre del af lagserien, som f.eks. i den nordvestlige 
del af modelområdet. Boringsgrundlaget er derfor utilstrækkeligt til brug for modellering af 
de begravede dale. Nordjyllands Amt har udført 4 dybe under-søgelsesboringer, for at under-
søge de begravede dales indfyldning og de aflejringer, de er skåret ned i, og disse boringer er 
meget vigtige ved fastlæggelsen af en kvartær stratigrafi for området. 
 
Størstedelen af området er overfløjet med SkyTEM, og i den nordøstlige del er der udført en 
del jordbaseret TEM (se figur 3). Kun i byområdet ved Frederikshavn er der ikke udført geo-
fysiske undersøgelser, men her er der til gengæld mange litologiske oplysninger at hente fra 
gasboringer.  
 

Figur 2: Boringer dybere end 30 m. Figur 3: TEM sonderinger 
 
Resultater 
I forbindelse med opstillingen af den geologiske model var det tydeligt, at der på grund af 
SkyTEM-kortlægningerne ville kunne modelleres geologisk og hydrostratigrafisk til et meget 
dybere niveau end boringerne tillader. Dette betyder dog, at de nederste lag alene defineres på 
baggrund af den kortlagte resistivitet, idet kun meget få dybe boringer når gennem denne del 
af lagserien. Der blev således opstillet en lagserie med 8 lag, hvoraf kun de tre øverste kan 
defineres som egentlige geologiske lag, mens de 4 nederste over kalken bedst kan defineres 
som ”geofysiske lag” (se tabel 1). 



 
Lag Litologi 
Øvre sandlag Sekundært magasin, overvejende fint til mellemkornet sand 
Øvre lerlag Ler og silt samt af stærkt leret silt og sand 
Mellem sandlag Primært magasin, overvejende finsand med ler- og siltindslag. 
Mellem lavmodstandslag  10 – 60 ohmm. Formodentlig primært ler og leret silt og sand. 
Nedre højmodstandslag  60 – 500 ohmm. Sand og/eller silt uden væsentligt lerindhold. 
Øvre Skærumhede lav-
modstandslag  5 – 20 ohmm. Ler og saltholdige aflejringer. 

Nedre Skærumhede lav-
modstandslag  0 – 5 ohmm. Ler og stærkt saltholdige aflejringer. 

Kalk Ses kun i enkelte boringer, kan ikke erkendes i geofysikdata. 
 
Tabel 1: Oversigt over lagserien i OSD 5. 
 
Betragtes de geologiske modeller for de tilstødende områder; OSD 4 og 7, ses det, at der er 
god overenstemmelse mellem disse og modellen for OSD 5 for de tre øvre, geologisk define-
rede lag, der findes udbredt i hele området. Derimod ses det, at der under den hydrogeolo-
giske modellering af OSD 4 og 7 stedvist er påvist dybereliggende laggrænser i enkelte bo-
ringer eller jordbaserede TEM-sonderinger, men at disse ikke har kunnet bestemmes till-
fredsstillende i disse ældre modeller. 
 
Alle laggrænserne i den geologiske model for OSD 5 er digitaliseret, og der foreligger derfor 
i princippet både en digital geologisk og hydrostratigrafisk model. Det er dog et åbent 
spørgsmål, om de 4 geofysiske lag kan betragtes som en del af den geologiske model, eller 
om disse lag alene kan henføres til en ”geofysisk model”. I princippet kan de geofysiske lag 
måske bedre oversættes direkte til hydrostratigrafi frem for til geologi.  
 
Det har været overvejet, om det mellemste lavmodstandslag, som ofte er ganske tykt og ud-
fylder flere af de begravede dale, skal betragtes som bunden af den geologiske model. Vand-
indvindingsmæssigt ville dette give god mening, idet der formodentlig ikke er vandindvin-
dingsinteresser på større dybde, dels på grund af dominansen af ler i disse aflejringer og dels 
på grund af salt grundvand. Hydraulisk set, kan det dog enkelte steder, som f.eks. i de begra-
vede dale, give visse komplikationer, fordi vandet formodentlig også strømmer i lag under 
denne grænse. 



HADSTEN, ÅRHUS 
 
Rambøll fik af Miljøcenter Århus i slutnin-
gen af 2007 til opgave at opstille en geolo-
gisk og hydrostratigrafisk model i Mike 
GeoModel for et 700 km2 stort område nord 
for Hadsten (se figur 4).  
Området er kendetegnet ved et kompliceret 
netværk af begravede dale (se figur 7), der 
overvejende er kortlagt ved hjælp af geofysi-
ske metoder. De geofysiske data er således et 
uvurderligt input til den geologiske og hy-
drostratigrafiske model, uden hvilken disse 
ikke havde kunnet opstilles forsvarligt. Den 
meget store datamængde har dog også budt 
på en række udfordringer ved håndteringen i 
modelleringssoftware. 

Figur 4: Hadsten, modelområdets placering 

 
Datagrundlag 
Terrænkoten i området når i det højeste punkt op mod 145 m, mens bunden af de begravede 
dale overvejende er beliggende mellem kote 0 m og -150 m. For at boringer i området skal 
kunne give oplysninger om dalenes bund og indfyldning, skal de således være forholdsvis 
dybe. Da modelleringen af Hadsten-modellerne tog sin begyndelse, var der i modelområdet 
2579 boringer, hvoraf kun 431 var mere end 45 m dybe og kun 78 mere end 100 m dybe (se 
figur 5). Mange af de dybe boringer blev udført af Århus Amt for at undersøge de begravede 
dale, og oplysningerne fra disse boringer har været uvurderlige i modelleringsarbejdet.   
 
