
G E U S Grundvandskortlægning  
 
Inspirationspapir for en Trin 1 – kortlægning 
 
 
Introduktion 
 
Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af ud-
budsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen. Dette trin af kortlæg-
ningen omfatter eksisterende datamateriale. I papiret er det forsøgt medta-
get alle relevante datatyper og fagområder, som skal inddrages i en Trin 1 - 
kortlægning. Papiret skal ikke omfattes som en færdig skabelon, fordi 
omfanget og den faglige vægtning af delemnerne i Trin 1 kortlægninger 
varierer meget efter det foreliggende datagrundlag og problemstillingerne i 
de enkelte områder. Det er ordregivers rolle selv at vurdere i hvilket omfang, 
der skal laves bevidste fravalg og/eller evt. tilvalg. Overordnet er det dog 
vigtigt at en Trin 1 kortlægning under alle omstændigheder resulterer i en 
problemformulering for grundvandsressourcerne i området samt at 
afrapporteringen indeholder konkrete forslag til den videre kortlægning i Trin 
2, både med hensyn til metodevalg og omfang. 

Det anbefales, at der afholdes et indlendende møde med den/de berørte 
kommuner forinden at udbudsmaterialet laves færdigt. Formålet med et så-
dant møde kan bl.a. være at orientere kommunen om hvordan Miljøcenteret 
indledede opfatter grundvandsforholdene i området samt at diskutere vand-
forsyningsstrukturen og eventuelle kommende revisioner af vandforsy-
ningsplanerne. Dette skal bl.a. sikre at miljøcenterets kortlægning kommer 
til at dække alle relevante arealer for den fremtidige vandindvinding i områ-
det, samt at Miljøcenteret får kendskab til relavent, kommunalt datamateria-
le.  

De i papiret skitserede fremgangsmåder har ikke fundet deres endelige 
form, men forventes løbende at blive udviklet yderligere i de relevante 
ERFA-grupper. På denne måde kan notatet også opfattes om et 
diskussionsoplæg. En opdateret version af notatet vil altid være tilgængeligt 
via grundvandskortlægning.dk    

Inspirationspapiret indeholder 
 

..............................................2 Opgavens indhold - kravsspecifikationer
................................................................2 Data og datakvalitet generelt
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2. .................................................................................................4 Geofysik
3. .................................................................................4 Geologisk tolkning
4. .............................................5 Kemisk tilstand af grundvandsressourcen
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Bilag: 
 
1. Kortlægningsområdet 
2.  Forslag til kvalitetssætning af boredata 
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Udbud vedr. indsamling og tolkning af eksisterende data i XXX Ind-
satsområde 

Opgavens indhold - kravsspecifikationer 
 

Indsamlingen og tolkningen af eksisterende data skal overordnet resultere i 
en præcis formulering af de grundvandsmæssige problemstillinger i områ-
det. Videre skal problemformuleringen og kendskabet til de eksisterende 
data, benyttes til at komme med forslag til den videre kortlægning i trin 2 
både hvad angår metoder og omfang.  

 
Data og datakvalitet generelt 
 
Udbuddet er opdelt i fagafsnit, der beskriver problemstillinger og ønskede 
ydelser indenfor kortlægningens faglige discipliner. Foruden de beskrevne 
ydelser under hvert afsnit, skal rådgiver for hvert afsnit foretage en vurde-
ring af kvaliteten af de eksisterende data i området. Data skal beskrives i 
forhold til følgende: 
 

• Datatæthed 
• Kvalitet af de enkelte data, eksempelvis vandanalyser der kan være 

fejlbehæftede eller har meget høje detektionsgrænser i forhold til 
tolkning, geofysiske data med en kvalitet i rådata eller tolkninger, der 
vurderes for ringe til at kunne bidrage med relevant geologisk infor-
mation. Boredata kan f.eks. kvalitetssættes i henhold til vedlagte 
skema, bilag 2, (Mielby og Ditlefsen 2008). 

