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1. INDLEDNING

Nærværende rapport omfatter afrapporteringen af udførte geofysiske undersøgelser ved
kommende udviklingsområde ved Kildedal Nord, se Figur 1. Arealet af området er på i alt ca. 33
hektar og fremstår pt. som landbrugsarealer.

Formålet med undersøgelserne er at forbedre datagrundlaget for valg af optimale løsninger for
håndtering af regnvand indenfor området, samt som supplerende datagrundlag ved forurenings-
og geotekniske undersøgelser.

Den detaljeret geofysiske undersøgelse er udført med DUALEM metoden, yderst velegnet til
detaljeret kortlægning af de øverste ca. 5-7 m af jordlagene. Metoden kortlægger jordens
elektriske modstand, der kan oversættes til geologiske aflejringer gennem erfaringer, samt ved
at sammenholde med anden data. Se Appendiks A for en generel beskrivelse af metoden og
databehandlingen.

Figur 1 Placeringen af det undersøgte areal ved Kildedal Nord.
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Figur 2 viser terrænoverfladen (DEM) indenfor det undersøgte område. Området er
gennemskåret af et vest-øst orienteret højdedrag med top i kote 20-21 m o.h. Mod syd falder
terrænet kraftigst ned til kote 7 m o.h., mens terrænet falder knap så kraftigt og mere jævnt
mod nord til omkring kote 15 m o.h. Mod vest og syd afgrænses området af et lavtliggende
område, beliggende ned til omkring kote 5 m o.h.

Figur 2 Terrænoverfladen indenfor kortlægningsområdet (DHM/Terræn (0,4 m grid)

På Figur 2 ses ligeledes lavninger og strømningsveje. Strømningsvejene følger terrænet og løber
derfor generelt fra det centrale højtliggende strøg, mod syd og nord. Mod vest og syd ses større
lavninger, mens der indenfor området ses mindre lokale afgrænsende lavninger.

Kote (m)

21 m o.h.

7 m o.h.

15 m o.h.
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Det høje målebordsblad fra 1842-1899 for området er vist på Figur 3. Af kortet ses, at området
på daværende tidspunkt henlå som landbrugsjord, med en enkelt afvandingskanal. Langs
højdedraget var der på daværende tidspunkt en blind markvej. Syd for området ses et
sammenhængende engområde.

Figur 3 Høje målebordsblad over området ved Kildedal Nord, 1842-1899.
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På Figur 4 er jordartskortet indenfor det kortlagte område vist. Som det fremgår, er størstedelen
af området beskrevet ved moræneler (ML) og smeltevandsgrus (DG). I den sydlige del og
udenfor området mod vest ses blødbundsaflejringer i form af postglacial ferskvandstørv (FT).

Figur 4 Jordartskortet fra området (GEUS 1:25.000).

På Figur 5 ses placeringen af V2 kortlagte forurenede grunde i området. Som det ses, findes der
en mindre V2 umiddelbart syd for gården.

Figur 5 Jordforurening V2 omkring Kildedal Nord
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På Figur 6 er det modellerede terrænnære grundvandsspejl (HIP) vist for en middelvinterværdi,
dvs. en middel høj grundvandsstand. Såfremt nedsivning af regnvand kan komme på tale
vurderes det at der skal være minimun 2,5 m umættede aflejringer. Som det fremgår af kortet er
der i store dele af området over 3 m til grundvandsspejlet. Dog er der i den sydlige del, samt i
den nordvestlige del tilsynelade et mere terrænnært grundvandsspejl, hvilket også findes
naturligt da området her er omgrænset af lavtliggende vådområder.

Det skal bemærket at HIP grundvandsspejlet vist på figuren kun skal anvendes på overordnet
storscala screeningsniveau, og at temaet ikke erstatter aktuelle pejlinger i området.

Figur 6 Terrænnært grundvand fra HIPdata.dk. Temaet viser middel vinter situationen i nedskaleret 10
m grid.
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2. RESULTATER FRA DUALEM KORTLÆGNINGEN

Der er d. 26. august 2021 indsamlet DUALEM indenfor det udpegede område, Figur 7. Der blev
indsamlet data med en indbyrdes afstand mellem linjer på tilstræbt 5 m, og der blev i alt
indsamlet ca. 70 km DUALEM data. Som det fremgår af Figur 7 blev der foretaget en jævn
kortlægning af området, uden større huller.

Figur 7 Placeringen af de indsamlede data.

2.1 Middelmodstanden i dybdeintervaller fra 0 til 7 m.
På baggrund af den geofysiske tolkning er der beregnet middelmodstand i dybdeintervaller á 0,5
m fra terræn til 3 m u.t., og i intervaller af 1 m fra 3 til 7 m u.t.

