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Geofysisk borehulslogging
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Indledning

Definition

– Borehulslogging foregår ved 
nedsænkning af 
sonder/måleinstrumenter i et 
borehul under samtidig måling 
af fysiske parametre

– Som oftest kan den enkelte 
sonde måle flere parametre 
ad gangen

– Målingerne registreres og 
optages digitalt sammen med 
dybdeplaceringen af 
målesonden



Indledning

Anvendelse i grundvandskortlægningen
– lithologisk tolkning
– stratigrafisk korrelation
– bestemmelse af vandkvalitet
– kortlægning af porøsitet, sprækker og   

indstrømningsmønstre
– korrelation med seismiske data
– verifikation af boringsudbygning og filtersætning
– lokalisering af utætheder i forerør
– tilstand af filter
– forureningsudbredelse



Gennemgang af de forskellige
logtyper og teknikken bag dem



Gennemgang af de forskellige logtyper
Naturlig gamma
Normal og lateral resistivitet
Fokuseret resistivitet
Elektromagnetisk induktion
Single point resistance
SP (selvpotentiale)
Temperatur og ledningsevne
Porøsitet
Densitet
Sonic
Kaliper
Flow



Naturlig gamma

Måler formationens naturlige gammastråling
– Gammastrålingen er et resultat af henfald af de radioaktive 

grundstoffer Kalium (K), Uran (U) og Thorium (Th)
– En natriumiodid-krystal udsender lys når den udsættes for 

gammastråling og en fotomultiplikator omsætter lyset til et 
elektrisk signal som kan måles og registreres 
(scintillationstæller)

– Krystallets størrelse har betydning for det absolutte tælletal
og der kan ikke foretages direkte sammenligninger af 
tælletal fra sonder med forskellige krystalstørrelser

– Henfaldet udviser statistisk variation som nødvendiggør lav 
logging-hastighed

– ”Indtrængningsdybden” i formationen er typisk 15-50 cm (jo 
højere vægtfylde, jo lavere indtrængningsdybde)



Naturlig gamma

– Borehulsvæskens sammensætning, borehullets diameter, 
forerørets tykkelse og materiale samt evt. gruskastning, 
lerpakning og cementering påvirker indtrængningsdybden

– Indholdet af K, U og Th varierer med litologi
– Ler har en relativt høj gammastråling
– Kalkaflejringer og sand har en relativt lav gammastråling
– Grus og silt kan have en mellemhøj naturlig gammastråling
– Moræneler har ofte en mellemhøj til høj gammastråling
– Enheden for måling af naturlig gammastråling er CPS 

(Counts Per Second)
– kan måles i både luft- og vandfyldte huller samt gennem 

forerør af både stål og plastik





Normal og lateral resistivitet

Måler formationens resistivitet (ohm·m)
– Resistiviteten bestemmes ligesom ved geoelektrik på

jordoverfladen med fire elektroder
– Ved normal resistivitet anvendes en måle- og en 

strømelektrode i boringen og et tilsvarende sæt ved 
jordoverfladen

– Ved lateral resistivitet anvendes to måle- og en 
strømelektrode i boringen og en strømelektrode ved 
jordoverfladen

– Kræver elektrisk forbindelse til formationen, dvs. vand i 
boringen og ingen foring

– Indtrængningsdybden i formationen afhænger af 
elektrodeafstanden og der måles typisk med flere afstande

– Relativt ringe opløselighed og måler ikke korrekt resistivitet 
af tynde lag







Fokuseret resistivitet

Måler formationens resistivitet (ohm·m)
– Strømmen fokuseres i en tynd skive som trænger ind i 

formationen i stedet for at udbredes langs med borehullet
– En kort måleelektrode er omgivet af to lange ”guard-

elektroder”
– Nogle typer kræver ingen elektrode på jordoverfladen, men 

isolering af kabel svarende til den samlede længde af 
elektroderne

– Kræver elektrisk forbindelse til formationen, dvs. vand i 
boringen og ingen foring

