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FORORD
I forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i Danmark skal Miljøministeriet kort-
lægge grundvandsressourcen og dens beskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 
i indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD, så kommunerne efterfølgende kan udarbejde 
indsatsplaner og derigennem målrette en indsats til beskyttelse af grundvandet.

Der kortlægges oftest større områder med anvendelse af flere forskellige metoder der hver især bidrager 
med forskellig viden om grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet og beskyttelse. Den samlede kort-
lægning strækker sig derfor over en forholdsvis lang tidsperiode, og en forkortelse af det samlede tidsfor-
brug og en reduktion af ressourceforbruget er konstant i fokus.

Muligheden for at optimere en metode så den løser flere problemstillinger i kortlægningen vil kunne spare 
både tid og ressourcer, og dette projekt er netop rettet mod en sådan optimering.

Den helikopterbårne transiente elektromagnetiske metode (SkyTEM) er hidtil primært anvendt til afgræns-
ning af grundvandsmagasiner, ikke mindst til fastsættelse af den nedre udstrækning i form af salt grundvand 
eller primært ler. I kortlægningen af de overfladenære lag, og dermed den naturlige grundvandsbeskyttelse 
i form af lerlag, anvendes normalt geofysiske metoder som f.eks. MEP og Pulled Array Continuous Electrical 
Sounding (PACES). SkyTEM og PACES metodernes styrker og begrænsninger er beskrevet i rapporten.

I dette projekt målrettes dataindsamlingen og databehandlingen for kortlægningen med SkyTEM metoden 
for at undersøge om denne metode vil kunne optimeres, så den kan erstatte mere traditionelle geofysiske 
metoder til den overfladenære kortlægning.

Projekter gennemført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Aalborg, GeoFysikSamarbejdet og GEUS

Den geofysiske del af arbejdet er udført af Nikolaj Foged, Bjarke Roth og Esben Auken, Geofysiksamarbej-
det, samt Verner Søndergaard, GEUS. Arbejdet med boringerne er udført af Claus Ditlefsen og Anne Mette 
Nielsen, GEUS

Under gennemførelsen af projektet har der været afholdt en række møder hvor deltagerne, udover oven-
nævnte har været: Elise Schmidt og Zijad Cosic, Naturstyrelsen Aalborg, Kurt Sørensen, Geofysiksamarbej-
det, og Flemming Jørgensen, GEUS.

Projektområdet ligger i den østlige del af Himmerland fra Kongerslev i nord til Mariager Fjord i syd og fra 
Skelund i øst til motorvejen i vest. Kortlægningsområdet dækker otte områder med særlige drikkevandsin-
teresser (OSD) og en række indvindingsoplande til vandværker udenfor OSD, se figur 1.

FORORD



Figur 1 Oversigstkort over kortlægningsområdet i det østlige Himmerland. Kortlægningsområdet dækker otte områder med særlige drik-
kevandsinteresser. De otte OSD områder er vist med blåt, og hele kortlægningsområdet er indrammet med en rød linie.  
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1. INDLEDNING
Denne GFS rapport omhandler et samarbejde mel-
lem Naturstyrelsen Aalborg, GEUS og Geologisk 
Institut, Aarhus Universitet om grundvandskort-
lægning med den helikopterbårne transiente elek-
tromagnetiske metode SkyTEM samt kvantificering 
af den anvendte målekonfigurations brugbarhed i 
sårbarhedskortlægningen. Kortlægningen har om-
fattet et cirka 784 km2 stort areal i Himmerland in-
deholdende flere OSD områder (figur 1).

I de seneste år har der været en del diskussion om 
hvorvidt resultaterne fra SkyTEM-metoden kan an-
vendes til bestemmelse af meget overfladenære 
(0-30 m dybde) lavmodstandslag, typisk lerlag i 
denne dybde, og hermed bidrage med vigtig infor-
mation i sårbarhedskortlægningen. Udviklingen af 
SkyTEM-instrumentet har gradvist forbedret dets 
opløsning af den overfladenære geologi, og til den-
ne kortlægning er der udviklet og anvendt et nyt 
inversionskoncept med coil response -korrektion 
(CR-korrektion), som yderligere forbedrer opløsnin-
gen af den overfladenære geologi. Den anvendte 
SkyTEM-målekonfiguration er desuden blevet opti-
meret så den understøtter CR-inversions konceptet.

I dette projekt belyses med hvilken detaljerings-
grad SkyTEM-metoden er i stand til at opløse den 
overfladenære geologi, specielt med henblik på at 
detektere lerlag i denne del af lagpakken. Således 
vil projektet give svar på i hvilket omfang SkyTEM-
resultater fremover kan indgå som primær geofy-
sisk metode direkte i en sårbarhedskortlægning. 
Evalueringen af SkyTEM-resultaterne vil ske ved 
sammenstilling med PACES-resultater, boringer og 
i nogen grad jordartskartering. 

Som en del af projektet er der udlagt 5 PACES-pro-
filer med en gennemsnitlig længde på 3 km langs 
SkyTEM-flyvelinjer. PACES-metoden anvendes tra-
ditionelt i forbindelse med den overfladenære 
kortlægning af geologi og sårbarhed. Resultatet fra 
PACES-profilerne vil blive sammenstillet med Sky-
TEM-resultatet og udgør det primære grundlag for 
vurderingen af SkyTEM-resultatet.

For at gøre sammenstillingen fuldstændig er der 
også udført en El-log boring og en geologisk kerne-

boring umiddelbart ved siden af hinanden på hver 
af de fem PACES-profiler. Den elektriske modstand 
er desuden målt direkte på sedimenter i kernerne. 
Resultatet fra boringerne giver dermed mulighed 
for en direkte sammenstilling af sedimenttyper og 
elektrisk formationsmodstand, hvilket vurderes at 
være væsentligt for validiteten af sammenlignin-
gen. Endelig er de sammentolkede resultater holdt 
op mod jordartskarteringen, med henblik på yder-
ligere underbygning af konklusionen.

Rapporten indledes med et kort afsnit om de geo-
logiske hovedtræk i kortlægningsområdet i kapitel 
2. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af datagrund-
laget for de forskellige anvendte geofysiske me-
toder og hvad de forskellige metoder kortlægger. 
I kapitel 4 gennemgåes kerneboringsmetoden og 
resistivitetsbestemmelse på kerneprøverne, efter-
fulgt af en  beskrivelse af jordartskatering i kapitel 
5. En oversigt over hvad de forskellige geofysiske 
metoder kortlægger er beskrevet i kapitel 6.  Kapi-
tel 7 indeholder de vigtigste resultater og sammen-
stillingen af de forskellige metoder. Konklusionen 
findes i kapitel 8.

GeofysikSamarbejdet, juli 2011,
Esben Auken, Bjarke Roth og Nikolaj Foged fra Geo-
logisk Institut, Aarhus Universitet,
Claus Ditlefsen, Anne Mette Nielsen og Verner Søn-
dergaard fra GEUS og Elise Schmidt fra Naturstyrel-
sen Aalborg.
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Figur 2 Kortlægningsom-
rådet. De blå linjer er 
SkyTEM-kortlægningen. 
De røde linjer er PAC-
ES- profilerne. De sorte 
trekanter markerer bor-
ingerne der alle består af 
en El-log og en geologisk 
boring. 
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2. GEOLOGISK BESKRIVELSE AF KORT- 
LÆGNINGSOMRÅDET 
Geologien i området består af kvartære aflejringer 
af meget forskellige mægtigheder. Den under-
liggende kalk udgør mange steder det primære 
grundvandsmagasin. Den nordøstlige del, cirka tre 
fjerdedele af området, udgøres af skrivekridt, og 
mod sydvest udgøres den resterende del af Danien-
kalk. Længst mod sydvest er der et mindre område 
med paleocænt ler.

Tektonik og kvartær erosion har resulteret i at præ-
kvartæroverfladens højdeforhold varierer meget. 
Stedvis træffes kalken således i terræn eller meget 
tæt på terræn, mens den andre steder ligger dybere 
end 50 m u. t. Det gælder bl.a. i de begravede og 
delvist begravede dale der findes i området.

De kvartære aflejringer i området udgøres af varie-
rende lerede, sandede og grusede, glaciale sedimen-
ter dannet ved forskellige glaciale processer omfat-
tende aflejring og glacial deformation.

Også landskabsformerne i området vidner om de 
glaciale processer. Området er således gennemskå-
ret af flere nordøst-sydvest gående tunneldale, der 
traditionelt henføres til isfremstødet som i Weichsel 
nåede hovedopholdslinjen ved slutningen af sidste 
istid. Endvidere kan der i landskabet erkendes en 
række nordnordvest-sydsydøst gående israndslin-
jer dannet ved genfremstød under isens generelle 
tilbagesmeltning. Ved disse kan der især forventes 
at være glaciale deformationer af sedimenterne. Et 
dødislandskab ses desuden centralt i området. Øst 
for kortlægningsområdet er der en grænse mod et 
marint forland, med hævet havbund fra Stenalder-
havet.

Det er således varierende kvartære sedimenter der 
udgør dæklagene og dermed den naturlige beskyt-
telse af grundvandsressourcerne i området. Da det 
er vanskeligt på forhånd at udlede noget sikkert om 
fordelingen af disse lerede og sandede sedimenter 
alene ud fra boringsoplysninger og landskabsanaly-
ser har der været et behov for at få foretaget en fla-
dedækkende kortlægning af dæklagene i området.

10 km

GEOLOGISK BESKRIVELSE AF KORTOMRÅDET
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3. GEOFYSIK/DATAGRUNDLAG
I projektet er der indsamlet SkyTEM- og PACES-data, 
samt udført El-log boringer og snegleboringer med 
udtagning af sedimentprøveboringer. Det kortlagte 
område med SkyTEM-metoden er lokaliseret i det 
centrale og østlige Himmerland, som vist på figur 2. 
Der er indsamlet cirka 2200 linje-km SkyTEM-data. 
PACES-dataene er indsamlet langs fem SkyTEM-linjer 
og der er i alt indsamlet cirka 15 km PACES-data. Pla-
ceringen af de fem PACES-profiler fremgår ligeledes 
af figur 2. På hver PACES-profil er der endvidere udført 
en El-log og en geologisk boring umiddelbart ved si-
den af hinanden ned til 15-25 m dybde. I de følgende 
afsnit gennemgås de forskellige geofysiske metoder 
og den udførte databehandling samt borearbejdet.

3.1.2 Coil-respons inversionskonceptet 
Informationen om den overfladenære geologi er 
indeholdt i den tidlige del af sonderingskurven. For 
at kunne opnå den bedst mulige opløsning af den 
overfladenære geologi, gælder det om at kunne 
opnå brugbare data til så tidlige gate tider som mu-
ligt. Problemet med at opnå meget tidlige gates er 
at signalet fra disse tider også indeholder et signal 
fra instrumentet selv. Dette forstyrrende signal kal-
des for coil-repsponset. Normalt kasseres gates hvor 
CR-signalet udgør mere end cirka 5 procent af det 
målte signal og derfor kan der først anvendes gates 
fra cirka 11-12 μs efter at strømmen i senderspolen 
er slukket. Med CR-inversionskonceptet kompen-
seres der under inversionsforløbet dynamisk for 
CR-signalet, således at de CR-påvirkede gates i tids-
intervallet 7-11 μs også kan inddrages i tolkningen. 
Dette forudsætter imidlertid at SkyTEM-kortlægnin-
gen er fløjet med en optimeret SkyTEM-opsætning 
der har tilstrækkeligt mange gates til at formen af 
CR-signalet kan fastlægges.

Størrelsen af CR-signalet fastlægges ved at foretage 
målinger i stor højde (> 800 m). Her udgør signalet 
fra jorden kun en forsvindende del af det målte sig-
nal, der i stedet domineres af tilfældig baggrunds-
støj og CR-signalet. Hvis data midles, vil den tilfældi-
ge baggrundsstøj blive formindsket, og CR-signalet 
kan således kvantificeres. Dette er illustreret i figur 
3. I plot a er data fra stor højde midlet i henholdsvis 
6 s (grå linje) og 768 s (blå linje). De to grønne linjer 
viser hvordan baggrundsstøjen effektivt er aftaget 
med omkring en faktor 10 (cirka kvadratroden af 
6/768) som følge af midlingen. De røde cirkler viser 
gates der ikke er aftaget ved midlingen da de er do-
mineret af CR-signalet. CR-signalet kan antages at 
være eksponentielt henfaldende, som vist med den 
røde streg gennem de røde cirkler i plot b af figur 3. 
I figuren er der endvidere plottet to (grønne) kurver, 
der viser det typiske niveau af de målte signaler i 
henholdsvis 30 m (øverst) og 40 m (nederst) højde.

