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Forord 
 
Med Folketingets vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsloven i 1998 blev det besluttet, 
at der over en årrække skulle foretages en kortlægning af grundvandsforekomsterne i 
Danmark med henblik på fremtidig beskyttelse af drikkevandsressourcen. Kortlægnin-
gen blev i 2003 indbygget i Miljømålsloven, og blev indtil 2006 udført af de nu nedlagte 
amter. 
 
Administrationen af kortlægningsopgaven videreføres nu af statens miljøcentre.  
 
GEUS’s Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning har fået til opgave 
at bistå med udviklingsprojekter, faglig koordinering og udarbejdelse af vejledninger, 
således at kortlægningen så vidt muligt bliver udført mere ensartet, hvor der er tale om 
sammenlignelige problemstillinger. Arbejdet udføres i samarbejde med de statslige 
miljøcentre. 
 
I maj 2008 har Styregruppen for den nationale grundvandskortlægning vedtaget at 
nedsætte en projektgruppe med det formål at udarbejde en nøgletabel. Nøgletabellen 
skal koble information mellem boringernes indtag, modeller og grundvandsforekom-
ster/magasiner.  
 
Det er hensigten, at nøgletabellen skal være landsdækkende, og at tabellen på sigt 
skal kunne benyttes til vandplanarbejde og modellering, kemisk kortlægning, potentia-
lekortlægning samt indberetning til EU m.m.  
 
Arbejdet er udført af: 

Susie Mielby    GEUS 
Joachim Mahrt    Miljøcenter Roskilde 
Christian Wiene Jensen  Miljøcenter Nykøbing 
 
 

Joachim Mahrt har i dette projekt stået for en landsdækkende beregning af indtagets 
bjergart og beliggenhed i modellaget ud fra DK-modellen.  
 
Der er i løbet af projektet holdt 2 møder med Afdeling for Hydrologi, GEUS, som står 
for arbejdet med den nationale vandressourcemodel. Møderne er afholdt med henblik 
på i videst muligt omfang at anvende eksisterende data, og samordne beregningsme-
toder og terminologier med projektet for opdatering af DK-modellen, ”NOVANA-
modelleringsprojektet”. 
 
På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med indtagsdataene i nærværende projekt er 
der udarbejdet forslag til nøgletabellens felter og til det videre arbejde med tabellen. I 
efteråret 2009 er der på baggrund heraf igangsat efterfølgende projekt om etablering af 
en landsdækkende nøgletabel, der sammenkæder boringernes indtag i Jupiterdataba-
sen med modellagene i Modeldatabasen.  
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1. Indledning  
 

1.1 Projektets formål 
Til brug for udarbejdelsen af temaer, hvor der skal foretages udtræk af pejledata, op-
pumpede vandmængder og kemiske analyser mv. er der behov for en nøgletabel.  
 
Nøgletabellen skal koble boringernes indtag med grundvandsmagasinerne og de hy-
drostratigrafiske lag i strømningsmodellerne samt grundvandsforekomsterne i miljø-
målsloven. Nøgletabellen skal i princippet kunne anvendes for forskellige kategorier af 
modeller, således at koblingen af indtag kan ske i forskellige modelskalaer. Ligeledes 
skal opbygningen af nøgletabellen indeholde mulighed for automatisk kontrol. 
 
Informationen om modellag og magasiner kan ikke direkte afledes af boredata, og de 
findes ikke i dag som et felt i Jupiter-databasen.  
 
Det må forventes, at boringsindtagets placering i forhold de hydrostratigrafiske model-
ler vil ændre sig, efterhånden som modellen justeres. Boringsindtagets placering i for-
hold til modellerne kan kun med en vis sikkerhed beregnes automatisk ved sammen-
ligning af indtagets dybde med top- og bundkoten for modellaget. Tabellen skal derfor 
suppleres med lokal viden fra geologerne i miljøcentrene. 
 
Der er således behov for at etablere en tabel, som indeholder oplysningerne om bo-
ringsindtagets placering i forhold til forekomsten af grundvand, og sådan som geolo-
gerne i miljøcentrene finder dem rigtige i forhold til modellen og grundvandsmagasiner-
ne.  
 
 

1.2 Strategi for arbejdet i arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i, at nøgletabellen skal kunne bruges i forbin-
delse med potentialekortlægning, beskrivelse og beskyttelse af magasiner samt over-
vågningen af grundvandet.  
 
Der tages udgangspunkt i etablering af en nøgletabel med reference til DK-modellens 
lag, men principperne i forhold til andre modeller vil være tilsvarende. 
 
For at kunne inddrage miljøcentrenes lokale viden i forhold til DK-modellen, er det fra 
starten af projektet forudsat, at miljøcentrene skal kunne indberette deres viden til en 
central tabel i Miljøministeriet, som etableres på en central server. I første omgang er 
det derfor forudsat i projektet, at miljøcentrenes indberetning for DK-modellen kan ske 
til Miljøcenter Roskilde.  
 
I forbindelse med projektarbejdet er der fremsat ønsker fra alle sider om, at indberet-
ning og lagring i stedet sker til GEUS, og at miljøcentrene i stedet trækker disse data 
fra GEUS over til dem selv, således at dataudtræk kan foretages direkte fra Jupiter-
databasen. Dette ønske er inddraget i projektovervejelserne for det fremtidige arbejde. 
 
For så vidt angår algoritmen til beregning af indtagets placering i lag og magasiner, 
skal der etableres overensstemmelse om beregningsmetoden med NOVANA-
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modelleringsprojektet. Det er i nærværende projektoplæg foreslået, at GEUS om muligt 
leverer beregninger af indtagets placering ud fra DK-Modellens lag til nøgletabellen. 
 
Fra starten har det derfor været tanken at inddrage resultater, procedurer og erfaringer 
fra NOVANA- modelleringsprojektet i videst muligt omfang, og herfra arbejde videre 
med etableringen af den første tabel.  
 
På sigt, når tabellen er oprettet, og der er opnået erfaring med indberetning og brug, 
skal der etableres en vejledning og rutiner for vedligehold/opdatering, herunder auto-
matisk beregning af tilknytning af lag og validering, således at miljøcentrene selv lø-
bende kan ajourføre deres del af tabellen. Når arbejdsgangen for tabellen er indarbej-
det i miljøcentrene, vil tabellen desuden kunne anvendes til opdatering af de hydrostra-
tigrafiske modeller.  
 
I det konkrete projektarbejde med etablering af nøgletabellen tages udgangspunkt i en 
sammenstilling af de tabeller med oplysning om indtag, grundvandsforekomster og 
modellag, som miljøcentrene allerede har etableret i forbindelse med vandplanerne.   
 
Herefter sammenlignes med landsdækkende beregninger, og på den baggrund udar-
bejdes forslag til nøgletabellens felter og til anbefalinger for det videre arbejde med 
tabellen. 
 
 

1.3 Succeskriterier 
Nøgletabellen skal kunne  
 

• bidrage til dataudtræk fra Jupiter-databasen til magasinspecifik kortlægning, 
herunder for eksempel til grundvandspotentialet, lerdæklag og vandkemi i for-
bindelse med den nationale grundvandskortlægning 

 
• bidrage til dataudtræk fra Jupiter-databasen til miljøcentrenes arbejde med 

kvantitative og kemiske analyser i forbindelse med miljømålsloven 
 

• bidrage til udtræk i forbindelse med arbejdet med DK-modellen og andre model-
ler 

 
• bidrage til indrapportering til EEA 

 
Hertil kommer, at nøgletabellen – hvor der er behov for det - skal kunne bruges i for-
bindelse med regionale og lokale modeller.  
 
Afrapportering til EU i større omfang end GRUMO-data forudsætter, at nøgletabellen 
etableres. 
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2. Kobling mellem indtag, model, magasiner og  
forekomster 

 

2.1 Beskrivelse af sammenhæng 
Nøgletabellen består af en liste med oplysning om boringernes indtag, hvor der for 
hvert indtag er oplysning om indtagets placering i grundvandsmagasinet, i grund-
vandsmodellens indvindingslaget og i grundvandsforekomsten. 
 
Når nøgletabellen er etableret, skaber oplysningen om boringernes indtag, modellag, 
magasiner/grundvandsforekomster mulighed for at knytte de forskellige datatyper 
sammen, således at de kan bruges i sammenhæng.  
 
En tilsvarende nøgletabel har i det tidligere Fyns Amt været anvendt i årene 2001-2006 
til vandressourcekortlægning, vandplaner, basisanalyse, modellering og administration 
og meget andet (Mielby et al., 2005).  
 
I figur 2.1 er vist den kobling, som blev foretaget af Fyns Amt, hvor man anvendte en 
nøgletabel, der tog udgangspunkt i grundvandsmagasinernes beliggenhed i forhold til 
boringernes indtag og modellagene i Fyns-modellen. De blå pile på figur 2.2 angiver, 
hvordan man med nøgletabellen herved har gjort det muligt at koble grundvandsmaga-
siner til boringsinformation og modellag, og omvendt koble boringsinformation og mo-
delberegninger til magasiner.  
 
 

GrundvandsmagasinerGrundvandsmagasiner

Borings Borings -- indtagindtag

••KemianalyserKemianalyser
••VandspejlVandspejl
••OppumpningOppumpning

ModelModel--laglag

GrundvandsmagasinerGrundvandsmagasiner

Borings Borings -- indtagindtag

••KemianalyserKemianalyser
••VandspejlVandspejl
••OppumpningOppumpning

ModelModel--laglag
 

 
Figur 2.1. Koblingen i den nøgletabel, som tidligere blev anvendt på Fyn (Mielby, 2006). 
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StatusStatus
•• KemiskKemisk tilstandtilstand
•• PotentialePotentiale
•• IndvindingIndvinding
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Figur 2.2. Illustration af principperne for anvendelse af den nøgletabel til magasin- og lagspeci-
fikke udtræk til statusopgørelser og scenarieberegninger, som den tidligere er blevet anvendt på 
Fyn (Mielby, 2006). 
 
 
Erfaringerne fra Fyn har vist, at grundvandsmagasinerne er stabile som udgangspunkt 
for bestemmelse af indtagenes placering i dem. Det er således nemt at sætte en pro-
cedure op for ændring af referencerne i nøgletabellen, hvis det viser sig, at der er be-
hov for at ændre magasinets placering i den hydrostratigrafiske model som følge af ny 
viden om den geologiske sammenhæng. Der ligger altså i vedligeholdelsesøjemed en 
ganske stærk konstruktion i, at tabellen tager udgangspunkt i magasinerne 
 
Der findes i dag ikke en samlet database over grundvandsmagasinernes beliggenhed i 
Danmark. Det er derfor i dette projekt besluttet at forsøge sig med en beregningsmeto-
de ud fra indtagets placering i DK-modellens lag.  
 
Ved den beregningsmetode, som skal etableres i dette projekt, er ulempen, at indtage-
ne skal placeres i forhold til DK-modellens lag, som udgøres af et grid. For nogle om-
råder kan griddet være relativt udetaljeret i forhold til det aktuelle magasins afgræns-
ning, hvilket gør, at man starter med svageste led i kæden (den fortolkede hydrostrati-
grafiske model) og dermed en stor usikkerhedsfaktor i forhold til behovet i forbindelse 
med administrationen af grundvandet. 
 
Herved har det stået klart, at miljøcentrenes egen opfattelse af sammenhængen mel-
lem indtag, grundvandsmagasiner og forekomster måtte være udgangspunktet for den 
samlede nøgletabel.  
 