Hadsten området hører til ét af de mest geofysisk datatætte områder i Danmark. Dette skyldes 
blandt andet Århus Amts tætte samarbejde med Kurt Sørensen og Århus Universitet, hvor 
området har fungeret som testområde for sammenligning af forskellige geofysiske metoder. 
Der er i området udført i alt 17.770 TEM-sonderinger, hvoraf 7.730 udgøres af SkyTEM-
sonderinger (se figur 6) og derudover 232.289 geoelektriske sonderinger, primært udført med 
PACES-metoden.  
 
Forskellen på datatætheden i de to figurer i figur 5 og 6 er slående, og områdets geologiske 
kompleksitet taget i betragtning, ville det ikke have været muligt at opstille en geologisk mo-
del, som kunne beskrive den geologiske kompleksitet, uden de geofysiske data. 



 

 
Figur 5: Boringer dybere end 45 m. 

 
Figur 6: TEM sonderinger 

 
 
I Hadsten området rejser kalken sig fra ca. kote -250 m i områdets sydvestlige del til op over 
kote 0 m på Voldum saltpude struktur i områdets nordøstlige del. Kalken, som overvejende 
har høje modstande, overlejres i det meste af området af fedt palæogent ler med en meget lav 
modstand, og de begravede dale, som er nedskåret i leret er overvejende udfyldt med sandede 
højmodstandslag. Modstandskontrasterne mellem de enkelte aflejringer er således særdeles 
velegnede til en god kortlægning med geofysiske metoder. Steder, hvor de begravede dale er 
skåret igennem det palæogene ler og ned i kalken, kan der med TEM være kortlagt et nedre 
lavmodstandslag i form af saltvand i kalken. Dalenes dybder kan således stedvist blive over-
vurderet, idet der ikke kan skelnes mellem lavmodstandslag i form af fedt ler og saltvand i 
kalk. 
 
I figur 7 ses en sammenstilling af to temaer; koten til prækvartæroverfladen bestemt ud fra 
boredatabasen og udbredelsen af de begravede dale bestemt ud fra koten af den gode leder 
(fra TEM data). I nogle dele af modelområdet er der en overraskende god overenstemmelse 
mellem de to temaer. Men specielt på Frijsenborg-Foldby plateauet er flere af de begravede 
dale alene identificeret på baggrund af de geofysiske resultater. Uden kendskab til disse dale 
og til kompleksiteten i området i øvrigt ville den geologiske og hydrostratigrafiske model bli-
ve stærkt misvisende og kunne derfor resultere i et meget fejlbehæftet input til en grund-
vandsmodel.  
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Figur 7: Sammenstilling af kort over koten til prækvartæroverfladen bestemt ud fra boredatabasen og udbredel-
sen af de begravede dale bestemt ud fra koten til den gode leder (fra TEM). 
 
Resultater 
De geofysiske data har givet anledning til specielt to store udfordringer i forbindelse med op-
stillingen af den geologiske og hydrostratigrafiske model; håndteringen af de store data-
mængder i modelleringsværktøjet og geologisk håndtering af lag som overvejende er define-
ret på baggrund af geofysik. 
 
Ved opstillingen af modellen for Hadsten blev geofysisk data fra GERDA-databasen forsøgt 
indlæst på vanlig vis i Mike GeoModel, men det måtte dog efter mange forsøg erkendes, at 
dette ikke kunne lade sig gøre. Datasættet består af mere end 250.000 datapunkter, og dette 
var mere end software kunne håndtere ved default visning på profilerne. Mange løsninger 
blev afprøvet, inden det til sidst lykkedes at få alle data ind i modellen ved bla. at indlæse 
PACES-data, som det første datasæt og nedsætte projektionsafstanden omkring profilerne. 
 
Den tertiære del af modellen for Hadsten består af aflejringer fra Kridt og Danien, plastisk ler 
fra Paleocæn og Eocæn samt ler fra Oligocæn. Der kan i Hadsten området identificeres to 
niveauer for den gode leder, hvoraf aflejringer med resistiviteter på under 5 ohmm er henført 
til Eocæn og Paleocæn, mens aflejringer herover med resistiviteter på mellem 5 og 20 ohmm 
er henført til de mere siltede lerformationer i Oligocæn. Dette er i god overenstemmelse med 
oplysninger fra boringer i området. 



Den kvartære lagserie består overordnet af 3 enheder af moræneler samt af et lag af smelte-
vandsler, som ses i flere af de begravede dale. Disse lag mellemlejres af smeltevandssand, der 
overvejende er påvist i de begravede dale. 
 
Mellem de geologiske tertiære og kvartære lag ses et lavmodstandslag med en resistivitet, der 
overvejende varierer mellem 20 ohmm og 40 ohmm. Laget er udbredt på de prækvartære pla-
teauer og vurderes på baggrund af de få boringer, der er placeret her, at bestå af såvel moræ-
neler som af glimmerler. I laget ses stedvist indslag af såvel smeltevandssand som glimmer-
sand og kvartssand, men disse tynde højmodstandslag er lagundertrykte i de fleste TEM-
sonderinger i området. Sandlagene vurderes imidlertid at have stor strømningsmæssig betyd-
ning, idet de kan betinge en strømning af grundvand fra de højtliggende og stedvist dårligt 
beskyttede plateauer ned i dybereliggende og ellers tilsyneladende velbeskyttede magasiner i 
de begravede dale. I den geologiske model udgør den geologiske tolkning af lavmodstandsla-
get en stor udfordring, og det kan bedst defineres som et ”geofysisk lag”, der kan indeholde 
forskellige litologier og forskellige stratigrafisk indplaceringer forskellige steder i området. På 
baggrund af de geofysiske data kendes lagets tilstedeværelse, tykkelse og udbredelse i områ-
det, men der er dog for få boringer til at kunne kombinere denne viden med litologi og strati-
grafi. 
 
