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1. INDLEDNING 

Nærværende rapport omfatter afrapporteringen af en undersøgelse af potentialet for nedsivning 
af regnvand i et ca. 17 hektar stort byggemodningsområde Dyvelåsen ved Smørum (herefter 
benævnt kortlægningsområdet). Figur 1 viser området samt de indsamlede data. 
 
Undersøgelsesprogrammet omfatter en detaljeret geofysisk kortlægning af de terrænnære 
jordlag med DualEM421 metoden, 22 nedsivningstests i den terrænnære jord samt 6 boringer til 
5 m dybde, hvor der er udført slugtests/nedsivningsforsøg med det formål at beskrive de 
hydrauliske parametre i den dybere del. Pga. arkæologiske udgravninger har det været umuligt 
at indsamle DualEM421 data med den tilsigtede detaljeringsgrad i den østlige del af 
kortlægningsområdet, ligesom der under feltarbejdet er observeret tegn på at der har været 
tidligere opgravning og genfyld. Den nøjagtige placering af graverenderne kendes ikke. 
 
Ifm. undersøgelsen er der beskrevet geotekniske parametre i boringerne, hvormed samme 
undersøgelse fungerer som en indledende geoteknisk undersøgelse. De geotekniske beskrivelser 
af projektet er beskrevet i et særskilt notat /1/, der også i detaljer beskriver slug testene, der 
blev udført i sammenhæng med boringerne. 
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Figur 1 Placeringen af kortlægningsområdet markeret med den røde afgrænsning. Sorte prikker viser 
indsamlede DualEM data og røde og blå prikker hhv. udførte boringer og nedsivningstests. 

 
På Figur 2 er terrænoverfladen inden for kortlægningsområdet vist. Koten er i den sydligste del af 
området omkring 35-40 m o.h. faldende mod nord- nordvest til omkring kote 20 m o.h. Der ses 
således en relativt kraftig terrænhældning mod nord-nordvest. Lokalt mod vest ses en lavning, 
svarende til et vandhul. 
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Figur 2 Terrænoverfladen inden for kortlægningsområdet (markeret med rød afgrænsning), DHM-2007. 

 
På Figur 3 er jordartskortet i 1:25.000 præsenteret. Som det fremgår af figuren, er 
kortlægningsområdet altovervejende præget af moræneler (ML). Der ses dog mindre områder 
beskrevet ved ferskvandstørv (FT), bl.a. omkring det nuværende vandhul. 
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Figur 3 Jordartskortet i 1:25.000 for kortlægningsområdet (markeret med rød afgrænsning), copyright 
GEUS. 

 
På Figur 4 ses det høje målebordsblad fra 1842-1899 over området. Som det ses findes der et 
enkelt vådområde i den vestlige del af kortlægningsområdet, svarende til det nuværende 
vandhul. Som en sidenote kan det nævnes, at vandhullet på senere kort omtales som 
”grødemose”. I den østlige kant af området findes der sandsynligvis et rørlagt vandløb. 
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Figur 4 Højt målebordsblad for kortlægningsområdet (markeret med rød afgrænsning), copyright GEUS. 
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2. DUALEM421 METODEN 

DualEM421-metoden er en GCM (Ground Conductivity Meter) metode, og er en videreudvikling af 
de traditionelt anvendte stangslingram metoder som f.eks. EM38 og EM31. DualEM421 er som 
navnet antyder et multikonfigurationsudstyr med spoleafstande på hhv. 1, 2, og 4 meter. Til 
forskel for andet anvendt GCM udstyr indeholder DualEM421, dual-orienterede spoler, dvs. 
spolepar med hhv. horisontale og vertikale spoler, hvorved man opnår en væsentligt bedre 
opløsning af undergrunden. På Figur 5 ses hvorledes de enkelte spoler i DualEM421 systemet er 
sat op.  
 

 

Figur 5 System setup for DualEM421 systemet. 

 
Som det fremgår af figuren er senderspolen T placeret ved 0 m, de horisontale spoler HCP er 
placeret ved hhv. 1, 2 og 4 m, mens de vertikale spoler er placeret ved 1,1 m, 2,1 m og 4,1 m. I 
alt omfatter dette således målinger af i alt 6 konfigurationer af sende-modtager konfigurationer, 
hvilket resulterer i 6 datapunkter, relateret til 6 forskellige dybder. Ved geofysisk inversion tolkes 
disse data efterfølgende til en resistivitetsmodel og resulterer således i en detaljeret horisontal og 
vertikal resistivitetsmodel ned til 5-10 m dybde, afhængig af den elektriske modstand af de øvre 
jordlag. 
 

