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RESUMÉ 
 
Den centrale position af den geologiske model i gebyrkortlægningen diskuteres og vises med 
et eksempel fra et konkret kortlægningsprojekt. I eksemplet har den geologiske model, gen-
nem datainput og planlægningsbehov, kunnet diktere kortlægningsprocessen. Der fremlæg-
ges en overordnet fremgangsmåde, hvorpå gebyrkortlægningen udføres gradvist i et samspil 
mellem dataindsamling, indsatsplanlægning, grundvandsmodellering og sårbarheds-analyse 
og hvor den geologiske modelopbygning hele tiden er i centrum. 
 
DEFINITIONER 
 
Ved en geologisk model forstås principielt en efterligning af de rumlige geologiske forhold i 
et bestemt område. Den geologiske model kan være digital eller analog, men behøver ikke 
nødvendigvis at være eksisterende som digitale flader og lag eller som et sæt tolkede papir-
profiler. Den kan også være en imaginær forståelse af den rumlige geologiske opbygning af et 
område, eventuelt beskrevet i tekst. I denne præsentation ses den geologiske model som væ-
rende forståelsen af den geologiske opbygning af et defineret område - uafhængigt af, hvor-
dan denne forståelse er synliggjort og dokumenteret.  
 
Den hydrostratigrafiske model er derimod en digitaliseret model, hvor de geologiske lag er 
forsimplet og opdelt i hydraulisk definerede enheder /1/. Den hydrostratigrafiske model be-
nyttes til grundvandsmodellering. og omtales ikke videre her. 
 
BAGGRUND 
 
Gebyrkortlægning af indsatsområder bliver ofte opdelt i få usammenhængende faser. På bag-
grund af eksisterende data sammensætter amt/miljøcenter et undersøgelsesprogram, ofte med 
flere forskellige kortlægningsmetoder, som sendes i udbud ved rådgiver. Resultaterne heraf 
bliver kvalitetskontrolleret af amt/miljøcenter og første fase – kortlægningfasen – betragtes 
som gennemført. På baggrund af resultaterne fra første fase kan anden fase bestå i at lave en 
grundvandsmodel og en sårbarhedsvurdering.  
 
Denne fremgangsmåde kan være problematisk, hvis anden fase mister sin direkte afhængig-
hed af første fase. Det viser sig nemlig meget ofte, at der ved den efterfølgende geologiske 
modelopstilling i forbindelse med anden fase erfares, at der er behov for at få indhentet flere 
data, for at få et tilstrækkeligt billede af de geologiske forhold.  
 
Valg af kortlægningsmetode og datatæthed influeres af de tilstedeværende geologiske forhold, 
og de to faser kan ikke adskilles. I de fleste kortlægningsområder fås ny viden om geologien 
gennem de udførte kortlægninger, og det kan vise sig, at de valgte metoder ikke var tilstræk-
keligt anvendelige til at opløse de geologiske forhold tilfredsstillende. Der kan ikke anvendes 
en standard for, hvordan en kortlægning skal gennemføres. En optimal kortlægning bør gen-
nemføres gradvist gennem flere tæt integrerede faser. 
 
Foruden de naturgivne geologiske forhold skal der også tages hensyn til de problemstillinger 
indsatsplanlægningen skal søge at løse. Kortlægningen skal så vidt muligt målrettes de aktuel-

 



le indsatser, der skal gennemføres og kortlægning og planlægningen skal derfor helst gennem-
føres med et passende overlap. Spørgsmål, der bør afklares under arbejdet med den grund-
læggende geologiske modelopstilling kan være:  
 

• Hvilken detaljeringsgrad skal den geologiske model indeholde, for at den efterfølgen-
de hydrostratigrafiske model kan danne grundlag for tilstrækkeligt præcise strøm-
ningsberegninger?  

• Er der opnået et tilstrækkeligt kendskab til uudnyttede, dybe grundvandsmagasiner? 
• Er sårbarhedskortlægningen præcis nok, i forhold til de indsatser der planlægges? 

 
Opfylder den geologiske model ikke kravene, er der ikke opnået en tilstrækkelig datamætning 
og nye/flere data skal indsamles. En tæt integration mellem flere kortlægningsfaser og ind-
satsplanlægningen er derfor essentiel. Den geologiske modelopstilling står som en helt central 
del af en gebyrkortlægning.  
 
Modelopstillingen gennemføres optimalt set i en iterativ proces, hvor data gradvist indsamles 
under hensyntagen til både geologi og målet med kortlægningen. 
 