– Indtrængningsdybden er ca. 1-2 gange den samlede længde 
af elektroderne

– Den vertikale opløselighed ned til ca. 10 cm



Un-focussed Focussed

Deeper penetration
Better vertical resolution



Elektromagnetisk induktion

Måler formationens elektriske ledningsevne (mS/m)
– En senderspole genererer et elektromagnetisk felt i 

formationen rundt om sonden, hvorved der induceres 
hvirvelstrømme i co-aksiale loops omkring borehullet

– Hvirvelstrømmene danner et sekundært magnetisk felt som 
inducerer en elektromotorisk kraft i modtagerspolen som er 
proportional med formationens ledningsevne

– Målingerne kan fokuseres med flere sender-/modtagerspoler
– Kan også optages i luftfyldte og forede huller, men påvirkes 

voldsomt af selv små metalgenstande
– Indtrængningsdybden i formationen er omkring 1 m
– Den vertikale opløselighed er omkring 1-2 m
– 1 mS/m = 1000 ohm·m, C (mS/m) = 1000 / ρ (ohm·m)





Resistivitet og induktion
– Resistiviteten, eller ledningsevnen, for et givent sedimentært 

materiale afhænger i dansk sammenhæng primært af 
lerindholdet, vandindholdet og vandets egenskaber

– Ler har en stor CEC (Cation Exchange Capacity), så des 
større lerindhold des bedre ledes strømmen og jo lavere er 
resistiviteten

– Vand leder strømmen bedre end matrix så des større 
vandindhold des bedre ledes strømmen og jo lavere er 
resistiviteten

– Saltvand leder strømmen bedre end ferskvand så des større 
saltindhold des bedre ledes strømmen og jo lavere er 
resistiviteten

– Resistivitetslogs / induktionslogs afspejler således lithologi, 
porøsitet og porevæskens egenskaber

– Ler har en lav resistivitet og sand og kalk med ferskvand har 
en høj resistivitet



Single point resistance

Måler elektrisk modstand (ohm)
– Måler den elektriske 

modstand mellem en 
elektrode på sonden og en 
reference elektrode på
jordoverfladen

– Benyttes ikke meget mere 
og da hovedsageligt til 
stratigrafisk korrelation



SP (selvpotentiale)

Måler selvpotentiale (mV)
– Selvpotentialet er den naturlige spændingsforskel mellem 

borehulsvæsken og formationen og ændrer sig ved laggrænser
mellem f.eks. sand og ler

– Sonden måler jævnstrømspotentialet mellem en elektrode på
sonden og en reference elektrode på jordoverfladen

– Elektroden i borehullet registrerer de potentialeforskelle der 
opstår når boremudder trænger ind i permeable sandlag fordi 
potentialet ved elektroden på overfladen er konstant

– Benyttes til at adskille sand og ler og til at indikere eventuel
tilstedeværelse af saltvand i formationen

– Den elektriske ledningsevne af borehulsvæsken skal være 
forskellig fra den elektriske ledningsevne af formationsvæsken 
for at metoden virker, dvs. der skal være boremudder tilstede





Temperatur og ledningsevne

Måler borehulsvæskens temperatur og ledningsevne

– Ledningsevnen måles 
som i geoelektrik med 
fire elektroder

– Elektroderne er isoleret 
af et hult PVC rør som 
sikrer at strømfeltet kun 
eksisterer inden i røret

– Et hul foroven og 
forneden i røret tillader 
at vandet kan passere 
forbi elektroderne