 

Figur 6 Instrument setup, placeret på en slæde som trækkes bag en ATV. 

 
Selve DualEM421-instrumentet er lagt ind i et PVC-rør, placeret på en specielt designet slæde, 
der trækkes efter en ATV, se foto Figur 6. For at minimere støjen fra bevægelser, er slæden 
konstrueret på en sådan måde, at instrumentet glider så glat som muligt og så tæt på jorden 
som muligt. På den forreste del af slæden sidder en GPS, der kontinuert logger positionen 
sammen med de indsamlede data, med stor nøjagtighed. Opsætningen med slæde og ATV 
betyder, at eventuelle markskader er minimale på selv våde marker. 
 
Udstyret findes også i en mindre version, DualEM42121, med en maksimal indtrængningsdybde 
omkring 3-5 m, der kan anvendes i f.eks. villahaver, eller mere utilgængelige steder. 
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2.1 Processering 

De indsamlede data processeres i processerings- og tolkningssoftwarepakken Aarhus Workbench 
fra Aarhus Universitet.  
 
I forbindelse med nærværende projekt er data indsamlet med en repetitionsfrekvens på 10 Hz, 
hvilket betyder, at der opsamles et datasæt bestående af 6 datapunkter for hvert 1/10 sek. Data 
filtreres og midles i det endelige datasæt for hver 2. meter. På Figur 7 ses et screendump fra 
processeringssoftwaren. 
 

 

Figur 7 Screendump fra Aarhus Workbench. Nederst er vist de rå data og øverst de processerede data. 

 
2.2 Geofysisk tolkning 

De processerede data tolkes efterfølgende med Spatially Constrained Inversion (SCI), smooth 
mangelagsmodel med 14 lag. Et eksempel på en tolket sektion er vist på Figur 8. 
 

 

 

Figur 8 Eksempel på en tolket modelsektion. 

 
På figuren er den del af modellen, der er under den beregnede indtrængningsdybde (DOI) 
visualiseret med mindre mættet farvelægning. 
 

2.3 Tolkning af jordens elektriske modstand til litologi 

Med DualEM421 udføres en deltaljeret kortlægning af jordens elektriske modstand fra terræn til 
ca. 5-10 meters dybde. Indtrængningsdybden er dog afhængig af jordens elektriske modstand. 
Den tolkede modstand kan oversættes til geologiske lag som f.eks. sand og ler ud fra erfaringer 
omkring modstanden af de forskellige aflejringer. På Figur 9 ses, hvorledes forskellige aflejringer 
vil have forskellig elektrisk modstand. Lerede aflejringer vil således resultere i en lav modstand, 
mens sandede aflejringer har en højere modstand. Som det fremgår af figuren, vil moræneler og 
morænesand dog kunne have en meget varierende modstand, alt efter indholdet af silt, sand, 
grus, kalkindhold og vandindhold. Af figuren ses det derudover, at det kan være vanskeligt at 
skelne mellem blødbundsaflejringer som tørv/gytje og glaciale/marine tertiære lerede aflejringer. 
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Figur 9 Generel oversættelse af modstand til litologi. 
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3. RESULTATER FRA DUALEM421 KORTLÆGNINGEN 

Der er d. 26. februar 2016 indsamlet i alt ca. 36 linje km DualEM421, med en tilstræbt 
linjeafstand på 3 m. Kortlægningen giver således en meget detaljeret kortlægning af jordens 
øverste 5-10 m, der senere kan anvendes på matrikelniveau. På grund af igangværende 
arkæologiske udgravninger er en del af området dog sparsom kortlagt.  
 
De indsamlede data er processeret og tolket i henhold til beskrivelserne i kapitel 2. 
Datakvaliteten vurderes at være høj. 
 
På Figur 10 og bilag 1.1 er placeringen af de indsamlede, tolkede data vist sammen med 
placeringen af de tolkbare data. Som det fremgår, er der hovedsagligt fjernet data langs  
Skebjergvej og det eksisterende beboelseskvarter i den sydligste del, samt i en vest-øst 
orienteret linje på tværs af området i den nordlige del, hvor der tilsyneladende findes et 
forstyrrende nedgravet element, f.eks. et strømførende kabel, en gasledning eller lignende. 
I den resterende del af området er der indsamlet tolkbare data af høj kvalitet. 
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Figur 10 Lokaliseringskort. Sorte prikker angiver indsamlede tolkede data, mens lilla prikker angiver 
placeringen af de ikke tolkbare data. Kortlægningsområdet er markeret med rød afgrænsning. 