3.1 SkyTEM
Den helikopterbårne transiente elektromagnetiske 
metode SkyTEM er anvendt til at udføre fladekortlæg-
ningen i områder ned til en dybde på omkring 250 m. 
Måleudstyret hænger under en helikopter, der flyver 
med en hastighed af cirka 45 km i timen med en til-
sigtet flyvehøjde på rammen på 25-30 m over jorden. 
Data indsamles kontinuert mens der flyves.

3.1.1 Opsætning
Målekonfigurationen for kortlægningen var opti-
meret og fokuseret på en detaljeret kortlægning af 
den overfladenære geologi, samtidig med at den 
dybereliggende geologi også kortlægges. Der er 
fløjet med en standard senderramme med en stan-
dard to-moment opsætning bestående af super-
lavt moment (SLM) og højt moment (HM). Det super 
lave moment indhenter primært information om 
den overfladenære geologi, mens det høje moment 
bidrager med information om den dybereliggende 
geologi. Standard senderrammen er valgt fordi den 
har et hurtigere slukkeforløb end den store sen-
derramme, hvilket gør det muligt at opnå tidligere 
brugbare datapunkter (kaldet gates). Endvidere er 
SkyTEM-opsætningen optimeret til det nyudvik-
lede CR inversionskoncept (beskrives i kapitel 3.1.2)

Der er udført en standard processering af SkyTEM-
dataene i Aarhus Workbench. Yderligere detaljer 
vedrørende dataprocesseringen findes i den geo-
fysiske afrapportering af SkyTEM kortlægningen /1/.

GEOFYSIK/DATAGRUNDLAG



Figur 3 Stakkede SLM data fra stor højde. a) Stakken over 6 s og 768 s er vist som henholdsvis en grå og en blå linje. De grønne linjer viser 
hvordan baggrundsstøjen er aftaget med omkring en faktor 10. De røde cirkler viser gates der stort set er uændrede da CR-signalet domi-
nerer over baggrundsstøjen. b) Den røde linje viser CR-signalet. De grønne linjer viser niveauet af et typisk målt signal ved henholdsvis 
30 m (øverst) og 40 m (nederst).  Den første gate af det målte signal ved 40 m indeholder omkring 8% CR-signal og bliver tydeligt trukket 
ned af CR-signalet, der i dette tilfælde er negativt.
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CR-signalet er ikke konstant for en hel kortlægning. 
Der kan være mindre variationer i niveauet under 
flyvningen, og niveauet kan også forskydes hvis 

modtagerspolens position ændres nogle få milli-
meter ved en hård landing. Formen af CR-signalet 
kan til gengæld antages at være konstant. 

GEOFYSIK/DATAGRUNDLAG
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Figur 4 Inversion med CR-korrektion.  Niveauet for CR-funk-
tionen forskydes under inversionen som en ekstra parameter.

            8        

AARHUS UNIVERSITET
GeoFysikSamarbejdet

På den baggrund kan man ikke uden videre trække 
CR-signalet fra det målte signal og så anvende de 
tidligere gates. I stedet indføres der med CR-inver-
sionskonceptet en CR-funktion, som under inversi-
onsforløbet dynamisk kompenserer for CR-signalet. 
Dette er illustreret i figur 4. Inversionen med CR-
korrektion forløber helt analogt til den normale 
inversion. Det samlede forward respons, beståen-
de af det normale forward respons plus et bidrag 
fra CR-funktionen, sammenlignes med det målte 
signal. Der foretages så en mindre justering af de 
sædvanlige inversionsparametre og niveauet for 
CR-funktionen inden der igen sammenlignes. Det-
te fortsætter indtil det samlede forward respons er 
tilstrækkeligt tæt på det målte signal til at inversio-
nen anses for gennemført.

CR-funktionen er indført på baggrund af følgende 
antagelser:

1 CR-funktionens form er fast og identisk med 
CR-signalets form aflæst ved stor højde. Niveau-
et for CR-funktionen er variabel.

2 Der kan forekomme større variationer i niveau-
et for CR-funktionen fra flyvelinje til flyvelinje.

3 Der kan kun forekomme mindre variationer i ni-
veauet for CR-funktionen fra sondering til son-
dering.

I Aarhus Workbench gøres dette ved at niveauet for 
CR-funktionen for hver enkelt model underlægges 
et løst a priori bånd til en startmodel med niveauet 
aflæst i stor højde og et stramt bånd til niveauet 
langs flyvelinjen. Hvis inversionen har brug for det, 
kan den således forskyde niveauet for CR-funktio-
nen langs en hel flyvelinje forudsat at niveauet fra 
sondering til sondering ikke ændres ret meget.

For denne kortlægning med CR inversionskoncep-
tet har det været muligt at anvende gates fra 7,7 μs 
mod normalt 10,7 μs. Dette har, som forventet, haft 
en positiv effekt på resultaterne og opløsningsgra-
den i overfladen. Eksempler på tolkning med og 
uden CR-korrektion er vist og kommenteret i figur 
18 i afsnit 7.2.

3.1.3 SCI-inversion
SkyTEM-inversionen er udført med en Spatially 
Constrained Inversion (SCI) opsætning. SCI-tolk-
ningsmetoden er en naturlig videreudvikling af LCI-
tolkningsmetoden. I denne pseudo-3D-tolkning 
bindes hver enkelt 1D-model, såvel på langs med 
flyvelinjen som på tværs af flyvelinjerne, således at 
der udveksles geologisk information i de to retnin-
ger ud over dybden der indgår ved modelvariation. 
På figur 5 ses en principskitse for sammenbindin-
gerne af modeller ved de to metoder.

De laterale bånd opsættes ved SCI-tolkninger via et 
trekantsystem hvor der altid bindes til de ”nærme-
ste nabomodeller”. Trekantopsplitningen sker ved 
at lave en Delaunay triangulering ud fra modelposi-
tionerne. På figur 6 ses et udsnit af SCI-båndene fra 
en SkyTEM kortlægning. Som det fremgår af figuren, 
bindes én model normalt til de to nærmeste mo-
deller på flyvelinjen og til to-tre modeller på hver af 
nabolinjerne.

Båndenes styrke afhænger af afstanden mellem 
modellerne. Ud over bånd mellem modelparametre-
ne (modstande, dybder) er der også laterale bånd 
på flyvehøjden og niveauet for CR funktionen, dog 
kun mellem modeller på samme flyvelinje.

SCI-inversionskonceptet er beskrevet i detalje i /2/.

GEOFYSIK/DATAGRUNDLAG



Linie 001

Linie 002

Linie 003

Linie 001

Linie 002

Linie 003

a)  LCI b)  SCI

Figur 5 Opsætning af de laterale bånd. a) LCI-opsætning. Modellerne bindes sammen langs flyvelinjerne. b) SCI-opsætning. Modellerne 
bindes sammen både på langs og på tværs af flyvelinjerne.

Figur 6 Eksempel på opsæt-
ning af SCI-båndene. De røde 
prikker er modelpositionerne. 
De sorte linjer viser båndene. 
Linjeafstanden i eksemplet er 
160 m og zoomområdet udgør 
cirka 1,2 x 0,85 km.  
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Figur 7 Skitse af PACES 
målemetoden. Trækkeren (til 
højre på figuren) slæber elek-
troderne hen over jorden, sam-
tidig med at der sendes strøm 
ud ved strømelektroderne. Der 
måles simultant på alle poten-
tialelektroder.
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3.2 PACES
Der er i kortlægningsområder målt fem cirka 3 km. 
lange PACES-profiler /3/. Lokaliseringen af PACES-
profilerne fremgår af figur 2.

3.2.1 Metoden
PACES-metoden er en elektrisk metode og kort-
lægger således den elektriske modstand i jorden. 
PACES-måleudstyret består af et bæltekøretøj med 
måleinstrument og et cirka 100 m langt kabel med 
elektroderne (figur 7). Elektrodekablet er forsynet 
med to strømelektroder og 11 potentialeelektro-
der. Elektroderne kombineres, hvorved der opnås 
otte målekonfigurationer. Tilsammen giver de otte 
konfigurationer information om modstandsforhol-
dene i de øverste 20-25 m af lagpakken. Der måles 
kontinuert under kørslen, hvilket giver en tæt da-
tadækning langs kørelinjerne. PACES-resultaterne 
bliver traditionel anvendt i sårbarhedskortlægning 
af grundvandsmagasinerne da man opnår en detal-
jeret opløsning af den overfladenære geologi.

De tæt indsamlede data filtreres og midles til son-
deringer for hver 10 m. Ved større veje og knæk 
på profilet, hvor det har været nødvendigt at lave 
kraftige drej, vil der være huller i PACES-profilerne. 

Sonderinger tolkes til 1D-resisivitetsmodeller i en 
standard LCI-opsætning (/4/) i Aarhus Workbench. 

Den direkte galvaniske kontakt med jorden kom-
bineret med de 8 målekonfigurationer medfører 
at PACES-metoden har god lateral og vertikal op-
løsning af de øverste 20-25 m af lagpakken. I dette 
projekt tjener PACES-resultaterne primært til eva-
luering af SkyTEM-metodens evne til overfladenær 
kortlægning.

S S

S

Jord Elektrode

Strøm Elektrode
Potential Elektrode

3.2.2 Databehandling
PACES-dataene er i dette projekt tolket med en 
mangelagsmodel mod normalt med en 3-lagsmo-
del med skarpe laggrænser. Mangelagsmodellen er 
valgt, dels fordi SkyTEM-dataene ligeledes er tolket 
med en mangelagsmodel, dels for at uddrage min-
dre resistivitetsvariationer af PACES-dataene, som 
ikke nødvendigvis vil fremkomme ved en 3-lagstolk-
ning. Sammenstilling med El-log boringen er endvi-
dere mere ligetil med en  mangelagstolkningen.

Der er desuden beregnet en kortlægningsdybde 
(Depth of Investigation - DOI /5/) for de enkelte 
PACES-modeller. DOI-beregningen præsenteres i 
PACES-sektionerne, se eksempel i afsnit 7.2 figur 18c.

GEOFYSIK/DATAGRUNDLAG



Figur 8 Principskitse af El-log metoden. Det hule borerør oper-
eres via en lille hydraulisk borerig. Kablerne inde i borestammen 
forbinder måleudstyret med elektroderne på el-log sonden. C1/C2 
er strømelektroder og P1/P2 potentiale elektroder. El-log sonden er 
formet så boremateriale føres forbi el-log sonden, så en detaljeret 
samenligning mellem de geologiske formationer og deres gamma 
tal/resistivitet  kan opnås.
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3.3 El-log
Der er i projektet udført fem El-log boringer med en 
gennemsnitlig dybde på 20 m /6/ for at opnå en de-
taljeret bestemmelse af formationsresistiviteten. El-
log boringerne er placeret på PACES-linjerne og få 
meter fra de geologiske kerneboringer (se figur 2). 
I forbindelse med El-log boringerne blev der også 
optaget en gammalog for en del af boringerne.

 

3.3.1 Metoden
Metoden er baseret på en snegleboringsteknik 
med gennemgående snegleborstamme. Elektro-
der til måling af formationsresistiviteten er en in-
tegreret del af borestrengen og er indstøbt i den 
snegleudformede borespids, som vist i figur 8. 
Formationsmodstanden måles kontinuert under 
nedboringen, med en samplingsafstand på cirka 
0,4 cm. El-log metoden er en direkte måling af re-
sistiviteten af den næsten uforstyrrede formation, 
uden forstyrrelse fra f.eks. boremudder som ved 
resistivitetslogning i et åbent borehul. Der anven-
des en pol-pol konfiguration (én strøm og én po-
tentiale elektrode) med en elektrodeafstand på 20 
cm. Pol-pol konfigurationen er et nyt tiltag for El-
log metoden, hvor man traditionel har anvendt en 
4-pols Wenner opstilling. Pol-pol konfigurationen 
er valgt da effekten af elektrodebåndenes bredde 
på borestammen er negligerbar for en pol-pol kon-
figuration, hvorimod der skal tages højde for dette 
hvis en Wenner konfiguration anvendes.

