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1. INDLEDNING & BAGGRUND 

Orbicon har i samarbejde med Region Hovedstaden, Aarhus Universitet og Køben-

havns Universitet formuleret et projekt, hvis overordnede formål har været at vurdere 

forskellige geofysiske teknikkers anvendelse til at vurdere geologiske strukturer i lo-

kale sammenhænge på ejendomme, der er forurenet. Geologien skal i denne forbin-

delse forstås som en forudsætning for opstilling af lokalspecifikke konceptuelle spred-

ningsmodeller for forurening i en given geologi.  

 

Som en del af dette projekt er der indledningsvist udvalgt en række geofysiske teknik-

ker baseret på teoretiske overvejer. Tre teknikker er ud fra dette udvalgt til en afprøv-

ning i felten i form af et ”proof of concept” forsøg på en feltlokalitet i en grusgrav, hvor 

der kun i begrænset form var aktiviteter, der kunne forstyrre målingerne. Det helt spe-

cifikke formål er beskrevet i afsnit 1.1, og beskrivelse af dels den teoretiske baggrund 

og dels de udførte forsøg findes i de følgende kapitler.  

 

De tre udvalgte metoder endte med at være: 

 Cross-borehole GPR  

(Majken Looms Zibar & Lars Nielsen, KU) 

 Cross-borehole DCIP  

(Thue Bording, Anders Vest Christiansen, Esben Auken, AU) 

 Cross-borehole S-wave Seismics  

(Egon Nørmark, AU, Giulio Vignoli, GEUS) 

 

1.1. Formål 

En af udfordringerne i at forstå spredning af vandopløste stoffer eller væsker i moræ-

neler efter et spild er forbundet med forståelse af indlejrede sandlags geometri. Dette 

er konkret formuleret i målsætningen for ”proof of concept” i forbindelse med feltforsø-

get, hvor målet var geofysisk at kunne detektere en sandlinse på 10 cm i vertikal ud-

strækning placeret i morænelersaflejringer over grundvandsspejlet og i en horisontal 

skala på 10•10 m.  

 

2. UDPEGNING AF RELEVANTE TEKNOLOGIER 

 

2.1. Litteraturstudie 

Litteraturgennemgangen viste, at der ikke fandtes resultater fra geofysiske metoder, 

der umiddelbart kunne opfylde det opstillede mål. Studiet pegede dog på, at de mest 

lovende muligheder ligger i geofysiske metoder, der har en eller flere sensorer place-

ret i borehuller evt. kombineret med sensorer på overfladen.  

 

Interessen samlede sig i første omgang omkring geofysiske data optaget ved anven-

delse af ’Direct Push’ (DP) metoder, da disse metoder allerede havde stor udbredelse 

ved undersøgelser af forurenet-jord lokaliteter. Tanken var, at der måske kunne opnås 
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en fordel, hvis de geofysiske data blev indsamlet samtidig med undersøgelser, der alli-

gevel ville blive udført og således føjede et ekstra datasæt til den samlede viden om 

en lokalitet uden store ekstraomkostninger.  

 

En forskergruppe ved ”Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH” havde i 2009 

publiceret en undersøgelse, der målte variationer i P-bølge-hastigheder i et 2D profil 

med en kilde (’Sparker’) placeret i et ’borehul’ udført med et DP-værktøj og geofoner 

langs en profil-linie på overfladen /1,2/.  

 

Foranlediget af de fremlagte resultater blev der taget kontakt til forskergruppen, og der 

blev diskuteret forskellige muligheder for en testkortlægning på en lokalitet i Region 

Hovedstadens område. Usikkerhed om metodens mulighed for målopfyldelse samt 

administrative udfordringer omkring finansiering af undersøgelsen førte dog til at sam-

arbejdet blev indstillet. 

 

2.2. Virksomhedsprojekt 

I efteråret 2014 blev Isak Hjort Dahm tilknyttet projektet i form af et virksomhedspro-

jekt i et samarbejde mellem Orbicon og Københavns Universitet. Projektet omfattede 

dels en gennemgang af geofysiske metoders anvendelse i relation til forurenet jord 

problemstillinger, og dels en test om vibrationer påført jorden fra spidsen af et DP 

værktøj kunne bruges som seismisk kilde (P-bølge) /3/.  

 

Testen blev udført på en feltlokalitet i Birkerød og omfattede et seismisk profil på 16 

meter med geofoner med 1 m mellemrum, og DP riggen placeret i midten af profilet. 

Til sammenligning blev der også opsamlet data med en almindelig hammer som kilde.  

 

De udførte forsøg viser en lang række støjproblemer, der ikke umiddelbart kunne fin-

des en løsning på. Konklusionen blev, at DP værktøjet som seismisk kilde ikke er til-

strækkelig entydig, og den anvendte opstilling kunne ikke levere data i den ønskede 

opløsning.  

 

2.3. Geofysik Workshop 

Med henblik på at afdække mulighederne for at løse problemstillingen blev der indbudt 

til en Geofysik Workshop hos Orbicon i Aarhus den 14. november 2014.  