Et andet lag, som tydeligt ses i de geofysiske data, men hvis tilstedeværelse kun understøttes 
af få boringer, er et lag af smeltevandsler, som ses i bunden af nogle af de begravede dale i 
den vestlige del af modelområdet. Resistiviteten af dette lag varierer, dels fordi det tolkes at 
bestå af vekslende issøaflejringer og dels fordi der i området er flere typer TEM-sonderinger 
med varierende kvalitet. Uden TEM-sonderingerne ville modellen dog have set væsentlig 
anderledes ud, fordi dalenes indhold af sand formodentlig ville være blevet kraftigt overvur-
deret.  



SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE, SYDSJÆLLAND 
 
Rambøll har for Miljøcenter Nykøbing F 
kvalitetssikret og evalueret tidligere udført 
geofysisk kortlægning og udarbejdet forslag 
til afsluttende kortlægning. Områdets place-
ring fremgår af figur 8. 
 
Det primære magasin i Suså kortlægnings-
område udgøres af Lellinge grønsandskalk, 
der i mindre områder overlejres af Kertemin-
de Mergel samt i hele området af en kvartær 
lagpakke med vekslende tykkelse (ca. 10 m 
til mere end 100 m) og vekslende kompleksi-
tet (se figur 9). Der er i området udført 
PACES, MEP og TEM samt geofysisk bore-
hulslogging. 
  

Figur 8: Placering af Suså kortlægningsområde. 
 
Muligheden for at oversætte de geofysiske data til geologi og herunder at beskrive de relevan-
te lag i geologiske og hydrostratigrafiske modeller er undersøgt dels ved detaljerede sammen-
ligninger mellem boredata og geofysiske data, dels ved hjælp af resistivitetsdata fra geofysisk 
borehulslogging.  
 
Geofysiske borehulslogs viser, at der især er to udfordringer ved tolkningen fra geofysik til 
geologi:  
 

1. Lagserien af moræneler består af enheder med forskellig resistivitet, i nogle områder 
blandt andet en nedre enhed med nedad stigende resistivitet fra ca. 40 ohmm til ca. 60 
ohmm.  
 

2. Lellinge grønsandskalk har vertikalt stærkt vekslende resistivitet – fra mindre end 20 
ohmm til mere end 80 ohmm med en middelmodstand omkring 35 ohmm.  

 



Sammenligning af boredata og geofysi-
ske data viser, at ingen af de tre anvendte 
geofysiske metoder har været i stand til at 
kortlægge grænsen mellem moræneler og 
Lellinge grønsandskalk, i områder, hvor 
grønsandskalken udgør prækvartæro-
verfladen. I stedet kortlægges i de fleste 
tilfælde en intern horisont i moræne-
lerspakken.  
 
MEP og PACES giver en god kortlæg-
ning af kvartære sand- og gruslegemer i 
den øvre del af den kvartære lagpakke, 
mens ”oversættelsen” bliver mere usikker 
dybere i lagpakken i områder med moræ-
neler med resistivitet omkring 60 ohmm. 

Figur 9: Skitse af geologien i Suså Kortlægningsområde. 
 
I Suså Kortlægningsområdet kan TEM kun i ringe omfang opløse den kvartære lagpakke og 
kun i mindre delområder opløse prækvartæroverfladen eller grænser mellem de prækvartære 
stratigrafiske enheder. 
 
Konklusionen på vurderingen af de geofysiske resultater fra Suså Kortlægningsområdet er, at 
de geoelektriske og elektromagnetiske metoder i store områder ikke kan kortlægge grænsen 
mellem dæklag og primært magasin (Lellinge grønsandskalk), og at geologisk tolkning af den 
kvartære lagpakke ud fra de geofysiske resultater må udføres med maksimal inddragelse af 
geologiske data og geologisk forståelse. En traditionel simpel oversættelse fra geofysiske re-
sultater til geologi ved hjælp af standard modstandsværdier vil føre til alvorlige fejltolkninger. 
 
SAMMENFATNING OG DISKUSSION 
 
Eksemplerne fra OSD 5 i Vendsyssel samt Hadsten ved Århus viser, at de geofysiske data er 
uvurderlige ved opstillingen af de geologiske og hydrostratigrafiske modeller. I OSD 5 fås en 
meget mere sikker modellering af de tre øverste lag i modellen og i tilgift fås detaljerede in-
formationer om dybereliggende lag, der ikke kan modelleres alene på baggrund af boredata. I 
Hadsten er geologien meget kompliceret, men samtidig er modstandskontrasterne mellem de 
enkelte lag så store, at de geofysiske data kan opløse størstedelen af lagserien. De begravede 
dale kan derfor modelleres med stor detaljeringsgrad. I eksemplet fra Suså Kortlægnings-
område blev det vist, at MEP og PACES giver en god kortlægning af kvartære sand- og 
gruslegemer i den øvre del af den kvartære lagpakke, mens de geoelektriske og elektromagne-
tiske metoder i store områder ikke kan kortlægge grænsen mellem dæklag og primært maga-
sin.  