 
3.1 Beregnet middelmodstand i dybdeintervaller fra 0 til 6 m. 

På baggrund af mangelagstolkningen er der beregnet middelmodstand i dybdeintervaller á 0,2 m 
fra terræn til 1 m, i intervaller á 0,5 m fra dybde 1 til 3 m og i intervaller á 1 m fra 3 til 6 m u.t.  
 
Præsentationen af den beregnede middelmodstand er afblændet ved den beregnede 
indtrængningsdybde (DOI), hvorfor antallet af datapunkter aftager nedadtil. 
Indtrængningsdybden varierer i området, men er under ca. 6 m er der meget begrænset 
datagrundlag til at anvende tolkningerne. Den beregnede middelmodstand er præsenteret som 
punkttema, og der er derfor ikke foretaget nogen form for interpolation af de beregnede værdier. 
 
På Figur 11 og Bilag 2 er middelmodstanden i de øverste 5 dybdeintervaller, fra terræn til en 
dybde af 1 m, præsenteret. 
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Figur 11 Beregnet middelmodstand i dybdeintervaller á 0,2 m fra terræn til 1 m. 

 
Som det fremgår, er modstanden inden for de øverste ca. 40 cm, meget høj i størstedelen af 
kortlægningsområdet, om end der ses en tendens til lavere modstande i den nordlige del. 
Modstanden her forventes at afspejle muldlag og sandsynligvist tørre aflejringer. I den nordlige 
del, omkring og umiddelbart vest for den nuværende cykelsti findes dog et markant område med 
lav modstand, der er sammenfaldende med, hvor der på ortofoto ses et udtørret tidligere 
vandhul. 
 
I intervallet fra 0,4 m til 0,6 m falder modstanden i store dele af området, om end den generelt 
stadig er meget høj i den sydlige del. I den sydøstlige del ses et sydøst mod nordvest orienteret 
strøg med lavere modstande, der også i mindre grad erkendes i de overliggende intervaller. 
Skiftet mod lavere modstande fortsætter i de underliggende intervaller, hvor det vurderes at 
afspejle overgang til mere lerede aflejringer og eventuelt tilstedeværelsen af et grundvandsspejl. 
Der ses dog stadig markante modstandsvariationer i området. Sådanne modstandsvariationer er 
ikke ukendte for morænelersaflejringer, der kan være meget varierende indenfor korte afstande, 
men der kan også være tale om lokaliteter med mere sandede indslag og/eller et tykkere 
muldlag. 
 
På Figur 12 og Bilag 2 er middelmodstanden fra dybde 1 til 3 m præsenteret i intervaller á 0,5 m. 
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Figur 12 Beregnet middelmodstand i dybdeintervaller á 0,5 m fra dybde 1 til 3 m. 

 
Ift. de overliggende intervaller ses generelt en lavere modstand. om end den stadig er meget 
varierende. Den umiddelbare tolkning af dette er, at der er tale om varierende lerede aflejringer, 
typisk moræneler, evt. med mindre mere sandede indslag. 
 
Fra dybde 2 m u.t. og ned ses en svag stigning i modstanden. Denne stigning ses i de 
underliggende dybdeintervaller, der ses på Figur 13 og Bilag 2. Denne stigning kunne være et 
tegn på mere sandblandede leraflejringer, om end man rent modstandsmæssigt også kunne tolke 
det som værende sand under grundvandsspejlet. 
 
Fra ca. dybdeinterval 4,0 til 5,0 m u.t. ses det at færre og færre datapunkter indgår i de 
beregnede middelmodstande, hvilket er et tegn på, at den maksimale indtrængningsdybde, DOI, 
her er nået. Nederste beregnede interval er dybdeintervaller 5,0 til 6,0 m u.t. 
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Figur 13 Beregnet middelmodstand i dybdeintervaller á 1 m fra dybde 3 til 6 m. 

  
På Figur 14 er middelmodstanden i dybdeintervallet 0,8 m til 1,0 m præsenteret sammen med 
jordartskortet i 1:25.000. Som det fremgår af figuren, er det ikke muligt at udpege eventuelle 
områder med ferskvandstørv på baggrund af DualEM421 kortlægningen. Boringerne B1 og B6 er 
placeret omkring lokaliteterne, hvor der i jordartskortet er angivet ferskvandstørv, uden at dette 
er beskrevet deri. 
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Figur 14 Middelmodstanden i dybdeintervallet 0,8 til 1,0 m præsenteret sammen med jordartskortet i 
1:25.000, copyright GEUS. 
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4. BORINGER OG NEDSIVNINGSTEST 

På baggrund af de tolkede middelmodstandskort er der i området placeret 6 boringer og 
foretaget 22 nedsivningstest. Boringerne er udført som tørboringer med en boredybde på 5 m. I 
boringerne er der placeret et ø63 filterrør, pejlet grundvandsstand samt udført slugtests. 
Derudover er der beskrevet geotekniske parametre, hvormed boringerne sammen med 
DualEM421 målingerne kan indgå som en indledende geoteknisk undersøgelse. Resultaterne 
heraf er som tidligere nævnt beskrevet i en særskilt rapport. 
 