– Temperaturen måles 
med en temperaturføler



Porøsitet (neutron-neutron)
Måler formationens porøsitet (%)
– En radioaktiv kilde udsender neutroner som bremses ved 

sammenstød med Hydrogenatomer (samme masse)
– De opbremsede neutroner opfanges af formationen og en tæller 

registrerer neutronstrålingen et stykke væk fra kilden
– Jo flere Hydrogenatomer, jo flere neutroner bremses og jo 

færre neutroner detekteres af tælleren
– De fleste Hydrogenatomer findes i form af vand og tælletallet er 

et udtryk for formationens porøsitet og kalibreres kvantitativt
– Påvirkes også af bunden vand i lermineraler og viser dermed 

for høj porøsitet i lerede aflejringer
– Påvirkes også af Hydrogen atomer i plastik
– Der skal kompenseres for vand i borehullet og indlæsning af 

diameter nødvendig
– Kan kompensere for diametervariationer med to tællere



Densitet (gamma-gamma)
Måler formationens densitet (g/cm3)
– En radioaktiv kilde udsender gammastråling som spredes og 

mister energi ved sammenstød med elektroner (samme masse)
– De opbremsede gammafotoner opfanges af formationen og en 

tæller registrerer gammastrålingen et stykke væk fra kilden
– Jo større elektrontæthed i formationen, jo flere gammafotoner 

bremses og jo færre detekteres af tælleren
– Elektrontætheden er proportional med formationens densitet og 

tælletallet kalibreres kvantitativt
– Kilden er retningsbestemt og sonden skal presses ind mod 

borehulsvæggen med en kaliperarm
– Kan kompensere for diametervariationer med to tællere



Sonic
Måler deltatiden i formationen (μs/cm)
– En transmitter udsender lydbølger som registreres af to 

modtagere
– Modtagerne er isoleret fra transmitteren med et gummistykke
– Sonden skal køres centraliseret i borehullet og må ikke røre 

borehulsvæggen
– Kan kompensere for diametervariationer med to transmittere 

eller specielle software-rutiner
– Deltatiden kan omregnes til seismisk hastighed i m/s
– Ved integration over hastigheden kan en-vejs-løbetid beregnes
– Der eksisterer en lineær sammenhæng mellem             

deltatid/hastighed og porøsitet for en given bjergart





Kaliper og flow
Kaliper måler borehullets diameter (cm)
– En eller flere fjederpåvirkede stålarme måler variationerne i 

borehullets diameter
– Armenes bevægelser registreres med et potentiometer og 

kalibreres kvantitativt
– Variationer i borehullets diameter kan påvirke andre logs

Flow måler strømningshastighed i borehullet (m/s)
– Rotationshastigheden af en mekanisk propel er proportional 

med hastigheden af vandet der strømmer forbi sonden
– Propellens rotationen omsættes til elektriske signaler der 

kalibreres kvantitativt til strømningshastighed
– Målingerne skal korrigeres for sondens egenhastighed der ved 

moderne digitale systemer også registres kontinuerligt 
– Giver et billede af indstrømningsfordelingen ved konstant 

pumpeydelse, eller evt. intern strømning når der ikke pumpes



Hvilke logs kan udføres under
hvilke omstændigheder



Hvilke logs kan optages under hvilke 
omstændigheder

Åbent hul

Luftfyldt

Vandfyldt

Stålforing

Stålfilter

Plastikforing

Plastikfilter

X Giver brugbare målinger

(X) Kan give relative informationer
om formationen bag foringen

- Giver ikke brugbare målinger



Loggingbetingelser

XX--XXXVSP

XX--XXXMagnetisk susceptibilitet

-----XXAkustisk televiewer

----XXXOptisk televiewer

----XXXVideo

X (X) ---XXSonic

X-X--XXHeat pulse

X-X--XXFlow

XXXXXXXKaliper

XXXX-XXLedningsevne

XXXX-XXTemperatur

(X) (X) (X) (X) -XXDensitet

X X X X -XXPorøsitet

XX --XXXInduktion

X ----XXSelvpotentiale (SP)