Første skridt har dog været at studere de hidtidige erfaringer ved GEUS´ Afdeling for 
hydrologi med henblik på i videst muligt omfang at genbruge resultaterne herfra. 
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2.2 NOVANA-modelleringsprojektets eksisterende  
beregninger 

I forbindelse med NOVANA-modelleringsprojektet er der også etableret en nøgletabel 
med beregninger af indtagslag.  
 
Denne nøgletabel er primært oprettet til brug for tilknytningen af indvindinger til DK-
modelleringen, og tabellen er etableret med udgangspunkt i boringsindtages placering i 
forhold til modellagene (Afd. for Hydrologi, GEUS, a). 
 
Med det formål at anvende materiale fra NOVANA-modelleringsprojektet er der afholdt 
møder med GEUS´ Afdeling for hydrologi. Møderne gik ud på at afklare metodegrund-
lag med henblik på i videst muligt omfang at genanvende NOVANA-
modelleringsprojektets erfaringer og få fastlagt fælles terminologier.  
 
I NOVANA-modelleringsprojektet er beregningsmetoden beskrevet detaljeret i (Afd. for 
Hydrologi, GEUS, b). Væsentlige forskelle mellem den ovenfor skitserede metode og 
nærværende projekt er, at: 

• NOVANA-modelleringsprojektets opgave ikke har været at foretage en unik 
kobling mellem ét indtag og én grundvands-forekomst/magasin, men at sikre en 
fornuftig indplacering af indvindinger og pejlinger i grundvandsmodellen. 

 
• beregningsrutinen er tolket på en anden måde end her ønsket (Indtagets af-

stand til modellag, hvis indtaget beregnes til at være beliggende uden for mo-
dellaget). 

 
• miljøcentrenes egen vurdering af indtagets placering ikke er inddraget. 
 

Disse forhold har gjort, at arbejdsgruppen ikke -  i denne sammenhæng - har fundet 
anvendelse for de i forbindelse med NOVANA-modelleringsprojektet beregnede ind-
tagsdata. 

 
I forbindelse med etablering af nøgletabellen vil der desuden være et behov for at få 
defineret en 
 

• konvention om et versionsnummer og 
 
• konvention om navngivning – se afsnittet om modellag 

 
således, at der hele tiden er fuld klarhed over oprindelsen til beregningen. 
 
I kontakten til NOVANA-modelleringsprojektet er vi i fællesskab kommet frem til,  
 

• at der skal være én og kun én landsdækkende nøgletabel med kobling af indtag 
til DK-modellens lag. 

 
• at der derfor arbejdes hen mod samme beregningsmetode, og at der i nærvæ-

rende projekt med etablering af en nøgletabel i første omgang findes egne ben 
at stå på. Efter Afdeling for Hydrologi, GEUS´ vurdering, er der specielt behov 
for udvikling af nye metoder til beregning af lag i Jylland, idet modellen er mere 
simpel her. Miljøcenter Ribes erfaring tilsiger, at det er sandsynligt, at placerin-
gen af de vandførende lag ikke passer alt for godt med boringernes indtag af 
samme grund. Drøftes videre. 
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• at der etableres en fælles konvention for navnene på modellagene og ver-

sionsnummering for DK-modellen. Afdeling for Hydrologi, GEUS, har hertil ud-
arbejdet en konvention for navnene på modellag, som er omtalt i Afsnit 3.1 om 
modellag. 

 
• at den udarbejdede konvention for DK-modellens lag ikke uden videre må ænd-

res, da dette vil medføre ændringer i de afledte beregnede nøgletabeller. 
 
• at nøgledataene på sigt skal være koblet sammen med Jupiter-databasen. 
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3. Terminologier 
 
Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i, at der på landsplan og regionalt som ud-
gangspunkt skal arbejdes på, at boringens indtag kobles til DK-modellens lag efter en 
nærmere beskrevet konvention. I denne indgår forkortelserne på lagene i DK-modellen 
og miljøcentrenes egen vurdering. 
 
Konventionerne beskrives i dette afsnit. 
 

3.1 Lagene i DK-modellen 
NOVANA-modelleringsprojektet har udarbejdet nedenstående 2 principskitser for mo-
dellagene til den hydrostratigrafiske model i DK-modellen (Afd. for Hydrologi, GEUS a).  
 
Den ene principskitse (figur 3.1) illustrerer forholdene i Jylland, og den anden (figur 3.2) 
bruges på Sjælland og øerne. Der findes ikke pt. en tilsvarende hydrostratigrafisk mo-
del for Bornholm. 
 
 

 
Figur 3.1  Hydrostratigrafisk model for Jylland (Afd. for Hydrologi, GEUS a). For Odderup-
formationen bruges forkortelsen PS1 i Tabel 3.1, for Bastrup-formationen bruges forkortelsen 
PS2, og for Billund- og Ribe-formationerne bruges forkortelsen PS3.  
 
Det bemærkes, at der også findes dale bestående af kvartært sand,somr skærer sig dybt ned 
gennem de tertiære lag og dermed har hydraulisk kontakt til disse. Flere vandforsyninger ind-
vinder fra netop disse.  
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Figur 3.2  Hydrostratigrafisk model for Sjælland (Afd. for Hydrologi, GEUS a). 
  
 
Som udgangspunkt vil den hydrostratigrafiske model i et område være opbygget, så 
den betydende del af indvindingen foretages fra de definerede vandførende lag. Der-
med må det forventes, at hovedparten af de betydende indtag vil være beliggende i 
grundvandsmagasinerne, som udgør en del af de vandførende lag.  
 
Der kan, fx i oplandet til Vadehavet og Kruså/Vidå i Miljøcenter Ribe, være undtagelser 
fra ovenstående i områder med stor markvanding, hvor markvandingen udgør 60 – 70 
% af den samlede indvinding. 
 
Der kan også forekomme sandlinser i lerlag, hvorfra der ikke indvindes, men til gen-
gæld findes pejledata og/eller grundvandskemiske analyser.  
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Der er aftalt følgende navne for de vandførende og ikke-vandførende lag i modellerne 
(se tabel 3.1): 

 
 

Lag i DK-modellen Forkortelse Dækning (Bornholm undtaget) 

Top jordlag (ler, sand, tørv) LST Hele landet 
Kvartær lerenhed, øvre KL1 Hele landet 
Kvartært sand/grus, øvre KS1 Hele landet 
Kvartær lerenhed, øvre/mellem KL2 Hele landet 
Kvartært sand/grus, mellem KS2 Hele landet 
Kvartær lerenhed, mellem KL3 Hele landet 
Kvartært sand/grus, mellem/nedre KS3 Hele landet 
Kvartær lerenhed, mellem/nedre KL4 Hele landet 
Kvartært sand/grus, nedre KS4 Kun Sjælland 
Kvartær lerenhed, nedre KL5 Kun Sjælland 
Prækvartær lerenhed, øvre PL1 Hele landet 
Prækvartært sand/grus, øvre 
(ofte Odderup formation) PS1 Kun Jylland 

Prækvartær lerenhed, mellem PL2 Kun Jylland 
Prækvartært sand/grus, mellem 
(ofte Bastrup formation) PS2 Kun Jylland 

Prækvartær lerenhed, nedre PL3 Kun Jylland 
Prækvartært sand/grus, nedre 
(ofte Ribe eller Billund formation) PS3 Kun Jylland 

Kalk KAL Hele landet 
 
Tabel 3.1 Konvention for lagbetegnelser i DK-modellen. 

 
 
 

KS1 er som udgangspunkt øvre sekundært magasin, KS2 og KS3 er primære magasi-
ner og KS4 sekundært magasin (som dog kun er defineret på Sjælland). 
 
For Bornholm gælder det, at øen er speciel med hensyn til lagstrukturer og modellag. 
Modellag, som på en del af øen bruges til prækvartært sand, bruges i den anden ende 
af øen til sandsten eller skifre. 
 

3.2 Terminologi i forhold til primære tabeller 
For ikke at skabe forvirring og for at kunne søge på alle relevante data, skal der overalt 
i nøgletabellen anvendes standardkoder og -forkortelser. Det gælder DGU nr., indtag 
nr., modelnavn, vandførende lag, grundvandsforekomster og grundvandsmagasiner.   
 
I tabel 3.2 er listet væsentlige objekter med angivelse af, hvor standardkoder og -
formater skal findes. 
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Objekt 
 

 
Oprindelse 
 

 
Format fra 
 

DGU-nr. Jupiter BOREHOLE 
Indtags-nr. Jupiter INTAKE 
Indtagsusikkerhed Miljøcenter  

Terrænkote Jupiter LITHSAMP 

Geologisk beskrivelse Jupiter LITHSAMP 

Modelnavn DK-model  
Modellag DK-model Se tabel 3.1 
Vandførende lag DK-model Se tabel 3.1 

Grundvandsforekomst nr. Vandramme Int. Nr, GW Body 
Code – WFD 

Grundvandsforekomst navn Vandramme National Code 
Hovedopland nr. Vandramme Int. Nr 
Hovedopland navn Vandramme  
Grundvandsmagasin nr. Miljøcenter Magasin-ID 
Grundvandsmagasin navn Miljøcenter  

 
Tabel 3.2 Oversigt over kilder til koder og formater for anvendte objekter. 
 
 
 
Jupiter-databasen styres af Jupiterstyregruppen, og ansvaret for indholdet i databasen 
er defineret i dataansvarsaftalen. De viste tabelnavne stammer fra JupiterXL. 
 
Den internationale kode for grundvandsforekomster består af 64 karakterer og skal 
starte med DK. Den ser således ud: DKx.y.z.w.Navn. Grundvandsforekomstens navn 
ser således ud: DKx.y.z.w. 
I miljøcentrenes arbejde i forbindelse med Vandrammedirektivet er det besluttet, at den 
kun består af 24 karakterer: DK1.2.2.10.HalkaerAa.  

 

3.3 Koblingen til grundvandsforekomster 
Grundvandsforekomsterne er defineret i forbindelse med vandplanarbejdet ud fra prin-
cipper, der tilgodeser overordnede politiske formål og EU (EU, 2006). Det er By- og 
Landskabsstyrelsen, der administrerer udpegningen og navngivningen. 
 
Koblingen til grundvandsforekomster er defineret ud fra oplysninger om grundvandsfo-
rekomstens typologi (type og dybde), som er beskrevet i (Villumsen, 2007). Den nær-
mere kobling til grundvandsforekomst/magasiner kan herefter defineres geografisk.  
 
For en stor del af landet gælder det, at grundvandsforekomsterne er defineret ud fra 
DK-modellens lag. Der er ikke en entydig sammenhæng af beliggenheden af lagene i 
modellen i forhold til dybden af grundvandsmagasinet. Der er ikke officielt taget stilling 
til, hvordan definitionen ændres, når DK-modellen foreligger for hele landet. 
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3.4 Koblingen til grundvandsmagasiner 
Efter Administrationsgrundlaget (By- og Landskabsstyrelsen, 2009) skal afrapporterin-
gen af grundvandskortlægningen indeholde en afgrænsning af grundvandsmagasiner.  
 
Som opfølgning på Administrationsgrundlaget har Projektsekretariatet for grundvands-
kortlægningen igangsat et arbejde med organisering og lagring af disse data.  
 