Nedsivningstest er lavet ved nedsivning i et ca. 60 cm dybt hul, Figur 15, og er udført i henhold 
til vejledning af udførelse af nedsivningstest, udarbejdet af Aarhus Vand. Selve feltarbejdet for 
nedsivningsforsøgene er lavet af GEO, mens resultaterne heraf er tolket af Rambøll. 
 
Såvel boringer som nedsivningstest er placeret af Rambøll ud fra DualEM421 resultaterne, dog 
under hensyntagen til den foreløbige udmatrikuleringsplan. 
 

 

Figur 15 Udførelsen af nedsivningstest. 

 
4.1 Litologiske beskrivelser fra boringer 

Placeringen af de 6 lokaliteter, hvor der er udført boringer, fremgår af Figur 1 samt af Bilag 1. 
Boringerne, de geotekniske parametre samt arbejdet med at udføre dem beskrives i detaljer i 
/1/, men et udtræk af boreprofilerne herfra er vedlagt i nærværende rapport som Bilag 3. 
Følgende er en kort beskrivelse af hver enkelt boring. 
 
Boring B1: 

Boringen er beskrevet ved muld, der generelt er beskrevet som siltet, sandet og gruset ler til 1,5 
m u.t., efterfulgt af moræneler, der beskrives som sandet, til bund af boring. I de nederste ca. 
0,5 m er der beskrevet tynde sandlag i moræneleret. 
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Boring B2: 

Boringen er beskrevet ved muld, der er beskrevet som siltet, sandet og gruset ler til 0,3 m u.t., 
hvorunder der findes siltet, sandet og gruset moræneler. Omkring dybde 1,2 m træffes finkornet, 
svagt siltet sand, der gradvist går over i mellemkornet sand. 
 
Boring B3: 

I boringen er der fundet siltet, sandet og gruset ler til ca. 2 m u.t., hvoraf de øverste ca. 1,3 m 
samtidigt er beskrevet som muld. Herunder findes der siltet, sandet og gruset moræneler, hvori 
der er beskrevet tynde sandlag fra 4,6 m u.t. til bund af boring. 
 

Boring B4: 

Boringen er beskrevet ved et 0,2 m tykt muldlag, der er beskrevet som siltet, sandet og gruset 
ler, hvorunder der findes siltet, sandet og gruset moræneler. Fra 4 m u.t. til bund af boring er 
der beskrevet tynde sandlag i sidstnævnte. 
 

Boring B5: 

Boringen B5 er beskrevet ved et øvre ca. 0,7 m tykt fyldlag, der er beskrevet som siltet, sandet 
og gruset ler. De øverste ca. 30 cm. beskrives som muld. Under fyldlaget findes ler, der bortset 
fra en sekvens der ikke kan bestemmes fra 1,2 m til 2,1 m, generelt beskrives som siltet, sandet 
og gruset moræneler. 
 

Boring B6: 

Boringen er beskrevet ved et 0,5 m tykt muldlag, der er beskrevet som siltet, sandet og gruset 
ler. Herunder findes siltet, sandet og gruset moræneler. Fra ca. 4,5 m u.t. til bund af boring 
beskrives tynde sandlag i leret. 
 

4.2 Grundvandsspejlet 

I forbindelse med boringerne er det terrænnære grundvandsspejl pejlet. Boringerne fremgår af 
Figur 1 samt af Bilag 1, mens informationer relateret til pejlingerne fremgår af Tabel 1. Det målte 
grundvandsspejl vurderes at være i ro på pejletidspunktet og dybden til dette varierer fra 0,7 til 
4,1 m u.t. Dog er der ikke truffet noget vandspejl i boring B5, hvilket evt. kan skyldes at 
terrænet her ligger højt ift. de andre boringer. Boringerne er filtersat i hhv. svagt vandførende 
zoner i det lavpermeable moræneler og i fint til mellemkornet smeltevandssand. Det trufne lag af 
smeltevandssand vurderes at have begrænset udbredelse.  
 
Pejleresultaterne indikerer umiddelbart, at der i området tilsyneladende optræder flere 
vandførende lag i moræneleret, typisk karakteriseret ved indlejrede sandforekomster i form af 
(tynde) sandlag eller sandpartier, der fungerer som sekundære magasiner. Ligeledes kan 
sekundære magasiner i form af sandlag af større lagmægtighed forefindes lokalt, som det ses i 
boring B2. Sekundære magasiner er ofte begrænsede i såvel udbredelse som vandmængder, 
ligesom vandspejlene i disse må forventes at afhænge af årstiden og nedbørsmængden.  
 