På figur 21 i afsnit 7.3.1 ses et eksempel på en resi-
stivitets og gammalog fra en af El-log boringerne.

Inden udførelse af el-log boringerne blev der fore-
taget en kalibrering af systemet ved at nedsænke 
sonden i havvand. Der er således taget højde for, 
at elektroderne på sonden har en endelig udstræk-
ning og ikke kan beskrives som punkt elektroder.

Data opsamles med et instrument der måler sam-
tidig med at sonden roterer under borearbejdet 
(figur 8). De opsamlede data filtreres efterfølgende 
og korrigeres for den endelige størrelse af elektro-
derne på sonden samt elektrodernes afstand på bo-
restammen.

GEOFYSIK/DATAGRUNDLAG



Figur 9 Billedserie af prøvetagningen af kerneprøver 
a) Billede af  det lange borerør, hvor plastrøret sidder i den ned-
erste del, og sedimentklappen, der nederst ses som en fortykning 
af røret. 
b) Borerøret hvor plastrøret med kernen er taget ud og ligger på 
bordet. Det ses at bundproppen med sedimentklappen endnu sid-
der på plastrøret, og at den skrues fast på borerøret. 
c) Plastrøret tages ud af borerøret. 
d) Plastrøret lukkes.
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a) b)

c) d)

4. KERNEBORINGER
De geologiske boringer er udført som kerneborin-
ger med hulsnegl med et indvendigt kernefang 
(Ø75 mm).

Kernefanget består af et stålrør hvori kernerøret af 
PVC placeres, se figur 9. For enden påskrues et slag-
hoved med en lukkemekanisme bestående af en 

klap eller en kejserkrone. Kernefanget ophænges i 
en wire og bankes langsomt en meter ned i sedi-
mentet inden i den omgivende hulsnegl, hvorved 
sedimentet presses ind i kernen.

Herefter tages prøvetagen op, kernerøret udtages 
og lukkes i enderne med låg og tape. Dybde og ori-
entering noteres med vandfast tusch på røret. Det 
sediment der sidder som bundprop i slaghovedet 
opsamles i en separat prøvepose og kan benyttes 
til en første vurdering af de opborede materialer 
og danne grundlag for beslutning om boringens 
videre forløb.

KERNEBORINGER



Figur 10 
a) Boring med snegl og borekronen, der er monteret inde i sneglen. 
b) Borestangen der monteres inde i sneglen. 
c) Borekronen.

Figur 11 Kerner af forskellige længder. Det ses hvordan kernerne 
er lukket i enderne med et plastlåg og tape. Poserne indeholder den 
opsamlede bundprøve.
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Når en kerne er udtaget, efterbores en meter med 
hulsneglen for at skaffe plads til at ”ramme” næste 
kerne ned og derved sikre at denne ikke forurenes 

a) b) c)

med nedfaldet jord. Under denne proces er kerne-
fanget erstattet med en indre borekrone på en fast 
stålstang, se figur 10.

4.1 Kerneprøverne
Under borearbejdet er der udtaget kerner for hver 
gennemboret meter. I praksis viser det sig dog at 
en gennemboret meter ikke altid giver præcis 1 m 
kerneprøve. Kernerne har varieret i længde fra cirka 
0,50 m til 1,5 m og hovedparten af kernerne ligger 
mellem 0,80 og 1,2 m længde (se figur 11). 

Hvor der er boret i materiale med sten, kan der 
være områder i kernen, hvor sedimentet ikke ligger 
tætpakket, men har lufthuller. Nogle kerner inde-
holder meget vand og er næsten flydende når de 
åbnes, hvilket ofte ses hvor sedimentet består af silt 
og finsand. Kerner af ler bevarer derimod normalt 
deres naturlige fugtighed og fasthed, mens grovere 
sandaflejringer normalt er drænede.

 

Kerner kortere end 1 m indeholder oftest sandede og 
grusede sedimenter, og det antages, at manglende 
sediment er tabt ud af røret før kernen er nået op af 
borehullet, eller at slaghovedet under processen i pe-
rioder har været blokeret af sten. Det tabte materiale 
er efterfølgende boret op med hulsneglen i oprens-
ningen af borehullet og før næste kerne er udtaget. 

KERNEBORINGER



Figur 12 En kerne efter åbningen. Her ses en kerne med moræneler.

Figur 13 Skitse af den elektriske måleopstilling. Strømelektroderne 
placeres i kernens ender og potentialelektroderne placeres med en 
afstand på 7,5 cm hvor modstanden ønskes målt.
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Kerner længere end 1 m indeholder oftest finkorne-
de, lerede og siltede sedimenter. Sådanne sedimen-
ter kan passivt presses op i plastrøret ved et opad 
rettet poretryk der manifesterer sig når det nedad-
rettede tryk fra den opborede jordsøjle er fjernet. 
Dette materiale kan være presset ind fra siden og 
kan dermed stamme fra et større fladeareal end det 
plastrøret repræsenterer.

Under prøvebeskrivelsen er der så vidt muligt taget 
højde for dette ved at inddrage oplysninger om pla-
cering af laggrænser fra de geofysiske logs.

Jordprøvebeskrivelserne er efterfølgende indtastet 
i boredatabasen Jupiter,

http://www.geus.dk/jupiter/data-dk.htm.

  
 

 

4.2 Jordprøvebeskrivelserne
Beskrivelsen af kerneprøverne er foretaget i labora-
toriet efter at prøverne er åbnet. Åbningen foregår 
ved at der med en rundsav saves to langsgående 
snit i røret så cirka en tredjedel af røret kan løftes 
af, og sedimenterne blotlægges, se figur 12. Lågene 
holdes fast på røret under gennemsavningen for at 
undgå et eventuelt tab af løse sedimenter. Et par 
kerner med siltede sedimenter er forsøgt drænet 
for vand før åbningen ved boring af drænhuller.

Jordprøverne er beskrevet ved brug af /7/ og /8/. Der 
er ved beskrivelserne tilstræbt en passende detalje-
ringsgrad, dvs. lag ned til cirka 10 cm mægtighed er 
beskrevet når de forekommer, dog er en gentagen 
vekslen mellem mindre lag beskrevet som et samlet 
vekslende lag.

4.3 Resistivitetsbestemmelse på kerne-
prøver 
For at opnå endnu en uafhængig bestemmelse af 
de elektriske resistiviteter af de enkelte sedimentty-
per, er den elektriske modstand af sedimenter i de 
åbne kerner målt. Opstillingen er lavet så målinger-
ne repræsenterer resistiviteten inden for et interval 
på 7,5 cm. Der kan dermed udregnes en resistivitet 
for forskellige sedimenttyper målt over mindre en-
heder i kernen, der dog skønnes tilstrækkeligt store 
til at målingen fokuseres i netop det beskrevne lag.

Der er anvendt et ABEM SAS 300, der fungerer som 
både strømsender og måleapparat. For at kunne 
måle modstanden på de udvalgte sedimenter, ska-
bes et elektrisk felt i den åbne kerne. Strømelektro-
derne placeres i enderne af kernerne. I hver ende er 
anvendt et sæt krydsede dobbeltelektroder tæt på 
hinanden og med en vinkel så tæt på 90° som mu-
ligt. Det sikres at elektroderne har fuld kontakt med 
sedimentet, og at kernen er kompakt. Spændings-
elektroderne placeres med en indbyrdes afstand på 
7,5 cm inden for det interval med ensartet sediment 
der ønskes målt, se figur 13.

KERNEBORINGER



Figur 14 Arealet af en overskåret cirkel A. Det ses af figuren at 
arealet A kan bestemmes som arealet af hele cirklen minus 2 gange 
arealet B, hvor B kan bestemmes som arealet af et cirkeludsnit mi-
nus arealet af den retvinklede trekant C.
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Ud fra geometrien af den anvendte måleopstilling 
er målingerne omregnet til elektriske resistiviteter 
for de enkelte sedimenter.

Grundlæggende bestemmes resistiviteten mellem 
potentialeelektroderne af formlen:

ρ = ΩA

hvor

ρ: resistivitet af materialet mellem potentialeelek-
troderne

Ω: målt elektrisk modstand  

l: afstand mellem potentialeelektroder (75 mm)

A: areal af tværsnittet som strømmen løber igen-
nem (en overskåret cirkel)

Bestemmelsen af arealet af den overskårne cirkel (A) 
er illustreret på figur 14.

l

B

C

A

r h

Af figuren ses at for at arealet A, hvorigennem 
strømmen løber, kan bestemmes ved almindelige 
geometriske formler, kræves et kendskab til radius 
r (3,75 cm) og højden h. 

Ved den anvendte metode til åbning af kernerne - 
med rundsav - forekommer mindre variationer i 
højden h fra rør til rør. Højden h er målt til at variere 
mellem 1,6 cm og 2,1 cm, hvilket medfører variatio-
ner af A på mindre end 10 %. I de videre beregnin-
ger er den gennemsnitlige højde, bestemt til 1,8 cm, 
benyttet.

Resultaterne sammenholdes med elektriske mod-
stande målt med PACES og El-log, jf. afsnit 7.3.

KERNEBORINGER



Figur 15  a) En sondering udtages med jordspydet  b) Slidsen med 
den prøve der bedømmes.
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5. JORDARTSKORT
Jordartskartering er en kortlægning i en meters dyb-
de af det primært aflejrede, der regnes for at være 
udgangsbjergarten for jordbundsudviklingen under 
muld- og pløjelaget. Til kortlægningen anvendes et 
jordspyd der er 1 m langt og har en lille slids i spidsen, 
hvor en lille prøve af jorden opsamles så den kan be-
dømmes (figur 15). Der foretages sonderinger med 
spydet for hver cirka 100 m, så kortlægningen sker i 
et net. Sedimentet gives den samme notation som 
for jordprøvebeskrivelserne fra boringerne.

Et vigtigt mål i feltarbejdet er at fastlægge grænser-
ne mellem forskellige typer aflejringer, hvilket inklu-
derer en gennemsøgning af terrænet. Den samlede 
tolkning i jordartskortlægningen inkluderer dermed 
både en vurdering af landskabet og dets former og 
vurderingen af sedimentet i spyddets slids.

a)

b)

Jordartskarteringen gennemføres i hele landet, 
men i Himmerland er kortlægningen på nuværende 
tidspunkt udelukkende gennemført i forbindelse 
med nogle konkrete projekter. Karteringen giver 
det bedste resultat hvor store arealer kortlægges 
sammenhængende og systematisk, hvilket ikke 
har været muligt i dette projekt. Jordartskartering 
er gennemført i dette projekt i forbindelse med 
PACES-linjerne, hvor der er lagt en bufferzone uden 
om linjerne (se figur 26). 

I forhold til jordartskarteringen generelt har om-
råderne omkring PACES-linjerne ikke gennemgået 
den sædvanlige kvalitetssikring, da det ikke er mu-
ligt på grund af områdernes ringe udstrækning. 

JORDARTSKORT



Figur 16 a) Strømbilledet for en 4-polsopstilling på jordoverflad-
en, b) Strømudbredelsen for en TEM-sondering.
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6. HVAD KORTLÆGGER DE FORSKEL-
LIGE GEOFYSISKE METODER?
I denne rapport sammenstilles resultater fra fire geo-
fysiske metoder: El-log, PACES, SkyTEM, og resistivi-
tets kernemålinger. På trods af at alle fire metoder 
kortlægger/måler formationsresistiviteten, er der en 
række forhold man bør inddrage når man sammen-
stiller resultaterne, som f.eks. kortlægningsvolumen, 
opløsningsevne, anisotropi, m.v. 
I det følgende gennemgås disse forhold.

v

Geoelektrik

TEM y

x

z

et system af horisontalt cirkulerende strømme der 
breder sig nedad og udad i jorden som ”røgringe”, 
samtidig med at de svækkes (se figur 16b). De hen-
faldende strømme giver anledning til et sekundært 
magnetfelt, som måles som en tidslig serie på jord-
overfladen. Henfaldet af det sekundære magnetfelt 
varierer med modstandsforholdene i jorden. Denne 
variation gør at man kan tolke henfaldsvariationer til 
en modstandsmodel.

ρdc =  √ ρH * ρV

hvor ρV er modstanden i vertikal retning og ρH er 
modstanden i horisontal retning.