 

Udgangspunktet for workshoppen blev beskrevet således i indbydelsen: 

 

Problemstilling 

Med afsæt i den dominerende geologi i hovedstadsområdet rettes fokus på kortlæg-

ning af sandlinser i moræneler indenfor et jordvolumen i den umættede zone på 10x10 

meter i overfladen og 10 meter i dybden. Indenfor denne ’cube’ skal den/de udpegede 

metode(r) kunne kortlægge pladelignende strukturer i en størrelsesorden (tykkelse x 

bredde x længde) på 10 x 100 x 100 cm samt deres placering, udstrækning og rumlige 

orientering.    
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Mål 

Målet med workshoppen er at udpege metoder, der – selvstændigt eller i kombination 

- kan kortlægge geologiske strukturer i form af sandlinser i moræneler på en detaljeret 

skala.  

 

Der er ingen begrænsning i forhold til, om metoderne anvendes fra overfladen, fra bo-

rehuller eller i en kombination heraf. Der er ikke noget krav om, hvilke (geo-) fysiske 

parametre, der måles ved metoden og danner grundlag for den efterfølgende geologi-

ske tolkning. 

 

Hver gruppe forbereder et indlæg på ca. 15 min, hvor de med afsæt i eget arbejde og 

erfaring giver et bud på en tilgang til den beskrevne problemstilling. Indlægget forven-

tes at forholde sig kvantitativt til problemstillingen samt med udgangspunkt i evt. fore-

slåede metoder at beskrive mulighederne for numerisk modellering / inversion samt 

nuværende status / krav til udvikling i forhold til test i felten. 

 

Produkt 

Ved afslutning af workshoppen opstilles en prioriteret liste med de metoder / kombina-

tion af metoder, der vurderes bedst egnede i forhold til opfyldelse af målet.  

 

Deltagerne var fordelt således: 

 

Region Hovedstaden Mads Terkelsen  

 

Institut for Geoscience,  

Aarhus Universitet 

 

Esben Auken 

Anders Vest Christiansen 

Egon Nørmark 

 

Institut for Geovidenskab og Naturfor-

valtning, Københavns Universitet 

Lars Nielsen 

Majken Caroline Looms Zibar 

 

 GEUS 

 

Ingelise Møller Balling 

Thomas Vangkilde-Pedersen 

 

Orbicon A/S Nina Tuxen 

John Vendelbo Frandsen 

Anders Edsen  

 

På baggrund af indlæggene blev der udpeget 3 metoder med det største potentiale for 

løsning af problemstillingen. Metoderne blev efterfølgende gennemgået gennem en 

SWOT analyse, og resultatet heraf er gengivet i bilag 7.  
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Det blev efterfølgende besluttet at arbejde videre med følgende metoder og nedenstå-

ende bemanding: 

 
1) GPR tomografi (Majken Caroline Looms Zibar; Lars Nielsen, KU)  
2) DC/IP overflade/tomografi (Anders Vest Christiansen, Esben Auken, AU) 
3) S-bølge seismik overflade/tomografi (Egon Nørmark, AU, Giulio Vignoli, GEUS) 

 

3. PLANLAGT PROJEKTFORLØB 

 

Efter valg af metoder fremsendte hver af grupperne et projektdokument indeholdende 

en kort metodebeskrivelse, tidsplan samt mål for udvikling og feltforsøg af den pågæl-

dende metode. Desuden blev der opstillet ønsker/krav/begrænsninger i forhold til test-

lokalitet herunder dimension og foring af borehuller på testlokaliteten samt indbyrdes 

geometri (indbyrdes afstand og placering).  Denne indledende metodebeskrivelse er 

vedlagt i bilag 8. 

 

Målet med det opstillede projekt var at afprøve og evaluere udpegede metoders evne, 

selvstændigt eller i kombination, til at kortlægge geologiske strukturer i form af sand-

linser i moræneler på en detaljeret skala.  

 

Projektforløbet blev planlagt over 3 hovedoverskrifter: Møder/Workshops, feltforsøg 

samt rapportering og dokumentation. 

 

3.1. Møder/Workshops 

Undervejs i forløbet afholdtes et status/koordinationsmøde samt et afsluttende evalue-

ringsmøde. Alle deltagere ved workshoppen i Aarhus blev indbudt til disse møder, der 

dels tjente til koordinering af aktiviteter i forbindelse med forsøgene og dels til sparring 

og ideudveksling i forhold spin off af tanker og ideer imellem alle deltagere.  

 

3.2. Feltforsøg  

Det var et krav fra Region Hovedstaden, at projektet skulle indeholde feltforsøg, der i 

kombination med evt. mindre tilpasning/udvikling af tolkningssoftware kunne klar-

lægge potentialet for metoderne. Forsøgene skulle tilrettelægges så de kunne give et 

beslutningsgrundlag med henblik på yderligere udvikling og kommercialisering, men 

det var ikke forventningen, at der med disse indledende test kunne komme helt i mål 

med resultater i den ønskede detaljerede skala.  

