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1 Indledning 

Denne rapport sammenfatter indsamlede data og delresultater fra et flerårigt samarbejde 

mellem GEUS og DIN Forsyning, der startede i 2015. Dele af projektforløbet er gennemført 

under INTERREG projektet TOPSOIL (2015-2020), hvor Varde området indgår som et pilot-

område. I forbindelse med TOPSOIL har også AU Geoscience været en vigtig samarbejds-

partner. I 2019 og starten af 2020 er alle mellemresultater sammenstillet og sammentolket i 

en detaljeret 3D geologisk model og hydrologisk model, dækkende et stort område af Varde 

og nærområde. Den geologiske modellering, hydrologiske modellering og aftalte hydrologi-

ske modelkørsler beskrives i nærværende rapport, og tilvejebringer vigtig dokumentation for 

udpegning af mulig ny kildeplads i Varde området samt kortlægningsaktiviteter med ny geo-

fysisk metode i regi af TOPSOIL projektet.  

 

Det overordnede formål for DIN Forsyning med at initiere dette projektforløb, har været at 

afsøge, hvorvidt der kan findes en/flere nye grundvandsressourcer med en god drikkevands-

kvalitet. Dette er en nødvendig proces for at DIN Forsyning kan imødekomme behovet for en 

fremtidig bæredygtig drikkevandsforsyning til Varde by. Den nuværende drikkevandsforsy-

ning er funderet på bynære indvindingsboringer og boringer i landbrugsområder, hvor grund-

vandet er udfordret af: A) Brunt vand (højt organisk indhold) og residualt saltvand fra dybe-

religgende aflejringer; B) nitrat, pesticider og chlorerede opløsningsmidler fra overfladen; 

samt C) stigende indhold af jern og sulfat til stor dybde.  

 

Under afsnit 1.1 beskrives de aktiviteter i projektforløbet som går forud for nærværende rap-

port.  

Deltagelsen i TOPSOIL giver erfaringsudveksling på tværs af forskningsinstitutioner, forsy-

ningsselskaber m. fl., og har bidraget til detaljeret testkortlægning med den nyudviklede geo-

fysiske metode Tow-TEM (Auken et al., 2019) til anvendelse i den geologiske tolkning af 

pilotområdet.  

 

Flemming Jørgensen har været GEUS’ projektleder på projektet frem til maj 2018 (nu ansat 

ved Region Midtjylland), og har bidraget til opgaveløsningen fra projektet blev igangsat i 

2015.  

1.1 Historik 

Projektforløbet har omfattet adskillige feltaktiviteter med efterfølgende databehandling, geo-

logiske vurderinger og beslutninger. De større kortlægningsaktiviteter i projektforløbet er skit-

seret på tidslinjen i figur 1.1. Geoscience (Aarhus Universitet) har været en vigtig samar-

bejdspartner i forbindelse med indsamling af nye geofysiske data i området, bl.a. i regi af 

TOPSOIL. 

 

Første større aktivitet i projektsamarbejdet var, at DIN Forsyning i 2015 rekvirerede en Sky-

TEM kortlægning dækkende den nordlige del af Varde med henblik at opnå fladedækkende 

data i væsentlige dele af området, og derved få en bedre forståelse af de geologiske struk-

turer, såsom begravede dalstrukturer. Kortlægningen blev fulgt op af et indledende geologisk 
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tolkningsarbejde i samarbejde mellem GEUS og DIN Forsyning, der udmøntede sig i en fo-

reløbig 3D geologisk model og et oplæg til mulige lokaliteter for undersøgelsesboringer i 

området (se appendix B udarbejdet af Flemming Jørgensen (daværende GEUS ansat)).  

 

 
Figur 1.1. Tidslinje for feltaktiviteter i Varde pilotområde. 

Forud for SkyTEM kortlægningen havde Naturstyrelsen i efteråret 2014 udført en undersø-

gelsesboring, DGU nr. 121.1625, nord for Varde. I 2016 blev der i området udført en mindre 

sesimisk kortlægning udført af TOPSOIL partneren LIAG (Leibniz-Institut für Angewandte 

Geophysik). Den pågældende boring viste sig på grundlag af prøvebeskrivelser, SkyTEM og 

seismik at være placeret i et område præget af glacialtektonisk deformation, og grundvands-

ressourcerne blev derfor vurderet sårbare over for overfladeaktiviteter. Et af de udpegede 

områder fra den foreløbige geologiske model var ved den nordvestlige kant af SkyTEM kort-

lægningen, nordvest for Varde (området ved Vittarp). Her var der indikationer på en mulig 

dalstruktur i undergrunden, hvilket blev undersøgt nærmere med supplerende jordbaserede 

TEM40 sonderinger udført i september 2016. TEM40 sonderingerne bekræftede eksistensen 

af en begravet dal, og i 2017 udførte DIN Forsyning en første undersøgelsesboring centralt 

i dalen (DGU nr. 112.1436). Verificeringen af den begravede dal medførte, at det oprindelige 

pilotområde blev udvidet mod vest og nordvest til også at omfatte Vittarp og omegn, se afsnit 

2. 