X ----XXSingle point resistance

(X) -(X) --XXFokuseret resistivitet

(X) -(X) --XXNormal resistivitet

X X X X XXXSpektral gamma

X X X X XXXNaturlig gamma

PlastikfilterPlastikforingStålfilterStålforingLuftfyldtVandfyldtÅbent hulLogtype



Hvilke logs kan optages under hvilke 
omstændigheder

Åbent hul

Luftfyldt

Vandfyldt

Stålforing

Stålfilter

Plastikforing

Plastikfilter

X Giver brugbare målinger

(X) Kan give relative informationer
om formationen bag foringen

- Giver ikke brugbare målinger

(-) Giver oplysninger om filterstrækning

((-)) Kan give oplysninger om utætheder

(((-))) Kan give oplysninger om
boringsudbygning



Loggingbetingelser

XX--XXXVSP

XX--XXXMagnetisk susceptibilitet

(-)((-))(-)((-))-XXAkustisk televiewer

(-)((-))(-)((-))XXXOptisk televiewer

(-)((-))(-)((-))XXXVideo

X, (((-)))(X), (((-)))(((-)))(((-)))-XXSonic

X((-))X((-))-XXHeat pulse

X((-))X((-))-XXFlow

XXXXXXXKaliper

XXXX-XXLedningsevne

XXXX-XXTemperatur

(X), (((-)))(X), (((-)))(X), (((-)))(X), (((-)))-XXDensitet

X, (((-)))X, (((-)))X, (((-)))X, (((-)))-XXPorøsitet

X, (((-)))X, (((-)))--XXXInduktion

X, (-)((-))(-)((-))-XXSelvpotentiale (SP)

X, (-)((-))(-)((-))-XXSingle point resistance

(X), (-)((-))(X), (-)((-))-XXFokuseret resistivitet

(X), (-)((-))(X), (-)((-))-XXNormal resistivitet

X, (((-)))X, (((-)))X, (((-)))X, (((-)))XXXSpektral gamma

X, (((-)))X, (((-)))X, (((-)))X, (((-)))XXXNaturlig gamma

PlastikfilterPlastikforingStålfilterStålforingLuftfyldtVandfyldtÅbent hulLogtype



Sammensætning af logprogram



Sammensætning af logprogram

Laggrænser

Litologi

Lerindhold

K, U, Th

Modstand

Porøsitet

Permeabilitet

Densitet

X Giver brugbare målinger

(X) Kan give brugbare målinger

((X)) Med samtidig pumpning



Sammensætning af logprogram

(X)VSP

(X)Magnetisk susceptibilitet

(X)(X)XAkustisk televiewer

(X)XOptisk televiewer

(X)XVideo

(X)(X)(X)XSonic

Heat pulse

(X)Flow

Kaliper

Ledningsevne

Temperatur

X(X)XXDensitet

X(X)XXXPorøsitet

(X)XXXXInduktion

XXXSelvpotentiale (SP)

XXSingle point resistance

(X)XXXXFokuseret resistivitet

(X)XXXXNormal resistivitet

(X)(X)XXXXSpektral gamma

(X)(X)XXXNaturlig gamma

DensitetPermeabilitetPorøsitetModstandK, U, ThLerindholdLitologiLaggrænserLogtype



Sammensætning af logprogram

Borehulsvæskens 
egenskaber

Formationsvæskens 
egenskaber

Vandspejl

Indstrømningszoner/        
-fordeling

Sprækker

Intern strømning

X Giver brugbare målinger

(X) Kan give brugbare målinger

((X)) Med samtidig pumpning



Sammensætning af logprogram

(X)VSP

Magnetisk susceptibilitet

XXAkustisk televiewer

(X)XOptisk televiewer

(X)XVideo

(X)XSonic

XHeat pulse

X((X))((X))Flow

Kaliper

X((X))X(X), ((X))XLedningsevne

X((X))(X)(X), ((X))XTemperatur

XDensitet

XPorøsitet

(X)XInduktion

XXSelvpotentiale (SP)

XSingle point resistance

XXFokuseret resistivitet

XXNormal resistivitet

Spektral gamma

Naturlig gamma

Intern
strømningSprækker

Indstrømnings-
zoner/-fordelingVandspejl

Formationsvæskens 
egenskaber

Borehulsvæskens 
egenskaberLogtype



Sammensætning af logprogram

Diameter

Orientering/hældning      
af sprækker og lag

Forerørslængde

Filterinterval

Utætheder i forerør

Kontrol af udbygning

X Giver brugbare målinger

(X) Kan give brugbare målinger

((X)) Med samtidig pumpning



Sammensætning af logprogram

VSP

(X)Magnetisk susceptibilitet

(X)XXXXAkustisk televiewer

(X)XXXOptisk televiewer

(X)XXXVideo

(X)(X)Sonic

XHeat pulse

((X))(X)Flow

XXKaliper

Ledningsevne

Temperatur

(X)(X)Densitet

(X)(X)Porøsitet

(X)(X)Induktion

(X)(X)(X)Selvpotentiale (SP)

