
Statens grundvandskortlægning –

et redskab til værktøjskassen

Henrik Olesen
Orbicon



Vores redskaber ved geologisk og hydrologiske 
problemstillinger

Topografisk kort, Jordartskort, landskabstypekort,

Vandløbsdata, medianminimum osv. 

JUPITER - boringsinformation, jordlag, vandspejl…….…..

Men husk de mange data og informationer er ligger under Statens Grundvandskortlægning: 

rapporter, geologiske modeller, grundvandsmodeller, grundvandskemi, potentialekort osv osv

……..og alt (næsten) ligger i rapportdatabasen og modeldatabasen



VandCenter Syd

• Udpegning af 4 fremtidige kildepladser på nordfyn

• Indvinding af 1 mill. m3 vand årligt fra hver kildeplads



Hvad gør vi så?

Vi skal have oplysninger om:

• Geologi, hvor er magasinerne, hvordan er beskyttelsen?

• De grundvandskemiske forhold, er der nitrat eller stigende sulfat, sprøjtemidler?

• Hvordan påvirkes omgivelserne?

• Forventet indvindingsopland?

• Arealanvendelse, forureningskilder, mulige konflikter?

En stor del af disse oplysninger kan hentes fra statens grundvandskortlægning



Vi havde været der! 

..men ellers:



Undersøgelsesområde, indvindingsoplande og indvindingsboringer



Geologisk model og grundvandsmodel:
Mange data at overskue



Undersøgelsesområdet opdeles i celler 



”Multikriterieanalyse”

100x100 m celler med information:

Hvert magasins tykkelse
Samlet dæklag over hvert magasin
Samlet lerlag over hvert magasin
Grundvandsdannelse til hvert 
magasin
Transmissiviteten i hvert magasin 



”Multikriterieanalyse”

Udvælgelse:

Lag7_KS3>20 and Ler_o_KS3 >15 and 
GV_dannelse_KS3_år > 25 and 
Transmiss_KS3_m2_s > 0.003.

Kun en screening !



Kappendrup, foreløbig områdeudpegning 



Vurdering af datagrundlag • Boringer
• Geofysik
• Vandkemi i boringerne
• Boringernes anvendelse
• Boringernes ydeevne



Vi bruger også grundvandsmodellen.

MIKESHE modelsimuleringer: 4 boringer - 1 mio m3



Kappendrup



Kappendrup



Kappendrup



Samlet vurdering af områderne



Ny boring ved Kappendrup:

• DGU nr. 128.189:

• 38 meter moræneler (sand i toppen og 1 meter 
undervejs)

• Fra 38 meter til 100 meter: Vekslende lagserie af 
sand og ler

• Mellem til finsand – ikke overvældende specifik 
kapacitet 10 m3/m, men okay!

• Magasinet var der, men vi havde nok 
overvurderet de geofysiske data. 

Vi har altså lokaliseret et nyt kildefelt med udgangspunkt i grundvandskortlægningen



Forureningsundersøgelse ved Søndersø
• Samme kortlægningsområde – anden problemstilling

Mange forureningslokaliteter, heraf nogle
meget markante forureninger med bl.a.
klorerede opløsningsmidler.

Hvor ender det forurenede grundvand?

Holmebækken?

Risiko for nærliggende indvindingsoplande?



Forureningsundersøgelse ved Søndersø

Lokale undersøgelsesboringer viste en lidt anden geologi end i 
den oprindelige model. Det terrænnære lerlag var tyndere end 
først tolket. Kan grundvandsmodellen så bruges?

Ja, hvis den geologiske model, dvs. antal lag osv. stadig kan 
anvendes.

Dvs. tilpasning af den hydrostratigrafiske model => nye flader 
til grundvandsmodellen.

Der laves en lokalgrundvandsmodel hvor de oprindelig model-
betingelser bruges på randen.



Søndersø
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Mangler pejlinger! 



Konklusion:

Brug kortlægningens data og modeller:

Geologisk/hydrostratigrafiske forståelse

Grundvandskemi

Vurdering af indvindingens påvirkning på omgivelserne

Fiktive indvindingsoplande, partikelbaner

Forbehold:

• Husk at læse forudsætningerne i det eksisterende arbejde

• Hvad har fokus været?

• Svært at gå fra regional til lokal skala

• Tiden går – de kommer nye data til

• ?? Jeres erfaringer

Som redskab – ikke det færdige møbel





Hydrostratigrafisk model – Indsatsområde Nordfyn