I gennemgangen af de tre eksempler peges der især på tre udfordringer: 
 

1. Håndteringen af de store datamængder i modelleringsværktøjet. 
2. Geologisk håndtering af lag som overvejende er defineret på baggrund af geofysik. 
3. Stillingtagen til, at geofysisk kortlægning ikke altid kan opløse den aktuelle geologi 
 

Håndteringen af de store datamængder i modelleringsværktøjet 
Specielt i Hadsten modellen viste det sig, at den meget store geofysiske datamængde udgjorde 
et stort problem ved indlæsning og håndtering i model software. En løsning på problemet 
kunne være at nedsætte modelområdernes størrelse eller at foretage en forudgående filtrering 
af data. I Hadsten modellen løstes problemet ved at regulere den projektionsafstand, hvormed 
PACES-data vises på profilet. 
 
Det er vigtigt at sikre, at vores modellerings software til stadighed kan håndtere de stigende 
datamængder, og at dette løbende tænkes ind i forbindelse med programmeringen. 
 
Geologisk håndtering af lag som overvejende er defineret på baggrund af geofysik. 
For både OSD 5 og Hadsten gælder det, at flere af lagene alene kan defineres ud fra deres 
resistiviteter, så disse lag udgør en slags ”geofysiske” lag i de geologiske modeller. I OSD 5 
kan de 4 nederste lag defineres som ”geofysiske lag”, mens det samme er tilfældet for et lav-
modstandslag på grænsen mellem den kvartære og tertiære lagserie samt et lag af issøaflejrin-
ger i Hadsten. I eksemplet fra Suså kortlægningsområde vil en lagfølge af moræneler 
(dæklag) og Lellinge grønsandskalk (primært magasin) fremstå som et samlet geofysisk mo-
dellag.  
 
Tidligere udførtes geologisk tolkning af lag mellem ofte fjerntliggende boringer, og modeller-
nes detaljeringsgrad var derfor meget ringe. Med SkyTEM er der opnået meget mere detalje-
rede oplysninger om lag, men til gengæld er der ikke altid tilstrækkelige boringsoplysninger 
til at afklare, hvordan disse lag skal tolkes geologisk. Det er derfor vigtigt at overveje, hvor-
dan de geofysiske lag håndteres bedst muligt i de geologiske og hydrostratigrafiske modeller, 
og hvordan det sikres det, at de geofysiske modellag giver et meningsfuldt input f.eks. til nu-
meriske strømningsmodeller. Nogle geofysiske lag vil måske snarere kunne omsættes direkte 
til hydrostratigrafi frem for til geologi, som det måske er tilfældet i OSD 5, mens andre geofy-
siske lag kan være mere sammensatte, som i Hadsten. 
 
I forbindelse med modelleringen af de rent ”geofysiske” lag i modellen for OSD 5 er der i 
mangel af viden fra boringer i høj grad anvendt modstandsvariationer,i de enkelte TEM-
sonderinger. Dette gør modellen meget afhængig af den geofysiske tolkningsprocedure, der 
er anvendt på SkyTEM-data. I den tolkningsprocedure, der i dag anvendes, forsøges det nøje 
at vælge midlingsparametre og tolkningsbånd, så disse er optimale i forhold til den forvente-
de geologiske variabilitet i området, men måske er der ikke altid tilstrækkelig viden herom til 
at vælge disse parametre optimalt. Desuden vil der i mange tilfælde kunne findes alternative 
geofysiske tolkninger, der lige så vel kunne være de endeligt valgte. Der vil endvidere være 
en vis sandsynlighed for tilstedeværelsen af lag som geofysisk set er lagundertrykte. Det er 
derfor altid værd at overveje, om den geologiske og hydrostratigrafiske model ville have væ-
ret væsentlig anderledes, hvis den geofysiske tolkning havde været foretaget lidt anderledes. 



En mulig tilgang til usikkerheden på inddragelsen af geofysiske data i de geologiske og hy-
drostratigrafiske modeller kunne være at anvende geostatistiske metoder. Eksempelvis kan 
der foretages en statistisk vurdering af sandsynlighederne for tilstedeværelsen af yderligere 
lag i de geofysiske tolkninger. Der vil desuden kunne foretages statistiske vurderinger af, 
hvilken af to ækvivalente geofysiske modeller der er mest sandsynlig. 
 
Stillingtagen til, at geofysisk kortlægning ikke altid kan opløse den aktuelle geologi 
Eksemplet fra Suså kortlægningsområde viser, at det inden en eventuel geofysisk kortlæg-
ning, bør overvejes om de geofysiske metoder kan opløse den aktuelle geologi. Ved større 
geofysiske kortlægninger vil det eventuelt være relevant at foretage et forstudie for afklaring 
heraf (f.eks. analyse af eksisterende geofysiske data, indhentning af modstandsdata og/eller 
udførelse af metodetest). 
 
 
 
 
 
Tak til geofysikerne Bodil Lorentzen og Mette Ryom Nielsen fra Rambøll samt Stine Rasmus-
sen fra Miljøcenter Århus for rettelser, kommentarer og gode forslag. 
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RESUME 
 
I den igangværende kortlægning af grundvandsressourcerne i Danmark spiller de geofysiske 
metoder en hel central rolle, idet de som de eneste kan bidrage med et fladedækkende og tre-
dimensionalt billede af undergrunden inden for en overkommelig økonomisk ramme.  
 
GeoFysikSamarbejdet spiller en vigtig rolle i forhold til brug og udvikling af instrumenter, 
datatolkning, håndtering og præsentation af data, efteruddannelse og kommunikation samt 
international vidensudveksling. GeoFysikSamarbejdet drives af miljøcentre, GEUS og Geolo-
gisk Institut, Aarhus Universitet, i forening. 
 