Boring  

nr.: 

Terrænkote 

(m DVR90) 

Pejlerør 

(mm) 

Filter 

(m u.t.) 

Aflejring ved filter VSP 

(m u.t.) 

VSP 

(m DVR90) 

B1 +27,58 
Ø63 4,0-5,0 Moræneler 4,13 +23,45 

Ø25 2,5-3,5 Moræneler 2,69 +24,89 

B2 +36,46 Ø63 3,0-5,0 Sand 1,69 +34,77 

B3 +32,74 Ø63 2,6-4,6 Moræneler 1,80 +30,94 

B4 +33,32 
Ø63 2,0-3,0 Moræneler 1,13 +32,19 

Ø25 4,5-5,0 Moræneler 0,71 +32,61 

B5 +39,33 Ø25 4,5-5,0 Moræneler Tør Tør 

B6 +34,28 Ø63 3,0-5,0 Moræneler 4,02 +30,26 

Tabel 1 Pejlet vandstand i de seks boringer. 
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Dybden til grundvandsspejlet i de seks boringer er vist i Figur 16. Som det ses ud fra figuren, 
sammenholdt med terrænkoten, Figur 2, er der ingen tydelig tendens imellem terrænkoten og 
dybden til grundvandsspejlet. 
 
Da der sandsynligvis er tale om separerede magasiner af meget begrænset udbredelse, vurderes 
det ikke muligt at lave et sammenhængende kort over dybden til grundvandsspejlet. 
 

Figur 16 Dybde til grundvandsspejlet i de seks boringer. I de tilfælde, hvor der er truffet to 
grundvandsspejl er det øvre desuden visualiseret. 
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4.3 Hydrauliske forsøg 

I hver af de seks før beskrevne boringer er der pejlet grundvandsstand og, om muligt, lavet slug 
tests. Boring B5 var dog tør både ved boring og ved den efterfølgende pejling, hvorfor dette ikke 
var muligt. 
 
Ifm. undersøgelsen er der som tidligere nævnt foretaget 22 nedsivningstests i et ca. 60 cm dybt 
hul. Testene er placeret ud fra resultaterne af DualEM421 kortlægningen samt den foreløbige 
udmatrikuleringsplan. Der er oprindeligt udpeget 27 lokaliteter, hvoraf de 5 har fungeret som 
alternative placeringer for at sikre sig mod at enkelte af de udpegede lokaliteter ikke viste sig 
egnet ved feltarbejdet, hvorfor nummereringen af de indsamlede forsøg ikke er fortløbende.  
 
Placeringen af de udførte nedsivningstests og samt placeringen af slug testene (boringerne) ses i 
Figur 1 og i stor størrelse i Bilag 1. 
 

4.3.1 Slug tests 

I fem af de seks udførte boringer var det muligt at udføre en slug test. Hver test er om muligt 
baseret på to Falling Head Test (FHT) og Rising Head Test (RHT), i henhold til vejledning fra US 
Geological Survey. Resultaterne af testene ses i Tabel 2. 
 

Boring K1 FHT [m/s] K2 RHT [m/s] K3 FHT [m/s] K4 RHT [m/s] Kavg [m/s] 

B1 2,4 x 10-6 3,3 x 10-5 Forsøg afbrudt 8,9 x 10-6 

B2 9,9 x 10-5 9,6 x 10-5 8,9 x 10-5 9,6 x 10-5 9,5 x 10-5 

B3 1,9 x 10-7 Forsøg afbrudt pga. meget lav vandføring 1,9 x 10-7 

B4 3,2 x 10-7 Forsøg afbrudt pga. meget lav vandføring 3,2 x 10-7 

B5 Boring tør. Slug test ikke mulig 

B6 Usikker 3,4 x 10-4 Usikker 2,1 x 10-4 2,7 x 10-4 

Tabel 2 Hydrauliske ledningsevner beregnet på baggrund af de udførte slug tests. 

 
Testresultaterne fra B1 varierer meget fra den første FHT til den efterfølgende RHT. Efter K2 
nåede vandspejlet ikke tilbage til rovandspejlsniveauet efter 60 minutter, hvorefter testen blev 
stoppet. Variationen imellem testen for K1 og K2 er på cirka en faktor 10. Sammenholdt med 
boreprofilet for B1 som er filtersat i moræneler, forventes det at den hydrauliske ledningsevne 
svarer bedst til den lave af de to målte værdier, altså K1 er mest repræsentativ. 
 