Ved TEM-metoden løber strømmene kun i det hori-
sontale plan. Resistiviteten fra den geofysiske tolk-
ning af TEM-data modsvarer altså lagenes horison-
tale modstand (ρH).

For en pol-pol konfiguration, som anvendes for El-
loggen, måles den horisontale resistivitet. For in 
situ resistivitetsmålinger på litologikernerne drives 
strømmen vertikalt igennem boreprøven, og derfor 
måles den vertikale resistivitet.

Anisotropi opstår f.eks. når et geofysisk lag reelt be-
står af skiftende litologiske lag med varierende resi-
stivitet, som f.eks. et tykkere sandlag indeholdende 
tynde lerlag. Anisotropi på denne skala benævnes 
også som makro anisotropi. I dette tilfælde er den 
horisontale modstand mindre end den vertikale, og 
PACES-metoden vil overestimere tykkelsen af laget, 

6.1 Måleprincipper
For DC-metoder (PACES, El-log og resistivitets kerne-
målinger) benyttes 4-polsopstillingen med to strø-
melektroder og to potentialeelektroder. Information 
om modstandsfordelingen indhentes ved at måle 
potentialet over to elektroder mens der sendes en 
strøm i de to andre (se figur 16a). Strømbilledet i jor-
den afhænger i høj grad af geometrien i opstillingen 
og den underliggende geologi/resistivitet. En større 
afstand mellem strøm- og potentialeelektroderne 
resulterer for PACES-metoden i at strømmen løber i 
en større dybde. Ved at anvende forskellige elektro-
deafstande, opnås derfor information om modstan-
den til forskellige dybder, som ved den geofysiske 
tolkning kan omsættes til en geofysisk model.

Ved TEM-metoden indhentes information om mod-
standsfordelingen ved at udnytte vekselvirkningen 
mellem magnetiske og elektriske felter. Først sen-
des en konstant strøm ud i en senderspole, hvilket 
resulterer i et konstant magnetfelt (primærfeltet). 
Herefter afbrydes strømmen abrupt. Strømmen 
inducerer strømme i jorden, der igen genererer et 
magnetfelt. Strømudbredelsen kan beskrives som 

6.2 Resistivitet/Anisotropi
Som det fremgår af figur 16, løber strømmen for en 
PACES-måling både vandret og lodret igennem et 
lag. Derved indhentes der information om modstan-
den både i vertikal og i horisontal retning af et lag.

Hvis modstanden i de to retninger inden for et lag 
er forskellig (laget er anisotropt), vil lagmodstanden 
fra tolkningen af dataene være en kombination af 
modstanden i de to retninger. Den resulterende lag-
modstand (ρDC) ved en 1D-tolkning af PACES-data 
er en vægtning af modstanden i de to retninger ef-
ter følgende formel: 

HVAD KORTLÆGGER DE FORSKELLIGE GEOFYSISKE METODER?
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mens TEM-metoden vil estimere en lavere modstand 
end PACES-metoden. Den estimerede lagmodstand 
og tykkelse af et anisotropt lag er altså forskellig, alt 
efter om modellen stammer fra tolkning af TEM- el-
ler PACES-data. Anisotropi kan også forekomme i 
mindre skala (mikro anisotropi) f.eks. som følge af 
lermineralernes struktur.

Det er umiddelbart svært at kvantificere effekten af 
anisotopi på resultaterne for de forskellige metoder. 
En effekt af makroanisotropi vil dog være mest ud-
talt for TEM- og PACES-metoderne, da disse opløser 
resistivitetsfordelingen i væsentlig større enheder 
end f.eks. El-log målingerne. 

For resistivitetsmålinger på litologikernerne sker der 
en vis dekompaktering og udtørring af prøverne før 
målingen. Dette kan medføre at der generelt måles 
en for høj resistivitet. Igen er det ikke umiddelbart 
muligt at kvantificere disse forholds indflydelse på 
målingerne.

af, eller forholdet mellem, modstand og lagtykkelse 
er godt bestemt for de ækvivalente lag. Lag-græn-
sernes placering i en DC-sondering med ækvivalen-
te lag er ofte dårligt bestemt da det ækvivalente lag 
også påvirker dybdeplaceringen af de øvrige lag-
grænser i modellen.

TEM-metoden er, i modsætning til DC-metoden, føl-
som over for kontraster i ledningsevnen (lednings-
evne = 1/modstand). Dette bevirker at metoden er 
dårlig til at skelne mellem lag med høje modstande 
(kaldet modstandsækvivalens) samt til at fastslå 
modstanden af højmodstandslag. Til gengæld har 
TEM-metoden en god opløsningsevne over for lav-
modstandslag. Høj- og lavmodstandsækvivalenser 
findes ikke for TEM-metoden.

For både TEM- og DC-metoden aftager opløsningsev-
nen med dybden. Dvs. at lagtykkelser og/eller mod-
standskontraster skal vokse med dybden, for at et lag 
giver sig til kende i data, og dermed i tolkningen.

6.3 Opløsningsevne
Med opløsningsevne menes den detaljeringsgrad 
hvormed metoden beskriver modstandsforholdene. 
Hvilke laggrænser kan f.eks. kortlægges i hvilke dyb-
der med de forskellige metoder.

Med El-log målingerne opnås en fokuseret og me-
get detaljeret måling af resistivitets variationerne 
med dybden som følge af den korte elektrodeaf-
stand og de kontinuerte målinger. Opløsningsevnen 
er den samme i alle dybder for El-log metoden. For 
både TEM- og DC-metoder (PACES) gælder at evnen 
til at skelne mellem jordlag afhænger af modstands-
kontrasten mellem lagene samt lagenes tykkelse.

En DC-sondering, her PACES, skalerer relativt i la-
genes modstande og tykkelser. Det vil sige at det 
er den relative forskel mellem lagmodstandene der 
bestemmer forløbet af en sonderingskurve, og der-
med hvor godt den pågældende model kan opløses. 
En DC-sondering skelner altså lige så godt mellem 
lag med en kontrast på 1-10 Ωm som mellem lag 
med en kontrast på 50-500 Ωm. Ækvivalensproble-
mer er relativt udtalte for DC-metoden. Høj- og lav-
modstandsækvivalenser medfører at kun produktet 

6.4 Kortlægningsvolumen
El-log målingerne er som sagt meget fokuseret og 
kan betragtes som en geografisk punktmåling.

En DC-måling inddrager cirka det jordvolumen der 
er mellem elektroderne, og er meget fokuseret i 
profilretningen. For et PACES-udlæg varierer konfi-
gurationslængerne fra 30 til 90 m. De lange konfigu-
rationer, der bestemmer de dybere dele af en model, 
midler således over et større volumen end de korte 
og overfladenære konfigurationer.

For TEM-metoden diffunderer det cirkulære strøm-
system nedad og udad. Udbredelsens radius er 
geologi-/resistivitetsafhængig, men vil være cirka 
det dobbelte af dybden. Data til tidlige tider (den 
øvre del af modstandsmodellen) påvirkes således af 
modstandsfor-holdene tæt på målelokaliteten. Til 
sene tider (den dybereliggende del af modstands-
modellen) inddrages derimod et væsentligt større 
jordvolumen.

PACES- og SkyTEM-målinger kan altså ikke betragtes 
som fokuserede punktmålinger i stil med borehuls-
dataene.

HVAD KORTLÆGGER DE FORSKELLIGE GEOFYSISKE METODER?
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7. RESULTATER OG SAMMENSTILLING
I dette afsnit sammenstilles resultaterne fra de 
geofysiske metoder langs de fem profiler, hvor der 
foreligger El-log målinger, geologiske prøvebeskri-
velser, PACES- og SkyTEM-tolkninger.

mere end et par meters variationer i topografien 
mellem PACES- og SkyTEM-linjerne. Her kan man i 
nogle tilfælde se  ændringer i de øverste lag af geo-
logien som bliver overset hvis man blot plotter mo-
delstave (se for eksempel figur 18). Da 3D-SkyTEM 
griddet laves på basis af middelmodstandskortene, 
vil der være en mindre udglatning af SkyTEM-resul-
taterne som følge af interpolation. I større områder 
med koblinger udgør dette interpolerede resultatet 
stadig det bedste bud på den geofysiske model, 
men kan naturligvis ikke tillægges helt den samme 
værdi som hvis der er fuld data dækning. For at mi-
nimere den horisontale udglatning er 3D-griddet 
lavet på basis af middelmodstandskort i 3 m kote-
intervaller.

Placeringen af boringerne på PACES-profilerne blev 
foretaget ud fra to kriterier.

•	 Boringerne skulle repræsentere forskellige geo-
logiske scenarier og indeholde vertikal variati-
on inden for boringsdybden. Både placeringen 
og boringsdybden blev valgt på baggrund af 
PACES- og SkyTEM-resultaterne.

•	 Det skulle være muligt at udføre boringen på 
det pågældende sted. Dette kriterium udeluk-
ker steder hvor det ikke er muligt at opnå til-
strækklig fast grund under boreriggen. Tilkør-
selsforholdene var generelt en stor udfordring, 
og brugen af køreplader var afgørende for at 
flere af boringerne kunne udføres.

Placeringen af boringerne på de fem profiler frem-
går af figur 17 a-e.

7.1 Placering af profiler og boringer
Til sammenligning er der udlagt fem PACES-profiler 
med en gennemsnitlig længde på 3 km langs Sky-
TEM-linjerne. Placeringen af PACES-profilerne blev 
valgt på baggrund af tre overordnede kriterier:

•	 Profilerne skulle placeres sammenfaldende 
med SkyTEM-linjer med god datadækning. De 
skulle med andre ord så vidt muligt være i god 
afstand til koblingskilder i SkyTEM-dataene.

•	 Det skulle være muligt at indsamle PACES-data 
det pågældende sted. Dette kriterium udeluk-
ker alle skovarealer i kortlægningsområdet. Det 
udelukker også krydsning af åer og større vand-
løb. Endvidere er det ikke hensigtsmæssigt at 
krydse større trafikerede veje, mindre vandløb 
og nogle typer elektrisk hegn med PACES-ud-
styret. Tætte naturhegn kan også være proble-
matiske at forcere.

•	 Profilerne skulle repræsentere forskellige geo-
logiske scenarier og indeholde laterale og verti-
kale variationer i de øverste 25 m.

Trods omfattende planlægning og rekognoscering 
via ortofotos for at opfylde overstående, blev det 
nødvendigt at foretage justeringer af de udvalgte 
linjer i felten. Afstanden mellem PACES- og SkyTEM-
linjerne er generelt under 50 m og er de fleste ste-
der væsentlig mindre. Detaljeret lokaliseringskort 
for de fem profiler fremgår af figur 17 a-e.

For at få det bedst mulige sammenligningsgrund-
lag, har vi valgt at præsentere SkyTEM resultater i 
snit langs med PACES-profilerne. Disse snit laves i 
stakken af middelmodstandskort og interpoleres – i 
Aarhus Workbench terminologi er de kendt som 3D 
grid snit. Denne måde at præsentere og sammen-
ligne data er særligt relevant de steder hvor der er 

7.2 De geofysiske data på profiler
Sammenstilling af de geofysiske tolkningsresultater 
foretages langs de udførte PACES-profiler. Et eksem-
pel på sammenstilling af PACES-, SkyTEM- og El-log 
resultater ses på figur 18a. For alle de viste eksem-
pler fokuseres der på den overfladenære geologi 
(øverste 20-30 m). De tynde modelstave i figur 18a 
viser de enkelte PACES-modeller. PACES-tolkningen 
er endvidere plottet i en sammenhængende sekti-
on i figur 18c. Den lysegrå linje markerer DOI græn-

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 17 De fem profiler. De sorte linjer markerer placeringen af  profilerne. De røde prikker angiver SkyTEM-modellerne og de grønne 
streger angiver PACES-modellerne. De blå diamanter er boringerne.  De bagvedliggende kort viser kvadrater på 1 km x 1 km.
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a) b)
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I dette afsnit vises 1350 m lange udsnit af PACES-
profilerne omkring El-log boringerne. I bilag 1 fin-
des PACES og SkyTEM-profilerne inkl. El-log i deres 
fulde længde.