• Forekommende tidsserier af pejlinger og for forskellige kemiske pa-
rametre i vandanalyserne. 

• Alder- og aldersfordeling af data beskrives og kommenteres, hvor 
det er relevant for vurderingen af dataenes troværdighed. 

 
Andre relevante forhold vedrørende datakvaliteten beskrives ligeledes efter 
rådgivers vurdering. 
 
Oplysningerne sammenstilles på kort, der viser kvaliteten af de enkelte da-
ta. Endvidere angives det, hvor der behov for flere, nye eller bedre data.  
  
Beskrivelsen af data og datakvalitet skal indgå i de enkelte fagafsnit samt i 
konklusionen.   
 
Ud over grunddata listet i de enkelte fagafsnit skal rådgiver forholde sig til, 
og i relevant omfang inddrage materiale, der er udarbejdet i forbindelse med 
vandplanerne. Det er ordergivers opgave at præcisere omfanget af dette. 
 

1. Vandindvinding 
 
På baggrund af eksisterende data beskriver rådgiver vandforsyningsstruktu-
ren, grundvandsindvindingen og drikkevandskvaliteten på de aktive kom-
munale og private almene vandværker i kortlægningsområdet. Vandindvin-
dingen skal både beskrives for kortlægningsområdet som helhed og for de 
enkelte vandværker. Formålet er at identificere vandkvalitetsproblemer 
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(f.eks. nitrat, brunt vand, pesticider etc.), der giver behov for målrettet kort-
lægning under trin 2. Arbejdet skal også kunne danne grundlag for efterføl-
gende vandværksbesøg og boringsregistrering i området under trin 2. 
 
Ud over at give et overblik over vandindvindingen i området som led i 
grundvandskortlægningen, skal vandværksbeskrivelserne udformes så de 
også kan forstås og anvendes af vandværkerne i området.  
 
Eksisterende data indsamles fra: 

1. Den nationale boredatabase, Jupiter  
2. Miljøcentret: gamle arkiv data. 
3. Kommunen: ikke indberettede data, oplysninger om igangværende 

og afsluttede projekter på vandværkerne, vandforsyningsplaner, be-
sigtigelsesrapporter etc. 

 
For hvert af de aktive almene vandværker laves en vandværksbeskri-
velse som inkluderer: 

1. GIS-temaer / kort over vandværksboringernes placering med 
angivelse af geologisk profilsnit 

2. Geologisk profilsnit ved kildepladsen 
3. Beskrivelse af indvindingsforhold (tilladelse, aktuel indvin-

ding, historisk udvikling i indvindingen) 
4. Kortfattet beskrivelse af de geologiske forhold 
5. Beskrivelse af evt. igangværende og afsluttede projekter ved 

kontakt til kommunen 
6. Fremstilling af tidsserier, der viser udviklingen i drikkevands-

kvaliteten og evt. også råvandskvaliteten for udvalgte bety-
dende kemiske stoffer (hovedbestanddele og evt. problem-
stoffer) 

7. Tabel med oversigt over aktive indvindingsboringer (etable-
ringsår, terrænkote, boringsdybde, filterkoter, grundvands-
spejl, spændte/frie forhold, magasinbjerart (evt. grundvands-
forekomst), redoxforhold, vandtype, evt. overskridelser af 
grænseværdier, evt. fund af miljøfremmede stoffer, evt. fund 
af naturlige problematiske stoffer, kalkmætning, ionbytning 
og forvitringsgrad) 

8. Kortfattet beskrivelse af evt. forureningstrusler på kildeplad-
sen og i oplandet  

9. Kortfattet vurdering af råvands- og drikkevandskvaliteten ved 
vandværket samt grundvandsbeskyttelsen 

 
For kortlægningsområdet som helhed beskrives og fremstilles: 