 

I foråret 2018 udførte AU Geoscience en første feltkampagne med den nyudviklede Tow-

TEM (tTEM) metode (i regi af TOPSOIL) i Vittarp området. Formålet var at opnå detaljeret 

geologisk indsigt i den øvre geologiske lagserie med henblik på en præcis sårbarhedsvurde-

ring af det bekræftede kvartære dalmagasin. tTEM kortlægningen blev efterfulgt af yderligere 

en undersøgelsesboring (DGU nr. 112.1447) i dalmagasinet. Boringen blev stoppet i den 

2014
•Etablering af undersøgelsesboring DGU nr. 121.1625 (Rekvirent: Naturstyrelsen)

2015
•Indsamling af SkyTEM data (SkyTEM ApS)  

2016
•Indsamling af seismiske data (TOPSOIL: indsamlet af institutionen LIAG, Tyskland)

•Opstilling af foreløbig 3D geologisk model og hydrologiske scenarier (GEUS, TOPSOIL)

•Supplerende TEM40 (TEM40) kortlægning ved Vittarp (GEUS, AU Geoscience)

2017
• Etablering af undersøgelsesboring DGU nr. 112.1436 (DIN Forsyning)

2018
• Tow-TEM (tTEM) kortlægning ved Vittarp - foråret 2018 (TOPSOIL, AU Geoscience) 

•Etablering af boring DGU nr. 112.1447 ved Vittarp (DIN Forsyning)

2019
•Indsamling af supplerende tTEM data (AU Geoscience, DIN Forsyning) 

•Opstilling af 3D geologisk voxel model (GEUS, DIN Forsyning, TOPSOIL)

•Opstilling af hydrologisk model (GEUS, DIN Forsyning, TOPSOIL)
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øvre del af magasinet. De to undersøgelsesboringer DGU nr. 112.1436 og 112.1447 er ble-

vet langtidspumpetestet, og der er analyseret vandprøver fra filtersætning i flere dybdeni-

veauer. De lovende resultater fra den første tTEM kampagne, samt et ønske om bedre da-

tadækning i området var medvirkende til at DIN Forsyning i starten af 2019 entrérede med 

AU Geoscience om yderligere dataindsamling med tTEM metoden. I alt blev der med første 

og anden feltkampagne indsamlet omtrent 900 ha tTEM data, der har dannet et vigtigt grund-

lag for den geologiske model beskrevet i nærværende rapport.  
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2 Problemformulering 

Formålet med opstilling af en geologisk model og hydrologisk model, har dels for DIN Forsy-

ning været at opnå et dokumenteret grundlag for den geologiske ramme i Varde området. 

Det vil sige, at søge svar på spørgsmålene: Hvor findes der potentielle grundvandressourcer 

af anvendelig drikkevandskvalitet? Hvor er disse ressourcer enten naturligt beskyttede af 

lerlag eller sårbare for overfladeaktiviteter? Hvilke geologiske strukturer præger undergrun-

den? Hvor er usikkerheden om den geologiske opbygning størst mv.? Tillige har det været 

et mål, at etablere et veldokumenteret modelgrundlag af geologien og det hydrologiske 

kredsløb, hvorved det har været muligt at teste forskellige modelkørsler for etablering af nye 

boringer, såsom indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande mv. I regi af TOPSOIL 

projektet har det bl.a. været relevant at teste scenarier ved en eventuel ændret indvindings-

struktur i et fremtidigt klima etc. 

2.1 Modelområder 

Det oprindelige geologiske modelområde omfattede SkyTEM kortlægningsområdet ved 

Varde. Her blev der opstillet en foreløbig 3D geologisk model i 2016, men da det viste sig at 

også området mod vest og nordvest ved Vittarp var interessant, blev modelområdet efterføl-

gende udvidet til også at omfatte dette område. Det oprindelige geologiske modelområde, 

samt det udvidede modelområde er vist på figur 2.1. Det udvidede modelområde har et sam-

let areal på 210 km2. 

 

Topografien i Varde-området varierer fra lavtliggende områder ved Varde Å tæt på havniveau 

til bakkestrøg nord og syd for Varde ådal med terrænkoter på op til 35-40 m. Området udgø-

res overordnet af bakkeøer og omkringliggende smeltevandsslette. Bakkeøerne har ligget 

eksponeret siden Saale Istiden og udgør de højeste områder. Bakkeøernes uregelmæssige 

terræn er gennemskåret af flere erosionsdale med afløb til Varde Ådal, se figur 2.1. 
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Figur 2.1. Oversigt over det nuværende modelområde (sort stiplet polygon) samt det oprindelige Varde Nord model-
område, 2016 (grøn polygon). 