Den beregnede middelmodstand er i Figur 8 præsenteret som punkttema, hvorfor der ikke er
foretaget nogen form for gridning/udglatning af de beregnede værdier. Kortene er præsenteret i
større skala i bilag 1.1 til 1.3. Bemærk at farveskalaen er tilpasset de målte modstande i
området.

Som det ses, er modstanden meget varierende indenfor de øverste 2 m. Indenfor de øverste to
dybdeintervaller fra 0 til 1 m u.t. fremstår det vest-øst orienteret højdedrag som en
højmodstandsstruktur, hvor der nord for strukturen ses generelt højere modstand end syd for
højdedraget. Grænsen mellem høj og lav modstand er således meget skarp og er
sammenfaldende med toppen af højdedraget. Den lave modstand under 60 Ωm svarer til lerede



Detaljeret geofysisk undersøgelse - DUALEM

7

aflejringer, mens modstanden over 100 Ωm, svarer til mere sandede eller grusede aflejringer. I
intervallet fra 1 til 1,5 m u.t. ses en sydvest mod nordøst orienteret struktur fra den centrale del
af området, med relativt høj modstand svarende til overvejende sandede aflejringer. Udover
højdedraget har størstedelen af den resterende del af området en modstand omkring eller under
60 Ωm, svarende til overvejende lerede aflejringer. I dybdeintervallet 1,5 til 2 m u.t. ses
udelukkende høj modstand i højdedraget, svarende til sandede aflejringer, samt lokalt i den
sydvestlige del af området.

Figur 8 Modstanden beregnet i intervaller á 0,5 m fra terræn til 2 m u.t.

På Figur 9 ses modstanden i dybdeintervallerne fra 2 til 5 m u.t. Som i det forrige interval ses fra
2 til 3 m u.t. udelukkende høj modstand svarende til sandede aflejringer i højdedraget. I den
resterende del af området er modstanden omkring 60 Ωm, svarende til fortsat lerede aflejringer.
Fra 3 m u.t. stiger modstanden gradvist i områderne syd og nord for højdedraget, svarende til
gradvist mere sandede aflejringer, eller sandet moræneler. Af især kortet fra dybdeintervallet 4
til 5 m u.t. ses i det sydvestlige hjørne af området to smalle linjeorienterede strøg med lav
modstand. Disse strukturer stammer fra nedgravede kabler der forstyrrer data netop her og er
derfor ikke geologisk betingede.

Dybde 0,5 – 1,0 mDybde 0 – 0,5 m

Dybde 1,5 – 2,0 mDybde 1,0 – 1,5 m
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Figur 9 Modstanden beregnet i intervaller á 0,5 m fra 2 til 5 m u.t.

På Figur 10 ses modstanden i intervallerne fra 5 til 7 m u.t. Som det fremgår, ses en tendens til
stadig stigende modstand, svarende til mere sandede aflejringer. Dette skal dog betragtes med
en vis usikkerhed, da metoden er er ved at nå den maksimale indtrængningsdybde. Langs
afgrænsningen af området ses lavere modstand, hvilket er en effekt af forstyrrelse fra hegn der
omgrænser området, samt fra forstyrrelse fra vejen. Disse lave modstande er således ikke et
udtryk for lerede aflejringer.

Dybde 2,5 – 3,0 mDybde 2 – 2,5 m

Dybde 4,0 – 5,0 mDybde 3,0 – 4,0 m
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Figur 10 Modstanden i intervallerne fra 5 til 7 m u.t.

2.2 Modelsektion
På Figur 11 er vist en model sektion gennem området, præsenteret fra A til A’, dvs. fra syd mod
nord. Langs sektionen er de tolkede modstanden transparent under den beregnede
indtrængningsdybde DOI. Som det fremgår, findes de højeste modstand, og dermed
tilsyneladende mest grove og permeable aflejringer nord for selve højdedraget. I dette område
ses et 1 til 2 m tykt lag med høj modstand over et lag med lavere modstand. Syd for højdedraget
ses terrænnære aflejringer med en lavere modstand, svarende til tilsyneladende mere lerede
aflejringer. Som det fremgår, ses der langs størstedelen af modelsektionen lag med høj
modstand under indtrængningsdybden DOI. De relative høje modstande der fremgår af de
nederste dybdeintervaller, Figur 10, skal derfor tolkes med usikkerhed.

Dybde 6,0 – 7,0 mDybde 5,0 – 6,0 m
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Figur 11 modstanden i intervallet 0,5 til 1,0 m u.t., præsenteret sammen med en modelsektion.