I nærværende projekt forudsættes det, at grundvandsmagasinerne skal relateres til den 
grundvandsforekomst, de er beliggende i, og at de er vandholdige og betydende. Der 
kan være behov for underopdeling af forskellige praktisk administrative årsager. Ind-
ledningsvist er der behov for en definition og konvention for navngivning af hensyn til 
den videre forvaltning. Det forudsættes endvidere, at magasinerne navngives med føl-
gende terminologi ”Magasin- ID”, hvor tabelstrukturen blandt andet bør indeholder fel-
terne 
 

• Magasin-ID 
• Magasin navn 
• Underopdeling af magasin nr 
• Underopdeling navn 
• Modellag 
• Grundvandsforekomst nr 
• Grundvandsforekomst navn 
• Type 
• Drikkevandskvalitet 
• Hovedopland 

 
Desuden forudsættes det, at databasen skal forefindes i sammenhæng med modelda-
tabasen (www.geus.dk/modeldb). 
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4. Eksisterende data  
 
Arbejdsgruppen har indsamlet foreliggende data fra miljøcentrene i efteråret 2008. De 
indsamlede data er overvejende etableret i forbindelse med miljøcentrenes vandplan-
arbejde og som sådan anvendt til dette arbejde.  
 
Der er i alt indrapporteret 84.085 indtag med oplysninger i forbindelse med etablerin-
gen af nøgletabellen. Heraf er der på 80.266 indtag indrapporteret oplysning om ho-
vedopland, på 70.025 indtag indrapporteret oplysning om grundvandsforekomst, og på 
38.531 af indtagene er der indrapporteret oplysning om modellag (de sidste er fordelt 
på 4 miljøcentre). 
 
I følgende kan ses en oversigt over de indsamlede data: 
 

Miljø-
center 

Antal 
indtag 
ind-
sendt 

Be-
regnet 
af  
miljø-
center 

Anvendt 
Model 

Miljø-
center 
rettet 

Antal 
indtag 
med  
model-
lag  

Antal 
indtag 
med 
grund-
vands-
fore-
komst 

Antal 
indtag 
med 
hoved-
opland 

Kommentar 

         
Aalborg 14.866 ja Egen Nej     0 14.866 14.445  
         
Nykøbing   4.676 ja DK-

model 
Ja   4.676   4.676   4.676  

         
Odense   1.768 ja DK-

model 
og Fyns-
model 

Ja   1.765   1.765   1.765 Tidligere er det 
totale antal 
indtag, der er 
knyttet til mo-
dellag, opgjort 
til 4891 

         
Ribe 29.820 ja DK-

model 
ja 27.820 21.628 29.797  

         
Ringkøbing 24.563 ja Delvis 

egen 
model, 
delvis 
DK-
model 

     0 22.229 24.563 Den del hvor 
DK-modellen er 
anvendt, er kun 
groft opsplittet 
på modellag 

         
Roskilde   4.657 ja DK-

model 
nej   4.267   4.446   4.657  

         
Århus   3.735 ja Egen ja     0      261      363 Der er kun 

oplysninger på 
overvågnings-
boringer. Der er 
her i blandt 
filtre koblet til 
flere lag  

         
I alt 84.085    38.531 70.025 80.266  
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4.1 Kommentarer til miljøcentrenes indrapporterede data 
Miljøcentrenes indberetning og kommentarer i forbindelse hermed er gengivet i afsnit 
10 Bilag. Nedenfor er beskrevet nogle generelle træk for de indrapporterede data. 
 
Indrapportering af indtag 
Alle miljøcentre har indrapporteret indtag, men der er stor forskel på indrapporteringen. 
Nogle har indrapporteret alle boringer med indtag, og nogle har kun indrapporteret bo-
ringer med kemi (beregnet i forbindelse med vandplanerne). Flere har indrapporteret 
boringer uden for miljøcenterets egne grænser. 
 
Modelgrundlag 
Den hydrostratigrafiske model fra DK-modellen er kun delvist anvendt som grundlag for 
vandplanarbejdet.  
 
Miljøcentrene Nykøbing, Odense, Ribe og Roskilde har alle anvendt DK-modellen. Mo-
delversionen fremgår ikke. For Sjællands vedkommende er der formentligt anvendt en 
model, der var kvalitetssikret, mens der for Ribe har været anvendt en meget tidlig ud-
gave af den opdaterede model kombineret med den gamle DK-model.  
 
Miljøcenter Ringkøbing har delvist anvendt DK-modellen, mens resten af Miljøcenter 
Ringkøbing, miljøcentrene Aalborg og Århus har placeret indtagene i forskelligt define-
rede dybdeintervaller. Det hænger blandt andet sammen med, at DK-modellen ikke 
fandtes på etableringstidspunktet i de pågældende områder.  
 
Miljøcenter Odense har anvendt en modificeret (forbedret) version af DK-modellen, 
Fynsmodellen, som er tilrettet vandplanarbejdet. 
 
Ikke alle miljøcentre er tilfredse med modellens nøjagtighed i forhold til opgaven. Spe-
cielt Miljøcenter Ribe har påpeget, at der er meget store uoverensstemmelser i forhold 
til miljøcenterets opfattelse af geologien. 
 
Beregning af indtagenes placering i modellagene 
Beregningen er overvejende, som anført ovenfor, foretaget i forbindelse med vand-
planarbejdet (kemisk tilstand). Fordelingen af boringernes indtag er variabel, og ligeså 
indrapporteringen. 
 
Indtagenes placering i DK-modellens lag er beregnet af miljøcentrene Nykøbing, 
Odense, Ribe, Roskilde samt en del af Ringkøbing. Indtagene på den del af Miljøcenter 
Ringkøbing, hvor der foreligger data for DK-modellen, kan dog ikke fordeles, fordi mil-
jøcenterets inddeling er for grov i forhold til det her opstillede behov. Ikke alle har korri-
geret data, hvis indtaget er blevet beregnet til at have en placering, der ligger uden for 
den hydrostratigrafiske models laggrænser, og beregningsmetoden er variabel. 
 
For Fyns vedkommende forelå der fra tidligere en tabel med alle indtag koblet til Fyns-
modellen (Hedeselskabet, 2005), hvoraf de 1768 af de i alt 4891 indtag, der tidligere er 
blevet koblet til modellag, er modificeret til vandplanmodellen og indberettet (kemi). Det 
totale antal indtag er – til sammenligning - i 2005 blevet opgjort til 10.371. 
 
Beregning af indtagenes placering i grundvandsforekomsterne 
Hovedparten af miljøcentrenes afrapportering af indtag er blevet koblet til en grund-
vandsforekomst, og næsten alle er koblet til et hovedopland. Miljøcenter Århus har i 
forbindelse med dette projekt alene indrapporteret placering for overvågningsboringer, 
fordi det ville kræve for mange ressourcer at få genereret data. 
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4.2 Illustration af fordelingen af indrapporterede data 
På de følgende sider ses en illustration af fordelingen af data. 
 

 
 
Alle data. Af figuren ses dækningen af indrapporterede indtag på landsplan. 
 

 
 
Indrapporterede indtag, hvor der er oplysning om grundvandsforekomst. 
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Indrapporterede indtag i KS1. Der er kun registreret indtag i KS1 i miljøcentrene Ribe, Odense, 
Roskilde og Nykøbing. 
 

 
 
Indrapporterede indtag i KS2. Der er kun registreret indtag i KS2 i miljøcentrene Ribe, Odense, 
Roskilde og Nykøbing. 
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Indrapporterede indtag i KS3. Der er kun registreret indtag i KS3 i miljøcentrene Ribe, Odense, 
Roskilde og Nykøbing. 
 

 
 
Indrapporterede indtag i KS4. DK-modellens lag KS4 findes kun på Sjælland og Lolland-Falster. 
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Indrapporterede indtag i PS1. DK-modellens lag PS1 findes kun i Jylland, og PS1 er kun regi-
streret i Miljøcenter Ribe. 
 

 
 

Indrapporterede indtag i PS2. DK-modellens lag PS2 findes kun i Jylland, og PS2 er kun regi-
streret i Miljøcenter Ribe. 
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Indrapporterede indtag i PS3. DK-modellens lag PS3 findes kun i Jylland, og PS3 er kun regi-
streret i Miljøcenter Ribe. 
 

 
 
Indrapporterede indtag i KAL. KAL er kun registreret i miljøcentrene Odense, Roskilde og Ny-
købing. 
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5. Beregning ud fra DK-modellen 
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende forslag til principper for en automatiseret be-
regningsrutine. 
 

5.1 Krav til ny beregning 
 
Beregningsprincip 
Den nye beregning skal bygge på en automatisk udsortering i forhold til modellen.  
 
Det overordnede princip er, at der i første omgang tages udgangspunkt i indtagets pla-
cering i DK-modellen. Hvis indtagsmodellaget ikke stemmer geologisk overens med 
indtagsbjergarten, så gives et nyt beregningsforslag til et indtagsmodellag (baseret på 
aftale med det involverede miljøcenter). Hvis de heller ikke stemmer overens, forbliver 
det anvendte felt tomt. Hvis miljøcenteret har angivet et forslag, så bruges dette. 
 
Definition af begreber 
Indtagsbjergarten og indtagsmodellaget opfattes normalt som den bjergart, der indvin-
des vand fra i et område. Begreberne anvendes her som et udtryk for, hvilken hen-
holdsvis bjergart og modellag der er beregnet (maskintolket) til primært at levere 
grundvand til indtaget. Datagrundlaget for tolkningen er lithsamp tabellen i JupiterXL. 
 

• Beregnet indtagsbjergart:  
Indtagsbjergarten kan beregnes på mange forskellige måder. Dels kan man 
finde den magasinaflejring, der findes mest af inden for indtaget. Alternativt kan 
problemet anskues ud fra en hydraulisk synsvinkel ved at gætte på magasin-
bjergarternes hydrauliske ledningsevne, og derigennem finde den bjergart med 
størst transmissivitet indenfor indtaget. For at undgå en uhensigtsmæssig tilde-
ling af indtagsbjergart, når der findes flere forskellige magasin-lag inden for top 
og bund af et indtag, kan det være nødvendigt at gruppere bjergarter. F.eks. 
hvis der inden for et indtag findes 5 meter kvartært smeltevandssand (ds) og 5 
meter kvartært smeltevandsgrus (dg) grus samt 6 meter Miocænt sand, vil ind-
tagsbjergarten uden en gruppering blive Miocænt sand. Ved en gruppering af 
de kvartære magasin-aflejringer, vil den grupperede bjergart kvartært sand- og 
grus blive tildelt som indtagsbjergarten. Dette er formentlig mere korrekt. 

. 
• Beregnet indtagsmodellag  

Begrebet anvendes som udtryk for hvilket geologisk modellag, som indtaget er 
tolket til primært at modtage grundvand fra. Indtagsmodellaget kan både bereg-
nes automatisk efter forskellige kriterier, eller bestemmes ud fra nogle mere 
kvalitative vurderinger. 
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5.2 Felter i Nøgletabellen 
Der er følgende felter i nøgletabellen: 

• DGU nr. 
 