 

3.3. Rapportering og dokumentation 

Efter afslutning af feltforsøgene foretages en dokumentation af de udførte forsøg samt 

en beskrivelse og perspektivering af de opnåede resultater. Ved denne evaluering be-

skrives det videre potentiale for metoden i forhold til opfyldelse af projektets problem-

stilling. 
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4. UDFØRTE FELTAKTIVITETER 

I forbindelse med valg af område til dokumentation skulle en række forhold være til-

stede forud for afprøvningen. Dette var bl.a.: 

 Moræneler i de øverste ca. 10 m af jordsøjlen. 

 Indlejrede sandlag/sandliner i den ønskede tykkelse. 

 Mulighed for udgravning af området efter afprøvningen, på en forholdsvis 

ukompliceret måde. 

 Mindst mulig påvirkning af målemetoderne fra kabler, rør, bygningsinstallatio-

ner etc. 

 Rimelige adgangsforhold i forhold til lodsejere. 

I det følgende er udpegningen af området og den efterfølgende blotlægning af for-

søgsområdet nærmere beskrevet. 

 

4.1. Udpegning af område 

Fra starten blev der primært fokuseret på, hvor der lå beskrivelser fra grusgravsområ-

der med en geologi i toppen bestående af moræneler med indlejrede sandlinser. Timo 

Kessler havde i forbindelse med sit Ph.D. speciale på DTU i 2012 fundet udbredte 

sandslirer/linser i Kallerup grusgrav i Hedehusene. Samtidig var grusgravsejeren ven-

ligt stemt over for afholdelse af forsøg, og bl.a. har Region H sammen med GEUS af-

holdt fryse/tø forsøg udover kortlægningen som Timo Kessler foretog.  

 

Orbicon foretog på den baggrund en besigtigelse i grusgraven i sommeren 2015, men 

kunne konstatere at hele området, hvor Timo Kesslers oprindelige opmålinger havde 

fundet sted var blevet bortgravet som et led i de almindelige driftsaktiviteter i grusgra-

ven.  

 

Der blev derfor foretaget besigtigelse af randen af grusgraven i øvrigt i et forsøg på at 

lokalisere områder med indslag af sandlinser i morænen. I første omgang blev der 

ikke lokaliseret egnede områder i graven, og der blev rettet henvendelse til Knud Erik 

Klint, GEUS med henblik på at få udpeget områder i andre grusgrave, der kunne være 

egnede ud fra både geologi og driftsforhold. Umiddelbart blev det ikke vurderet, at der 

ville være andre grusgrave i området, hvor både geologi og driftsforhold ville være eg-

nede.  

 

En yderligere besigtigelse i Kallerup Grusgrav blev derfor foretaget, og i en gravefront 

længst mod øst i grusgravskomplekset kunne der observeres sandsindslag i moræ-

nen, der potentielt kunne være sammenhængende i en lagstruktur. Det blev derfor be-

sluttet at udføre en række kortere boringer til vurdering af dette forhold forud for be-

slutningen om at foretage de geofysiske målinger.    
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Figur 1 Placering af de indledende geologisk boringer. 

 

4.2. Boringer til vurdering af geologi 

I forhold til at vurdere om det visuelt udpegede område kunne bruges til selve afprøv-

ningen, blev der udført en række boringer bag gravefronten for at vurdere udbredelse 

og mægtighed af sandlagene i morænen. I alt blev der udført 20 kortere boringer af to 

omgange. Boreprofilerne fremgår af bilag 4. Først blev boringerne B1-B10 udført og 
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efter en vurdering blev boringerne B11-B20 placeret og udført. Boringernes placering 

er vist på Figur 1.  

 

På dette tidspunkt var der en gravefront, der løb NV-SØ parallelt med placering af bo-

ringerne B20, B11, B14 i 5-10 meters afstand. Gravefronten ses ikke på luftfotoet. Bo-

ringerne blev udført hhv. 15/10 og 26/10 2015. Gravefront og udgravning var i perio-

den meget dynamisk pga. af graveaktiviteter i selve grusgraven i området.  

 

Alle borepunkter er efter udførelsen indmålt med DGPS i UTMX, UTMY, DVR90Z. Ud-

over selve måleusikkerheden på DGPS signalet er der knyttet en yderligere usikker-

hed på op til ca. 5 cm (skønnet) særligt på Z koordinaten, idet overfladen var meget 

blød og generelt ”bulet”, da den oprindelige overflademuld var skrabet af, så moræne-

overfladen var blottet.  

 

Ud fra den geologiske bedømmelse blev der udformet en fortolkning af sammenhæng 

i sandlaget ved hjælp af en Rockworks model. Resultaterne fra modellen er omtalt i 

afsnit 5.4. Ud fra fortolkningen blev boringerne til de geofysiske test placeret.  

 

4.3. Etablering af boringer til geofysiske målinger 

De tre hold, der skulle stå for afprøvningerne af de geofysiske metoder, havde i ud-

gangspunktet lidt forskellige ønsker til opsætningen og boringernes konstruktion. Som 

udgangspunkt blev alle boringerne til forsøgene placeret i den sydlige del af feltet be-

stemt i geoboringerne for at have så tynde sandindslag som muligt. Placeringen viste 

sig dog ikke helt at kunne overholde ønsket om 10 cm sandlegemer, idet tykkelsen var 

højere, se bilag 4 og 5. 