EKSEMPEL 
 
Den geologiske models centrale position i gebyrkortlægningen kan eksemplificeres gennem 
kortlægningen af Vonsild Indsatsområde i det tidligere Vejle Amt. Vonsild Indsatsområde 
dækker et særligt drikkevandsområde (OSD) og indeholder to vandværkskildepladser. Den 
ene kildeplads er en af Kolding bys store kildepladser, og den anden kildeplads tilhører Von-
sild Vandværk. Kortlægningen blev startet i år 1999. Kortlægningen blev prioriteret højt, da 
der var behov for at finde en ny kildeplads til Vonsild Vandværk, der havde problemer med 
pesticidforurening. 

 
Geologien var kun sporadisk kendt fra spredte boringer i området, og ud fra eksisterende data 
kunne der kun defineres en meget overordnet geologisk model med spredt morænelersdække 
over smeltevandsaflejringer og Miocæne lag. Dybden til Palæogenet var ukendt. Med dette 
udgangspunkt var det meningen, at der skulle gennemføres en ”almindelig” kortlægning af 
området primært indeholdende TEM, PACES og boringer. Men allerede fra starten skulle der 
tages hensyn til, at der skulle udpeges en ny kildeplads til Vonsild Vandværk.  
 
Kortlægningen blev gradvist opbygget af følgende etaper. Mellem hver etape blev data vurde-
ret og den geologiske model udbygget. 
 

1. Den nordlige del af indsatsområdet blev dækket med almindelige TEM-sonderinger 
/2/. Det viste sig, at disse kun nogle steder i området nåede den gode leder bestående 
af Palæogent ler. Der kunne spores nogle aflange sandede lag gennem området, men 
den geologiske model kunne på denne baggrund ikke udbygges til et tilfredsstillende 
niveau; hverken i forhold til at lokalisere en ny kildeplads eller til at opbygge en an-
vendelig hydrostratigrafisk model. 

 

 



 
Figur 1.  Vonsild Indsatsområde med angivelse af kildepladser.  

1: Kolding Vandforsyning (nu TRE-FOR). 2: Vonsild Vandværks  
gamle kildeplads. 3: Vonsild Vandværks nye kildeplads. 

2. Der var mistanke om, at den aflange sandede struktur kunne udgøre de øverste dele af 
en begravet dal, og der var behov for at afdække eventuelle forekomster af dybtlig-
gende grundvandsmagasiner. Omfanget af ressourcen var nødvendig at kende for at 
kunne gennemføre indsatsplanen og målrette den efterfølgende kortlægning. Der blev 
derfor i år 2000 udført 3 slæbeseismiske linier /3/ som viste eksistensen af en dyb be-
gravet dal gennem den nordlige del af området og at begge kildepladser henter vand 
fra højtliggende magasiner i denne dal. Seismikken viste, at der sandsynligvis kunne 
være magasiner på stor dybde i denne dal. Den geologiske model blev beriget med 
vigtige oplysninger og der blev på denne baggrund udpeget en lokalitet for en dyb un-
dersøgelsesboring, som skulle give oplysninger om de formodede dybtliggende maga-
siner i dalen.  

3. Der blev herefter udført en 283 m dyb boring til dalbunden på dennes dybeste sted. 
Der viste sig at være en meget flot overensstemmelse mellem de seismiske resultater 
og boringen /4/. Boringen afslørede flere dybtliggende magasiner, som efter prøve-
pumpning blev erklæret velegnet til vandindvinding. Det blev aftalt med Vonsild 
Vandværk, at de skulle flytte deres kildeplads fra byen til lokaliteten, hvor boringen 
blev udført. Hermed blev den del af indsatsområdet som dækkede Vonsild by sløjfet, 
da der ikke længere var begrundelse for kortlægning her.  

4. De gode seismiske resultater gav anledning til en udvidelse af de seismiske undersø-
gelser /5/. Dette var primært for at kortlægge den begravede dal i længderetningen og 

 



for at kunne kortlægge det komplekse indre af dalen. Dalens strukturelle udformning 
og udbredelse vurderedes at være af essentiel betydning for grundvandsstrømningen i 
området. 

5. Selvom de seismiske linier gav detaljeret information var de dog stadig for spredtlig-
gende for en egentlig korrelation af de enkelte lag mellem linierne. Der var behov for 
en bedre fladedækning og denne fladedækning kunne mest omkostnings-effektivt 
dækkes ind ved hjælp af TEM. Efter en test af TEM med højt moment /6/ blev resten 
af indsatsområdet derfor kortlagt med HMTEM /7/. Disse TEM-sonde-ringer kunne 
nå ned til den Palæogene ler og give et væsentligt bedre bidrag til den geologiske mo-
del end de gamle sonderinger kunne. Der blev desuden udført flere sonderinger i det 
allerede TEM-kortlagte område, således at det også her blev muligt at øge den geolo-
giske forståelse. Den rumlige udbredelse af den begravede dal blev på denne måde 
kortlagt. 