XXXSingle point resistance

XXXFokuseret resistivitet

XXXNormal resistivitet

(X)Spektral gamma

(X)Naturlig gamma

Kontrol af 
udbygning

Utætheder
i forerør

Filter-
interval

Forerørs-
længde

Orientering/hældning af 
sprækker og lagDiameterLogtype



Resistivitet/porøsitet



Normal og fokuseret resistivitet i kalk



Mangfoldighed i loggingprogram



Boring 218.960



Kvartær

Bryozokalk

Bryozokalk

Skrivekridt

Boring 218.960



Boring 218.29



Kvartær
Bryozokalk

Bryozokalk
Skrivekridt

Boring 218.29



Logprogram i Kvartær og Miocæn

Naturlig gamma
Resistivitet
– normal eller fokuseret

Induktion
Kaliper
Temperatur og ledningsevne
– med og uden pumpning 

Flow
– med og uden pumpning

Kan suppleres med porøsitetslog i f.eks. forede 
borehuller i stedet for resistivitet



Logprogram i kalk

Naturlig gamma
Fokuseret resistivitet
Induktion
Porøsitet
Kaliper
Temperatur og ledningsevne
– med og uden pumpning 

Flow
– med og uden pumpning

Kan suppleres med soniclog til stratigrafisk
korrelation og bestemmelse af kalkens egenskaber



KS af logs og omstændigheder
der påvirker datakvaliteten



KS-aktiviteter

Udførelse af repeat-logging

– Repeat strækning fra bunden og 20 m op

– Log og repeat log skal ved en visuel inspektion være ”ens”

Krydscheck af logtyper

– F.eks. høj resistivitet, densitet, deltatid modsvarer lav 
ledningsevne og porøsitet

– Krydscheck med kaliperlog kan afsløre om kaviteter har 
indflydelse på logkvaliteten

Vertikal kontrol

– Check af dybdetællerens udgangsniveau efter ned- og 
opkørsel af sonde

– Krydscheck mellem naturlig gamma fra forskellige sonder



Krydscheck af logtyper



Omstændigheder der påvirker kvaliteten

Kaviteter i borehulsvæggen

Borehullets diameter

Logginghastighed

Sidewall/centraliseret kørsel af sonde

Rotilstand i borehulsvæsken

Pumpeydelse ved flowlogging



Tolkning af logs, herunder
logstratigrafi



Typiske gammaniveauer



Typiske resistiviteter



Naturlig gamma og resistivitet



Naturlig gamma og resistivitet



Naturlig gamma og induktion



Induktionslogs



Kaliperlogs



Temperatur og ledningsevne



Flowlogs





Hydrostratigrafi på Stevns



Hydrostratigrafi



Komplet logprogram



Saltvandsgrænsen i kalk
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Formationsfaktor i kalk
F = Rf / Rv

Kender man derfor F er det muligt at beregne Rv = Rf / F

Kalk og flint er elektrisk neutrale og Rf afspejler derfor 
kalkens porøsitet og formationsvæskens ledningsevne og 
dermed saltindhold

F  = (P)-m (Archie’s lov), for rene sandsedimenter
m = 2 i stærkt cementeret sandsten
m = 1.6 i Skrivekridt
m = 1.8 – 2.0 i Danienkalk
Skrivekridt med høj porøsitet (35-45%): F = 5.4 - 3.6
Danienkalk (lavere porøsitet, højere m): F = 4 – 6