Fra at der for omkring 10 år siden næsten udelukkende anvendtes jordbaserede metoder, fore-
tages hovedparten af dataindsamlingen nu fra luften, og både den tekniske udvikling og ide-
grundlaget har undergået en rivende udvikling. Data indsamles i meget store mængder, hvil-
ket giver et solidt statistisk grundlag for datatolkningen og har medført, at hele konceptet for 
de algoritmer, der anvendes, er reformuleret. 
 
INDLEDNING 
 
Kortlægningen af områder med særlige grundvandsinteresser har nu snart stået på i 10 år. Den 
blev indtil Kommunalreformen i 2007 foretaget i regi af amterne og herefter i regi af statens 
miljøcentre og GEUS. I løbet af denne relativt korte periode er der foregået en rivende udvik-
ling både af teknisk karakter og i idegrundlaget, som ligger til grund for kortlægningsindsat-
sen.  
 
Lige fra starten er geofysikken blevet anvendt meget intensivt, idet de geofysiske metoder er 
de eneste, der inden for en rimelig økonomisk ramme, kan give et egentligt fladedækkende og 
tredimensionalt billede af undergrunden.  
 
Det har for amterne/miljøcentrene været vigtigt, at det gebyr, der er opkrævet hos de danske 
drikkevandsforbrugere, anvendes med maksimalt udbytte. Maksimalt udbytte kommer fra højt 
motiverede medarbejdere, effektiv vidensbaseret projektstyring og projektudførsel samt en 
stadig udvikling og effektivisering af de geofysiske målemetoder, der anvendes /1/. Lige fra 
begyndelsen har der derfor været et tæt trekantssamarbejde mellem amter/miljøcentre/GEUS, 
de rådgivende ingeniørfirmaer og Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Samarbejdet mellem 
amter/miljøcentre og Geologisk Institut kaldes GeoFysikSamarbejdet /2/ eller bare GFS. GFS 
er ikke den tunge økonomiske aktør i trekanten, men GFS har en vigtig teknisk koordinerende 
rolle, hvad angår de geofysiske målemetoder, geofysiske computerprogrammer, efteruddan-
nelse af medarbejdere og kommunikation af forskningsresultater både fra udlandet og internt 
fra Geologisk Institut. 
 
I denne artikel vil vi opsummere de vigtigste tiltag inden for de sidste 10 år vedrørende udvik-
ling og brug af de elektriske og elektromagnetiske metoder, og vi vil prøve at spå om, hvad 
der vil ske inden for de næste 3 - 5 år. Vi vil koncentrere os om de mest anvendte geofysiske 
metoder: jord- og luftbaseret TEM,  PACES og MEP. Vi vil dog starte med at beskrive GFS 
og dets rolle i grundvandskortlægningen.  



HVAD ER GFS’ ROLLE I GRUNDVANDSKORTLÆGNINGEN? 
 
GFS er et forsknings- og udviklingssamarbejde mellem de syv miljøcentre, GEUS og Geolo-
gisk Institut, Aarhus Universitet. Samarbejdet blev indledt i 1999 samtidig med, at de davæ-
rende amter fik til opgave at udføre gebyrkortlægning.  
 
Geofysiksamarbejdsprojektet finansierer fire fuldtids AC-stillinger plus en teknikerstilling og 
har adgang til avancerede geofysiske måleinstrumenter og et meget kraftigt computersystem. 
Selve finansieringen er ligeligt fordelt mellem miljøcentrene og Geologisk Institut. I alt er 8 - 
10 forskere, softwareudviklere, sekretærer, teknikere og ingeniører involveret i løsningen af 
opgaver for GFS. Adgang til så mange og vidt forskellige kompetencer er med til at sikre 
fremdrift og høj faglig indsigt i selv meget komplicerede problemstillinger.   
 
GFS hviler på fire faglige ”søjler”, som alle har mere eller mindre overordnet karakter i for-
hold til grundvandskortlægningen i Danmark. Disse søjler dækker 1) teori, instrumenter og  
datatolkning, 2) håndtering af data, 3) efteruddannelse og kommunikation og 4) international 
vidensudveksling. Tidsmæssigt er det de tre første, der optager langt hovedparten af tiden i 
GFS. Den fjerde er dog ikke mindre vigtig, da den er med til at sikre, at den grundvandskort-
lægning, der foretages i Danmark, kan holde til at blive målt og vejet mod den nyeste viden 
og forskning på verdensplan.  
 
1.  Instrumenter, teori og datatolkningssoftware 
Den første søjle i GFS omhandler instrumenter, udvikling af teori og algoritmer til tolkning 
og processering af data. Den har sikret, at de instrumenter og den tolkningssoftware, der an-
vendes, er skræddersyet til de krav, der stilles til nøjagtighed, troværdighed, dokumentation 
og - ikke mindst - til ensartetheden i kortlægningen af den danske undergrund, uanset hvem 
der udfører feltarbejde og tolkning af data.  
 
For instrumenternes vedkommende er en del udviklet af udenlandske firmaer, mens en anden 
del udvikles på Geologisk Institut. De udenlandsk udviklede instrumenter anvendes til meto-
derne MEP og jordbaseret TEM, mens instrumenterne til PACES og SkyTEM udvikles på 
Geologisk Institut /3/. GFS har selvfølgelig direkte adgang til den interne viden på Geologisk 
Institut, men har gennem årene også opnået et godt forhold til de udenlandske instrumentfir-
maer. Den teoretiske udvikling samt udviklingen af tolkningsalgoritmer foretages næsten ude-
lukkende på Geologisk Institut og i GFS. Det er vigtigt her at understrege, at kontrolmålinger 
og kalibrering har vist sig væsentlige, når firmaerne arbejder med hver deres instrumenter, 
som ikke nødvendigvis giver ens målinger på samme lokalitet! 
 