6. Men der var stadig usikkerhed omkring de geologiske forhold i den sydlige og sydøst-
lige del af indsatsområdet. Der var flere forskellige muligheder at tolke TEM-dataene 
på, og den geologiske model kunne ikke færdiggøres. Derfor blev der suppleret med 
endnu et antal seismiske linier /8/, som kunne give svaret på dette.  

7. Planlægningsmæssigt opstod der et behov for med sikkerhed at afdække om der fand-
tes flere skjulte grundvandsmagasiner i eller måske øst for indsatsområdet. Tre vand-
værker øst for indsatsområdet var nemlig blevet interesserede i, om der var mulighed 
for, at etablere en fælles kildeplads i eller umiddelbart øst for indsats-området. Dette 
område var allerede kortlagt med TEM og med den nyeste seismiske kortlægning /8/. 
Resultaterne antydede, at der i området evt. fandtes et stort Miocænt magasin, men 
dette kunne først verificeres ved hjælp af en boring. I tilfælde af, at der her fandtes et 
stort grundvandsmagasin, skulle indsatsområdet med tilhørende OSD udvides til at 
dække dette område. 

8. Der blev derfor iværksat en boring som desværre kun påviste et ca. 12 m tykt maga-
sin. Dette var ikke stort nok til at der kunne satses på etablering af en ny kildeplads i 
dette område. Der var dog stadig mistanke, om at der kunne eksistere et stort magasin 
i området. En MRS undersøgelse blev iværksat for at bekræfte tilstede-værelsen af et 
magasin. Resultatet af undersøgelsen var, at der fandtes et udbredt magasin i området, 
men generelt kun af 10-15 meters tykkelse. Kolding Kommune besluttede derfor, i 
samarbejde med Vejle Amt, at droppe planerne om at etablere vandværk i dette områ-
de. En beslutning der er meget vigtig for den kommende indsatsplan, idet der skal sat-
ses på andre tiltag, end at flytte vandværkerne til en ny kildeplads i dette område. 

9. Efter alle de ovennævnte faser i kortlægningsarbejdet blev det endeligt vurderet at da-
tamætningen var tilstrækkelig og at den geologiske model havde opnået et niveau som 
kunne bruges til grundvandsmodellering, sårbarhedsvurdering og videre indsats-
planlægning og grundvandsbeskyttelse. Den geologiske model blev opstillet digitalt i 
MikeGeoModel, og ovenpå denne blev der opstillet en hydrostratigrafisk model /9/. 
Den hydrostratigrafiske model blev anvendt ved grundvandsmodellering af indsats-
området /10/. 

10. Sideløbende med de seneste kortlægningsfaser er der endvidere blevet udført sårbar-
hedskortlægning af hele området. Sårbarhedsvurderingerne er ikke færdige og overta-
ges af Miljøcenter Ribe. Der er indsamlet PACES-data /11/ og der er udført SSV-
analyse /12/. 

 



Resultaterne viser fordelen ved at indsamle data gradvist, samtidigt med at den geologiske 
model opstilles og samtidig med, at indsatsplanlægningen pågår. Den faseopdelte og gradvise 
opbygning af den geologiske model har betydet at de bedst egnede metoder er blevet valgt og 
at kortlægningen er udført så målrettet som muligt. Valg af metode (se pkt. 1, 2 og 5) samt 
datatætheden for de enkelte metoder (se pkt. 4, 5 og 6) har været afgørende for at opnå den 
mest effektive kortlægning. Indsatsplanlægningens indflydelse på, hvordan den geologiske 
model skal opbygges har været væsentlig, idet der i området har været behov for flytning af 
kildepladser samt justering af udbredelsen af indsatsområde og OSD (se pkt. 2, 3, 7, 8). 
 
KONCEPT 
 
Den beskrevne arbejdsgang er vist i et diagram i Fig. 2. Væsentlige relationer i diagrammet er 
markeret med numre. Den grundlæggende relation findes mellem den geologiske model og 
den udførte kortlægning (1). Den geologiske model bestemmer, hvilken kortlægning der skal 
gennemføres, og hvilket omfang den skal have. De indhentede data føder modellen, således at 
den gradvist kan udbygges.  
 