1. GIS-temaer / kort over aktive almene vandværker, enkeltind-
vindere, markvandere og industri i området 

2. Tabel med oplysninger om anlægstype, indvindingstilladelse 
og aktuel indvinding 

3. Tabel med oversigt over vandkvaliteten på hvert af de alme-
ne vandværk i området med angivelse af vandtype og vurde-
ring af drikkevandskvaliteten 

4. Et antal GIStemaer / kort, der viser koncentrationen af ud-
valgte betydende kemiske stoffer i drikkevand fra vandvær-
kerne i området. Tilsvarende kort for råvandet udarbejdes 
under punkt 4. GIS-temaerne / kortene over kemiske stoffer i 
drikkevandet fremstilles med 4-5 klasser under hensyntagen 
til gældende grænseværdier for drikkevand 
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5. Evt. et GIS-tema / kort over lukkede vandværker klassificeret 
efter årsagen til lukningen. 

 

2. Geofysik 
 
Rådgiver udarbejder et kort over al kendt geofysik på baggrund af udtræk 
fra GERDA, og kommenterer på tætheden og arten af udført geofysik. Mil-
jøcentret stiller alle kendte geofysiske baggrundsrapporter til rådighed.  
 
Ældre DC-sonderinger vil ikke altid være lagret i GERDA. Tilsvarende er 
f.eks. seismiske profiler, tyngdemålinger og EM38 målinger ikke lagret i 
GERDA. Rådgiver kontakter landbrugskonsulenter (angående EM38) og 
andre der eventuelt måtte have geofysiske målinger som ikke er i GERDA. 
Dette aftales konkret med miljøcentret. 
 
Der ønskes en kvalitativ vurdering (alder, måle- og tolkningsmetode, flade-
dækning/spredning etc.) af de foreliggende datas anvendelighed i det fort-
satte kortlægningsarbejde  
 
Med baggrund i nedenstående geologiske forståelsesmodel for området 
vurderer rådgiver de anvendte metoders egnethed til kortlægning af væ-
sentlige lag af hydrogeologisk betydning, og det vurderes om andre meto-
der vil være mere velegnede. Endvidere inddrages de geofysiske tolkninger 
i den foreløbige geologiske fortolkning af området, jf. følgende afsnit. 
 
 

3. Geologisk tolkning 
 
Den geologiske sammenstilling og tolkning har til formål at opstille en geo-
logisk forståelsesmodel for området. Der skal tages udgangspunkt i eksiste-
rende geologiske modeller herunder NOVANA-modellen. Desuden skal tid-
ligere tolkninger og dannelsesteorier inddrages. Den geologiske tolkning 
skal udføres i henhold til Geo-vejledningen for opstilling af geologiske mo-
deller /1/. Desuden skal der udarbejdes en række profilsnit med udvalgte 
boringer som illustrerer tykkelse- og kotevariationerne for de væsentligste 
lag i området.  
 
Indledende skal boredata kvalitetssættes f.eks. iht. Mielby og Ditlefsen 2008 
(bilag 2). 
 
Rådgiver udarbejder et kort over samtlige boringer i området, der viser bo-
retætheden, boredybden og filterintervallerne i de enkelte boringer.  Borin-
ger uden geologisk beskrivelse mærkes. Datadækningen og dens betydning 
for den geologiske forståelsesmodel kommenteres.  
 
Arbejdet skal omfatte følgende elementer: 
 

1. En beskrivelse af landskabet og dets dannelse ud fra eksiste-
rende geomorfologiske kort og analyser. Det geologiske jord-
artskort og landbrugets jordklassificeringskort inddrages heri. 
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2. I det omfang Miljøcenteret råder over lertykkelseskort eller kort 
over magasinudbredelser inddrages disse. (Det præciseres i det 
enkelte udbud hvad MC råder over) 

 
3. Rådgiver gennemgår eksisterende geologiske undersøgelser 

herunder artikler, specialeopgaver og råstofrapporter mm. Herfra 
inddrages relevante resultater i den geologiske forståelsesmo-
del. Miljøcentret stiller en liste med kendt litteratur til rådighed.  