Rv = Rf × (P)m

Klitten & Wittrup, 2006



Kortlægning af saltvandsgrænsen



Filtersætning og afpropning



Logstratigrafi



Logstratigrafi



Logstratigrafi



Logstratigrafi



Tolkning af logs, herunder
øvelser og diskussion

























Logstratigrafi



Logstratigrafi





Logs og seismik



Gennemgang af en typisk logoperation



Eksempler på loggingsonder



Gennemgang af en typisk logoperation

Kalibrering og rengøring

Opvarmning af sonder

Indmåling af fælles referencepunkt for alle sonder/sensorer

Logging-noter

Down-run (hurtig), up-run samt repeat-sektion (normal)

Sammenligning mellem repeat-sektion og up-run

Krydscheck mellem forskellige logtyper

Udskrift af feltplot og back-up af data

Fælles referencepunkt processering

Longitudinal kontrol vha. naturlig gamma

Generering af logpaneler

Tolkning af logs

Rapport til kunden

Indrapportering af logs til GERDA



Fælles referencepunkt



Krav til udførelse
jf. kravspecifikationen



Krav til udførelse jf. kravspecifikation

DGU nr. og koordinater

Oplysninger om boringsafslutning

Vertikal referencepunkt, præcis indmåling

Dybder i meter under terræn kontra koter

Sampleinterval, 1 cm eller efter aftale

Logging retning, normalt opad, men med undtagelser

Repeat logging

Logging hastighed

Boringsdiameter

Kalibrering af sonder

Producentanvisninger, vedligehold og rengøring



Krav til udførelse jf. kravspecifikation

Naturlig gamma køres med 3 m/min

Spektral gamma køres med 2 m/min eller mindre

Placering af referenceelektrode/isolering af kabel ved resistivitetslogs

Selvpotentialelog kun i boremudder

Centraliseringsstyr ved induktionslogs og påvirkning fra metal

Sikkerhed i forbindelse med radioaktive logs

Påvirkning af naturlig gamma fra porøsitetssondens neutronkilde

Kørsel af densitetssonde langs borehulsvæggen

Temperatur og væskeledningsevne: rotilstand/pumpning, temperaturkorrektion

Længde af kaliperarme

Flowlog: rotilstand, kalibrering, basisflow, ydelse, sænkning, injektion

Centraliseringsstyr ved soniclog samt hastighed og signalstyrke

Rotilstand, sigt, lyskilde, kamerasætning, hastighed ved videoinspektion

Rotilstand, sigt, lyskilde, centralisering, opløsning ved optisk televiewer

Centralisering, orientering, opløsning ved akustisk televiewer

Energikilde, afstand mellem modtagere, referencemodtager ved VSP



Krav til udførelse jf. kravspecifikation

Hastighed

Sidewall

Centralisering

Reference-elektrode

Isolering af kabel

Boremudder

Ro-tilstand

+ Nødvendig

- Forhindring



Krav til udførelse jf. kravspecifikation

(+)StationærVSP

6 m/minMagnetisk susceptibilitet

+OpløsningAkustisk televiewer

-+OpløsningOptisk televiewer

+-OperatørVideo

(+)(+)6 m/minSonic

+StationærHeat pulse

+6 m/minFlow

6 m/minKaliper

+6 m/minLedningsevne

+6 m/minTemperatur

+6 m/minDensitet

6 m/minPorøsitet

+9 m/minInduktion

++9 m/minSelvpotentiale (SP)

+9 m/minSingle point resistance

(+)(+)9 m/minFokuseret resistivitet

+9 m/minNormal resistivitet

2 m/minSpektral gamma

(+)3 m/minNaturlig gamma

Ro-tilstandBoremudder
Isolering
af kabel

Reference-
elektrodeCentraliseretSidewallHastighedLogtype



Flowlogging

Boringen skal være i ro ved opstart, dvs. ingen borearbejde, pumpning 
el.lign. indenfor en halv time

Rovandspejlet skal måles

Flowsonden skal kalibreres i den aktuelle boring

Man skal være opmærksom på eventuelle diametervariationer (stempeleffekt)