 

KU holdet (GPR-metoden) ville om muligt gerne have boringer opstillet i en tre- eller 

firkant med kantlængder på 3 og 4 m, så diagonalen blev 5 m. Boringerne skulle grus-

kastes med sand af hensyn til penetrering af radarstrålerne omkring et 63 mm HDPE 

blindrør fra top til bund. Boringerne blev placeret af Orbicon og udført under tilsyn af 

Orbicon.  

Borearbejdet blev udført den 12/11-2016. Boringerne er benævnt RT1-RT 4 (Se Figur 

2). Boreprofiler er vedlagt i bilag 5. 

 

AU/GEUS holdet (S-bølge seismik) ville gerne have større afstand mellem boringerne 

i deres setup af hensyn til mulighed for tolkning. Boringerne blev derfor placeret i et 

rektangel med en sidelængde på 4-5 m på den ene led og en sidelængde på 11-12 m 

på den anden. Boringerne blev konstrueret så der var umiddelbar fysisk kontakt mel-

lem det installerede 63 mm blindrør og den omgivende jord. Gruskastningen blev ud-

ført med cementstabiliseret bentonit (Storebæltblanding) i opslemning.  

Borearbejdet blev udført den 12/11-2016. Boringerne er benævnt ST1-ST 4 på Figur 

2. Boreprofiler er vedlagt i bilag 5. 
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Figur 2 Placering af boringerne anvendt til de geofysiske feltforsøg. Geoboringerne er vist i dæmpet farve 
for reference. 

 

Boringerne til AU holdet (DCIP-metoden) var oprindeligt tiltænkt at skulle udføres med 

en ellog rig fra Region Midt, så der sideløbende med etablering af selve hullet kontinu-

ert kunne måles på jorden elektriske egenskaber. Denne plan måtte opgives pga. et 

voldsomt snefald, der lagde ca. 60 cm sne i området umiddelbart inden den planlagte 

borestart. Da det igen blev muligt at bore var elloggen optaget af andet arbejde.  
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I stedet blev Boregruppen rekvireret til at udføre boringerne til DCIP installationen. Tre 

boringer blev placeret på en linje med hhv. ca. 6 og 11 m afstand fra den første bo-

ring. Tilsyn i forbindelse med etableringen blev foretaget af holdet selv. Ideen i instal-

lationen er at skabe en direkte kontakt mellem den omkringliggende jord og elektro-

derne på de præfabrikerede blindrør, og gruskastningen blev således foretaget i for-

bindelse med installering af elektroderørene i borehullerne.  

Placeringen af boringerne fremgår af Figur 2. Der foreligger ikke borejournaler fra 

disse boringer.  

 

4.4. Afprøvning af Cross-borehole GPR 

Afprøvningen er sammen med resultaterne beskrevet i det vedhæftede bilag 1. 

 

På Figur 3 - Figur 6 er vist 4 fotos fra afprøvningen af georadar metoden. Som det 

fremgår, var måleforholdene ikke fordelagtige på grund af store nedbørsmængder, der 

var fanget på overfladen af morænen. Det skabte en del praktiske udfordringer i for-

bindelse med målingerne, men til trods for dette blev måleserien komplet.  

 

Selve målingen viste sig at være meget enkel og hurtig at udføre, idet de første data 

efter en kort kalibrering var opsamlet efter under en halv times arbejde. 

 

 
Figur 3 Holdet i gang med at skabe overblik i forsøgsfeltet, bemærk den meget våde overflade. 
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Figur 4 Kalibrering af transmitter og receiver antenne 

 

 
Figur 5 GPR modtage udstyr 
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Figur 6 Mulighed for on-line visualisering af målingerne udover data opsamling til videre bearbejdning. 

 

4.5. Afprøvning af Cross-borehole DCIP  

Forløbet af afprøvningen er sammen med resultaterne af målingerne beskrevet i det 

vedhæftede bilag 2.  

 

På Figur 7 - Figur 9 ses billeder fra installation af elektroderne til DCIP målingerne. 

Som ved georadarmålingerne var området meget pløret og svært fremkommeligt i for-

bindelse med installationen, rester af sne fra det store snefald lå ligeledes forskellige 

steder i området. 

 

 
Figur 7 DCIP elektrode under montage til målinger. 
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Figur 8 Forholdene under afprøvning af DCIP teknikken, gravefronten ses i baggrunden. 

 

Figur 9 Installation af elektroder i borehul. 
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4.6. Afprøvning af Cross-hole S-wave seismics 

Afprøvningen er sammen med resultaterne detaljeret beskrevet i det vedhæftede bilag 

3.  

På Figur 10 - Figur 12 er vist billeder fra feltforsøgene. Metoden blev udfordret af dels 

det meget våde miljø, hvor det giver en særlig risiko at arbejde med høje spændinger, 

dels at der blev arbejdet i grusgraven relativt tæt på måleområdet.  

 

Vibrationer fra dumpere og gravemaskiner forplantede sig til måleudstyret, og det var 

derfor nødvendigt i perioder at standse arbejdet i grusgraven for at samle data af en 

tilstrækkelig kvalitet. 