• Indtag nr.1 

 
• MC 
 
• MC kontaktperson 

 
• Terrænkote (Jupiter) 

 
• Terrænkote (DHM)2 

 
• Evt. forskel Jupiter - DHM 

 
• Angivelse af TerrænKote indmålings-usikkerhed (Tages fra Jupiter) 

A. DGPS, Nivelleret 
B. GPS 
C. Kortblad 
D. Beregnet ud fra DHM  
E. Manglende (Dags dato findes der 25.352 boringer uden terrænkote i 

Jupiter) 
 
• Angivelse af Indtagsusikkerhed. Der anvendes følgende klassifikation: 

A. Både TopKote og BundKote på indtag findes  
B. Kun BundKote på indtag 

 Topkote sættes til BundKote -2 meter 
C. Kun TopKote på indtag  

 Bundkote sættes til TopKote +2 meter 
D. Hverken TopKote eller BundKote på indtag 

 TopKote = Boringens dybdekote +3 meter,  
BundKote = Boringens dybdekote +1 meter 

E. Ingen indtag (kalkboring)  
 TopKote = ForerørsBundKote,  

BundKote = Boringens dybdekote.  
 

• TopKote på indtag, der bruges (top øverste filter på indtaget) 
 

• BundKote på indtag, der bruges (bund nederste filter på indtaget) 
 

• Model (i dette tilfælde DK-modellen) 
 
• Modelversion  

 
• Beregningstidspunkt og initialer 

 
 

                                                 
1 Måske skal stamme nummer med også 
2 Optimal at have med som kontrol, men ikke et ”must” 
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Beregning af Indtagsbjergart 
 
• Beregnet indtagsbjergart  

o  Der er 3 muligheder 
1. Den bjergart, som indtaget er mest indenfor  
2. Det lag, som er mest vandførende inden for indtaget 
3. Det lag, som har den højeste T = k*b (hvor k= permeabilitet, b= tyk-

kelse) inden for indtaget 
Arbejdsgruppen anbefaler løsning nr. 3. Dette indebærer dog, at der 
skal være enighed om k-værdier.  
 
Kalkens permeabilitet anbefales sat højt, så kalken i kalkboringerne kun 
med få undtagelser udpeges som indtagsbjergart.  

 
• MC tolket indtagsbjergart samt tidspunkt og initialer 

o Hvis en geolog har tolket en indtagsbjergart, så skrives det her. 
 

• Indtagsbjergart, der bruges 
o Hvis der foreligger MC tolket indtagsbjergart, så bruges den, ellers bru-

ges den beregnede bjergart. 
 
• Kommentar indtagsbjergart 

o Kommentar skal indeholde initialer og dato. 
 
Beregning af Indtagsmodellag3 

 
• Beregnet indtagsmodellag 

o Der er 3 muligheder: 
1. Det lag, som indtaget er mest indenfor (kan både være magasin og 

akvitard lag) 
2. Det magasin/modellag, som har størst mægtighed indenfor indtaget 

(er primært et magasin/modellag, med mindre indtaget udelukkende 
står i akvitard lag). 

3. Det modellag, som har den højeste T = k*b (hvor k= permeabilitet, 
b= tykkelse) inden for indtaget (er primært et magasin/modellag, 
med mindre indtaget udelukkende står i akvitard lag). 

Arbejdsgruppen anbefaler løsning nr. 3. (Indebærer som nævnt ovenfor, 
at der skal være enighed om k-værdier). 

 
• Beregnet indtagsmodellag er flyttet (Ja/nej) 

o Hvis indtaget udelukkende står inden for et eller flere akvitard lag, kan 
det forsøges at finde det nærmeste sandsynlige magasin/modellag. 
Øvelsen indebærer, at der tages stilling til, hvor langt indtagsmodellaget 
må flyttes i den vertikale retning. Der sættes kriterier op i samarbejde 
med de lokale miljøcentre. 

 
• Beregnet indtagsmodellag – Endelig 

o Hvis indtagsmodellaget er flyttet, står denne værdi i feltet, ellers står der 
det almindeligt beregnede indtagsmodellag. 

                                                 
3 Det skal overvejes, om der skal laves plads til flere modeller ud over DK-modellen. Hvis der skal gøres plads til, at et 
indtag kan indplaceres i henhold til flere forskellige hydrogeologiske modeller, skal der være felter til at håndtere dette. 
F.eks. modelskala (national/regional/lokal) samt modelnavnet. Af hensyn entydighed børe man så nok oprette 2 hjælpe 
tabeller: Én til modelnavne og én til modellag. 
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• Forskel mellem indtagsbjergart og indtagsmodellag (Ja/Nej)  

o Inden for indtagsbjergarten grupperes de forskellige mulige lagbjergar-
ter. Hvis f.eks. indtagsbjergarten er tolket / beregnet til kalk, men ind-
tagsmodellaget er kvartært sand, skrives et Ja. 

 
• MC tolket samt tidspunkt og initialer 

o Miljøcentrene tildeler indtaget til et modellag og skriver dette ind i feltet. 
Dvs. der står kun noget i feltet, hvis en miljøcentermedarbejder har tol-
ket på indtaget. 

 
• Indtagsmodellag, der bruges (Det til enhver tid gældende indtagsmodellag) 

o Feltet opsummerer ovennævnte felter, således at der findes et felt med 
det til enhver tid officielle indtagsmodellag. 

 
Hvis der foreligger et tolket modellag fra MC, så anvendes det. Hvis der 
ikke foreligger et tolket modellag, og der ikke er uoverensstemmelse 
mellem indtagsbjergart og indtagsmodellag, så anvendes det beregnede 
indtagsmodellag, ellers er feltet tomt. 

 
• Kommentar indtags modellag 

o Kommentar skal indeholde initialer og dato. 
 

Beregnet beliggenhed i grundvandsforekomst og magasin 
 

• Beregnet Grundvandsforekomst samt tidspunkt og initialer (hvis den ikke kan 
beregnes automatisk). 

 
• MC tolket Grundvandsforekomst samt tidspunkt og initialer. 

 
• Grundvandsforekomst, der bruges 

o Hvis der foreligger en tolket forekomst fra MC, så anvendes den. Ellers 
anvendes den beregnede Grundvandsforekomst. 

 
• Kommentar Grundvandsforekomst 

o Kommentar skal indeholde initialer og dato. 
 
• Beregnet Grundvandsmagasin samt tidspunkt og initialer. 
 
• MC tolket Grundvandsmagasin samt tidspunkt og initialer. 

 
• Grundvandsmagasin, der bruges 

o Hvis der foreligger et tolket grundvandsmagasin fra MC, så anvendes 
den. Ellers anvendes det beregnede grundvandsmagasin. 

 
• Kommentar Grundvandsmagasin 

o Kommentar skal indeholde initialer og dato. 
 

 
• Generelle kommentarer 

o Kommentar skal indeholde initialer og dato. 
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5.3 Illustration af resulterende modellag 
Fordelingen af de resulterende indtag med modellag - det vil sige beregnede modellag 
med substitution af de tidligere viste miljøcenter tolkninger, hvis de forefindes - er gen-
givet på nedenstående figurer. Formålet er at give et indtryk af den potentielle informa-
tionsmængde, såfremt alle data indgår i nøgletabellen. 
 
Der er i alt 115.436 indtag i tabellen, heraf er der fordelt modellag på 101.263 indtag.  
 
På de følgende sider ses en illustration af fordelingen af data. Det bemærkes dog, at 
der ikke er vist alle indtag på Fyn, og at der slet ikke er fordelt indtag på Bornholm. 
 
 
 

 
 
Alle beregnede data. Af figuren ses dækningen af indtag på landsplan. 
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Beregnede indtag i KS1. 
 

 
 
Beregnede indtag i KS2.  
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Beregnede indtag i KS3. 
 

 
 
Beregnede indtag i KS4. DK-modellens lag KS4 findes kun på Sjælland og Lolland-Falster. 
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Beregnede indtag i PS1. DK-modellens lag PS1 findes kun i Jylland. 
 

 
 
Beregnede indtag i PS2. DK-modellens lag PS2 findes kun i Jylland.  
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Beregnede indtag i PS3. DK-modellens lag PS3 findes kun i Jylland.  
 

 
 
Beregnede indtag i KAL. 
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6. Sammenligning af eksisterende og beregnede data 
 
I dette afsnit sammenlignes de data, som miljøcentrene har indrapporteret med de ud-
førte beregninger ud fra DK-modellen, som blev beskrevet afsnit 5.  
 
Der er i alt beregnet på 115.436 indtag og beregnet modellag for 98.046 lag (Fyn 
mangler). Til sammenligning har miljøcentrene indrapporteret 84.085 indtag i forbindel-
se med etableringen af nøgletabellen. Heraf er der fordelt 38.531 indtag på modellag (4 
miljøcentre). Det betyder, at der er potentiel mulighed for at fremskaffe information om 
flere indtag. Ved kombination er der i alt dermed oplysninger om lag i 101.263 indtag. 
 
I nedenstående tabel kan ses en oversigt over de indrapporterede data i forhold til de 
beregnede (ukorrigerede) modellag: 
 
 
Miljøcenter Antal 

indtag 
ind-
sendt 

Antal ind-
sendte 
indtag 
med    
modellag  

Heraf er 
beregnet 
modellag 

Antal 
med 
ens 
model-
lag 

Antal med 
modellag 
ukendt i 
begge ta-
beller 

Kommentar 

       
Aalborg 14.866      0 13.592      -  1.274 Modellag ikke 

indrapporteret 
       
Nykøbing   4.676   4.676   4.638   4.337    0  
       
Odense   1.768   1.765     0      0    0 Fyn er ikke be-

regnet 
 

       
Ribe 29.820 27.820 27.530 14.845     497 Forskel i bereg-

nings-metode 
       
Ringkøbing 24.563     0 23.138      -  1.425 Den del, hvor 

DK-modellen er 
anvendt, er kun 
groft opsplittet på 
modellag, og er 
derfor ikke brugt 

       
Roskilde   4.657   4.267   3.960   3.960     390  Samme metode. 

Bornholm mang-
ler 

       
Århus   3.735     0   2.825      -     910 Modellag ikke 

indrapporteret 
       
I alt 84.085 38.531 75.683 23.142  4.496  
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6.1 Kommentarer til dataene 
 
Indrapportering af indtag 
Sammenligning af de indrapporterede data med de beregnede viser, at der umiddelbart 
opnås adgang til væsentligt flere data - og en mere homogen fordeling af data - hvis 
der tages udgangspunkt i de beregnede data. Dette gælder naturligvis især de miljø-
centre, der ikke tidligere har brugt DK-modellen som udgangspunkt for indberetning af 
indtag (Aalborg, Århus og delvist Ringkøbing). 
 
Det forudsættes dog, at beregningen er rigtig. Det er derfor vigtigt, at der er enighed 
med miljøcentrene om indtagenes placering i modellagene og principperne for bereg-
ningen. 
 
Sammenligning af indtagenes placering i modellagene 
Det ses, at der er forholdsvis stor overensstemmelse med dataene for Nykøbing og 
Roskilde, hvilket naturligvis hænger sammen med overensstemmelse mellem de 
indrapporterede data og beregningsmetoden.  
 
Generelt kan det forventes, at beregningsmetoden er mere usikker i Jylland end den 
resterende del af Danmark som følge af mindre boringstæthed, samt at DK-modellens 
geologiske og hydrostratigrafiske model – i modsætning til Sjælland, Fyn og øerne – 
ikke nødvendigvis er identisk i Jylland.  
 
For Ribes vedkommende er der kun sammenfald mellem de to beregningsmetoder for 
godt 50 % af indtagenes vedkommende, hvilket tilskrives forskel i beregningsmetoden, 
hvor Ribe dels har anvendt midtpunktet af indtaget som udgangspunkt og dels har kor-
rigeret modellagets placering manuelt. Eksemplet illustrerer udmærket, hvor vigtigt det 
er, at der er overensstemmelse om principperne for beregningsmetoden. 
 