 
4. Geologiske tolkninger fremkommet ved tolkning af geofysiske 

data inddrages. 
 
5. Samtlige boringer fra Jupiter med geologiske oplysninger og 

brøndborerbeskrivelser inddrages. Hvis det er relevant for pro-
blemstillingen i det aktuelle område, kan der evt. også inddrages 
kendte geotekniske boringer og jordforureningsboringer, der ikke 
er i Jupiter. Miljøcentret skaffer eventuelle jordforureningsborin-
ger fra Region XXX. Hvis der er tvivl om tolkningen af en boring 
sammenholdes prøvebeskrivelsen i Jupiter med brøndborerbe-
skrivelserne, og det mest troværdige datasæt vælges. 
 

6. Eksisterende geologiske kort, som f.eks. prækvartærets højde-
forhold og kort over begravede dale inddrages. 
 

7. Rådgiver udarbejder en række profilsnit, med udvalgte boringer, 
der overordnet illustrerer lagtykkelser og koteforhold for de væ-
sentligste lag i området samt et mindre antal tolkede profilskitser 
der overordnet illustrerer den geologiske forståelse af lagserien. 

 
8. På baggrund heraf foretages en kort sammenfattende beskrivel-

se af områdets forventede opbygning og geologiske dannelses-
historie. Herunder beskrives bl.a. prækvartæroverfladens højde-
forhold og lithologi, samt hvor man kan forvente randmoræner, 
begravede dale, flageopskydninger, smeltevandssletter, og -
dale. Opbygning og dannelseshistorien illustreres ved de udar-
bejdede geologiske profilskitser. 
 

Miljøcentret stiller alle tidligere udførte korttemaer, relevante GIS-temaer og 
flyfotos til rådighed. 
 

4. Kemisk tilstand af grundvandsressourcen 
 
Rådgivers beskrivelse af den kemiske tilstand af grundvandsressourcen 
under trin 1 skal ske på baggrund af eksisterende data. Formålet er at mål-
rette dataindsamlingen og lægge op til den mere dybtgående analyse af 
den kemiske tilstand, der senere skal foregå under trin 2 kortlægningen. 
 
En integreret beskrivelse af den kemiske tilstand af grundvandsressourcen 
forudsætter at de kemiske data sammenholdes med de geofysiske, geolo-
giske og hydrologiske data.  
 
Eksisterende data indsamles fra: 
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1. GEUS: databasen, Jupiter, vandkemiske data og farveskrivelser fra 
boringer  

2. Miljøcentrene og kommunerne: Opsøgning af grundvandskemiske 
data, der ikke er indberettet til Jupiter 

 
Beskrivelsen af den kemiske tilstand af grundvandsressourcen under trin 1 
inkluderer: 
 
Grundvandskvalitet og nitratsårbarhed 

1. GIS-tema / kort over nitratfrontens beliggenhed i området anslået ud 
fra farve af jordprøver. 

2. GIS-tema / kort over indholdet af nitrat og sulfat samt øvrige relevan-
te, kemiske kvalitetsparametre. 

3. GIS-tema /kort med første bud på vurderingen af nitratsårbarheden 
af grundvandsmagasinerne i området.  

4. GIS-tema / kort der viser fund af miljøfremmede stoffer samt øvrige 
analyserede boringer, hvor der ikke er gjort fund. Om muligt skitse-
res delområder, hvor der er tegn på sårbarhed over for pesticider. 

 
Vurdering af datatæthed og databehov for trin 2 kortlægningen: 

1. Datatætheden vurderes på baggrund af allerede fremstillede GIS-
temaer /kort over kemiske stoffer i grundvandet i området.  