Vekselvirkningen mellem instrument- og algoritmeudvikling har bragt GFS i internationalt 
enestående situation, da man inden for samme ”hus” kan koordinere udviklingerne. Eller sagt 
på en anden måde: hvis man for en af metoderne erkender, at instrumenterne bedst anvendes 
på en bestemt måde, men dette har indflydelse på de målte data, så kan tolkningsalgoritmerne 
ændres, så der tages forbehold for denne indflydelse. Det samme gælder selvfølgelig den an-
den vej rundt: erkender man fra en teoretisk synsvinkel, at der opnås en bedre opløsning af 
geologien ved at ændre måleopstillingen eller instrumenterne, så kan disse ændringer foreta-
ges.  



SkyTEM er et godt eksempel på et system, hvor ovennævnte vekselvirkning i høj grad har 
fundet sted under hele udviklingsforløbet /4/. Man ville forvente, at denne form for vidensud-
veksling også foregår andre steder i verden, men dette sker sjældnet, idet meget viden om må-
leinstrumentellet tilhører de udførende geofysiske firmaer. Derfor vil man ikke give denne 
viden videre, ikke engang til kunderne, der har brug for den for at kunne udføre en ordentlig 
tolkning af data og derved opnå en troværdig geofysisk/geologisk model. 
 
2.   Komplicerede datas anvendelighed i forhold til brugerne 
Den anden søjle i GFS omhandler både brugen af de indsamlede data, og hvordan deres opbe-
varing sikres for eftertiden. Sidstnævnte udmøntes hovedsageligt i udviklingen og vedligehol-
delsen af den nationale geofysikdatabase, GERDA /5/- databasen, hvor GFS deltager aktivt 
med al den ekspertise, der er til rådighed.  
 
Der er vigtigt for brugerne af de geofysiske data at kunne lave præsentationer. Denne søjle er i 
høj grad udmøntet i programpakken Aarhus Workbench, der integrerer brugen af geofysiske 
og geologiske data, og gør det muligt for mange brugere at fremstille avancerede datatemati-
seringer uden at skulle besidde stor indsigt i, hvordan disse data faktisk er opbevaret, og 
hvordan de er formateret. Aarhus Workbench startede omkring 1999 som en vision. Visionen 
blev til virkelighed nogle år senere og udviklede sig langsomt for endelig i 2007 at blive til et 
fællesprojekt mellem miljøcentrene, GEUS, rådgiverne, GFS og Geologisk Institut. 
 
Workbenchen bygger på den samme ide om åbenhed, som er beskrevet for instrumenterne og 
tolkningsalgoritmerne. Dvs., de forskellige algoritmer er ikke gemt ned i en sort boks, hvor de 
brugere, der ønsker det, ikke kan få at vide hvad der sker indeni. I enhver administration er 
dokumentation af det udførte arbejde vigtig, og derfor er der anvendt mange ressourcer på at 
få Workbenchen til automatisk at registrere alle parametre, der indgår i en bestemt arbejds-
proces.   
 
Workbenchen integrerer GIS med GERDA og tolkningsalgoritmer. Den stiller faciliteter til 
rådighed, der gør det muligt på en nem måde at udsøge bestemte modeller i GERDA og frem-
stille en lang række tematiseringer såsom middelmodstandskort, parameterkort etc. Sammen 
med disse kort kan der også let fremstilles geofysiske profilsnit integreret med boringsoplys-
ninger fra JUPITER /6/ databasen  
 
Kortdelen af Workbenchen anvendes mest i miljøcentrene, mens en anden, men lige så væ-
sentlig del, nemlig datahåndteringsdelen, anvendes mest hos rådgiverne. Med de seneste ud-
viklinger ligger næsten al datatolkning og det meste af dataprocesseringen i Workbenchen. 
Det har ikke kun resulteret i en mere ensartet databahandling, men også i en langt højere ef-
fektivitet hos rådgiverne. 
 
3.   Efteruddannelse og kommunikation 
Da grundvandskortlægningen for alvor tog fart i 1999, opstod der et stort behov for medar-
bejdere med et højt fagligt kompetenceniveau. Derfor opstod den 3. søjle i GFS: efteruddan-
nelse af medarbejdere i amterne og hos rådgiverne samt kommunikation omkring resultater og 
nye tiltag gennem rapporter og møder. Sidstnævnte i form af ERFA møder, ad hoc nedsatte 
arbejdsgrupper og temadage.  



Den kontinuerlige efteruddannelse sikrer, at grundlaget for de ofte store og dyre tiltag fra både 
rådgivernes og miljøcentrenes side er baseret på konkret og opdateret viden. 
 
GFS udbyder en lang række kurser på alle niveauer. Det er helt grundlæggende kurser i, hvor-
dan de geofysiske metoder virker, og hvordan de kan bruges i grundvandskortlægningen, det 
er basale og avancerede kurser i anvendelsen af Workbenchen og kurser i specifik databe-
handling af f.eks. MEP/PACES og SkyTEM. Flere af kurserne har været specielt tilrettet de 
forskellige opgaver, der varetages af dels miljøcentrene, dels rådgiverne.  
 
På de mange møder optræder GFS både som formidler og som katalysator for udveksling af 
information og viden mellem miljøcentre, rådgivere og forskningsmiljøet på Geologisk Insti-
tut.  
 