For Odense, Århus, Ringkøbing og Aalborg kan indberetningen og beregningen af lag 
ikke sammenlignes, fordi der enten ikke er beregnet lag (Odense) eller indrapporteret 
modellag fra miljøcenterets side (Århus, Ringkøbing og Aalborg). 
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7. Det videre arbejde, når tabellen er etableret 
 
Efter iværksættelsen af nøgletalsprojektet i 2008 er der i forbindelse med Den Nationa-
le Grundvandskortlægning udarbejdet et administrationsgrundlag for kortlægningen 
(By- og Landskabsstyrelsen, 2009). Af administrationsgrundlaget fremgår, at kortlæg-
ningen skal munde ud i kort over magasinernes beliggenhed og om muligt magasin-
specifikke lertykkelseskort og potentialekort. 
 
Etablering af databaser med grundvandsmagasinernes rumlige beliggenhed, lertykkel-
ser og potentialer vil have stor betydning for den videre administration, fordi hovedpar-
ten af de betydende drikkevandsressourcer forekommer her, og databasen med disse 
vil derfor have betydning for den almindelige bevidsthed om grundvandsmagasinernes 
beliggenhed, deres beskyttelse og af grundvandets dybde og strømning (Mielby et al., 
2009). 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af eftersommeren 2009 har udarbejdet et 
projektforslag, hvor der arbejdes med nærmere definition, tabelstruktur og lagring af 
magasinafgrænsninger, lertykkelser og grundvandspotentialer, ligesom der arbejdes 
med automatiserede udtræk fra Jupiter-databasen. 
 
Viden om grundvandsmagasinernes beliggenhed vil i sig selv også være til stor gavn 
for den videre udvikling / opdatering af nøgletabellen og DK-modellen, hvor der umid-
delbart kan skitseres 2 scenarier for opdatering af tabellen: 
 
DK-modellen opdateres 
Hvis nøgletabellen (som sket her i projektet) fremover fortsat skal opdateres i forhold til 
DK-modellen, så vil nøjagtigheden af nøgletabellen ikke blive forbedret, før end der er 
sket en opdatering af modellen og derefter foretaget en beregning af beregningslaget. 
Dette vil typisk ske i forbindelse med opdatering af DK-modellens opdatering, og der-
med med forventeligt flere års mellemrum. Dette vil desuden – hvis der foreligger ind-
beretning fra miljøcenteret om indtagets placering - ikke have betydning for det an-
vendte modellag i nøgletabellen.  
 
Grundvandsmagasin foreligger 
Dét, at der foreligger en detaljeret rumlig model for et grundvandsmagasin, betyder, at 
der også i forbindelse med kortlægningen er etableret viden om, hvilke boringer der er 
sat i magasinet, og at miljøcenteret herved let kan indsætte magasin nummer og lagbe-
tegnelse for modellen i nøgletabellen.  
 
Herved bliver indtaget mere præcist i nøgletabellen, da det efter de foreslåede bereg-
ningsprincipperne er miljøcenteret vurdering, som benyttes til udtræk af data. 
 
Hvis miljøcenteret derfor opdaterer deres felt med grundvandsmagasin og grundvands-
forekomst i forbindelse med afrapporteringen, vil miljøcenteret (og andre administrative 
myndigheder) have umiddelbar adgang til de nyeste korrigerede data.  
 
Alt taler således for, at den etablerede nøgletabel fremover med fordel vil skulle opda-
teres i forbindelse med indrapporteringen af grundvandsmagasiner. 
 
Hvis der er meget store uoverensstemmelser mellem miljøcenterets opfattelser af ind-
tagenes placering og modelberegningerne, vil det være oplagt at undersøge, om der 
kan laves forbedringer, idet der så kan være fejl på den ene eller anden side. 
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8. Konklusioner og anbefalinger 
 

8.1 Resultater 
Der er indrapporteret tabeller fra miljøcentrene, som indeholder i alt 84.085 indtag, 
hvortil der er koblet 70.025 forekomster, der umiddelbart kan anvendes til det videre 
arbejde med indrapportering til EU. Af de indrapporterede indtag er 38.531 knyttet til et 
modellag.  
 
På grund af arbejdspres i miljøcentrene har det ikke umiddelbart været muligt at nå at 
få sammenfattet de indsamlede data fra miljøcentrene, således at GEUS har kunnet 
bruge dem til EEA-indberetningen den 1. oktober 2008, som det oprindeligt var ønsket 
fra projektets start. 
 
Projektet har dokumenteret, at den indledende samling af miljøcentrenes koblinger af 
boringernes indtag med modellag er for utilstrækkelige og inhomogene til umiddelbart 
at kunne bidrage til for eksempel landsdækkende kortlægning af grundvandspotentialer 
mv. 
 
Projektgruppen har derfor målrettet arbejdet på at etablere forudsætninger for etable-
ring af en landsdækkende nøgletabel, hvor der er arbejdet med forslag til terminologier, 
beregningsmetode og tabelindhold, således at der efterfølgende kan etableres en ta-
bel. Med anvendelse af DK-modellen vil der være mulighed for tilknytning af væsentligt 
flere boringsindtag til lag. 
 
Der er behov for at få beregningen af modellag og indtagsbjergarten automatiseret 
mest muligt, og ligeledes er der behov for at få identificeret placeringen af indtaget i 
forhold til grundvandmagasinerne, således at indtaget ”placeres” der, hvor hovedparten 
af grundvandet indvindes fra.  
 
De resulterende beregnede modellag vil ikke altid være i overensstemmelse med den 
lokale viden. En implementering af en sådan tabel forudsætter samarbejde med de 
lokale miljøcentre, således at den lokale geologi inddrages i videst muligt omfang. 
 
Af hensyn til det efterfølgende arbejde med modelberegningerne forudsættes samar-
bejde med NOVANA-modelleringsprojektet, for at model-arbejdet kan udnytte den loka-
le viden mest muligt.  
 
Det er hensigtsmæssigt, at beregningsalgoritmen – indtil der foreligger en eksakt tabel i 
Jupiter-databasen - udføres i snæver sammenhæng med NOVANA-modelleringen.  
 
Det anbefales, at indtagene udover modellag og grundvandsforekomster også kobles 
til grundvandsmagasiner, som efter Administrationsgrundlaget (By- og Landskabssty-
relsen, 2009) skal afrapporteres i forbindelse med grundvandskortlægningen. I de om-
råder, hvor der foreligger en afgrænsning af grundvandsmagasiner, vil opdateringen af 
nøgletabellen på sigt kunne blive mere præcis og effektiv. 

 
Nærværende rapport danner baggrund for et efterfølgende projekt om etablering af en 
landsdækkende nøgletabel, der sammenkæder boringernes indtag i Jupiterdatabasen 
med modellagene i Modeldatabasen.  
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8.2 Behov for konsensus om beregningerne og tabelindholdet 
Det er vigtigt, at der er konsensus om beregningsmetoden, hvis den skal forventes 
anvendt af alle involverede.  
 
I nedenstående er listet en række punkter, hvor der skal skabes overensstemmelse 
med miljøcentrene og Afd. for Hydrologi, GEUS: 
 

• Beregning ud fra permeablitet 
Hvis modellag og indtagsbjergart beregnes ud fra lagets permeabili-
tetsværdier, så skal der skabes enighed om benyttede k-værdier for de 
forskellige bjergarter. 

 
• Definition af top og bund indtag 

I ovenstående er top indtag defineret som top øverste filter, og bund ind-
tag som bund nederste filter. Der skal tages hensyn til stamme. 

 
• Beregning af indtag 

Det skal bemærkes, at flere miljøcentre har beregnet modellag ud fra be-
liggenhed af midt indtag, og herefter top indtag. Der skal ske en afklaring 
af, hvordan beregningen skal foretages. Ved samme lejlighed skal over-
vejes, hvordan beregningen skal håndteres, hvis indtagsbjergarten består 
af kalkbjergarter. 

 
• Flytning af lag – hvor meget 

Der kan være lokale forskelle på, hvor meget man vil acceptere, at et ind-
tag ligger uden for et magasin ved beregningen. Det skal samtidig define-
res, hvordan eventuel tilknytning til sandlinser i lerlag foretages. 

 
 

8.3 Det videre arbejde – hvem gør hvad 
Umiddelbart er der behov for at arbejde videre med den del af nøgletabellen, der kob-
ler indtagene til modellagene. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at følgende konkrete 
arbejde iværksættes 
 

• Beregningsmetoden afklares endeligt i samarbejde med de enkelte miljøcentre 
og NOVANA-modelleringsprojektet. Formålet er at finde den metode, der ram-
mer geologien bedst i de enkelte miljøcenterområder. Beregningsmetoden do-
kumenteres 

 
• Der etableres en høring omkring indholdet i tabellen, som projektgruppen ind-

arbejder 
 
• Der samarbejdes med Geologisk Datacenter, GEUS, om forslag til lagring i Ju-

piter-databasen 
 
• Der foretages en ny beregning for hele landet. Behovet for beregningsrutinens 

kobling til NOVANA-modelleringsprojektet afklares i den sammenhæng. 
 
• Miljøcentrene indarbejder deres forslag i nøgletabellen. 
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• Projektgruppen udarbejder en opdateringsvejledning, hvor der tages stilling til, 

hvordan fremtidig vedligehold af tabellen skal ske i forhold til magasiner og mo-
delberegninger. 

 
Arbejdet bør udføres i snæver sammenhæng med indsamling af oplysninger om ma-
gasiner i forbindelse med opsamling på grundvandskortlægningens GIS-data. 
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10. Bilag 
 
Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af data-leverancen fra miljøcentrene og de-
res egne kommentarer til det leverede materiale. 
 
 

10.1  Miljøcenter Aalborg 
Kontaktpersoner: Søren Bagger 
Søren Bagger har stået for koblingen mellem forekomster og indtag.  
 
Forekomsterne 

- Terrænnære følger Cowis udpegning af grundvandsforekomster 
 
- Regionale ligger under filter/boringsdybde på 25 meter. 

 
- Dybe ligger under 75 meters dybde 

 
Konklusion: Denne model følger ikke DK-modellen. Er beskrevet nedenfor. 

 
Data 

- Beliggenheden af indtaget i en forekomst er beregnet med udgangspunkt i 
midtpunktet mellem indtagets top og bund. Hvis disse oplysninger ikke findes er 
boringsdybden anvendt. 

 
- Der foreligger en nøgletabel, som kobler indtag med forekomster. Der er i første 

omgang kun udsorteret indtag på kemidata. Resten kan nemt beregnes efter 
samme model. 

 
- Der foreligget pt. data for 14 866 indtag.  

 
Model 
Der findes ingen model for området 
 
Det videre arbejde 
? 
 
Materiale fra MC Aalborg 
 

Fra: Bagger, Søren [sorba@aal.mim.dk] 
Sendt: 8. september 2008 12:42 
Til: Mielby, Susie 
Emne: Indtag med GrundvandsforekomstID 
 
Vedhæftede filer: Vejledning - Placering af indtag i fore-
komster.txt; 
boringer_m_GVFID.zip 
 
Hej Susie 
 
Her er et Shape-tema med boringerne/indtagene indenfor MC 
Aalborgs område, hvor jeg har sat GrundvandsforekomstID på. 
ForekomstID sidder på den næstsidste kolonne. 
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Jeg har medtaget de oplysninger i temaet, som jeg har brugt 
til at beregne, om indtaget sidder terrænnært, regionalt 
eller dybt. Vejledningen i den beregning vedlægger jeg lige 
igen. 
Det kan sikkert også bruges til at lave en kvalitetssikring 
af, at oplysningerne kommer på det rigtige indtag. 
 