 

 
Figur 10 Udlægning af kabler til geofoner og sparker. 
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Figur 11 Opsamlede måledata ved anvendelse af S-bølge seismik. 

 

 

Figur 12 Måleområdet set i forhold til gravefronten i grusgraven. 
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4.7. Udgravning og opmåling af geologiske profiler 

Efter de geofysiske målinger var udført blev der udført en komplet udgravning af om-

rådet, hvor målingerne blev foretaget, med henblik på at foretage en indmåling af lin-

ser baseret på visuel inspektion og opmåling af gravefronterne.  

 

Opmåling og karakterisering blev udført af tre studerende fra geologi på KU efter kyn-

dig instruktion af Knud Erik Klint, GEUS og løbende tilsyn af Orbicon. Udgravning og 

opmåling skete i perioden 1.-15. december 2016.  

 

Udgravningen blev først planlagt som en række ca. 15-20 m lange terrasser i stort set 

øst/vest gående retning, der skulle forskydes undervejs fra en fritstående gravefront, 

men pga. gravefrontens udformning og mulighederne for at placere gravkoen langs 

med kanterne blev planen justeret løbende. Fremgangsmåden var i store træk føl-

gende: 

 Maskinel etablering af en ca. 2 m dyb grav i den sydligste retning af måleom-

rådet, dvs. omkring RT1. 

 Manuel afretning med skovle og knive til en nogenlunde jævn væg, indmåling 

af ender og midtpunkter på væg med DGPS, indmåling af geologiske struktu-

rer i forhold til endepunkter med målebånd. Afsætning med landmålerstokke 

og fotografering af vægge. 

 Udgravning til 4 m u.t. og fjernelse af jord foran dybeste væg, gravning af nyt 

niveau til 2 m u.t. parallelt med tidligere væg i ca. 2 m afstand.  

 Gentagelser indtil morænesekvensen var fjernet i 6-8 m u.t. 

 

 

 
Figur 13 Første niveau i udgravningen fra terræn og ca. 2 m ned. I baggrunden ses flere af boringerne an-
vendt til målingerne. 
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Figur 14 Afgravning i terrasser - her ses tre dybdeniveauer, hvor der foregår opmåling i niveauet 2-4 m u.t. 
ved landmålerstokkene. I bunden af nederste niveau, dvs. godt 6 m.u.t. gennembrydes morænen stedvis. 

 

5. RESULTATER 

I det følgende er de væsentligste resultater fra de tre målemetoder og udgravningen 

samlet. For en uddybende fortolkningen henvises til bilagene 1-3. 

 

5.1. Cross-borehole GPR 

Der blev ved målingerne udført tre typer af måling: 

 Kalibrering 

 ZOP (Zero-Offset Profiling), samme centerhøjde i blindrøret af modtage- og 

sende-antenne. 

 MOG (Multiple Offset Gather). Sende antenne i fast dybde, modtage antenne 

forskydes vertikalt i blindrøret. 

 

På Figur 15 er vist de tre måletyper og output af målingen. Udover kalibrering blev der 

målt 6 ZOP (dvs. alle kombinationer for RT1-RT4) og én MOG mellem RT1 og RT3.  

 

På Figur 16 ses et eksempel på de analyserede data fra måling mellem RT1 og RT3. 

Det fremgår, at der er tydelig forskel på både hastighed og amplitude for bølgen i hhv. 

sand og moræne, særligt amplituden har meget stærkt signal. Forskellen på hastighe-

den af bølgen skyldes jf. bilag 1 primært en forskel i vandindholdet i de to geologiske 
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sekvenser. MOG målingen mellem RT1 og 2 er inverteret med en relativ simpel rutine 

og den resulterende geologi er vist på Figur 17.  

 

Et udtræk fra den lithologiske model (se afsnit 5.4) mellem RT1 og RT3 er vist i Figur 

18. Sammenlignes med Figur 17 ses både den dykkende sandlinse og den stigende 

bund af sandlaget i de inverterede data, der således tilsyneladende repræsenterer de 

geologiske data relativt godt. Mægtigheden af sandlinsen ser dog umiddelbart ud til at 

være overestimeret ved denne fortolkning. Bruges data hvor amplituden er over 

15.000 mV (kun bølger der er gået gennem sand) fås en bedre afgrænsning af mæg-

tigheden, jf. figurer i bilag 1. 

 

 
Figur 15 De tre typer af målinger ved Cross-borehole GPR, fra bilag 1. 

 
Figur 16 De analyserede ZOP data mellem RT1 og RT3, samt geologien fra borehullerne, fra bilag 1. 
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Figur 17 Inverterede MOG data mellem Rt1 og RT2, fra bilag 1.  Figur 18 Geologisk snit fra Rockworks 

model mellem RT1 og RT3. 