4.  Interaktion med det internationale forskningsmiljø 
Den sidste søjle i GFS er interaktion med det internationale forskningsmiljø vedrørende  hy-
drogeofysiske metoder. Som nævnt ovenfor, fylder denne del ikke meget tidsmæssigt i det 
overordnede program, men den er alligevel så væsentlig, at den skal nævnes selvstændigt.  
 
Formålet med aktiviteten er rettet både mod Danmark og væk fra Danmark. Den mod Dan-
mark rettede aktivitet sikrer, at de metoder, der udvikles i udlandet (hovedsagelig Europa, 
USA og Australien), vurderes, og hvis de kan anvendes direkte eller i modificeret form i den 
hjemlige grundvandskortlægning, så opbygger GFS (eller Geologisk Institut) den nødvendige 
ekspertise og hjælper med implementeringen. Den væk fra Danmark rettede aktivet er lige så 
væsentlig og foregår hovedsageligt gennem konferencebidrag og publicering af forsknings- 
og udviklingsresultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Aktiviteten er i høj grad 
med til at sikre kvaliteten og blåstemple de metoder, der anvendes, så de lever op til internati-
onale standarder, og niveauet er på en række områder så højt, at de kan publiceres og dermed 
være trendsættende.   
 
Et eksempel på det første er brugen af så vigtig en metode som TEM. Denne metode har man 
på Geologisk Institut arbejdet med siden 1990, og arbejdet var inspireret af en række artikler i 
internationale tidsskrifter. Metoden viste sig efter en række testprofiler ved  Beder (udført for 
Aarhus Kommunale Værker og det daværende Århus Amt) at være endog meget effektiv til 
kortlægning af begravede data. Siden da er der blevet udviklet så meget på metoden, at grup-
pen fra Geologisk Institut nu i høj grad selv sætter den internationale standard /7/, /8/. Derved 
er det også vist, at de ressourcer, der anvendes på kortlægning med TEM, ikke bliver brugt på 
forældet teknologi og gammel viden.  
 
DE GEOFYSISKE METODER GENNEM DE SIDSTE 10 ÅR 
 
Ser man på, hvilke metoder der har været anvendt til den fladedækkende grundvands-
kortlægning i Danmark gennem de sidste ti år, har der været en stor udvikling. I begyndelsen 
anvendtes mest jordbaseret TEM sammen med PACES til de store fladedækkende kortlæg-
ninger i Nord- Øst- og Sønderjylland og på Fyn, mens MEP metoden blev meget anvendt i 
Nordsjælland. Denne fordeling af metoder skyldes til dels traditioner, men i lige så høj grad, 
at ikke alle metoder i den daværende implementering var direkte anvendelige i den lokale 



geologi. Ideen med at kombinere TEM og PACES var, at man derved kunne kortlægge be-
skyttende moræne- og lerlag samtidig med, at den strukturelle geologi blev kortlagt /9/ /10/.  
 
Indtil 2003 - 2004 blev alle disse undersøgelser gennemført ved brug af jordbaserede metoder, 
og først med SkyTEM metoden blev der kortlagt fra luften i større omfang. Der blev dog lavet 
mindre testkortlægninger med kommercielt tilgængelige luftbårne frekvens- og tidsdomæne 
systemer. Disse kortlægninger kom i nogen grad dårligt fra start, enten fordi metoderne ikke 
var valgt optimalt til den geologi de skulle anvendes i, eller fordi processeringen og datadæk-
ningen var mangelfuld - eller begge dele. Undtagelsen var to kortlægninger med frekvens-
ssystemer der blev udført i Burval projektet /11/ af den Tyske Geologiske Undersøgelse. 
 
Det særlige ved SkyTEM systemet, sammenlignet med andre luftbårne systemer, er, at det fra 
begyndelsen er udviklet, så datakvaliteten er sammenlignelig med den kvalitet, der kan opnås 
fra de jordbaserede systemer. Stort set alle andre luftbårne TEM systemer er udviklet til kort-
lægning af mineraliseringer, der ikke stiller særligt store krav til datanøjagtighed, og senere 
har man så forsøgt at overføre deres brug til kortlægning af grundvandsressourcer.  
 
Ser man på udviklingen over de sidste par år, anvendes der nu hovedsageligt SkyTEM målin-
ger til de store fladedækkende kortlægninger og MEP på mindre kortlægninger. PACES an-
vendes i mindre grad end for bare 3 - 4 år siden. Denne udvikling skyldes til dels, at kravene 
til produktion er øget fra miljøcentrenes side, og SkyTEM metoden er naturligt den metode, 
der har langt den højeste produktionshastighed. Det skyldes også, at SkyTEM metoden har 
undergået en stor udvikling, så den i dag både kan anvendes til kortlægning af den dybere-
liggende geologi og i stigende grad bidrage til beskrivelsen af den meget overfladenære geo-
logi.  
 
Tolkningsmæssigt har udviklingen på mange måder været lige så radikal som for selve måle-
metoderne. Fra at hver sondering blev behandlet enkeltvis, og der blev lavet (i begyndelsen 
håndtegnede) profilsnit og kort, behandles data nu som lange ”strømme” af tal, der underka-
stes en lang række automatiske processeringer og matematiske ”manipulationer”, indtil der 
fremkommer geofysiske modeller. Mængden af data er for stor til, at der kan tages specielt 
bestik af hver enkelt sondering og er nu sammenlignelig med datamængden, der opnås ved 
seismiske undersøgelser. Udviklingen betyder selvfølgelig, at datatolkeren mister den tætte 
føling med den enkelte sondering, men den betyder også, at det statistiske grundlag er blevet 
mange gange bedre, så man i sidste ende får kortlægninger af undergrunden, der er endnu 
bedre, mere troværdige og nøjagtigere, end da der blev arbejdet med enkeltstående sonderin-
ger.  
 