Testresultaterne fra B6 er forbundet med nogen usikkerhed, da der kun stod 0,4 m vand i 
boringen ved udførelsen af testen. Der er således kun tolket på RHT delen af kurven. Der er ikke 
udført slug test i B5 pga. for lidt vand i boringen. 
 
Bortset fra B6 der må betegnes som usikker indikerer resultaterne generelt, at lerlaget har en lav 
vandføring og dermed en lav kapacitet for optagelse af nedsivende vand. Det bemærkes, at den 
vertikale komponent af den hydrauliske ledningsevne generelt er en faktor 10 mindre end den 
beregnede horisontale komponent. Således kan forholdet mellem størrelsen af side- og 
bundflader være af stor betydning for nedsivningskapaciteten af evt. faskiner. 
 

4.3.2 Nedsivningstests 

For hver nedsivningstest er der lavet en beregning af nedsivningshastigheden (den horisontale 
hydrauliske ledningsevne, kh, i m/s) som en gennemsnitsberegning af k-værdien baseret på den 
samlede sænkning over tid i forsøget.  
 
For hver måling er den akkumulerede sænkning gennem forsøget vurderet sammen med 
forskellen i afsænkning fra måling til måling i faste 5 min intervaller. I nogen forsøg har der 



 
Undersøgelse af potentialet for nedsivning af regnvand  
 
 
 

 
 
 

19 

 

været vanskeligheder med at opnå fuldt mættede forhold, hvorfor de angivne k-værdier her 
generelt må betragtes som værende maksimumsværdier. 
 
For de længere målinger ses det, at forskellen i afsænkning mellem målingerne aftager i løbet af 
forsøget, mens forskellen i de korte forsøg på 15 min oftest ikke afviger. I de længere forsøg er 
den aftagende infiltrationsrate udtryk for, at nedsivningen nærmer sig infiltrationskapaciteten, 
som er et udtryk for nedsivningsevnen under mættede forhold. Da dette mål for 
nedsivningsevnen betegnes som det mest troværdige anvendes det i den videre vurdering, for de 
forsøg, hvor det er muligt. De beregnede hydrauliske ledningsevner er angivet i Tabel 3 og 
fremgår af Figur 17. 
 

Navn K-værdi  Navn K-værdi 

N01 5.00E-05  N13 3.67E-05 

N02 4.00E-05  N16 5.00E-05 

N03 1.67E-05  N17 4.33E-05 

N04 1.00E-05  N18 1.40E-05 

N05 1.33E-04  N19 1.43E-06 

N07 7.50E-05  N20 2.33E-05 

N08 4.67E-05  N21 1.17E-05 

N09 7.33E-05  N23 5.33E-05 

N10 4.08E-05  N24 5.00E-05 

N11 6.67E-05  N25 3.67E-05 

N12 3.33E-05  N27 3,33E-05 

Tabel 3 Beregnede K-værdier for de 22 udførte nedsivningstests. 

 
To af testene udviser værdier der er relativt forskellige fra de andre, hvor det bør overvejes om 
disse er retvisende. Således er den hydrauliske ledningsevne for testen N19 meget lav ift. de 
andre tests, 7 gange lavere end den næstlaveste beregnede værdi i området. Samtidigt er den 
hydrauliske ledningsevne for testen N05 relativt høj, hvilket kan skyldes at den er placeret i et 
område hvor der har været meget arkæologisk aktivitet og dermed forstyrrelse af jordlagene. 
 
Størstedelen af de beregnede K-værdier ligger indenfor 1E-05 til 7E-5, hvilket umiddelbart passer 
godt ift. det i boringerne beskrevne moræneler, om end de ligger i den høje ende, jf. Tabel 4. 
Dette kan dog evt. forklares med det i borejournalerne moræneleret, der ofte beskrives som 
både siltet, sandet og gruset. 
 

Jordart Hydraulisk ledningsevne 

[m/s] 

Grus 5E-3 

Groft sand 1E-3 

Mellemkornet sand 5E-4 

Ret fint sand 1E-4 

Fint sand 5E-5 

Finsand 2E-5 

Grovsilt 1E-5 

Silt 1E-6 

Moræneler 1E-7 til 1E-5 

Kalk 1E-5 til 1E-3 

Tabel 4 Den hydrauliske ledningsevnes størrelse og variation i m/s for danske sedimenter /2/. 
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Figur 17 De 22 Nedsivningstests og de beregnede K-værdier. 

 
4.4 Korrelation mellem nedsivningstests og DualEM421 

Da de udførte nedsivningstests er placeret jævnt ud over området, er det muligt at undersøge, 
om der er en empirisk sammenhæng mellem de beregnede K-værdier og middelmodstanden i 
dybdeintervallet på samme lokalitet, hvor nedsivningstestene kan forventes at være 
repræsentative. 
 