5.2. Cross-borehole DCIP 

 

Der blev indsamlet 10 datasæt i forskellige opsætninger, se tabel 2 i bilag 2, både 

cross-hole målinger og målinger med elektroder placeret på overfalden. Cross-hole 

målinger blev udført på 2 forskellige måder, se Figur 18. En af udfordringerne med in-

duceret polarisationsmålingerne var etablering af kontakt mellem elektroderne på 

blindrørene og selve jordmatricen, hvilket blev håndteret ved tilsætning af saltvand 

langs med røret. 

De indsamlede data er behandlet med en nyudviklet inversionsrutine med 60 lag af 

0,2 meters tykkelse. Inversionen er foretaget på både DC data (resistivitet) og IP data 

(induceret potentiale). 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 19 Oversigt overfor-
skellige målemetoder,  
fra bilag 2.  
a) collinear array i én boring;  
b) parallel dipol-dipol konfi-
guration mellem to boringer 
c) ækvatorial dipol-dipol 
konfiguration mellem to bo-
ringer.  

 

RT1 RT3 
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Figur 20 Inverterede DCIP data optaget dels mellem de tre borehuller DC1, DC2 og DC3 og dels fra overfla-
den. De stiplede linier angiver placeringen af hhv. øvre sandlinse og overgangen til sand 2 laget i bunden, 
fra bilag 2 

I figur 20 er der vist et eksempel på de inverterede data i kombination med den op-

målte placering af sandlag. Det øverste sandlags form og tykkelse ses tydeligt i resisti-

viteten (øverste graf) som et lag med høj elektrisk modstand (høj resistivitet) samt i 

plottet af normaliseret chargeabilitet (nederste graf), der indikerer lavere værdier.  

Normaliseret chargeabilitet relaterer til overflade-ledningsevnen af partiklerne. Da ler 

har en højere overflade ledningsevne end sandkorn kan denne parameter også bru-

ges til at adskille lithologier. 

 

5.3. Crosshole S-wave seismics  

Med S-bølge seismik metoden blev der indsamlet data med kilden placeret i forskel-

lige niveauer i borehul ST3 og data indsamlet med geofoner placeret i henholdsvis bo-

rehul ST2 og borehul ST4. Desuden blev der indsamlet data med geofoner placeret 

på overfladen mellem boringerne ST2 og ST3. 

 

Kilden blev flyttet med et interval på 0,5 m, mens dataopsamlingen ved geofonerne 

skete med 1 m interval. For hver kilde- og modtager kombination blev der optaget 10 

datasæt ved hver af to modsatrettede polariteter. Under antagelse af en homogen jord 

vil de direkte bølger således følge mønstret gengivet i figur 21.    
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Figur 21 Baner for den direkte bølge mellem de anvendte kilde- og modtager-positioner. 

 

 
Figur 22 Amplitude / frekvens fordeling for borehulsprofil ST2-ST3 (venstre) og for data optaget ved overfla-
den langs samme profil (højre). 

For data målt i borehullerne blev der observeret de mest energirige pulser ved fre-

kvenser omkring 400 Hz, mens de kraftigste pulser ved overfladen ses med frekven-

ser omkring 200 Hz. Antages en S-bølge hastighed omkring 400 m/s fås en domine-

rende bølgelængde på ca. 1 m ved målinger mellem borehuller. Hvilken opløselighed 

dette vil resultere i afhænger af omstændighederne. Hvis signal-støj-forholdet er højt 

vil det givetvis være muligt at aflæse løbetiderne bedre end 1/10 af periodelængden, 

men den resulterende opløselighed vurderes at være mindst en ¼ bølgelængde. Hvis 

der skal opnås en ensartet opløselighed i alle retninger forudsætter det desuden en 

ensartet fordeling af stråler i alle retninger, hvilket i sagens natur kun delvis kan være 
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opfyldt. Målinger der er lavet i boringer som ligger forholdsvis tæt på hinanden vil 

bedre kunne opfylde dette krav sammenlignet med boringer, der ligger forholdsvist 

langt fra hinanden. Endvidere kan det nævnes, at det vil være lettere at detektere høj-

hastighedsanomalier frem for lavhastighedsanomalier, idet de seismiske bølger afbø-

jes ind mod materiale der har højre hastighed end omgivelserne. Der vil således være 

større opløselighed overfor lerlag indeholdt i sandaflejringer snarere end sandlag ind-

lejret i leraflejringer.   

For de aktuelle målinger med det beskrevne frekvensindhold og den resulterende bøl-

gelængde vil det således være en stor udfordring at opløse lag med en tykkelse ned til 

10 cm. 

 

Den beregnede hastighedsmodel for profilet mellem boringerne ST3 og ST4 er vist i 

figur 23. Bemærk, at de mest terrænnære data er udeladt ved hastighedsinversionen 

på grund af meget lille amplitude. 

 

 
Figur 23 Hastighedsmodel for profilet mellem borehullerne ST3 og ST4 vist sammen med den geologiske 
beskrivelse i borehullerne.  
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Hastighedsmodellen viser en generel stigning af hastigheden med voksende dybde, 

hvilket sandsynligvis skyldes en øget kompaktering og konsolidering ved øget dybde.  

I bunden af profilet bemærkes, at hastigheden reduceres, og denne zone er sammen-

faldende med sandlaget fundet i bunden af boringerne. Det ses desuden, at gruslaget 

fundet i begge boringer ca. 2 m under terræn ikke opløses i hastighedsmodellen.  