På de to sektioner i figur 18a og 18b belyses først 
effekten af at inddrage de meget tidlige gate-ti-
der i SkyTEM-tolkningerne med det nyudviklede 
CR-korrektionskoncept. I figur 18a er de tidlige 
gate-tider inddraget i SkyTEM-tolkningen, mens i 
figur18b er resultatet hvor SkyTEM-dataene er tol-
ket på normal vis, uden de meget tidlige gate-tider 
før 12 μs.

sen for PACES-tolkningen. Bemærk at farverne er 
nedtonet under DOI-grænsen. Den bagvedliggen-
de resistivitetssektion er SkyTEM-tolkningen. Som 
omtalt er SkyTEM-målingerne ikke helt sammenfal-
dende med PACES-profilerne. SkyTEM-resultaterne 
præsenteres derfor som snit i 3D-SkyTEM griddet 
langs PACES-profilet da dette giver det bedste 
sammenligningsgrundlag. SkyTEM-målepunkter-
nes/modellernes position ifht til PACES-profilerne 
fremgår af figur 17. På profilsektionerne er der end-
videre plottet en nedsamplet udgave af El-log må-
linger med samme farveskala som SkyTEM/PACES-
resultaterne.

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 18 Geofysiske tolkningsresultater for profil 1. I plot a og b er modelstavene PACES- tolkningen, hvor den lysegrå linje markerer DOI-
grænsen for PACES (bemærk at farverne er nedtonet under DOI-grænsen). Den bagvedliggende resistivitetssektion er SkyTEM-resultatet 
fra et snit i 3D-griddet. I plot a) er CR inversions metoden anvendt for SkyTEM-dataene. I plot b) er SkyTEM-dataene tolket på normal 
vis. Plot c) viser PACES-tolkningen fra plot a og b som en sammenhængende sektion. Ved koordinat 1700 m er El-log boringen plottet.

Pro�l 1N S
PACES og SkyTEM - med CR korrektion

PACES og SkyTEM - uden CR korrektion

PACES 

a)

b)

c)

DOI

DOI

DOI
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Specielt ved El-log boringen, hvor både PACES-
modellerne og El-loggen har et relativt tyndt høj-
modstandslag i toppen, ses den positive effekt af 
at inddrage tidlige gate-tider i SkyTEM-tolkningen 
tydeligt. For den normale SkyTEM-tolkning i plot 
b er det svært at erkende top-højmodstandsla-

get, mens laget tydeligt træder frem i den CR-
korrigerede SkyTEM-model i plot a. Også for de 
efterfølgende lag i de øverste 30 m er der bedre 
overensstemmelse med El-log boringen for den 
nye SkyTEM-tolkning end for SkyTEM uden CR-
korrektion. Bemærk f.eks. den gode overensstem-

RESULTATER OG SAMMENSTILLING
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melse mellem SkyTEM og El-logboringen for høj-
modstandslaget i kote cirka 50 m. Det generelle 
billede for SkyTEM-tolkningerne med CR-korrekti-
onkonceptet er at specielt overfladenære højmod-
standslag bliver bedre kortlagt/opløst med CR-
korrektionskonceptet, samt at der opnås en mere 
sikker/bedre bestemmelse af den overfladenære 
geologi. For den dybere del af TEM-tolkningerne 
(>50 m) er tolkningsresultaterne med og uden CR-
korrektionskonceptet som forventet stort set iden-
tiske.

Med det viste eksempel fremgår det tydelig at 
inddragelsen af meget tidlige gate-tider med CR-
korrektionskonceptet som forventet forbedrer den 
overfladenære opløselighed i SkyTEM-resultaterne, 
og giver mere sikre tolkningsresultater. I det efter-
følgende præsenteres og omtales kun de nye Sky-
TEM-tolkninger med CR-korrektionskonceptet.

Som næste punkt i sammenstillingen af de geofy-
siske resultater belyses SkyTEM-metodens evne til 
at kortlægge overfladenære strukturer. Dette gen-
nemgås i det følgende for alle 5 profiler.

På profil 1 (figur 18a) ses god overensstemmelse 
mellem de tre metoder ved El-log boringen. Resisti-
viteten af det cirka 15 m tykke lavmodstandslag der 
ses i El-loggen, overestimeres dog både i PACES- og 
SkyTEM-tolkningerne. For top-højmodstandslaget 
fremkommer PACES-tolkningen generelt med en 
højere resistivitet end SkyTEM-tolkningen igennem 
hele profilet. Dette er forventet da TEM-metoden, 
som omtalt, har en relativt ringe bestemmelse af re-
sistiviteten når denne er høj, men er uden væsentlig 
betydning for den geologiske tolkning af resultater-
ne. I sydenden af profilet (2000-2600 m) er der no-
gen forskel mht. tykkelsen af top-højmodstandsla-
get. Bunden af sandlaget kortlægges ikke med 
PACES-metoden, mens der ses en tydelig laggrænse 
i SkyTEM-tolkningen. I dette tilfælde synes SkyTEM-
tolkningen umiddelbart at være mere anvendelig.

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 19 Geofysiske tolkningsresultater for et udsnit af profil 2. a) Modelstavene er PACES-tolkningen, hvor den lysegrå linje markerer 
DOI-grænsen (bemærk at farverne er nedtonet under DOI-grænsen). Den bagvedliggende resistivitetssektion er SkyTEM-resultatet fra et 
snit i 3D-griddet.  b) PACES-tolkningen som sammenhængende sektion. Ved koordinat 950 m er El-log boringen plottet. 

Pro�l 2SV NØ
PACES og SkyTEM 
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b)
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I figur 19 er de geofysiske tolkningsresultater sam-
menstillet for et udsnit af profil 2. I dette eksempel 
er det tydeligt at El-log boringen har den bedste 
vertikale opløsning af de tre metoder. Det 1-2 m 
tynde højmodstandslag i toppen af El-log borin-
gen genfindes til dels i PACES-tolkningen, men er 
for tyndt til at SkyTEM-metoden kan kortlægge 
det. Lignende tilfælde ses ved f.eks. koordinat 
1300-1500 m, hvor tynde højmodstandsindslag i 
PACES-tolkningen ikke ses i SkyTEM-tolkningen. 
Overensstemmelsen mellem den dybere del af El-
log boringen og SkyTEM-tolkningen er igen god. 
PACES-tolkningen udviser finere laterale variationer 
i de øverste 5-10 m. Således er højmodstandsinds-
lagene i toppen fra PACES-tolkningen kun meget 
svagt indikeret i SkyTEM-tolkningen.

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 20 Geofysiske tolkningsresultater for et udsnit af profil 2. a) Modelstavene er PACES-tolkningen, hvor den lysegrå linje markerer 
DOI-grænsen (bemærk at farverne er nedtonet under DOI-grænsen). Den bagvedliggende resistivitetssektion er SkyTEM-resultatet fra et 
snit i 3D-griddet. b) PACES-tolkningen som sammenhængende sektion. Ved koordinat 100 m er El-log boringen plottet. 

Pro�l 3S NØ
PACES og SkyTEM 

PACES

b)
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DOI
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I figur 20 og 21 ses sammenstilling af resultaterne fra 
henholdsvis profil 3 og profil 5. For begge profiler 
er der fin overensstemmelse mellem El-log borin-
gen og SkyTEM-tolkningen. For profil 3 smelter de 
to lavmodstandslag i El-loggen sammen til et enkelt 
lavmodstandslag i SkyTEM-tolkningen. Hverken i 
profil 3 eller 5 fanger PACES-tolkningen det under-
liggende lavmodstandslag, der ses både i El-loggen 
og SkyTEM-tolkningen. Dette må primært skyldes 
at højmodstandslaget har en tykkelse på 15-20 me-
ter som PACES målingerne ikke kan ”se” igennem. 
I tilfældet hvor top sandlaget bliver tyndere, som 
f.eks. på profil 5 ved 1700-2000 meter detekteres 
laget uden problemer af PACES-metoden. Gene-
relt fremkommer SkyTEM-tolkninger med en lavere 
modstand af lavmodstandslagene end i PACES-tolk-
ningerne.

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 21 Geofysiske tolkningsresultater for et udsnit af profil 2. a) Modelstavene er PACES-tolkningen, hvor den lysegrå linje markerer 
DOI-grænsen (bemærk at farverne er nedtonet under DOI-grænsen). Den bagvedliggende resistivitetssektion er SkyTEM-resultatet fra et 
snit i 3D-griddet. b) PACES-tolkningen som sammenhængende sektion. Ved koordinat 270 m er El-log boringen plottet. 
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For profil 4 (figur 22) er der god overensstemmelse 
mellem PACES-tolkningen og El-log boringen for 
de øverste cirka 15 m. SkyTEM-tolkningen fanger 
derimod ikke højmodstandslaget i kote cirka 0 m 
og overestimerer tykkelsen af de overliggende lav-
modstandslag. Som for profil 3 og 5 er modstanden 
af lavmodstandslag generelt lavere i SkyTEM-tolk-
ningen end i PACES-tolkningen.

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 22 Geofysiske tolkningsresultater for et udsnit af profil 2. a) Modelstavene er PACES-tolkningen, hvor den lysegrå linje markerer 
DOI-grænsen (bemærk at farverne er nedtonet under DOI-grænsen). Den bagvedliggende resistivitetssektion er SkyTEM-resultatet fra et 
snit i 3D-griddet. b) PACES-tolkningen som sammenhængende sektion. Ved koordinat 1330 m er El-log boringen plottet. 

Pro�l 5
PACES og SkyTEM 
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7.2.1 Overenstemmelse mellem de geofysiske me-
toder
De omtalte sektioner viser generelt en god over-
ensstemmelse mellem de forskellige geofysiske 
metoder, deres forskellige fysiske virkemåde taget 
i betragtning. I tilfældet med 2-4 m tynde højmod-
standslag i de øverste 10-15 m af lagpakken, stem-
mer PACES-tolkningerne bedst overens med El-log 
boringen. Under denne dybde har SkyTEM-meto-
den de bedste opløsning.  Det bør bemærkes at 
PACES -metoden har bedre lateral opløsning langs 
profiler i de øverste 0 - 10m.

Modstanden af højmodstandslag (>100 Ωm.) er ge-
nerelt lavere i SkyTEM-tolkningerne end i PACES-

tolkningerne. Dette er forventet da TEM-meto-
den ikke kan fastlægge modstanden af højmod-
standslag med stor sikkerhed. Denne forskel mel-
lem PACES- og SkyTEM-tolkningerne har dog ikke 
væsentlig betydning for den geologiske tolkning 
af resultaterne. Modstandene er generelt lavere i 
SkyTEM-tolkningen i forhold til PACES-tolkningen. 
Dette forhold skal der tages hensyn til i den geolo-
giske tolkning og ved en evt. oversættelse af mod-
stande til lertykkelser og sårbarhedskortlægningen.

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 23 B1 / DGU 49.1050 med jordprøvebeskrivelser, resistivitetsdata, gammalog, El-log og målinger på kerneprøven.

BOREHULSLOG: BORING 1   (BORING NR. 49.1050)
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Prøvebeskrivelse

1A MULD, sandet, siltet, planterester, kalkfri, mørkebrun

1B SAND, �nt-mellem, siltet, sv. gruset, enkelte sten, kalkfri, rødbrun

2A MORÆNELER, st. siltet, sandet, kalkfri, rødbrun

3A MORÆNELER, st. siltet, sandet, sandslirer, kalkfri, rødbrun gl

4A MORÆNELER, st. siltet, sandet, sv. gruset, kalkfri, gråbrun, rødbrune sprækker

4B MORÆNELER, st. siltet, sandet, sv. gruset, kalkholdigt , grågul, rødbrune sprækker

5A MORÆNELER, st. siltet, sandet, sv. gruset, kalkholdigt , grågul, rødbrune sprækker

6A MORÆNELER, ret fedt, siltet, sv. sandet, kalkholdigt , grågul, rødbrune sprækker

6B MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grågul, rødbrune sprækker

7A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grågul, rødbrune sprækker

7B MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grå

8A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grå

9A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grå

10B MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grå

 11A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, grå

 X   LER?, tolket fra log

 Y   SAND?, tolket fra log

9B MORÆNELER, ret fedt, siltet, sv. sandet, kalkholdigt, grå
10A MORÆNELER, ret fedt, siltet, sv. sandet, kalkholdigt, grå

2B MORÆNESAND, siltet, gruset kalkfri, rødbrunt
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7.3 De geologiske og geofysiske forhold 
ved boringerne
I nærværende afsnit beskrives de geofysiske og 
geologiske forhold ved de fem undersøgelsesbo-
ringer idet der fokuseres på de enkelte geofysi-
ske metoders evner til at beskrive og opløse den 
fundne geologi. Så vidt muligt foretages også en 
geologisk tolkning af modstandsforholdene langs 
profilerne. Endelig sammenlignes kortlægningen af 
lavmodstandslag med SkyTEM ved hvert borested 
med den tilsvarende kortlægning fra de øvrige data.