2.3 Forstyrrende elementer
De indsamlede DUALEM forstyrres af elektriske kabler mm, indenfor en afstand af ca. 5-8 meter.
På Figur 12 er den målte modstand for kanal 2 (PRP2) vist. På baggrund af identifikation af
forstyrrede data er der udpeget 3 ledningstracéer gennem området, ét i den sydøstlige del og to i
den sydvestlige del af området. Udover disse tre ledninger er der identificeret en mindre anomali
med forstyrrede data. Da der ikke er noget synligt at se i på terrænet kan denne anomali
stamme fra nedgravede metalgenstande eller lign.

A A’



Detaljeret geofysisk undersøgelse - DUALEM

11

Figur 12 Rådata fra kanal 2. Med lys blå er indtegnet placering af strømførende ledninger samt en
anomali med forstyrrede data.



Detaljeret geofysisk undersøgelse - DUALEM

12

3. OPSUMMERING

Der er udført en DUALEM kortlægning med en tilstræbt linjeafstand på 5 m. Der er i alt indsamlet
ca. 70 km DUALEM data af god kvalitet. De tolkede modstande viser en tydeligt vest-øst
orienteret struktur med høj modstand. Strukturen er orientere i samme retning som højdraget i
terrænnært, hvor de høje modstande hovedsageligt er beliggende på den nordlige side af
højdedraget. Modstand over 100 Ωm vurderes som overvejende permeable sandede aflejringer,
mens lag med en modstand omkring eller under 60 Ωm, vurderes at være mindre permeable og
mere lerede aflejringer.

Resultaterne fra DUALEM er velegnede i planlægningen af de efterfølgende boringer. Sammen
udgør DUALEM, boringer, slugtest og pejling af grundvandsspejlet datagrundlaget for den videre
planlægning af regn- og skybrudhåndtering ved fremtidig udvikling af området.
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APPENDIKS A: DUALEM - METODEN

Som nævnt indledningsvist er den geofysiske kortlægning udført med DualEM metoden.

DUALEM-metoden er en GCM (Ground Conductivity Meter) metode, og er en videreudvikling af de
traditionelt anvendte stangslingrammetoder som eks. EM38 og EM31. DUALEM er, som navnet
antyder, et multikonfigurationsudstyr med spoleafstande på hhv. 1, 2, og 4 meter. Til forskel for
andet anvendt geofysisk udstyr indeholder DUALEM, dual-orienterede spoler, dvs. spolepar med
hhv. horisontale og vertikale spoler. På Figur 13 ses hvorledes de enkelte spoler i DUALEM
systemet er sat op.

Figur 13 System setup for DUALEM systemet.

Som det fremgår af Figur 13 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 kombinationer,
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, afhængig af den elektriske modstand af de øvre
jordlag.

Figur 14 Instrument setup, placeret på en slæde som trækkes bag en ATV.

Selve DUALEM-instrumentet er lagt ind i et PVC-rør, placeret på en specielt designet slæde, der
trækkes efter en ATV, se foto i Figur 14. 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 denforreste 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.

Processering
De indsamlede data processeres i processerings- og tolknings-softwarepakken Aarhus Workbench
fra Aarhus Universitet.
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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 datasat til ét datapunkt for hver meter. På Figur 15 ses et
screendump fra processeringssoftwaren.

Figur 15 Screendump fra Aarhus Workbench. Nederst er vist de rå data og øverst de processerede data.

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 16.

Figur 16 Eksempel på en tolket modelsektion.

På Figur 16 er den del af modellen, der er under den beregnede indtrængningsdybde (DOI),
visualiseret med mindre mættet farvelægning.

Tolkning af jordens elektriske modstand til litologi
Med DUALEM udføres en detaljeret kortlægning af jordens elektriske modstand fra terræn til ca.
10 meters dybde. Indtrængningsdybden er afhængig af jordens elektriske modstand og er for
nærværende kortlægning omkring 6-8 m. 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 17 ses, hvorledes forskellige aflejringer vil have forskellige elektriske modstande. Lerede
aflejringer vil således resultere i en lav modstand, mens sandede aflejringer har en højere
modstand. Som det fremgår af Figur 17, vil moræneler og morænesand dog kunne have en
meget varierende modstand, alt efter indholdet af silt, sand og grus. Af Figur 17 ses det
derudover, at det kan være vanskeligt at skelne mellem blødbundsaflejringer som tørv/gytje og
glaciale/marine lerede aflejringer.
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Figur 17 Oversættelse af modstand til litologi.