Den geologiske model skaber grundlag for udarbejdelsen af kortmateriale (3) til brug ved ind-
satsplanlægningen. Dette sker dels direkte og dels igennem analyser og beregninger, der lig-
ger uden for den egentlige geologiske modellering (2). Et eksempel på kortmateriale, der kan 
laves ud fra den geologiske model er magasinkort, og eksempler på kort der bliver gene-reret 
udenfor den geologiske model er hydrogeologiske kort og sårbarhedskort. Ved både sårbar-
hedsanalyse og grundvandsmodellering er der dog stadig behov for tæt samspil med den geo-
logiske model.  
 
Grundvandsmodelberegninger kan evt. afsløre områder, hvor den geologiske model ikke er 
tilstrækkelig og således diktere, at modellen skal forbedres. Her kan den geologiske model så 
afgøre, om det er relevant at indhente flere data (1), for at dette skal kunne lade sig gøre.  
 
Ved sårbarhedsanalyse kan der anvendes automatisk udtegnede kort på baggrund af data (ik-
ke-tolkede) (5), f.eks. lertykkelseskort der har gennemgået en SSV-beregning /13/ eller kemi-
ske data. Oplysninger fra den geologiske model såsom heterogenitet, konkret strukturel op-
bygning af den øvre lagserie og kemiske forhold, tages også normalt med i analysen (2). SSV-
resultaterne kan desuden give egentlig information om den geologiske opbygning af området 
og disse skal derfor indbygges i modellen (2). 
 
Sidst men ikke mindst, har selve indsatsplanlægningen en væsentlig indflydelse på kortlæg-
ningsprocessen. Dette sker igennem den geologiske model (4), hvor det bliver afgjort, hvad 
der skal justeres. Der kan være behov for indsamling af flere data (1), eller der kan være be-
hov for anderledes eller forbedrede kort (2 og 3). 
 
 

 



 
Figur 2. Diagram, der viser afhængigheden mellem geologisk model, kortlægning,  

 indsatsplanlægning og analyser/beregninger. 

 
 

 



KONKLUSION OG DISKUSSION 
 
Ovenstående gennemgang viser, at der er behov for at have den geologiske model i fokus 
gennem hele kortlægningsprocessen og gennem i hvert fald den første del af indsatsplanlæg- 
ningen. Det er under den geologiske modellering, at det kan gennemskues, om der er opnået 
en tilstrækkelig datamætning i forhold til de mål kortlægningen skal opfylde. 
 
Den beskrevne fremgangsmåde, hvor dataindsamling bør foregå gradvist og hvor der løbende 
tages hensyn til indsatsplanlægningen betyder at et kortlægningsforløb tager lang tid. Et helt 
kortlægningsforløb af et indsatsområde vil typisk tage mere end 2 år at gennemføre. Dette kan 
være en ulempe i flere forskellige sammenhænge. Fremgangsmåden kræver, at der afsættes 
væsentligt flere mandetimer til administration og geologisk modellering hos miljøcenteret. 
Den løbende geologiske modellering vil selvfølgelig godt kunne løses i et samarbejde mellem 
rådgiver og miljøcenter. Fremgangsmåden betyder også, at miljøcenteret vanskeligt kan udby-
de færdige kortlægningspakker, der dækker alle dele og faser af kortlægningen af indsatsom-
råder. 
 
Med kommunalreformen er der sket en ny arbejdsdeling på området. Hvor amterne tidligere 
stod for både indsatsplanlægning og gebyrkortlægning, skal kommunerne fremover løse ind-
satsplanlægningen og statens miljøcentre udføre kortlægningen. Dermed er der opstået et be-
hov for tæt samarbejde mellem kommunerne og staten, for at kunne tage planlægnings-
mæssige hensyn under kortlægningsarbejdet. 
 
En geologisk model kan altid forbedres og gøres mere detaljeret. Det er kun omfanget af data-
indsamling samt databehandling og datatolkning, der sætter grænser for dette. Ambitions-
niveauet er væsentligt her. Det skal selvfølgelig afstemmes således, at den geologiske model 
kan give de svar der er behov for. Men for en geologisk model er der generelt en nedre grænse 
for hvor omfangsrig en dataindsamling bør være. Der bør opnås en rumlig datamætning, så 
der kan korreleres mellem de enkelte datapunkter og dette bestemmes af den geologiske kom-
pleksitet. Det er derfor generelt svært at forudsige dette datamætningspunkt, og alene af den 
årsag, er det ofte ikke muligt at planlægge omfanget af dataindsamlingen på forhånd. 
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