Data fra boringerne vises som samlede plots på fi-
gur 21-25. Figurerne er delt i tre vertikale sektioner, 
hvor der ses henholdsvis gammalog, resistivitetsda-
ta og den detaljerede geologiske prøvebeskrivelse. 
Resistivitetsdata omfatter El-log og in situ-målinger 
på kernerne i laboratoriet samt nærmeste lagmo-
deller for henholdsvis PACES og CR-korrigerede 
SkyTEM. Den nedre grænse for PACES-tolkningen 
(DOI) er angivet med en pil.

Boringernes placering ses på figur 17. 

I sammenfatningen der skal indgå i sårbarhedsvur-
deringen, inddrages resultaterne fra jordartskarte-
ringen (se figur 26). 

7.3.1 B1 (DGU 49.1050) / Profil 1.
Kerneboringen er 11 m dyb og El-log boringen er 25 
m dyb (figur 21). 

Boring B1 er placeret i det glaciale istidslandskab 
nord for Mariager Fjord.

Under 1 m smeltevandssand træffes 10 m moræne-
ler med indslag af morænesand i toppen. El-loggen 
tyder på at lerede aflejringer fortsætter til 22 m. u. t, 
hvorunder der er truffet et lag med højere modstand, 
formodentlig sand.

Der ses generelt en god overensstemmelse mellem 
El-log, kernemålinger og geologi beskrivelserne. I 
overensstemmelse hermed viser PACES og SkyTEM 
på borestedet 1-3 m højmodstandslag. Derunder 
viser SkyTEM 15-20 m lavmodstandslag. Det skal be-
mærkes at niveauet for højmodstandslag målt med 

SkyTEM, som forventet, har en lavere værdi end for 
modstandene målt med DC-metoderne, samt at 
indtrængningsdybden for PACES i dette tilfælde 
ikke er stor nok til at registrere det nedre sandlag 
på borestedet.

På baggrund af prøvebeskrivelserne fra boring B1 
tolkes det at profil 1 viser fordelingen af sandede og 
lerede, glaciale sedimenter. Af profilet fremgår såle-
des at tykkelsen af det øvre sandlag stiger mod syd. 
Herunder kan forventes et gennemgående lerlag 
som formodentlig er moræneler. Omkring B1 ses 
et nedre højmodstands-lag, der umiddelbart tolkes 
som smeltevandssand. 

Sammenfatning til sårbarhedsvurderingen:
Ved B1 indikerer SkyTEM-tolkningerne et tyndt, 
overfladenært sandlag og derunder lerede aflejrin-
ger til 15-20 m. u. t. Dette er overordnet i god over-
ensstemmelse med de øvrige kontroldata. 

Omkring B1 er der ikke gennemført jordartskartering.



Figur 24 B2 / DGU 50.711 med jordprøvebeskrivelser, resistivitetsdata, El-log og målinger på kerneprøven.

BOREHULSLOG: BORING 2   (BORING NR. 50.711)
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1A MULD, siltet, sv. sandet, planterester, tegl, mørkebrun

1D MULD, siltet, sandet, indh. af planterester, kalkfri, mørk brun

1B SAND, �nt-mellem, SILT, leret, lamineret, kalkfri, rødbrun, gulbrun-grå
1C SAND, mellem, siltet, sv. gruset, sorteret, kalkfattig, gulbrun

1E SAND, mellem-groft, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, kalkfri, grågul
2A SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, sv. lamineret, enk. lam. groft sand, kalkfattig, grågul

4C SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, SILT, leret, sv. lamineret, sv. kalkholdigt, gråbrun

5A SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, kalkholdigt, gråt

5B SAND, �nt, siltet, sorteret, kalkholdigt, gråt

6A SAND, �nt, siltet, sorteret, kalkholdigt, gråt

6B SAND, �nt-groft, sv. gruset, sv. lamineret, sorteret, kalkholdigt, gråt
7A SAND, mellem-groft, sorteret, enk. gruskorn, sv. kalkholdigt, gråt

7B LER, ret fedt, sv. siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, mørkegrå

8A LER, ret fedt, sv. siltet, breccieret?, kalkholdig, grå, mørkegrå partier

9A LER, siltet, sv. lamineret, breccieret?, kalkholdig, grå, mørkegrå partier

10A SILT, leret, sandet, kalkholdig, grå
10B LER, siltet, kalkholdig, grå
10C LER, st. siltet, kalkholdig, grå
11A SAND, sorteret, stærkt siltet, enk. gruskorn grå, kalkholdig
11B SILT, st. sandet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå
11C SILT, leret, st. sandet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå
12A SILT, leret, st. sandet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå
12B LER, siltet, kalkholdigt, grå
12D SILT, leret, sv. sandet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå

13A SILT, leret, sandet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå

14A SILT, leret, sv. sandet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå
14B SAND, �nt-groft, siltet, sorteret, kalkholdigt, grå
14C MORÆNESAND, st. siltet, leret, kalkholdigt, grå

16A MORÆNESAND, siltet, sv. leret, kalkholdigt, grå

17P MORÆNESAND, siltet, sv. leret, kalkholdigt, grå
18A MORÆNESAND, siltet, sv. leret, slirer, kalkholdigt, grå

18B SILT, sv. sandet, lerslirer, kalkholdigt, grå

15A MORÆNESAND, st. siltet, leret, kalkholdigt, grå

3A SAND, �nt-mellem, st. siltet, sorteret, kalkfri, gråbrun

4A SAND, �nt-mellem, st. siltet, sorteret, kalkfri, gråbrun
4B SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, sv. kalkholdigt, gråbrun
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7.3.2 B2 (DGU 50.711) / Profil 2. 
Kerneboringen er 19 m dyb og El-log boringen er 
24 m dyb (figur 22). 

Profil 2 starter i det højere-liggende glaciale land-
skab nord for Hadsund og går mod nordøst ud i den 
postglaciale ådal ved Korup Å. B2 er placeret i det 
postglaciale landskab nær overgangen til det gla-
ciale landskab.

Under cirka 7 m postglacialt siltet sand træffes 7 m 
finkornede smeltevandsaflejringer, hvoraf den øvre 
del består af ret fedt ler. Smeltevandsaflejringerne 
tolkes til at være senglaciale. Dybere end 14 m ses 
overvejende glacialt morænesand.

Bortset fra de øverste cirka 1,5 m, hvor der ses høje 
modstande, viser El-loggen intermediære modstan-
de (cirka 50-80 Ωm) i det siltede postglaciale sand. 
Dette er i overensstemmelse med hovedparten af 
kernemålingerne og svarer også rimeligt til PACES-
målingerne. SkyTEM-data viser derimod lave mod-
stande ned til cirka 11 m og der kan således ikke 
erkendes øvre lag der svarer til de intermediære 
DC-modstande.

I intervallet med ret fedt ler fra 7 til 10 m. u. t. ses 
relativt lave modstande i El-log og kernemålinger, 
hvilket er i rimelig overensstemmelse med PACES 
og SkyTEM. Herunder viser SkyTEM stigende mod-
stande i overensstemmelse med El-loggen, kerne-
målinger og sedimentbeskrivelserne.

Der er ikke målt gamma-log i denne boring.

Langs profillinjen ved B2 viser PACES og SkyTEM 
at de øverste 15-20 m generelt er domineret af lag 
med lav modstand. Endvidere viser PACES mere 
afgrænsede overfladenære områder med interme-
diære modstande (60-85 Ωm), bl.a. lokalt omkring 
borestedet. Disse har ikke umiddelbart kunnet op-
løses med SkyTEM.

Da boringen er placeret i det postglaciale landskab, 
er den bedst egnet til geologisk tolkning af den del 
af modstandsprofilet der ligger i dette landskab, 
d.v.s. nordøst for boringen. Her må de øverste 10 m 

forventes at bestå af lerede og siltede sen- og post-
glaciale sedimenter med indslag af finkornet sand.

Langs hovedparten af profilet viser SkyTEM høje 
modstande fra cirka 15 m. u. t. Den øvre del af dette 
består, efter alt at dømme, af sandede glaciale aflej-
ringer. Derunder kan i cirka 30 m dybde forventes 
skrivekridt (jf evt. DGU-nr:  50.291).

Jordartskarteringen i området omkring profil 2 viser 
at der både findes glaciale og sen- og postglaciale 
aflejringer. For alle tidsperioder er der fundet både 
lerede, siltede og sandede aflejringer, og disse aflej-
ringer varierer både på tværs og langs profilet.

Det må dermed siges at jordartskarteringen støt-
ter de geofysiske resultater idet den understreger 
at geologien i området veksler mellem aflejringer 
der kan være grundvandsbeskyttende, og aflej-
ringer der er mindre eller ikke grundvandsbeskyt-
tende. Denne konklusion drages udelukkende ud 
fra de geologiske forhold da hverken aflejringernes 
sedimentkemiske forhold eller grundvandets kemi 
kendes.

Sammenfatning til sårbarhedsvurderingen
Ved B2 indikerer SkyTEM–tolkningerne lerede aflej-
ringer i de øverste 15-20 m. De øvrige kontroldata 
indikerer at der i dette interval  lokalt også findes 
siltede sandaflejringer med intermediære modstan-
de som ikke umiddelbart kan ses af SkyTEM. 

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



Figur 25 B3 / DGU 42.420 med jordprøvebeskrivelser, resistivitetsdata, gammalog, El-log og målinger på kerneprøven.

BOREHULSLOG: BORING 3   (BORING NR. 42.420)
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1A MULD, sandet, siltet, plr., mørkebrunt, a-horisont
1B SAND, �nt, st. siltet, sorteret, vedstykker, rødbrunt, gråbrunt, sort, b-horisont
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3B SAND, �nt-mellem, st. siltet, gruset, ringe sorteret, kalkfri, rødbrunt

4B SAND, �nt-mellem, sv. gruset, sorteret, kalkfri, rødbrunt

5C SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, kalkfri, grågult
5D SAND, groft, gruset, sorteret, kalkfri, grågult
5E SAND, �nt, siltet, velsorteret, grågult, kalkfri

7B SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, sv. lamineret, sv. kalkholdigt, grågult

8A SAND, �nt-mellem, siltet, sorteret, sv. lamineret, sv. kalkholdigt, grågult

8C SAND, �nt-mellem, siltet, enk. gruskorn, sorteret, sv. lamineret, sv. kalkholdigt, rødgult
9A SAND, �nt-mellem, siltet, enk. gruskorn, sorteret, sv. lamineret, sv. kalkholdigt, rødgult

9B LER, st. siltet, sv. kalkholdigt, grå m. mørkegrå lerklaster

10 LER, ret fedt, siltet, kalkholdigt, gråt

11 LER, ret fedt, siltet, kalkholdigt, gråt

12B LER, ret fedt, siltet, kalkholdigt, gråt

14B LER, ret fedt, siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, gråt m. mørkegrå klaster

15 LER, ret fedt, siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, gråt m. mørkegrå klaster

19B LER, siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, gråt m. mørkegrå klaster

13B LER, ret fedt, siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, gråt m. mørkegrå klaster

13A SILT, leret, sv. kalkholdigt, gråt

16A SILT, st. sandet, leret, kalkholdigt, gråt

14A SILT, leret, sv. kalkholdigt, gråt

8B  SILT: SAND, �nt, velsorteret, lamineret, sv. kalkholdigt gråbrunt og rødbrunt

6A SAND, �nt-mellem, sortetet, m. siltlaminae, kalkfri, grågul-gråbrunt
6B SAND, mellem-groft, sv. gruset-gruset, sortetet, kalkfri, rødbrun, gråbrun
7A SAND, mellem-groft, sv. gruset-gruset, sortetet, kalkfri, rødbrun, gråbrun

5A SAND, �nt-mellem, siltet, sv. gruset, sorteret, kalkfri, rødbrunt
5B SILT, st. sandet, kalkfri, rødbrunt

3C SAND, mellem-groft, gruset, sorteret, m. gruslag, �nt, sandet, kalkfri, rødgult

4A SAND, mellem-groft, gruset, sorteret, m. gruslag, �nt, sandet, kalkfri, rødgult

12A SAND, mellem, sorteret, rødbrunt, disloceret

16B SAND, �nt, st. siltet,  sorteret, kalkholdigt, gråt
17A SAND, �nt, st. siltet,  sorteret, kalkholdigt, gråt

19A SAND, �nt-mellem sv. siltet

20A LER, ret fedt, sand �nt, mellem, enk. gruskorn, �ammestrukturer 

20B LER, ret fedt, siltet, svagt gruset, kalkholdigt, olivengråt

21B LER, ret fedt, siltet, sv. gruset til gruset, hyppige grove gruskorn 
af velafrundet porøs �int, olivengråt

21A SAND, �nt til mellem, kalkholdigt, grågult

17B SAND, �nt, velsorteret, kalkholdigt, grågult

18 SAND, �nt-mellem, sv. siltet, sorteret, kalkholdigt, gråt

3A LER, siltet, st. sandet, enk. gruskorn, kalkfattigt, rødbrunt
2B LER, st. sandet, enk. gruskorn, kalkfattigt, rødbrunt

1C LER, siltet, sv. sandet, enk. gruskorn, kalkfri, rødbrun

2A LER, siltet, sv. sandet, enk. gruskorn, kalkfri, rødbrun
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7.3.3 B3 (DGU 42.420) / Profil 3. 
Kerneboringen er 21 m dyb, og El-log boringen er 
22 m dyb (figur 23).