 

Ved anvendelsen af S-bølge seismikken er det demonstreret, at det med de anvendte 

udstyr er muligt at generere veldefinerede S-bølger i varierende dybder i et borehul og 

efterfølgende at detektere disse dels på overfladen og dels i et andet borehul placeret 

i relativ kort afstand.  

 

Resultaterne viser, at det 1-2 m tykke sandlag i bunden af profilet mellem boringerne 

ST3 og ST4 bliver gengivet i den beregnede hastighedsmodel, mens det 0,5 til 1 m 

tykke gruslag 2 m under terræn ikke ses i data. Bestemmelse af endnu tyndere sand-

lag ned til ca. 10 cm tykkelse vurderes ikke muligt med metoden.   

 

5.4. Geologisk opbygning af måleområdet 

 

Data fra boreprofilerne er blevet anvendt til at fortolke den overordnede geologi i 

Rockworks. Lithologien er overodnet blevet splittet i moræneler og sand.  

I Figur 24 er der vist en realisering af Rockworksmodellen af lithologien. Modellen er 

dannet fra anisotropisk interpolation af samtlige data fra alle udførte boringer i områ-

det. 

 

 

 

 
Figur 24 3D lithologimodel fortolket i Rockworks set fra sydøst. Morænen er angivet med brun, indlejret 
sand med orange og sand 2 laget med gult. 
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Overordnet set kunne der i området, hvor B1-B20 er placeret konstateres en udtyn-

ding i mægtigheden af morænesekvensen, således at der i de nordligste boringer (B3, 

B6) kun blev observeret ca. 3-4 m moræneler inden et større lag af sand (formentlig 

sand 2) blev anboret.  

 

Længere mod syd var den samlede lerpakke med indlejrede sandlag op til 7,5 m i tyk-

kelsen inden sand 2 laget blev konstateret. I omkring 2 meters dybde blev der i hoved-

parten af de sydligste boringer konstateret et oxideret sandlag med fint- mellemkornet 

sand. Sandlaget tyndede ud mod syd og kunne ikke konstateres i B18. Her var der 

mere end 8 m moræneler inden sand 2 blev nået, ligeledes var der reducerede forhold 

i bunden af morænen, hvor der generelt blev fundet oxiderede forhold.  
 

Figur 25 er vist et snit ind i modellen i form af et fence diagram, hvor der er trukket 

hhv. et øst-vest og et nord-syd snit. Det indlejrede sandlegeme fremgår ret tydeligt i 

modellen og ses i denne at tynde ud mod øst i snittet og mod syd. Mod nord fortsætter 

legemet udenfor afgrænsningen i snittene og ses som indslag i logs fra B19, B4, B12 

og B20 men ikke i B1. 

 

 

 
 

Figur 25 Fence diagram i modellen, set fra sydvest. 
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Efter afslutningen af de geofysiske målinger blev området udgravet. Der blev lavet i alt 
4 vertikale profiler igennem området. De fire linjers placering er vist på Figur 26. De 
optegnede profiler for de fire profillinjer er vist Figurerne 27 – 30. 

Sammensatte fotos af væggene i udgravningen er vist i bilag 6.    

 

 
Figur 26 Placering af udgravningsprofiler. 
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Figur 27 Profillinje A. Vest er mod venstre på profilet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Profillinje B. Vest er mod venstre på profilet. 
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Figur 29 Profillinje C. Vest er mod venstre på profilet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 30 Profillinje D. Vest er mod venstre på profilet. 
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6. VURDERING OG DISKUSSION AF TEKNIKKERNES RESULTATER 

 

Feltforsøgene har vist, at S-bølge seismik med den anvendte teknologi ikke er i stand 

til at opløse sandlag ned til den ønskede tykkelse. 

 

Cross-borehole DCIP resultaterne leverer en meget overbevisende kortlægning af den 

terrænnære sandlinse ca. 2 m under terræn, der opløses både ved en afstand på 5 og 

10 meter mellem borehullerne. Desuden erkendes en del interne strukturer i moræne-

leren, som dog ikke er beskrevet lithologisk, da der her kun skelnes mellem det over-

ordnede ler/sand indhold. Detaljeret opløsning af lagserien ved dybder større end 5 

meter vil afhænge af den aktuelle geologi, men som udgangspunkt peger resultaterne 

på, at boringsafstanden skal være mindre end 10 m.  

 

Inversion på syntetisk generede data peger på, at metoden alene ved brug af DC data 

vil kunne give en detaljeret opløsning af sandlinser med en tykkelse på 20 cm.    

 

De registrerede ulemper ved DCIP metoden er dels udfordringerne ved den høje kon-

taktmodstand mellem formationen og elektroderne i borehullet og dels den relativt om-

kostningstunge fremstilling af elektroderørene. Begge forhold kan der sandsynligvis 

findes brugbare tekniske løsninger på. Her er det således nødvendigt med en yderli-

gere indsats, før metodens fulde potentiale kan udfoldes. Desuden er det en mindre 

ulempe, at metoden ikke kan anvendes i eksisterende borehuller, men kræver bore-

huller dedikeret til dette formål. 