Bemærk, at temaet kun indeholder de boringer, hvor der er 
kemi på (det udtræk havde jeg i forvejen). Så må du jo sige 
til, hvis jeg skal prøve at lave på resten - det tager nok 
bare lidt længere tid. 
 
Mvh Søren 
 
 
Placeringen af boringers indtag i de forskellige forekom-
ster(vertikalt) er i Miljøcenter Aalborg gjort ud fra føl-
gende kriterier: 
 
Indtagets placering i meter under terræn: 
0-20  mut: Terrænnær 
20-75 mut: Regional 
75-   mut: Dyb 
 
Ved angivelse af indtagets dybde er taget udgangspunkt i 
MIDTPUNKTET mellem indtagets top og bund. Hermed sikres, at 
den største del af indtaget er beliggende i den forekomst, 
som indtaget placeres i. Hvis der ikke er oplysninger om 
indtagstop og -bund anvendes boringsdybden. 
 
Selve udtrækket er foretaget med forespørgslen  
AALfspIndtag_i_forekomster 
i databasen  
M:\Ministeriet\miljøcentre\Grundvand\jokma\KemiDataVandplan
\Aalborg_KemiDataVandplan.mdb 
 
 
17. december 2007/Hanne Birch, Jeppe Bender Jørgensen, Sø-
ren Bagger 

 
 

10.2  Miljøcenter Nykøbing 
Kontaktpersoner: Christian Wiene Jensen 
 

- Christian har stået for koblingen mellem forekomster og indtag.  
 
Forekomsterne 

- Er udpeget efter lagene i DK-modellen. 
 

Konklusion: denne model følger DK-modellen. 
 
Data 

- Der foreligger en nøgletabel, som kobler indtag med forekomster.  
 
 

Model 
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DK-modellen 
 
Det videre arbejde 
? 
 
 

10.3  Miljøcenter Odense 
Kontaktpersoner: Lisbeth Lauritsen 
 

- Lisbeth har stået for koblingen mellem forekomster og indtag.  
 
Forekomsterne 

- Udpeget efter lagene i DK-modellen og Fyns-modellen. 
 

Konklusion: denne model følger DK-modellen. 
 
Data 

- Der foreligger en nøgletabel, som kobler indtag med forekomster. Tabellen hid-
rører fra en eksisterende tabel med alle indtag, som var beregnet ud fra maga-
sinafgrænsninger og Fyns-modellen, som var en forfining af DK-modellen.  

- Der sendes kun indtag med kemioplysninger, hvilket måske er det halve af den 
oprindelige nøgletabel på Fyn.  

 
Model 
DK-modellen 
 
Det videre arbejde 
? 
 

10.4 Miljøcenter Ribe 
Kontaktpersoner: Clea Schneider 
 
Søren Bagger og Sophie Hohwü-Christensen, Ålborg har stået for koblingen mellem 
forekomster og indtag.  
 
Forekomsterne 

- Magasinerne (indtagene) er koblet til lagene i DK-modellen i det omfang de har 
kontakt til magasinerne, se nedenfor. 

 
- Indtag placeret i lerlag er herefter knyttet til over- eller underliggende magasin-

lag 
 
- Koblingen til forekomster er herefter foretaget via GIS-tabeller over forekom-

sternes udbredelse 
 
Konklusion: Denne model følger DK-modellen. 

 
Data 

- Der foreligger en nøgletabel, som kobler indtag med forekomster.  
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- Der er en del kommentarfelter i nøglefelterne, som er henlagt til et egentligt 
kommentarfelt. De er rettet nu. 

 
- Der mangler en udsortering af boringer udenfor Miljøcenter-grænsen 

 
Model 
MC Ribe er stærkt utilfreds med modellen 
 
Det videre arbejde 
Det skal overvejes, hvordan den endelige tabel skal samles med de øvrige Miljø-
centres. 
 
Materiale fra MC Ribe 
 

Revideret notat vedrørende placering af filtre 
Arbejdet er sat i gang af Susanne og Anne i forbindelse med vandplanar-
bejdet mens GIS-delen er udført af Sophie Hohwü-Christensen. Nov. 
2007 – feb. 2008  
 
 
Vi har forsøgt at placere filtrene ud fra de laggrænser, der er i DK model-
len.  
Der er flere måder hvorpå man kan placere disse filtre. Der er derfor lavet 
en liste, der i prioriteret rækkefølge skal koble filtre til geologiske lag. I 
første omgang er placeringen sket i selve magasinerne.   
 
Magasiner (lag): 
Top (grid) Bund (grid) Navn i DK model 
sjyll-ks1t sjyll-ks1b ks1 
sjyll-ks2t sjyll-ks2b ks2 
sjyll-ks3t sjyll-ks3b ks3 
sjyll-oddt sjyll-oddb Odd 
sjyll-bast sjyll-basb Bas 
sjyll-bilt sjyll-bilb Bil 
sjyll-ribt sjyll- ribb Rib 
  
Filter: 
1. Filtrets midtpunkt : fil_midt   
2. Filtrets top : KoteTopNy  
3. Filtrets bund : KoteBundNy  
 
Resultatet ligger i følgende kolonner i GIS tabellen:  
Midtpkt 
Top 
Bott 
 
Placeringen er sket på følgende måde: Hvis midt af et filter ligger mellem 
top og bund af et magasin tilskrives navnet på laget i tabel. Et eksempel 
kunne være: hvis midt af filter ligger mellem top af kvartært sand 1 (sjyll-
ks1t) og bund af kvartært sand 1 (sjyll-ks1b) vil resultatet være ks1. Det 
er tænkeligt at bunden af filtret ligger i et andet geologisk lag, men det vil 
der blive set bort fra, da placeringen som nævnt sker i prioriteret række-
følge. Hvis midtpunktet af filtret ikke gav noget resultat forsøgte vi først fil-
ter top og derefter filter bund.  
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Det viste sig at der var mange filtre, som ikke blev placeret i de grund-
vandsmagasiner, som var udpeget i DK modellen. Vi valgte derfor også at 
se på placeringen i lerlagene på følgende måde:  
 
Der er lerlag mellem alle grundvandsmagasinerne, vi formoder, at de filtre 
som endnu ikke er blevet indplaceret i et magasin ligger ude i lerlagene. 
Dem skal vi også have knyttet til de geologiske lag i DK modellen.  
 
Der er syv lerlag mellem magasinerne, som er defineret som følgende: 
Ler 1: mellem grid sjyll-ks1b og sjyll-ks2t 
Ler 2: mellem grid sjyll-ks2b og sjyll-ks3t 
Ler 3: mellem grid sjyll-ks3b og sjyll-oddt 
Ler 4: mellem grid sjyll-oddb og sjyll-bastt 
Ler 5: mellem grid sjyll-bastb og sjyll-bilt 
Ler 6: mellem grid sjyll-bilb og sjyll-ribt 
Ler 7: mellem grid sjyll-ribb og sjyll-kalk 
  
Placeringen jf. lerlagene sker på følgende måde: Man benytter lerlagenes 
midtpunkt. Filtre placeret over lerlagets midtpunkt knyttes til det 
overliggende magasin og filtre placeret under midtpunktet knyttes til det 
underliggende magasin. Der foretages samme prioritering af filtrene som 
tidligere. Dvs. først indplaceres efter filter midtpunkt, dernæst efter filter 
top og til sidst filtrets bund.  
 
Resultatet ligger i følgende kolonner i GIS tabellen: 
Midt_ler 
Topp_ler 
Bott_ler 
 
Der er fortsat en rest af filtre der ikke er blevet placeret. Det kan vurderes 
for område til område om det er relevant at lave en hånd-placering af 
nogle af disse filtre.  
 
Der laves en samling af data under Hydro_lag på følgende måde: Er der 
et resultat i kolonne Midtpkt benyttes det ellers resultatet fra kolonne Top 
ellers Bott ellers Midt_ler ellers Topp_ler ellers Bott_ler. 
 
Det videre arbejde vil nu bestå i at koble de geologiske lag til forekom-
sterne. Her benyttes de tabeller, der er lavet for hvert hovedopland (1, 10 
og 11), hvor det er beskrevet hvilke lag fra DK modellen, der skal benyt-
tes til hver forekomst. Susanne har lavet denne fordeling. Endvidere er 
der nogle bemærkninger, der kan have relevans for filterplacering. Clea 
og Anne har gennemgået samtlige forekomster mht. disse bemærkninger. 
Endeligt benyttes naturligvis den arealmæssige afgrænsning af forekom-
sterne. Resultatet af dette er skrevet i GIS tabellen under Forekomst. 
 
Endeligt, når der er koblet til andre tabeller, er kolonnerne BOREHOLE-
NO og INTAKENO benyttet. Informationerne i disse to kolonne udgør til-
sammen nok oplysninger til, at der kan laves en entydig kobling på filter-
niveau til andre tabeller.    
 
Den seneste fil modtaget af Sophie Hohwü-Christensen ligger i følgende 
mappe:  
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M:\RIB\Fagområde\Grundvand\Miljømålslov\Filtre\boringer050208 
 
Notat revideret 2. oktober 2008  
Clea Schneider 

 
 

10.5  Miljøcenter Ringkøbing 
Kontaktpersoner: Kirsten Harbo 
Kirsten Harbo har stået for koblingen mellem forekomster og indtag.  
 
Forekomsterne 
I Nissum fjord og Ringkøbing Fjord oplandet er dybdegrænserne på forekomsterne 
givet ved laggrænser i DK modellen. 
 

 Terrænnære forekomster er placeret mellem terræn og sandlaget ks2t 
 Regionale forekomster er placeret mellem sandlaget ks2t og top-bastrup 
 Dybe forekomster er placeret under top-bastrup  

 
I Limfjordens opland er der anvendt faste dybdegrænser på forekomsterne 

 Terrænnære forekomster er placeret mellem terræn og 25 m.u.t. 
 Regionale forekomster er placeret mellem 25 m.u.t.  og 75 m.u.t 
 Dybe forekomster er placeret under 75 m.u.t. 

 
Konklusion: denne model følger kun delvist DK-modellen. Se nedenstående beskrivel-
se fra miljøcenteret 
 
Data 
Sendt en nøgletabel, som kobler indtag med forekomster.  
Har efterfølgende anmodet om tabel, som specifikt angiver indtagets placering i model-
lagene, men ikke fået den. 
 
Model 
DK-model fra Nissum Fjord og Ringkjøbing Fjord. 
 
Det videre arbejde 
? 
 
 
Materiale fra MC Ringkøbing 

Kirsten Harbo 
30-10-2008 

 
Udvælgelse af boringer til vandplansarbejdet. 
 
I arbejdet med vandplanerne er der udvalg boringer fra Jupiter. Hvis bo-
ringerne har indtag og dybden til indtags top og bund er oplyst er borin-
gen placeret i den forekomst som passer til indtagsplaceringen. Resulta-
tet er filen Boringer_Vandplan.TAB 
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Dybder på forekomsterne: 
I Nissum fjord og Ringkøbing Fjord oplandet er dybdegrænserne på fore-
komsterne givet ved laggrænser i DK modellen. 
 