B3 er beliggende på et nord-sydgående profil i et 
kuperet glacialt landskab øst og sydøst for Tern-
drup. Under cirka 2 m muld og siltet ler træffes 
cirka 7 m smeltevandssand. Derunder træffes over-
vejende lerede smeltevandssedimenter, dog med 
cirka 3 m sand fra omkring 15 til 18 m dybde. Se-
dimentstrukturer observeret i kernerne indikerer at 
aflejringerne er glacialt forstyrrede.

El-loggen viser høje modstande til cirka 11 m dyb-
de, hvilket er i god overensstemmelse med gamma-
loggen og i rimelig overensstemmelse med både 
kernemålinger, PACES og SkyTEM. Modstandsni-
veauet for SkyTEM ligger dog, som forventet, lavere 
end for DC-metoderne. Under 12 m dybde regnes 
PACES-tolkningerne for at være usikre.

Sedimentbeskrivelser og kernemålinger afviger fra 
ovenstående ved at der i kernerne er observeret le-
rede aflejringer med lave modstande allerede fra 
9 m dybde. Dette er det eneste tilfælde i undersø-
gelsen hvor der er registreret en markant afvigelse 
mellem kerneobservationer og borehulslogs. Da 
kerneboringen og El-log boringen af praktiske 
grunde var placeret cirka 2 m fra hinanden, kan 
det ikke udelukkes af der er tale om reelle forskelle 
mellem de to huller da der som nævnt er fundet 
tegn på at sedimenterne er glacialt forstyrrede.

I SkyTEM tolkningerne repræsenterer intervallet 12-
15 m en overgang mellem høje og lave modstande.  
Dybere end 15 m, hvor prøvebeskrivelserne angi-
ver vekslende lerede sedimenter med indslag af 
sandlag, viser SkyTEM-tolkningerne generelt lave 
modstande. Dette underbygges af den nærliggen-
de boring (DGU 42.397) der viser glacialt ler fra 20 
til 36 m. u. t., hvorunder der træffes skrivekridt.

Langs profil 3 viser PACES og SkyTEM generelt høje 
modstande i de øverste 10-15 m. I dette interval vi-
ser PACES endvidere stedvis mindre områder med 
lave modstande. Disse kan tolkes som lokale lerle-
gemer som antageligt er påvirkedet af glacial de-

formation, og som ikke i samme grad kan opløses 
med SkyTEM. Herunder viser SkyTEM et gennem-
gående lag med lav modstand, der ud fra oplys-
ninger i den nærliggende boring DGU 42.397 tol-
kes som glacialt ler. Under kote 5 - 10 viser SkyTEM 
tolkningerne hovedsageligt høje modstande, der 
kan tolkes som aflejringer af skrivekridt, jf. boring 
DGU 42.397.

Det område omkring profil 3 der er jordartskarteret, 
udviser stor variation i de forskellige glaciale aflej-
ringer. Der findes både ler, primært i form af moræ-
neler, og sandede aflejringer. 

Jordartskarteringen understøtter dermed de geo-
fysiske resultater idet den understreger at geolo-
gien i området veksler mellem aflejringer der kan 
være grundvandsbeskyttende, og aflejringer der er 
mindre eller ikke grundvandsbeskyttende. Denne 
konklusion drages udelukkende ud fra de geologi-
ske forhold da hverken aflejringernes sedimentke-
miske forhold eller grundvandets kemi kendes.

Sammenfatning til sårbarhedsvurderingen:
Ved B3 indikerer SkyTEM-tolkningerne sandede af-
lejringer til cirka 10 meter under terræn, i god over-
ensstemmelse med de øvrige kontroldata.

7.3.14 B4 (DGU 42.421) / Profil 4. 
Kerneboringen er 16 m dyb og El-log boringen er 
16,5 m dyb (figur 24). 

Boring B4 er placeret på en nordøstgående måle-
linje i den postglaciale ådal nord for Bælum. I borin-
gen er fundet cirka 3 m postglacialt tørv og cirka 5 
m post- og senglacialt sand. Derunder er der truffet 
cirka 7 m lerede glaciale aflejringer. Sammensæt-
ningen af disse sedimenter tyder på at de er glaci-
alt forstyrrede. Nederst er truffet cirka 1 m smelte-
vandssand. Dette sandlag har et artesisk vandspejl 
med et vandtryk cirka 3 m over terræn. 

Jordartskarteringen i området omkring profil 4 viser 
primært tørv i den sydlige ende med få indslag af 
ler og silt. I den nordlige ende af profilet ses både 
kalk, moræneler og postglaciale ler-, silt- og sand-
aflejringer.  
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Figur 26 B4 / DGU 49.421 med jordprøvebeskrivelser, resistivitetsdata, El-log og målinger på kerneprøven.

BOREHULSLOG: BORING 4   (BORING NR. 42.421)
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1A MULD, sv. sandet, siltet, st. organiskholdigt, planterester, kalkfri, mørkebrun
1B SAND, �nt-mellem, siltet, organiskholdigt, planterester, kalkfri, brunt

3A SAND: SILT: LER, gruset, �nere opad, lamineret, kalkfri, grå og gråbrun
3B SAND, �nt-mellem, enk. velsorteret, enk. gruskorn, planterester, kalkfri, grå
4A SAND, �nt-mellem, enk. velsorteret, enk. gruskorn, planterester, kalkfri, grå

4B SAND, mellem-groft, velsorteret, enk. gruskorn, planterester, kalkfri, grå

5A SAND, mellem-groft, velsorteret, enk. gruskorn, planterester, kalkfri, grå

5B SAND, groft gruset, sorteret, enkelte, planterester, kalkfri, grå

6A SAND, groft gruset, sorteret, enkelte, planterester, kalkfri, grå

7A SAND, groft gruset, sorteret, enkelte, planterester, kalkfri, grå

8A SAND, groft gruset, sorteret, kalkholdig, grå

9A MORÆNELER, st. siltet, sandet, slirer, kalkklaster, kalkholdigt, lysgrå
9B MORÆNELER, siltet, sv. sandet, slirer, kalkklaster, kalkholdigt, grå

10A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkklaster, kalkholdigt, grå

11A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkklaster, kalkholdigt, grå

12A MORÆNELER, st. sandet, siltet, kalkholdigt, grå

14A MORÆNELER, st. gruset, st. sandet, siltet, kalkholdigt, grå

13A MORÆNEGRUS, st. sandet, siltet, kalkholdigt, grå
13B MORÆNESAND, st. leret, st. gruset, siltet, kalkholdigt, grå

9C LER, ret fed, sv. siltet, kalkholdigt, grå

11B LER, st. siltet, enk. sandlamina, kalkholdigt, lys grå

13C LER, siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå og lysegrå

14B LER, siltet, sv. lamineret, kalkholdigt, grå 

15A LER: SILT, sv. sandet, kalkholdigt, grå til lysegrå 

16A SILT, leret, sv. sandet, lysegrå 

16B SAND, �n, mellem, siltet enk. gruskorn, enk.  lerklaster, kalkholdigt, grå

1C TØRV, omdannet, kalkfri, sortbrunt

2A TØRV, omdannet, kalkfri, sortbrunt

2B TØRV, omdannet, mange planterester, kalkfri, sortbrunt

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 10 20 50 100 200 500 10005 10 15 20 25

Gamma Resistivitet (Ohm-m)

Gamma Resistivitet (Ohm-m)

PACES

SkyTEM

Ellog

Måling på kerne

            33        

AARHUS UNIVERSITET
GeoFysikSamarbejdet

RESULTATER OG SAMMENSTILLING



            34        

AARHUS UNIVERSITET
GeoFysikSamarbejdet

El-log og kernemålinger viser relativt lave modstan-
de (omkring 30 Ωm) i den postglaciale tørv og rela-
tivt høje modstande omkring 100 Ωm i det sen- og 
postglaciale sand. I den øvre del af det glaciale ler 
bestående af moræneler med grus, ses moderate 
og vekslende modstande. I den nedre del, der be-
står af smeltevandsler, ses lavere modstande.  

Der ses generelt en god overensstemmelse mel-
lem ovenstående variationer og PACES ned til 12 m, 
hvorunder PACES-tolkningerne er usikre.

SkyTEM viser lave modstande ned til omkring 9 m 
og herefter svagt stigende modstande.  Det synes 
således at der på den pågældende linje ikke kan op-
løses tynde overfladenære sandlag omgivet af lag 
med lavere modstand. Dette kan muligvis skyldes 
at målelinjen af forskellige logistiske grunde er pla-
ceret langs en markant terrængradient ved flanken 
af ådalen og langs en modstandsgradient til meget 
lave modstande i den centrale del af ådalen.

Sammenfatning til sårbarhedsvurderingen:
Langs profil 4 viser SkyTEM-tolkningen lave mod-
stande i de øverste ca 10 m. Derved opfanger meto-
den ikke sandlaget mellem 3 og 8 m i B4, i modsæt-
ning til PACES.

7.3.5 B5 (DGU 41.1453) / Profil 5. 
Kerneboringen er 18 m dyb og El-log boringen er 15 
m dyb (figur 25). 

Boring B5 ligger på en bakke i det kuperede glaciale 
landskab øst for Årestrup. Under cirka 2,5 m moræ-
nesand træffes 9 m grove smeltevandsaflejringer 
af sand og grus. Fra 11,5 m dybde ses overvejende 
moræneler.

Der ses en god overensstemmelse ved sammen-
ligning af prøvebeskrivelserne både med El-log og 
kernemålinger. Stedvis viser kernemålingerne dog 
højere værdier end El-loggen. Da kerneprøverne i 
røret var meget løse, vurderes kernemålingerne i 
disse sedimenter at være dårligere end in situ må-
lingerne med El-log.

Ved B5 viser PACES mere end 10 m højmodstandslag 
i god overensstemmelse med El-loggen. SkyTEM vi-
ser 12 m med relativt høje modstande. Niveauet er, 
som forventet, dog lavere end DC-målingerne i de 
tilsvarende sedimenter. Dybere end 12 m viser Sky-
TEM lave modstande i god overensstemmelse med 
El-loggen og sedimentbeskrivelserne.

Langs profil 5 ses generelt overfladenære lag med 
høje modstande som varierer i tykkelse. Disse 
kan tolkes som aflejringer af smeltevandssand og 

-grus. Derunder ses et gennemgående lag med lav 
modstand. Det tolkes, ud fra prøvebeskrivelserne 
i B5, som moræneler. I bunden af profilet ses høje 
modstande, der ud fra nærliggende boringer (DGU 
41.928 og 41.929) kan tolkes som aflejringer af kalk, 
evt. med sand på toppen.