Der skal optages en basis flowlog uden pumpning

Der pumpes med stabil ydelse indtil ændringen i afsænkning er minimal

Pumpevandspejlet måles

Der udføres mindst to ens flowlogs

Det er vigtigt at der logges en strækning på 3-4 m i forerør

Ved stor afsænkning kan pumpeydelse og loghastighed sænkes…

…eller Flowlogs kan også optages ved injektion

Ved meget stor indstrømning i toppen bør pumpeydelse øges

Flowlogs korrigeres for sondens hastighed og evt. for diametervariationer





Oplysninger om boringsafslutning

– Boredybde ifølge boreentreprenør
– Borediameter
– Borehulsvæske (mudder, vand etc.)
– Type af forerør (materiale)
– Diameter af forerør
– Dybde for bund af forerør
– Type af filterrør (materiale og filtertype)
– Diameter af filterrør
– Dybde for bund af filterrør
– Filterstrækning(er)
– Intervaller med gruskastning
– Intervaller med lerspærre
– Højde over terræn for top af fore-/filterrør
– Tidsrum siden pumpning eller borearbejde



Sikkerhed ved brug af radioaktive kilder

Ved brug af aktive kilder skal alle forskrifter for transport, anvendelse og 
opbevaring af radioaktive kilder fra Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) 
overholdes

Der skal udpeges en ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med brug af 
radioaktive kilder som har gennemgået krævede sikkerhedskurser

Instruktion af loggingoperatør ved sikkerhedsansvarlig

Forskrifter for afspærring af arbejdsområde og sikkerhedsafstande til 
offentligt tilgængelige arealer skal overholdes

Loggingoperatører skal bære det af SIS krævede sikkerhedsudstyr i form af 
personlig målefilm til registrering af radioaktiv stråling samt audiovisuelle 
alarmer i tilfælde af overskridelse af grænseværdier for strålingsniveau

I tilfælde af uheld, som involverer radioaktiv stråling, skal SIS altid 
kontaktes, ligesom opdragsgiveren og egen sikkerhedsansvarlige skal 
kontaktes

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 4. december 1995: Bekendtgørelse om anvendelse af lukkede
radioaktive kilder i industrien, på laboratorier og sygehuse m.v.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997: Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling.



Specifikation af rapportering

Indhold af rapport

Oplysninger på bilag

Beskæring af logs

Filtrering af logs

Levering af digitale data, rapport i pdf og logs i LAS

Indberetning til GERDA



Indhold af rapport

– Formålet med undersøgelsen
– Beskrivelse af arbejde udført i felten i forbindelse med 

dataindsamlingen
– Beskrivelse af efterfølgende tolkning og processeringsarbejde
– Beskrivelse af den løbende kvalitetssikring i felten og på kontoret
– Beskrivelse af de anvendte logtyper
– Plot af de endelige processerede logs og en situationsplan
– Informationer om boringsudbygning/boringsafslutning
– Geologisk beskrivelse baseret på boreprøver 

(brøndborer/GEUS/andre)
– Geologisk tolkning baseret på logs og eksisterende tekniske og 

geologiske bo-ringsoplysninger
– Feltplot af gældende logs samt tilhørende repeatlogs



Oplysninger på logbilag
– DGU nr.
– Boringsnavn
– Lokalitet
– Dato for udførelse af loggingarbejde
– Referencepunkt for målinger
– Terrænkote og højdesystem
– Koordinater samt projektion og datum
– Brøndborer
– Boremetode
– Dybde ifølge brøndborer
– Bund af boring ifølge logging
– Boringsdiameter
– Boringsvæske
– Forerør (diameter, strækning)
– Udbygning (filterintervaller, afpropning)
– Rovandspejl
– Pumpevandspejl ved flowlogging
– Pumpeydelse ved flowlogging
– Navne og enheder for logkurver



Oplysninger på logbilag



Oplysninger på logbilag



Akustisk televiewer



Akustisk televiewer



Optisk televiewer



Optisk televiewer



Soniclog



Elastiske parametre
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VSP målinger, P- og S-bølger



Deviation