 Terrænnære forekomster er placeret mellem terræn og sandlaget 
ks2t 

 Regionale forekomster er placeret mellem sandlaget ks2t og top-
bastrup 

 Dybe forekomster er placeret under top-bastrup  
 
I Limfjordens opland er der anvendt faste dybdegrænser på forekomster-
ne 

 Terrænnære forekomster er placeret mellem terræn og 25 m.u.t. 
 Regionale forekomster er placeret mellem 25 m.u.t.  og 75 m.u.t 
 Dybe forekomster er placeret under 75 m.u.t. 

 
Laggrænserne er afstemt med nabocentrene. 
Boringerne udvælges inden for vandplanområdet ved først at lave et groft 
udtræk fra JUPITER og derefter i MAPINFO at skære boringer væk uden 
for oplandene. 
 
Teknisk beskrivelse: 
Boringerne udvalgt fra _JupiterXL_ON-LINE.mdb, og lagt i databasen Vandplan_2008.mdb med følgende fo-
respørgsel: 
 
SELECT dbo_BOREHOLE.BOREHOLENO, dbo_BOREHOLE.NAMINGSYS, 
dbo_BOREHOLE.PURPOSE, dbo_BOREHOLE.USE, dbo_BOREHOLE.STATUS, 
dbo_BOREHOLE.DRILLDEPTH, dbo_BOREHOLE.ELEVATION, dbo_BOREHOLE.CTRPELEVA, 
dbo_BOREHOLE.VERTICAREF, dbo_BOREHOLE.CTRPDESCR, dbo_BOREHOLE.CTRPPRECIS, 
dbo_BOREHOLE.CTRPZPRECIS, dbo_BOREHOLE.CTRPHEIGHT, dbo_BOREHOLE.ELEVAMETHO, 
dbo_BOREHOLE.ELEVAQUALI, dbo_BOREHOLE.ELEVASOURC, dbo_BOREHOLE.LOCATION, 
dbo_BOREHOLE.COMMENTS, dbo_BOREHOLE.VARIOUS, dbo_BOREHOLE.XUTM, 
dbo_BOREHOLE.YUTM, dbo_BOREHOLE.UTMZONE, dbo_BOREHOLE.DATUM, 
dbo_BOREHOLE.MAPSHEET, dbo_BOREHOLE.MAPDISTX, dbo_BOREHOLE.MAPDISTY, 
dbo_BOREHOLE.SYS34X, dbo_BOREHOLE.SYS34Y, dbo_BOREHOLE.SYS34ZONE, 
dbo_BOREHOLE.LATITUDE, dbo_BOREHOLE.LONGITUDE, dbo_BOREHOLE.LOCATMETHO, 
dbo_BOREHOLE.LOCATQUALI, dbo_BOREHOLE.LOCATSOURC, dbo_BOREHOLE.BORHPOSTC, 
dbo_BOREHOLE.BORHTOWNNO, dbo_BOREHOLE.COUNTYNO, dbo_BOREHOLE.MUNICIPAL, 
dbo_BOREHOLE.HOUSEOWNAS, dbo_BOREHOLE.LANDREGNO, dbo_BOREHOLE.DRILLER, 
dbo_BOREHOLE.DRILLLOGNO, dbo_BOREHOLE.DRILLBORNO, dbo_BOREHOLE.REPORTEDBY, 
dbo_BOREHOLE.CONSULTANT, dbo_BOREHOLE.CONSULOGNO, dbo_BOREHOLE.CONSUBORNO, 
dbo_BOREHOLE.DRILLEDFOR, dbo_BOREHOLE.DRFORADRES, dbo_BOREHOLE.DRFORPOSTC, 
dbo_BOREHOLE.DRILSTDATE, dbo_BOREHOLE.DRILENDATE, dbo_BOREHOLE.ABANDONDAT, 
dbo_BOREHOLE.PREVBORHNO, dbo_BOREHOLE.NUMSUPLBOR, dbo_BOREHOLE.SAMRECEDAT, 
dbo_BOREHOLE.SAMDESCDAT, dbo_BOREHOLE.NUMOFSAMPL, dbo_BOREHOLE.NUMSAMSTO, 
dbo_BOREHOLE.LITHOLNOTE, dbo_BOREHOLE.TOGEUSDATE, 
dbo_BOREHOLE.GRUMOCOUNTYNO, dbo_BOREHOLE.GRUMOBORNO, 
dbo_BOREHOLE.GRUMOBORTYPE, dbo_BOREHOLE.GRUMOAREANO, 
dbo_BOREHOLE.BORHTOWNNO2007, dbo_BOREHOLE.LOCQUALI, 
dbo_BOREHOLE.LOOPAREANO, dbo_BOREHOLE.LOOPSTATION, dbo_BOREHOLE.LOOPTYPE, 
dbo_BOREHOLE.USECHANGEDATE, dbo_BOREHOLE.ENVCEN, dbo_BOREHOLE.ABANDCAUSE, 
dbo_BOREHOLE.ABANDCONTR, dbo_BOREHOLE.STARTDAYUNKNOWN, 
dbo_BOREHOLE.STARTMNTHUNKNWN, dbo_BOREHOLE.WWBOREHOLENO, 
dbo_BOREHOLE.XUTM32EUREF89, dbo_BOREHOLE.YUTM32EUREF89, dbo_BOREHOLE.ZDVR90, 
dbo_BOREHOLE.INSTALLATION, dbo_BOREHOLE.WORKINGCONDITIONS, 
dbo_BOREHOLE.APPROACH, dbo_BOREHOLE.ACCESSREMARK, 
dbo_BOREHOLE.LOCATEPERSONEMAIL, dbo_BOREHOLE.PRESERVATIONZONE, 
dbo_BOREHOLE.PROTECTIONZONE, dbo_BOREHOLE.REGION, 
dbo_BOREHOLE.USECHANGECAUSE, dbo_BOREHOLE.INSERTDATE, 
dbo_BOREHOLE.UPDATEDATE INTO Boringer_BOREHOLE_2008_04_29 IN 
'M:\RIN\_Projekter\Miljømålslov\Indsatsnotat Grundvand\Boringer med oplysninger\Vandplan_2008.mdb' 
FROM dbo_BOREHOLE 
WHERE ((442924<[dbo_BOREHOLE]![XUTM32EUREF89] And 
[dbo_BOREHOLE]![XUTM32EUREF89]<530697) AND 
(6173804<[dbo_BOREHOLE]![YUTM32EUREF89] And 
[dbo_BOREHOLE]![YUTM32EUREF89]<6301044)) OR 
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((530697<[dbo_BOREHOLE]![XUTM32EUREF89] And [dbo_BOREHOLE]![XUTM32EUREF89]<569848) 
AND (6254948<[dbo_BOREHOLE]![YUTM32EUREF89] And 
[dbo_BOREHOLE]![YUTM32EUREF89]<6301044)); 
 
I Mapinfo er en del af borinerne slettet manuelt – resten fjernet med forespørgslerne: 
Boringer_BOREHOLE_2008_04_29.Obj Within dk_tgvf_NYOPRETTET.Obj Borin-
ger_BOREHOLE_2008_04_29.Obj Within dk_dgvf.Obj Boringer_BOREHOLE_2008_04_29.Obj Within 
dk_rgvf.Obj 
Resulterer i tabellen  
 
Boringer_BOREHOLE_2008_04_29_within 
 
 
Boringerne samkøres i Jupiter med filter tabellen få at få de boringer hvor 
der er registreret indtag. 

 
Teknisk beskrivelse: 
Filen hentes tilbage i _JupiterXL_ON-LINE.mdb boringer med filter trækkes ud 
SELECT Boringer_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.BOREHOLENO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.NAMINGSYS, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.PURPOSE, Boringer_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.USE, Bo-
ringer_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRILLDEPTH, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ELEVATION, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ELEVAMETHO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ELEVAQUALI, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ELEVASOURC, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LOCATION, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.COMMENTS, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.VARIOUS, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LOCATMETHO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LOCATQUALI, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LOCATSOURC, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.BORHPOSTC, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.BORHTOWNNO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.COUNTYNO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.MUNICIPAL, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.HOUSEOWNAS, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LANDREGNO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRILLER, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRILLEDFOR, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRFORADRES, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRFORPOSTC, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRILSTDATE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.DRILENDATE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.PREVBORHNO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.NUMSUPLBOR, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.BORHTOWNNO2007, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LOCQUALI, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.USECHANGEDATE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ENVCEN, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ABANDCAUSE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ABANDCONTR, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.STARTDAYUNKNOWN, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.STARTMNTHUNKNWN, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.WWBOREHOLENO, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.XUTM32EUREF89, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.YUTM32EUREF89, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.ZDVR90, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.LOCATEPERSONEMAIL, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.PRESERVATIONZONE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.PROTECTIONZONE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.REGION, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.USECHANGECAUSE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.INSERTDATE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.UPDATEDATE, Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.HOVEDOPLAN, dbo_SCREEN.SCREENNO, 
dbo_SCREEN.INTAKENO, dbo_SCREEN.TOP, dbo_SCREEN.BOTTOM, dbo_SCREEN.STARTDATE, 
dbo_SCREEN.ENDDATE INTO Boringer_M_indtag IN 'M:\RIN\_Projekter\Miljømålslov\Indsatsnotat Grund-
vand\Boringer med oplysninger\Vandplan_2008.mdb' 
FROM Boringer_BOREHOLE_Indenfor_forekomster INNER JOIN dbo_SCREEN ON Borin-
ger_BOREHOLE_Indenfor_forekomster.BOREHOLENO = dbo_SCREEN.BOREHOLENO; 
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Boringerne tilrettes i Mapinfo, således at boringer uden terrænkote tilde-
les modellens kote og koten beregnes på indtaget. Boringer uden oplys-
ninger om indtagets placering mærkes, men slettes ikke. 
 
Hvis hele filterintervallet ikke kan placeres i en forekomst vælges fore-
komst efter midten af filteret og boringen mærkes. Boringerne placeres i 
forekomster efter deres placering og filterets placering. Forekomst ID og 
beskrivelse angives.  
 
Teknisk beskrivelse: 
Tilretning af boringsdata i Mapinfo  
Der arbejdes med filen Boringer_M_indtag.TAB. 
 
Terrænkoten og kote på indtaget: 
 
Hvis Borehole.elevation er <> 0 bruges værdien. Hvis = 0 udfyldes med terrænkoten fra DKmodellen. (NB bo-
ringer med terrænkoten 0 får tildelt en dårligere værdi). 65 boringer i havne mm har fået værdier <0. Disse ænd-
res til 0. 
 
Kote til filtertop og bund beregnes ved at trække feltet TOP (og BOTTOM) fra terrænkote. Hvis TOP er 0 (dvs 
0 eller tomt fra jupiter) er boringen ikke medtaget. I forekomstbeskrivelsen står den til ”0 boring”.  Hvis BOT-
TOM er 0 (dvs 0 eller tomt fra jupiter) og der er en filtertop er boringens bund sat til boredybden.  
 
Hvis koten af filtertop og filterbund er den samme er boringen i forekomstbeskrivelsen sat til ”0 boring” 
 
Udvælgelse af boringer i forekomsterne 
Boringer i Nissum Fjord og Ringkjøbing Fjord  
 
Tabellen er udfyldt i nedenstående rækkefølge. 
 