I området langs profil 5 er der primært fundet san-
dede aflejringer med vægt på morænesand og med 
en lille mængde smeltevandssand. Området må 
derfor umiddelbart betragtes som det mest ensar-
tede langs de kortlagte profillinjer. 

Jordartskarteringen understøtter dermed også her 
de geofysiske resultater, idet den understreger at 
geologien i området generelt består af aflejringer 
der er mindre eller ikke grundvandsbeskyttende. 
Denne konklusion drages også her udelukkende ud 
fra de geologiske forhold da hverken aflejringernes 
sedimentkemiske forhold eller grundvandets kemi 
kendes.

Sammenfatning til sårbarhedsvurderingen:
Ved B5 indikerer SkyTEM-tolkningerne sandede af-
lejringer til cirka 12 m under terræn i god overens-
stemmelse med de øvrige kontrol-data.
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Figur 27 B5 / DGU 41.1453 med jordprøvebeskrivelser, resistivitetsdata, El-log og målinger på kerneprøven.

BOREHULSLOG: BORING 5   (BORING NR. 41.1453)
D

yb
de

 (m
)

Ko
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 (m
)

Si
gn

at
ur

Pr
øv

e

Prøvebeskrivelse

1B MORÆNESAND?, siltet, sv. gruset, kalkfri, gulbrunt

2A MORÆNESAND, siltet, gruset, kalkfri, gulbrunt

3A MORÆNESAND, siltet, gruset, kalkfri, gulbrunt

3B SAND, �nt til groft, gruset, ringe sorteret, svagt lamineret, disloceret?, kalkfri, grågult

4 SAND, �nt til groft, gruset, ringe sorteret, svagt lamineret, disloceret?, kalkfri, grågult

5A SAND, �nt til groft, gruset, ringe sorteret, svagt lamineret, disloceret?, kalkfri, grågult

6 SAND, mellem-groft, st. gruset, sorteret, kalkfri, grågult

7A SAND, mellem-groft, st. gruset, sorteret, kalkfri, grågult

8B SAND, mellem-groft, st. gruset, kalkfri, grågul

9 SAND, mellem-groft, gruset, kalkfri, grågul

10A SAND, mellem-groft, gruset, kalkfri, grågul

10B GRUS, mellem-groft, st. sandet, kalkfri, gulbrunt

11A GRUS, mellem-groft, st. sandet, kalkfri, gulbrunt

12B MORÆNELER, st. siltet, sandet, m. sandslirer, kalkholdigt, lys grå

13 MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, kompakt, lys grå

14A MORÆNELER, siltet, sandet, kalkholdigt, kompakt, lys grå

15B MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, sv. kalkholdigt, mørkegrå
16A MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, sv. kalkholdigt, mørkegrå

17A MORÆNESAND, siltet, gruset, kalkholdigt, grå

18A SAND, mellem til groft, gruset, kalkholdigt, gråbrunt

18B MORÆNELER, sandet, siltet, sv. gruset, kalkholdigt, lysegrå, kompakt

17B MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, lysegrå

16B MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt, grågul med mørkegrå partier

14B MORÆNELER, sandet, breccieret?, kalkholdigt, grå og mørkegrå
14C MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt, grå
15A MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt, grå

12A GRUS, mellem-groft, sandet, brun, klumper af moræneler

8A SAND, mellem, gruset, sorteret, kalkfri, grågul

7B SAND, �nt-mellem, sorteret, gruset, kalkfri, grågult
7C SAND, �nt-mellem, velsorteret, sv. lamineret, kalkfri, grågult

5B GRUS, mellem, st. sandet, kalkfri, grågult

1A MULD, sandet, siltet, planterester, mørkebrunt66
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Figur 28 Jordartskarterings kort. Jordartskartering er blev udført i en bufferzone omkring PACES-linjerne, der er markeeret med lilla og 
grønne streger.
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8. KONKLUSION OG DISKUSSION

8.1 SkyTEM med og uden CR-korrektion
Effekten af at inddrage de meget tidlige gate-tider i 
SkyTEM-tolkningerne med det nyudviklede CR-kor-
rektionskoncept er en væsentlig forbedring af den 
overfladenære opløsning i SkyTEM-modellen, dvs. 
de øverste 10 m. Da der i forvejen er god sensitivitet 
til lag med lav modstand, er den mest markante for-
bedring opløsning af højmodstandslagene, der træ-
der meget bedre frem som selvstændige lag. Uden 
CR-korrektion vil overfladenære højmodstandslag 
oven på lavmodstandslag i højere grad blive opfat-
tet som ét samlet lag med et modstandsniveau ho-
vedageligt bestemt af lagene med lavest modstand. 

Den overordnede effekt er dermed at der opnås en 
bedre bestemmelse af den overfladenære geologi. 
For den dybere del af TEM-tolkningerne (>10 m) er 
tolkningsresultaterne med og uden CR-korrektion i 
det store og hele identiske. 

Ovenstående konklusioner gælder ved sammenlig-
ning mellem SkyTEM systemer der måler den første 
gate med CR-korrektion i omkring 8 µs og uden CR-
korrektion i 11 – 12 µs. Dette kan ikke sammenlignes 
med præ-2009 kortlægninger (med undtagelse af 
udviklingsbetonede kortlægninger som f.eks. Lol-
land), hvor den første gate lå i omkring 18 micro-
sek. Sidstnævnte data opløser i de fleste tilfælde de 
øverste 0 - 20 m med en modstand, der vil være en 
midling over modstanden af de enkelte tyndere lag 
i lagpakken. Hvis der optræder signifikante lavmod-
standslag, vil disse dog ofte blive opløst som selv-
stændige lag.

ellogboringer, så viser Paces-metoden sig ikke over-
raskende at opløse tyndere højmodstandslag i de 
øverste 10 - 15 m bedre end SkyTEM-metoden. Ingen 
af metoderne opløser dog alle detaljer i ellogborin-
gerne. Dette er indlysende da en log per definition 
har en ekstrem høj vertikal opløsning. Den laterale 
opløsning er til gengæld begrænet til få centimeter, 
hvilket betyder, at den ikke kan bruges til at kort-
lægge rummelige ændringer i geologien. 

SkyTEM-metoden er med CR-korrektionen blevet 
betydelig bedre til at opløse meget overfladenære 
højmodstandslag (op til få meter under terræn), 
mens lavmodstandslag fortsat opløses bedst. Høj-
modstandslaget kan dog ikke opløses, men kun 
påvises, hvis det ligger begravet under et lavmod-
standslag og er meget tyndere end lavmodstandsla-
get. Nøjagtigt hvor grænsen går for lagopløsning er 
komplekst, da det afhænger af de specifikke lagtyk-
kelser og modstande. 

De geoelektriske metoder er generelt meget mere 
påvirket af ækvivalenser end TEM metoden; dvs. i 
de fleste tilfælde vil der være bedre opløsning af lag 
med TEM end med geoelektrik (PACES og MEP) og 
specielt lavmodstandslag vil være bedre opløst.

PACES-metoden har, som forventet, en mere de-
taljeret lateral opløsning langs profilet i de øverste 
0-10 m. Dette gør det muligt for PACES-metoden 
at ”se” tynde og mindre højmodstandsindslag som 
ofte kun er meget svagt indikeret i SkyTEM. I begge 
tilfælde vil SkyTEM svagt overvurdere omfanget 
af de meget overfladenære lavmodstandslag. Til 
gengæld fremstår SkyTEM-tolkningerne mere tro-
værdige med dybden (dybere end 5 - 10 m), hvor 
PACES-metoden er præget af ækvivalens, lagunder-
trykkelse og begrænset indtrængningsdybde. 

Modstanden af højmodstandslag (>100 Ωm.) i Sky-
TEM-tolkningerne er generelt lavere end i PACES-
tolkningerne. Dette er forventet, da TEM-metoden 
ikke fastlægger modstanden af højmodstandslag 
med god sikkerhed. Denne forskel mellem PACES- 
og SkyTEM-tolkningerne har dog ikke væsentlig be-
tydning for den geologiske tolkning af resultaterne, 
når de skal anvendes til sårbarhedskortlægning.

8.2 Sammenstillingen af resultater langs 
PACES-profilerne
Undersøgelsen viser, at der generelt er god overens-
stemmelse mellem de forskellige geofysiske metoder, 
deres forskellige fysiske virkemåde taget i betragt-
ning. Med fysisk virkemåde menes deres footprint 
og deres evne til at opløse forskellige lagsekvenser. 

Sammenholdes tolkningen af henholdsvis Paces-
målinger og SkyTEM-målinger med resultater fra 
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De overordnede modstande er pga. anisotropi i de 
geologiske lag 10 – 20 % lavere  for SkyTEM i forhold 
til PACES, og dette skal tages med i betragtning, når 
der laves geologiske tolkninger hvor modstandene 
sammenlignes. I forbindelse med lertykkelsesbereg-
ninger ud fra lagmodstandende, tages denne forskel 
med i beregningen idet øvre grænseværdi for hvor-
når et lag klassificeres som ler, vil være 10 – 20 % la-
vere for SkyTEM end for PACES. 

geofysisk metode i forbindelse med sårbarheds-
kortlægning, hvor der fokuseres på de øverste 20 - 
30m, hvor Paces og i et vist omfang MEP traditionelt 
har været benyttet. 

Der er en række forudsætninger som bør være op-
fyldt for at det generelt kan anbefales at SkyTEM an-
vendes til sårbarhedskortlægning hvis fokus er på 
de helt overfladenære lag. Disse er:

•	 at der er fløjet med en opsætning der tillader 
CR-korrektion.

•	 at de første gate-tider ligger ved 7 – 8 microsek 
eller tidligere.

•	 at alle forhold vedr. kalibrering og CR-højdetest 
i SkyTEM-vejledningen /9/ er overholdt. 

•	 at der er forståelse for metodens fremhævelse 
af lavmodstandslag. 

•	 at metoden ikke anvendes alene, men i sam-
mentolkning med andre ikke- geofysiske meto-
der når sårbarheden skal vurderes. 

Er ovenstående opfyldt, vil der kunne opnås en 
bedre kortlægning af overfladenære lerlag med 
SkyTEM end med PACES, fordi:

•	 SkyTEM har kortlægningsdybde der så rigeligt 
dækker de øverste 30 m af den geologiske model

•	 linjeafstanden er mindre, oftest ned til cirka 170 
m sammenlignet med cirka 250 m for PACES

•	 SkyTEM har en bedre opløsning af lavmod-
standslag end PACES og er i mindre udpræget 
grad følsom over for ækvivalente lagfølger

Det eneste væsentlige forbehold for SkyTEM, sam-
menlignet med PACES, er at der vil være områder 
hvor der ikke kan måles SkyTEM-data pga. koblings-
fænomener. Det vil være inden for en afstand til 
veje og elkabler på 100 – 150 m . Hvis disse områder 
er væsentlige, bør der måles med andre geofysiske 
metoder, som feks PACES eller MEP. 

8.3 Sammenstillingen af resultater fra 
boringerne
Den geologiske lagfølge på borestederne er be-
skrevet og tolket. Der er generelt fundet en god 
overensstemmelse mellem borehulslogs og geo-
logien som den ses i kerneboringerne. Der er også 
hovedsageligt en god overensstemmelse mellem 
El-log og resistivitets-målinger foretaget i labora-
toriet, og de fundne resistivitetsværdier vurderes at 
være typiske for de beskrevne aflejringer. Resulta-
terne vil derved kunne bruges som reference ved 
tolkning af andre resistivitetsmålinger.

Generelt viser PACES-modellerne nærmest boreste-
derne samme overordnede forløb som El-loggen, 
men med et svagere respons.

SkyTEM viser modeller der overordnet svarer til 
geologien. På to boresteder har det dog ikke været 
muligt at opløse tynde overfladenære sandlag om-
givet af lag med lavere modstand.

8.4 SkyTEMs egnethed til sårbarheds-
kortlægning
Når det drejer sig om kortlægning af sårbarheden i 
større dybder er der ingen tvivl om SkyTEM-meto-
dens anvendelighed. Med dybden er antallet af bo-
ringer betydeligt reduceret, så her udgør SkyTEM-
målingerne ofte et uundværligt datagrundlag for i 
det hele taget at kunne gennemføre en sårbarheds-
kortlægning.

I dette projekt har der været fokuseret på hvorvidt 
SkyTEM-metoden også vil kunne udgøre en egnet 
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