 

Cross-borehole GPR metoden viste sig at være hurtig og simpel at anvende. Indlej-

rede sandlegemer fremtræder tydeligt både i hastigheds- og amplitude data, og det 

bemærkes, at den gennemgående sandlinse i ca. 2 meters dybde kunne detekteres 

allerede efter den første måling, der tog 20 minutter. Dette giver forhåbninger om, at 

metoden kan benyttes som en del af en dynamisk iterativ proces ved afsætning af un-

dersøgelsesboringer. 

 

Syntetisk modelkørsel med modelparametre som målt ved Kallerup data har vist, at en 

sandlinse på 10 cm tykkelse ville fremgå af cross-borehole GPR data. 

 

Det anvendte GPR udstyr er en kommercielt fremstillet type og er derfor umiddelbar 

tilgængelig for industrien. 

 

I forhold til afprøvningen i Kallerup bør metoden afprøves i borehuller med større af-

stand samt i eksisterende borehuller, for at afgøre effekten af den sædvanligvis an-

vendte bentonit afpropning. 
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7. ANVENDELSESPERSPEKTIVER I FORHOLD TIL VURDERING AF FORURE-

NINGSSPREDNING 

 

De to mest succesfulde metoder viste sig i stand til at påvise sandlinser i ca. 25 cm 

tykkelse i moræneler. Metoderne er testet i forhold til at vise sammenhængende geo-

logiske sandstrukturer jf. formålet. Dette kan også ske ved eksempelvis pumpetest på 

enten vand eller luft afhængigt af, om geologien forefindes i mættet eller umættet 

zone. Information om geometrien i geologien er vanskelig at uddrage fra pumpefor-

søg, der primært siger noget om den pneumatiske/hydrauliske kobling og paramet-

rene koblet til strømningen. Her har de afprøvede metoder sandsynligvis en fordel, da 

de siger mere om hældning, lunker etc. i lagene. De to typer af metoder supplerer der-

med hinanden godt i forståelse af geologien, og understøtter dermed begge opbygnin-

gen af konceptuelle modeller for spredning af væsker/gas. 

 

Ikke-sammenhængende sandlag i ler kan i bestemte geologier også spille en rolle for 

spredningen af væsker, men vil oftest fungere som kapillære barrierer. Det er ikke te-

stet om metoderne kan detektere denne type geologi (eksempelvis et aflangt sandlag, 

der løber imellem men ikke skærer boringerne). 

 

Metoderne er blevet afprøvet i et relativt støjfrit miljø i forhold til installationer, som el-

kabler, kloakker, metalgenstande på overfladen mv. De typiske forureningssager fore-

findes i langt mere ”støjende” miljøer, hvilket kan være et problem for særligt DCIP 

metoden, der måler henholdsvis modstand og induceret polarisation i jorden, og disse 

parametre kan blive påvirket af forskellige former for installationer på lokaliteten. Sam-

menholdt med, at prisen på målingerne og kravet til installationerne er væsentligt 

større for DCIP metoden sammenholdt med GPR metoden vurderes potentialet for 

sidstnævnte metode umiddelbart at være størst. Dette vil dog skulle afklares ved en 

afprøvning i et mere realistisk miljø, hvor både større afstande mellem målepunkter og 

anvendelse af allerede udførte filtre til andre formål med fordel kan indgå i afprøvnin-

gen.     
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8. KONKLUSION 

Helt fra projektets begyndelse har det været klart, at ambitionen om at opløse 10 cm 

tykke sandlag i en inhomogen matrix af moræneler over grundvandsspejlet og ned til 

10 meters dybde var meget høj.  

Ved workshoppen i november 2014 med deltagelse af nogle af de mest fremtrædende 

geofysikere i Danmark, der beskæftiger sig med overfladenær geofysik, var der såle-

des ingen, der uden tøven turde sige, at løsningen var ligetil. 

 

Med projektet er der afprøvet tre udvalgte metoder, der på papiret fremstod som de 

bedste muligheder.  

 

Arbejdet med de geofysiske metoder herunder ikke mindst afprøvningen i felten har 

demonstreret at Cross-borehole S-bølge seismik sandsynligvis ikke kan levere den 

ønskede opløsning, mens der er set et meget lovende potentiale ved både Cross-bo-

rehole DCIP og Cross-borehole GPR metoderne. Begge disse metoder ser således på 

nuværende tidspunkt ud til at have potentialet til at opfylde det opstillede mål om kort-

lægning af sandlinser ned til 10 cm tykkelse. 

 

Region Hovedstaden skal have stor kredit for realiseringen af dette projekt og dermed 

også for de opnåede resultater. I forbindelsen med den geofysiske workshop i novem-

ber 2014 blev ambitionen om kortlægning af sandlinser ned til en tykkelse på 10 cm 

blandt ledende geofysikere opfattet som grænsende til det urealistiske. Uden den 

fremsatte ambition og mål for projektet var en afprøvning af metoderne ikke blevet en 

realitet.     
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