En af de største landvindinger inden for datatolkning har været indførslen af de teknikker, der 
går under betegnelsen LCI og SCI /11/ /12/ .  LCI har været anvendt siden 2007, og SCI for-
ventes at blive fuldt implementeret i 2009. LCI resulterer i pseudo-todimensionale billeder af 
jorden,  mens SCI gør det i tre dimensioner. Tolkningsalgoritmerne udnytter i høj grad, at data 
er indsamlet langs linier med meget stor tæthed. Algoritmerne kan modellerne instrumenterne 
og i nogle tilfælde selve måleopstillingen. Det betyder, at beskrivelsen af den geologiske mo-
del bliver så optimal som overhovedet muligt. I forhold til LCI kommer SCI endvidere til at 



betyde at orienteringen af dataindsamlingslinier vil få ubetydelig indflydelse på de endelige 
billeder af jorden.  
 
EN DISKUSSION OM FREMTIDEN? 
 
Det er svært at spå - specielt om fremtiden! Vi vil alligevel prøve. 
 
På baggrund af udviklingen i specielt de seneste år kan man nok forvente, at hovedparten af 
de geofysiske målinger i fremtiden vil blive udført fra luften. Datasikkerheden er meget høj, 
produktionen stor og de samlede omkostninger pr. arealenhed for nedadgående. Yderligere 
har der gennem det sidste år været foretaget en række forsøgskortlægninger og udviklinger af 
tolkningssoftwaren, der viser, at opløsningen af de meget overfladenære geologiske lag nu er 
så høj, at luftbårne metoder snart vil kunne anvendes i forbindelse med kortlægning af sårbar-
heden.  
 
På trods af ovenstående vil der stadig være en række relevante problemstillinger, der bedst 
løses med MEP metoden. Det vil være detaljerede kildepladsundersøgelser, undersøgelser 
hvor megen infrastruktur umuliggør brugen af TEM (på grund af koblinger til de ledende in-
stallationer), og undersøgelser, hvor meget hurtige variationer i modstandsfordelingen er vig-
tige for grundvandsdannelsen.  
 
På tolkningssiden forventer vi, at datahåndteringen bliver stadig mere automatiseret, dog med 
det forbehold at der pga. den megen infrastruktur i Danmark altid er behov for, at data gen-
nemgås detaljeret for at fjerne de forstyrrelser, der ikke er geologisk betingede. Selve tolknin-
gen vil komme til at foregå, så den sidste kørsel altid er med SCI metoden, som giver model-
ler, der i meget ringe grad er præget af den valgte dataindsamlingsretning, og som honorerer, 
at den geologiske opbygning er tredimensionel.  
 
Aarhus Workbench står foran en række udviklinger, der skal give bedre performance ved at 
udnytte, at alle computere i dag har to eller flere CPUer. Dette er vigtigt, set i forhold til, at 
mængden af data og modeller, der skal manipuleres med real time, er gået fra nogle få tusin-
de, da udviklingen af Workbenchen startede, til nu at være mere end et hundrede gange større. 
Præsentationsværktøjerne på profiler og kort forventer vi bliver mere udbygget med større 
fleksibilitet for at få data og modeller vist i integrerede plots med geologiske og geofysiske 
logs. Endelig skal integration med 3D programpakker som GeoScene3D blive bedre.  
 
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Der hersker ingen tvivl om, at den måde, den gebyrfinansierede grundvandskortlægning er 
blevet grebet an på, har været yderst effektiv og haft stor succes. 
 
Ved kortlægningens start i 1999 vidste man, på baggrund af de mange erfaringer der var i de 
forskellige amter, især Århus Amt, at geofysikken ville komme til at spille en central rolle. 
Dette var årsagen til, at GFS blev initieret som et samarbejde mellem amterne og Geologisk 
Institut. 



Samarbejdet mellem amterne/miljøcentrene og Geologisk Institut i GeoFysikSamarbejdet har 
sikret, at den nyeste viden og metodik er blevet anvendt i kortlægningen. Gennem en stadig 
udvikling af instrumentel, processerings-, tolknings- og præsentationssoftware på Geologisk 
Institut er kortlægningen blevet effektiviseret og resultaterne sikret en stor troværdighed.  
Ligeledes har kurser afholdt af GFS sikret, at de implicerede parter fra amter/miljøcentre og 
konsulentfirmaerne er blevet opdateret i deres viden og derigennem har kunnet udføre et ar-
bejde baseret på nyeste viden og forskningsresultater.  
 
Endelig har det omfattende arbejde med opbygningen af GERDA til opbevaring af den enor-
me geofysiske datamængde sikret, at "sømløse" kort kan fremstilles, og at man kan vende til-
bage til datamaterialet, såfremt ny viden om tolkning opstår. 
 
Internationalt er den "danske case" helt enestående. Resultater fra den er blevet præsenteret på 
mange internationale konferencer og vækker til stadighed stor opmærksomhed. Samtidig er 
den forskning, der foretages på Geologisk Institut, i høj grad blevet anerkendt, og den vinder 
stor international bevågenhed. Det har betydet, at arbejdet fra forskningsgruppen omkring 
GFS på mange måder danner "standard" for geofysiske grundvandskortlægninger baseret på 
elektriske og elektromagnetiske metoder. 
 
Det fremtidige arbejde vil helt sikkert konsolidere denne udvikling og betyde, at den "danske” 
angrebsvinkel til geofysisk kortlægning af grundvandsressourcerne vil vinde større og større 
udbredelse i udlandet. 
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