2. Der foretages en udpegning af områder/geologiske enheder, hvor 
der er behov for yderligere vandkemiske data under trin 2 kortlæg-
ningen 

3. Der foretages en udpegning af sediment-enheder, hvorfra det vil væ-
re relavant at foretage sedimentkemiske målinger af nitratredukti-
onskapaciteten under trin 2 af kortlægningen. 

 
Vurdering af analyseprogram for miljøfremmede stoffer 
 
Der foretages en vurdering og gives forslag til analyseprogram for miljø-
fremmede stoffer i nye boringer, som skal udføres under trin 2 kortlægnin-
gen på baggrund af: 
 

1. en analyse af tidligere fund i grundvandet i området 
2. en analyse af det historiske forbrug af miljøfremmede stoffer i områ-

det 
 
GIS-temaer / kortene over kemiske stoffer i grundvandet inddeles i 4-5 kon-
centrations intervaller under hensyntagen til gældende grænseværdier for 
drikkevand. 
 

5. Hydrologi 
 
I gennemgangen af eksisterende hydrologiske data beskrives udbredelse 
og kvalitet af følgende data: 
 

• enkeltpejlinger  
• pejletidsserier  
• vandløbshydrofgrafer, og øvrige vandføringsdata  
• prøvepumpningsforsøg og beregnede hydrauliske parametre 
• udarbejdede potentialekort 
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• vandbalanceberegninger 
• beregnede oplande til kildepladser (analytiske / numeriske) 
• tidligere opstillede hydrologiske modeller – herunder NOVANA-

modellen. 
 
Ud fra de eksisterende data bedes rådgiver udføre nedenstående konkrete 
tolkninger / vurderinger: 
 

1. Med støtte fra den geologiske forståelsesmodel foretages der en 
overordnet beskrivelse af magasinforholdene i området: Forven-
tede magasintyper (frie eller artesiske), magasiner i begravede 
dale, dybe miocære magasiner. Hydraulisk kontakt imellem pri-
mære og sekundære magasiner (lækagelag). 
 
(I det enkelte udbud præciseres om der findes potentialekort eller 
og om der skal laves et foreløbigt kort ud fra eksisterende pejle-
data. ) 

 
2. Hvis datadækningen er tilstrækkelig, kan der evt. udarbejdes fo-

reløbige magasinspecifikke potentialekort. Ud fra potentialekortet 
tolkes og beskrives strømningsretninger, kurvetæthed, toppunk-
ter og gradienter. Overordnede magasinafgrænsninger og 
grundvandsskel angives om muligt på kortet. Endvidere vurderes 
det om der er behov for at udføre synkronpejlinger i trin 2 og i gi-
vet fald omfanget af disse. 

 
3. Hvis data tillader det beskrives magasinernes hydrauliske egen-

skaber ud fra T- og S-værdier fra Jupiter samt resultater fra kort- 
og langtids-prøvepumpningsforsøg. Data fra eventuelle langtids-
prøvepumpninger kommenteres særskilt. Hvis der er datadæk-
ning til det, skal rådgiver udarbejde foreløbige T-kort for primære 
og sekundære magasiner. 

 
4. Der gives et overblik over tilgængelighed og omfang af nedbørs-

data i området. I nogle tilfælde kan man med henblik på betragt-
ninger af oplandsstørrelser give et groft skøn over nettonedbø-
ren samt nedsivningen / grundvandsdannelsen til det øvre ma-
gasin. Man kan anvende DMI’s nedbørsdata eller tilsvarende da-
ta, der evt. foreligger for området. 

 
5. Vandløb og deres oplande skal beskrives ved en sammenstilling 

af eksisterende viden, bl.a. ud fra tidsserier med middel- og me-
dianminimumsvandføringer. Der skal lægges vægt på vandførin-
ger, oplandsstørrelse, oplandsgrænser og kontakt til grund-
vandsmagasiner. 

 
6. Eksisterende viden vedrørende vandbalancer skal sammenstilles 

for hele kortlægningsområdet og for vigtige vandløbsoplande. 
 