Figur 18 viser en korrelation imellem de beregnede K-værdier og de med DualEM421 kortlagte 
elektriske modstande i dybdeintervallerne 0,6 til 0,8 m, 0,8 til 1,0 m og 1,0 til 1,5 m. 
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Figur 18 Beregnede K-værdier plottet mod middelmodstanden i intervallerne 0,6 til 0,8 m, 0,8 til 1,0 m, 
og 1,0 til 1,5 m. Den røde linje angiver trendline som en logaritmisk sammenhæng mellem log(Res) og 
log(K). 

 
Som det fremgår af figuren, er der en tilnærmet empirisk logaritmisk sammenhæng mellem den 
beregnede hydrauliske ledningsevne og den elektriske modstand, dog uden at være helt entydig. 
Ud over den indbyggede usikkerhed, der ligger imellem at korrelere to parametre, der viser 
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forskellige fysiske parametre for jorden, kan uoverensstemmelserne evt. forklares med følgende 
forhold: 
• Nedsivningstestene N05 og N19, der udviser hhv. meget høj og meget lav k-værdi. Disse er 

markeret i øverste figur, der viser korrelationen i dybdeinterval 0,6 ril 0,8 m. 
• De fem nedsivningstests N04, N17, N18, N21 og N23, der korreleres med de laveste 

modstande, falder alle udenfor den generelle trend. Testene er dermed lavet på lokaliteter, 
hvor man baseret på modstandene fra DualEM421 kortlægningen vil forvente ret lerede 
aflejringer, hvor man samtidigt ved, at nedsivningsevnen styres relativt meget af sprækker 

• Iflg. boringerne findes der i det kortlagte område samme jordtyper. Fem ud af seks boringer 
generelt beskrives med et øvre fyld-/muldlag og herunder siltet, sandet og gruset moræneler, 
mens der i én boring fra ca. dybde 1,2 m til bund beskrives finkornet, svagt siltet sand, der 
gradvist går over i mellemkornet sand. I et mere heterogent område må der forventes et 
bedre datagrundlag for korrelationen. 

• Kortlægningsområdet har inden nærværende undersøgelse været igennem en omfattende 
opgravning grundet arkæologiske lokaliteter, hvorfor det er sandsynligt, at enkelte 
nedsivningstest, i lighed med de på baggrund af DualEM421 tolkede modstande, 
repræsenterer ikke-intakt jord. 

 
På baggrund af korrelationen imellem de to parametre er der lavet tre kort, der viser den 
beregnede geofysiske nedsivningsevne, plottet for hver enkelt DualEM421 model i 
kortlægningsområdet, hvormed de kan fungere som et fladedækkende kort over 
nedsivningsevnen.  
 
Kortene er udarbejdet i de tre føromtalte dybdeintervaller, 0,6 til 0,8 m, 0,8 til 1,0 m og 1,0 til 
1,5 m, og ses i Bilag 4. Der ses kun mindre forskelle de tre intervaller imellem. 
 
Det gøres opmærksom på, at kortene bør bruges kvalitativt og ikke kvantitativt. 
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5. SAMMENFATNING 

Der er inden for kortlægningsområdet indsamlet ca. 36 km DualEM421 af høj kvalitet, med en 
tilstræbt indbyrdes linjeafstand på ca. 3 m. Datatætheden i den østlige del er dog lavere grundet 
arkæologiske udgravninger på indsamlingstidspunktet. De processerede data er tolket med en 
mangelagsmodel, og der er beregnet kort over middelmodstanden i dybdeintervaller fra terræn 
til 6 m u.t. Resultaterne heraf viser øverst meget høj modstand, hvilket vurderes at svare til 
muld og/eller tørre aflejringer. Herunder ses meget varierende modstande, hvad der vurderes at 
svare til moræneler af varierende beskaffenhed. Lokalt kan der desuden være tale om indflydelse 
af tykkere muldlag, lokale grundvandsspejl samt mere eller mindre sandblandet ler. Fra ca. 2 m 
u.t. ses en generel stigning i modstandsbilledet, hvilket kan skyldes mere sandblandet ler, evt. 
sand under grundvandsspejlet. 
 
Der er på baggrund af tolkningen af DualEM421 udpeget egnede lokaliteter, hvor der er udført 6 
boringer til 5 m u.t. og 22 nedsivningstest. For hver boring er der pejlet grundvandsspejl, udført 
slug test samt beskrevet geotekniske parametre1.  
 