Terrænnære: 
( Boringer_Vandplan.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj ) AND ( ( Boringer_Vandplan.TOP_kote 
<= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_topo ) AND ( Boringer_Vandplan.Bund_kote> NOVA-
NA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t ) AND ( Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4) AND Forekomstbeskrivelse like "" ) Navngivet som dk-tgvf 
 
Regionale: 
( Boringer_Vandplan.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj ) AND ( ( Boringer_Vandplan.TOP_kote 
<= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t ) AND ( Boringer_Vandplan.Bund_kote> NOVA-
NA_500m_GEOmodel.Nov_bast ) AND ( Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4) AND Forekomstbeskrivelse like "" ) Navngivet som dk-rgvf 
 
Dybe 
( Boringer_Vandplan.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj ) and ( ( Boringer_Vandplan.TOP_kote < 
NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_bast ) and ( Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4 ) and Forekomstbeskrivelse like "" ) Navngivet som dk-dgvf 
  
Der resterer 2396 boringer der er filtersat så de ikke kan placeres efter ovenstående regler. Midtpunktet af ind-
taget bruges til at placerer filteret i en forekomst. 
 
 
Terrænnære: 
( Boringer_Vandplan.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj ) AND ( ( Boringer_Vandplan.Midt_kote 
<= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_topo ) AND ( Boringer_Vandplan.Midt_kote> NOVA-
NA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t ) AND ( Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4) AND Forekomstbeskrivelse like "" ) Navngivet som dk-tgvf M 
 
Regionale: 
( Boringer_Vandplan.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj ) AND ( (Boringer_Vandplan.Midt_kote 
<= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t ) AND (Boringer_Vandplan.Midt_kote > NOVA-
NA_500m_GEOmodel.Nov_bast ) AND ( Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4) AND Forekomstbeskrivelse like "" )  
Navngivet som dk-rgvf M 
 
Dybe 
( Boringer_Vandplan.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj ) and ( (Boringer_Vandplan.Midt_kote < 
NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_bast ) and ( Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4 ) and Forekomstbeskrivelse like "" ) Navngivet som dk-dgvf M 
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Der resterer 159 boringer der alle har midt filter over novanamodellens terræn. Disse henføres til den terrænnæ-
re forekomst. 
 
(Boringer_Vandplan.Obj Within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj) And (Boringer_Vandplan.Midt_kote > 
NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_topo) And (Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN = 8 Or Borin-
ger_Vandplan.HOVEDOPLAN = 4) And Forekomstbeskrivelse like "" 
 
Navngivet som dk-tgvf O 
 
 
Udvælgelse af boringer i forekomsterne 
Boringer i Limfjordens opland. 
 
Boringer i Limfjordsoplandet indplaceres i forekomster efter faste grænser, så de kan sammenlignes med fore-
komsterne fra Aalborg. 
 
Terrænnære 
(Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN =  2) And (Forekomstbeskrivelse like "") And  (BOTTOM <= 25) Navn-
gives dk-tgvf L 
 
Regionale: 
(Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN =  2) And (Forekomstbeskrivelse like "") And  (TOP >25 And BOTTOM 
<= 75) Navngives dk-rgvf L 
 
Dybe 
(Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN =  2) And (Forekomstbeskrivelse like "") And  (TOP >75) Navngives dk-
dgvf L 
 
filtre sidder på tværs af laggrænserne. For disse findes midtfilter og placeringen af denne er bestemmende for 
placeringen i forekomster 
 
Terrænnære 
(Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN =  2) And (Forekomstbeskrivelse like "") And  ((TOP+BOTTOM)/2 <= 
25) Navngives dk-tgvf LM 
 
Regionale: 
(Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN =  2) And (Forekomstbeskrivelse like "") And  ((TOP+BOTTOM)/2 >25 
And (TOP+BOTTOM)/2  <= 75) Navngives dk-rgvf LM 
 
Dybe 
(Boringer_Vandplan.HOVEDOPLAN =  2) And (Forekomstbeskrivelse like "") And  ((TOP+BOTTOM)/2  
>75) Navngives dk-dgvf LM MANGLER 
 
 
Forekomst ID 
Boringerne tilføres forekomst ID ved at sammenholde ovenstående placering med forekomsterne udstrækning i 
X-Y planet.  
Flere boringer vil stå uden for forekomster. 
 
FX de terrænnære: 
Boringer_limfjord.Obj Within dk_tgvf.Obj And Boringer_limfjord.Forekomstbeskrivelse like "dk-tgvf%" 
Opdateres med forekomst ID fra dk_tgvf tabellen. 
 
Uden for MILJØCENTER Ringkøbing 
Terrænnære: 
Boringer_til_indsatanotat_AArh.Obj Within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj   And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Kote_top_filter <= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_topo) And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Kote_bund_filter >NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t) AND Forekomstbe-
skrivelse like "" 
Navngivet som dk-tgvf 
 
Regionale: 
Boringer_til_indsatanotat_AArh.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj and ( Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Kote_top_filter <= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t ) and ( Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Kote_bund_filter > NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_bast ) and Forekomstbeskri-
velse like "" 
Navngivet som dk-rgvf 
 
Dybe 
Boringer_til_indsatanotat_AArh.Obj within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj and ( Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Kote_top_filter <=  NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_bast ) and Forekomstbe-
skrivelse like "" 
Navngivet som dk-dgvf 
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Der resterer 885 boringer der er filtersat så de ikke kan placeres efter ovenstående regler. Midtpunktet af indta-
get bruges til at placerer filteret i en forekomst. 
 
 
Terrænnære: 
(Boringer_til_indsatanotat_AArh.obj Within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj)  And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Midt_filter<= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_topo) And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Midt_filter > NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t) AND Forekomstbeskrivelse 
like ""Navngivet som dk-tgvf M 
 
Regionale: 
(Boringer_til_indsatanotat_AArh.obj Within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj)  And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Midt_filter<= NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_ks2t) And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Midt_filter > NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_bast) AND Forekomstbeskrivelse 
like ""  
Navngivet som dk-rgvf M 
 
Dybe 
(Boringer_til_indsatanotat_AArh.obj Within NOVANA_500m_GEOmodel.Obj)  And (Borin-
ger_til_indsatanotat_AArh.Midt_filter<=  NOVANA_500m_GEOmodel.Nov_bast) AND Forekomstbeskrivel-
se like ""  
Navngivet som dk-rgvf D 
 
Der resterer 77 boringer der alle har midt filter over novanamodellens terræn. Disse henføres til den terrænnære 
forekomst. 
Navngivet som dk-tgvf O 
 

 

10.6  Miljøcenter Roskilde 
Kontaktpersoner: Joachim Marth 
 
Joachim Marth har stået for beregningen af tilknytningen til forekomster. 
 
Forekomsterne 
Modellen følger DK-modellen.  
 
Model 
Mangler beskrivelse. 
 
Det videre arbejde 
Der mangler udsortering af tekstkoder 
 
Mateiale fra MC Roskilde 

Fra: Mahrt, Joachim Krøyer [jokma@ros.mim.dk] 
Sendt: 9. oktober 2008 11:22 
Til: Mielby, Susie 
Emne: SV: Nøgletabel 
 
Vedhæftede filer: MCR_VandplanIndtag.zip 
Hej Susie! 
  
Jeg syntes du selv skal lave om i tabelstrukturen. Så er jeg helt sikker på det bli-
ver lige som du vil have det. Der er nemlig en del flere felter i tabellen end den du 
har angivet i din mail. Og det ville jo være synd at slette dem hvis du havde brug 
for dem. 
  
Det er i øvrigt feltet GrundvandsforekomstNy som indeholder det anvendte 
grundvandsforekomst nummer. 
Med venlig hilsen  
Joachim Krøyer Mahrt  
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Hydrogeolog  
Vand- og naturområdet  
Dir tlf.: (+45) 72 54 80 79  
jokma@ros.mim.dk  

 

10.7  Miljøcenter Århus 
Kontaktpersoner: Tom Hagensen og Else Sørensen 
 
Tom Hagensen har stået for udpegningen af forekomster, den er relateret til sandlag 
(geologi), og de er ikke nødvendigvis koblet til boringernes indtag. 
 
Steffen Dall (som ikke er ansat længere) har stået for koblingen mellem forekomster og 
filterniveau. Det vil koste en del ressourcer at få beregningsprogrammet til at køre for 
en ny bruger.. 
 
Else Sørensen har stået for den videre databehandling af hvert kemitema. 
 
Forekomsterne 

- Terrænnære følger Cowis/Miljøstyrelsens udpegning af grundvandsforekomster 
 

- Regionale følger deloplandsgrænser og er opdelt i øvre og nedre. 
 

o Øvre ligger fra toppen af vandspejl og ned til 20 meter under vandspejl 
o Nedre ligger fra 20 meter under vandspejl og til kote -20. 
 

- Dybe ligger fra kote -20 og ned 
 

o I kalkområder ligger de fra kote -20 - -60  
o I øvrige områder ligger de fra -20 til -130 (alt. oligocæn/palæocæn ler) 

 
Konklusion: denne model følger ikke DK-modellen. 
 
Data 
Der foreligger ikke en nøgletabel, som kobler indtag med forekomster, men den kan 
formentlig generes, hvis der enten tages kontakt Steffen Dall (og hans computer kan 
åbnes) eller ved at samle oplysningerne fra Elses Sørensens kemitemaer. 
 
Sammenfatning er en omfattende proces, som kan løses, hvis der afsættes ressourcer 
til det. Else Sørensen har manuelt samlet en tabel med overvågningsboringer, som i 
stedet er anvendt.  
 
Der er en del indtag, hvor samme filter er placeret i flere forekomster. 
 
Model 
DK-modellen har ikke været til rådighed.  
 
Resultater fra grundvandskortlægningen er inkluderet i udpegningen af grundvandsfo-
rekomster, og dette er ikke tilfældet for DK-modellen. 
 
Det videre arbejde 
Fremadrettet er man indstillet på at få en forbedret kobling, hvor der arbejdes med fo-
rekomster i GeoScene3D. Miljøcenter Århus mener, at DK-modellen bør opdateres 
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med deres udpegning af grundvandsforekomster, da disse er udpeget bl.a. vha. kort-
lægningsresultater 
 

 
 



KOBLINGAF BORINGERNES INDTAGTIL DK-MODELLENS
LAG OGTIL GRUNDVANDSFOREKOMSTER

Styregruppen for den nationale grundvandskortlægning har i 2008
iværksat arbejdet med etablering af en landsdækkende nøgletabel.
Nøgletabellen skal fungere som bindeled for data knyttet til borin-
gernes indtag (filtre), de hydrostratigrafiske lag i strømnings-
modeller og grundvandsmagasiner/-forekomster.

Det er hensigten, at nøgletabellen på sigt kan benyttes til geoke-
misk kortlægning, potentialekortlægning, modellering, vandplan-
arbejde, overvågning, indberetning til EU mv.

Opgaven har taget udgangspunkt i en sammenstilling af tabeller
med oplysning om indtagenes placering i grundvandsforekomster
og modellag, som miljøcentrene har etableret i forbindelse med
vandplanarbejdet. De indsamlede oplysninger sammenlignes med
resultater af landsdækkende beregninger af indtagenes placering i
forhold til DK-modellens lag.

På baggrund af ovennævnte erfaringer med indtagsdata er der udar-
bejdet forslag til nøgletabellens felter og til det videre arbejde med
fastlæggelse af beregningsmetode m.v.

Rapporten danner således baggrund for et efterfølgende projekt etablering
af en landsdækkende nøgletabel, der sammenkæder boringsindtag i Jupiter-
databasen med modellag i Modeldatabasen.
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