7. Hvis der foreligger analytisk beregnede indvindingsoplande gen-
nemgås og sammenlignes med nyeste eksisterende potentiale-
kort. Hvis der desuden findes numeriske oplande gives en vurde-
ring af om de analytiske oplande eller de numeriske oplande er 
bedst egnende til at beskrive oplandenes udbredelse – her læg-
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ges især vægt på størrelse af indvinding, geologi, hydrologi, da-
tatyper og datatæthed mm. 

 
8. På baggrund af ovenstående gennemgang af data, gives der 

forslag til evt. placering af supplerende pejleboringer. 
 

9. For områder med kalkmagasiner, hvor der kan være særlige 
strømningsforhold pga. sprækketransport og evt. anisotropi, un-
dersøges dette om muligt ud fra eksisterende prøvepumpnings-
data. 

 
Miljøcentret stiller alle tidligere udførte korttemaer og relevante GIS-temaer 
til rådighed. 
 

6. Punktkilder til forurening 
 
Eksisterende rapporter over kortlægning af punktkilder i området (V1 og V2) 
indsamles / rekvireres fra Regionen. De enkelte kilders potentielle trusel 
mod grundvandet vurderes under hensyntagen til: 
 

• Stoffernes mobilitet 

• Evt. kendt kildestyrke 

• Dæklagsforhold 

• Potentialeforhold  

• Vurderet udstrækning af indvindingsoplande 

• Evt. fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet 

• Vandløb og andre forhold af lokal betydning 
 

Vurderingerne beskrives kortfattet og illustreres med GIS-temaer / kort med 
relevante temaer. 
 

7. Konklusion og anbefalinger 
 
Rådgiver samler alle udredninger til en kort, fælles konklusion for hele ind-
satsområdet. På baggrund af udredningerne laves en problemformulering 
for det konkrete indsatsområde. Rådgiver leverer en kort beskrivelse af mu-
lige sårbare områder overfor nitrat og pesticider.  
 
Problemformuleringen skal endvidere bruges af rådgiver til at foreslå en 
etapeopdelt Trin 2 -kortlægning, det vil sige forslag til kommende felt-
aktiviteter (metoder og måletæthed og afgrænsning) og udredningsarbej-
de.  

Projekt vedr. standarder og datamodeller for GIS forventes i gang sat i løbet 
af efteråret 2008. Standarder og afrapportering for GIS-temaer / kort og -
data aftales derfor med Miljøcenteret. 
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Efter Miljøcenteret har godkendt den udførte rapport, indlæser rådgiveren 
rapporten på pdf-format i rapportdatabase hos GEUS, se 
http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/databaser/index.html
 
Øvrige anvendte rapporter om grundvandskortlægning, som ikke findes i 
rapportdatabasen indlæses ligeledes efter nærmere aftale med Miljøcente-
ret. 
 
 
 
 
/1/ Geo-vejledning 2008, Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodel-

lering,  
 
 
Bilag: 
 
1. Kortlægningsområdet 
2.  Forslag til kvalitetssætning af boredata  
 
Fra Mielby og Ditlefsen, 2008. Meeting the future demands for bore-
holedata and hydraulic heads. I Calibration and Reliability in Ground-
water Modelling: Credibility of Modelling (IAHS Publ. 320, 2008) 
 
Table 1 Rating of borehole data. In the rating, knowledge about the position of 
screens is regarded as the most important parameter and is required for quality A, 
B and in most cases for quality C. 

Precise 
reference level 
(+- 1cm) 

Samples are 
described by 
contractor 

Known position(s) of 
screen(s) 

Samples are 
described by 
geologist 

Data rating 

Yes Yes  Yes A 
Yes No Yes Yes B 
Yes Yes  No B 
Yes No Yes No C 
Yes No No Yes C 
No Yes or No Yes Yes C 
Yes No No No D 
No Yes or No Yes No D 
No No No Yes or No E 
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