Boringerne viser overordnet set et øvre muld-/fyldlag og herefter siltet, sandet og moræneler til 
bund af boring, dog er boring B2 beskrevet med finkortnet sand fra dybde 1,2 m og til bund. 
Dybden til grundvandsspejlets varierer i området imellem ca. 0,7 og 4,1 m u.t. og to boringer 
viser flere grundvandsspejl. Det vurderes at der er tale om separerede magasiner af meget 
begrænset udbredelse. Det vurderes, at der er en god korrelation mellem den kortlagte 
modstand og jordtyperne beskrevet i boringerne. 
 
Jordartskortet viser overordnet moræneler med enkelte mindre områder beskrevet ved 
ferskvandstørv. Sidstnævnte er dog hverken bekræftet ud fra de kortlagte modstande eller ved 
boringerne. 
 
Resultaterne af de udførte slug tests indikerer en lav kapacitet for optagelse af nedsivende vand.  
 
Nedsivningstestene viser en relativt høj hydraulisk ledningsevne ift. morænelersaflejringer, idet 
de beregnede værdier generelt svarer til værdier, man forventer for groft silt til finkornet sand. 
 
Der ses en empirisk sammenhæng mellem den elektriske modstand kortlagt med DualEM421 og 
den beregnede hydrauliske ledningsevne, beregnet ud fra nedsivningstestene. På baggrund af 
denne er der udarbejdet et geofysisk nedsivningskort dækkende hele det med DualEM421 
kortlagte område. 
 
Terrænet i området hælder relativt kraftigt fra ca. kote 35-40 m o.h. i den sydlige del mod ca. 20 
m o.h. i den nord-nordvestlige del. 
 
En pejling af vandspejl i området viser meget varierende dybde og i to tilfælde to vandspejl. 
Det vurderes, at der ikke er tale om ét sammenhængende vandspejl, men at der findes flere 
lokale vandførende lag i moræneleret, evt. lokale sandlag af større lagmægtighed. 
 
I vurderingen af resultaterne bør man bemærke, at der i området har været en del arkæologisk 
aktivitet i form af f.eks. graverender og at den nøjagtige placering af disse ikke kendes. 
 
 

  

                                                
1 Beskrevet i /1/ 
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6. VURDERING AF NEDSIVNINGSMULIGHEDER 

Boringerne viser, at kortlægningsområdet fortrinsvist består af moræneler. Sammenholdes 
boringerne med DualEM421 resultaterne ses det dog, at denne ikke kan betragtes som homogen, 
og at der sandsynligvis er tale om meget varierende lerforekomster, hvilket vil have indflydelse 
på nedsivningsevnen. 
 
Nedsivningstests samt geofysisk nedsivningskort indikerer, at nedsivning er mulig, men at 
mulighederne varierer meget i området. Ift. overfladeafstrømning og nødoverløb bør den 
generelle terrænhældning mod N-NV tages i betragtning. 
 
Grundvandsspejlet viser meget varierende niveau, og det vurderes at der er tale om lokale, ikke 
sammenhængende vandspejl. Af denne årsag er det ikke muligt at inddele området i zoner med 
forskellig grundvandsstand og/eller at lave en samlet overflade for denne. 
 
Grundvandsspejlets beliggehed udviser årstidsvariationer og i vurderingen af grundvandsspejlets 
beliggenhed bør man tage med, at pejlingerne er foretaget i maj, hvor det normalt ikke er højest. 
Sammenholdt med at man forventer øget nedbør generelt samt mere ekstremnedbør grundet 
klimaforandringer, vurderes det sandsynligt at grundvandsstanden i mange situationer vil være 
højere i fremtiden. Iflg. den offentlige hjemmeside klimatilpasning.dk vil området i 
vintermånederne opleve op til 39% mere nedbør i vintermånederne. 
 
Ved boringerne B1, B5 og B6 er grundvandsspejlet truffet dybt (eller ikke truffet), hvorfor det 
vurderes muligt at lave f.eks. faskiner her. 
 
Omkring boringerne B2 og B3, hvor grundvandsspejlet ligger omkring 1,7-1,8 m under terræn, 
vurderes det muligt at lave nedsivningsløsninger fra terræn, mens det ikke er muligt at lave 
f.eks. faskiner. 
 
I de tilfælde, hvor grundvandsspejlet er højt beliggende, f.eks. ved boringen B4, vurderes det 
ikke muligt at lave nedsivningsløsninger.  
 
Idet resultaterne af nærværende undersøgelse peger på, at området har meget varierende 
forhold, anbefales det at lave en lokal nedsivningstest ifm. placering af konkrete 
nedsivningsløsninger, såfremt disse ikke er placeret ved f.eks. en af de udførte boringer. 
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