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TOPSOIL 

24 partnere 

• Klimaændringernes påvirkning i de øvre jordlag 

• Metodeudvikling til kortlægning og modellering af de øvre jordlag 

• Klimatilpasning 

• Erfaringsudveksling og interessent-involvering 

 

• Projektperiode: dec 2015 - feb 2020 

• Budget: 55,5 mio kr. 



  

16 pilot områder 

TOPSOIL 

• Sunds 

• Lillerupgård 

• Trige 

• Hauge 

tTEM 

 



  

Sunds 

4000 indbyggere i Sunds 

1925: Nu: 

 Øget nedbør og igangværende renovation af 
kloaksystem --> stigende grundvandsstand i byen 

 Oversvømmelse af kældre 



  

Hydrologisk model 

 Opstilling af en højopløselig hydrologisk model (GEUS) 

 25 x 25 m med 10 beregningslag 

 Modellen inkluderer urbane elementer (kloaksystem, kældre etc.) 

 Modellen bygger på detaljeret geologisk viden 

 

 Følgende scenarier undersøges: 

 Konsekvens af kloaktætningen 

 Konsekvens af lokal nedsivning af regnvand 

 Konsekvens af eventuel reduktion af grundvandsindvinding ved vandværk 

 Effekten af implementering af afværgedræn i byen 

 Effekten af en forøgelse af befæstningsgrad 

 Effekten af skovplantning 

 Effekten af klimaforandringer svarende til perioderne 2041-2060 og 2081-2100 

 Mængden af overskudsvand beregnes 

Sunds 



  
Elektrisk modstand i kote + 4 m 

tTEM 
resultater 

tTEM 

GCM/DualEM 

ERT 

 

Sunds 



  

Profil 

Profil 

FloaTEM 

FloaTEM på Sunds Sø 

Sunds Pilotområde 

Aarhus Universitet 



  

Geologisk model 

 3D voxel model med en opløsning på 25 x 25 x 2 m 
 16 lithologiske klasser 

Nogle resultater: 

 Marint tertiært ler (Måde Ler) har en afgørende indflydelse på det hydrauliske system 

 Der ser ud til at være hydraulisk kontakt mellem sø og omgivelser 

 Geofysiske data nødvendige for at få en tilstrækkelig forståelse og opløsning af det komplekse geologiske miljø 

Anders Juhl Kallesøe, GEUS 

Sunds 



  

Lillerupgård 

 tTEM kortlægning 

 GCM kortlægning 

 Magnetometer kortlægning 

 Boringer 

 (Geologisk model) 

 (Grundvandsmodel) 



  

SkyTEM data 

 Begravede dale 

10  ▪  www.english.rm.dk 

 SkyTEM (grøn) 

 tTEM (sort), ca. 200 ha 

Resistivitet +10 m 
ohmm 

Lillerupgård 



  

tTEM data 

Lillerupgård 

 SkyTEM (grøn) 

 tTEM (sort), ca. 200 ha 



  

12  ▪  www.english.rm.dk 

Resistivitet +10 m 

tTEM data 

Lillerupgård 



  

 Profil 1 

Resistivitet +10 m 

Begravet dal 

Ler, glacialt 
Tertiært ler - deformeret 

ML 

DS 

ML, DL 

tTEM data 

Lillerupgård 

Moræneler 



  

 Profil 2 

Begravet dal 

Moræneler 

Resistivitet +10 m 

ML 

MG 

GS, GI 

ML 

GS, GI 

tTEM data 

Lillerupgård 



  

Kote +42 

Trige 

ohmm 

 tTEM 

Affaldsdepot 



  

Kote +44 m 

Yngre dal 

ML 

Tertiært ler 

Sand 

Ler Sand Sand 

NV SØ 

100 m 

Profil 

Ældre dal 

Trige 

 Kortlægning af begravede dale 



  

+50 +47 +43 

+39 +29 +33 

250 m 250 m 

250 m 250 m 

250 m 

250 m 

Trige 
 Kortlægning af begravede dale 



  

Trige 

 Eksisterende 
TEM og SkyTEM 

Kote +40 m 



  

Kote +40 m 

Trige 

 tTEM 

 Begravede dale 



  

tTEM: kote +40 m 

SkyTEM/TEM: kote -40 m 

Trige 



  

Kendte begravede dale: 
500-3000 m brede  
30-300 m dybe 

tTEM: kote +40 m 

SkyTEM/TEM: kote -40 m 

Trige 



  

“Nye” begravede 
dale:  
30-500 m brede 5-
30 m dybe 

tTEM: kote +40 m 

SkyTEM/TEM: kote -40 m 

Kendte begravede dale: 
500-3000 m brede  
30-300 m dybe 

Trige 



  

tTEM 

Trige 



  

Hauge 

Pesticidforurening fra maskinstation 

Begravede dale 



  

Hauge 

 SkyTEM 

 tTEM 

Kote -20 m 



  

Hauge 

?? 

Punktkilde 



  

Hauge 

Punktkilde 



  

Hauge 

?? 

Punktkilde 



  

Den grundlæggende 
udfordring 

Ristinge Klint 

Trelde Næs 

 Deformeret geologi 

 Erosion (fx begravede dale) 

 Facies variationer 

Kortlægning, hvordan?         Modellering, hvordan?        Hvor vigtigt? 



  

Ristinge Klint 

Trelde Næs 

Kortlægning, hvordan?         Modellering, hvordan?        Hvor vigtigt? 

Den grundlæggende 
udfordring 



  

Ristinge Klint 

Trelde Næs 

 Deformed geology 

 Erosion (e.g. buried valleys) 

 Rapid facies variations 

Den grundlæggende 
udfordring 

Kortlægning, hvordan?         Modellering, hvordan?        Hvor vigtigt? 



  

Sunds 

Lillerupgård 

Trige 



  

 tTEM giver et nyt indblik i vores øvre undergrund 

 tTEM kan med fordel anvendes, hvor der er behov for detaljeret rumlig kortlægning 

 Der kan spares penge i undersøgelsesprogrammerne 

 Vores risikovurderinger bliver mere sikre, og beslutninger kan tages på et bedre 
grundlag 

 

Men.. 

 Data skal oversættes til geologi/hydrogeologi, forskellige faldgruber 

 Problemer i byområder 

 Behov for større indtrængningsdybde 

 Behov for endnu bedre opløsning 

 

Konklusion 



  

Tak! 