For at opnå gode randbetingelser ved opsætningen af den hydrologiske model er det hydro-

logiske modelområde væsentligt større end det geologiske modelområde. Den hydrologiske 

model inkluderer hele oplandet til Varde Å, og den trækker på en geologisk baggrundsmodel 

udarbejdet i grundvandskortlægningen (FOHM; Fælles Offentlig Hydrologisk Model, Miljø-

styrelsen) udenfor den geologiske detailmodel. I det hydrologiske modelområde (figur 2.2.) 

er der ligeledes anvendt hydrologiske data fra Den Nationale Vandressource model 

(dk.vandmodel.dk). 

 

Varde bakkeø 

Hedeslette 

Geologisk modelområde 

(2019) 

Geologisk modelområde 

(2016) 

http://dk.vandmodel.dk/
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Figur 2.2. Det hydrologiske modelområde vist med blå stiplet polygon. Det geologiske modelområde er vist med sort 
stiplet polygon. 

2.2 Særlige problemstillinger i Varde området 

Geologien i Varde-området er kompleks, hvilket har fordret opstilling af en grundig geologisk 

forståelsesmodel og en 3D geologisk model for derved at opnå en bedre forståelse af det 

hydrologiske kredsløb.  

 

Geologien i området er karakteriseret ved: 

 tilstedeværelsen af et stort kvartært aflejringsbassin ved Varde Ådal nederoderet i 

Miocænet, muligvis initieret ved tektonisk aktivitet. 

 at store dele af lagserien i området er massivt glacialtektonisk deformeret ved fold-

ninger og overskydninger. 

 at dele af området er lettere glacialtektonisk deformeret, eksempelvis det regionalt 

udbredte Måde Gruppe ler. 

 at flere kvartære begravede dalstrukturer gennemskærer lagserien i området. 

 flere områder med marine interglaciale aflejringer, typisk saltvandsler. 

 at der ved Varde Å i de grundvandskemiske data er konstateret salt grundvand i dele 

af lagserien. 

 grundvandskemiske data, der flere steder viser problemer med høje koncentrationer 

af NVOC. 

 tilstedeværelsen af flere kvartære begravede dale med fyld, der varierer i aflejrings-

type. 
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3 Datagrundlag 

3.1 Boringsdata  

Der findes flere vigtige nøgleboringer i regionen, som bidrager til forståelsen af den miocæne 

stratigrafi og den geologiske opbygning af kvartæret. Nogle af boringerne er udført af Natur-

styrelsen/Miljøstyrelsen i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, mens an-

dre boringer udgør aktive eller ældre vandforsyningsboringer. Der er givet et overblik over 

boringerne i Tabel 3.1 og Figur 3.1.  

 

Tabel 3.1. Nøgleboringer. 

DGU nr. Bemærkning, boringsdybde Rekvirent/formål 

Stratigrafiske boringer  

112.1043 Outrup, 150 m dyb - 

112.1214 Kvong, 302 m dyb Ribe Amt 

112.1249 Hindsig, 185 m dyb Naturstyrelsen Ribe 

121.1234 Forumlund, 296 m dyb Naturstyrelsen Ribe 

121.1416 Varde Søndre Plantage, 112 m dyb  Ribe Amt 

Undersøgelsesboringer  

121.1625 Undersøgelsesboring, Varde, 114 m dyb Naturstyrelsen 

112.1436 Undersøgelsesboring, Vittarp DIN Forsyning 

112.1447 Undersøgelsesboring 2, Vittarp Din Forsyning 

Jupiterboringer og vandforsyningsboringer 

121.906 154 m dyb Vandforsyningsboring, Varde 

121.977 150 m dyb, dl anbores ca. -120 m Vandforsyningsboring, Varde 

121.1500 86 m dyb, dl i kote -50 m Vandforsyningsboring, Varde 

121.1562 94 m dyb, dl i kote -70 m Vandforsyningsboring, Varde 

121.1184 148,5 m dyb, Interglacial serie fra kote -55 til -

95 m 

Vandforsyningsboring, Varde 

121.1163 106 m dyb, dl fra kote -55 m Vandforsyningsboring, Varde 

121.1145 139 m, dl truffet i kote -70 m Vandforsyningsboring, Varde 

121.1046 88 m dyb, glimmersand træffes i kote -70 m  Vandforsyningsboring, Varde 

121.1161 91 m dyb, dl fra -20 til -60 m Vandforsyningsboring, Varde 

121.306 87 m dyb, dl fra -20 til -70 m 

 

Undersøgelsesboring, Varde Vand-

værk 

121.917 120 m dyb, dl fra -75 til -110 m 

Interglaciale aflejringer fra kote -4 til -59 m 

Markvandingsboring 

121.1019 155 m dyb Vandforsyningsboring, Varde 

121.1591 115 m dyb Havevandingsboring, Varde 
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Figur 3.1 Oversigt over boringsdata i området. 

3.2 Geofysiske data 

3.2.1 SkyTEM kortlægning ved Varde  

I 2015 blev der indsamlet 250 linjekilometer SkyTEM omkring Varde by. SkyTEM kortlæg-

ningens udbredelse ses på nedenstående figur 3.2. For nærmere information om datapro-

cessering og inversion henvises til GEUS rapport 2018/37 (Vignoli, 2018). 
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Figur 3.2. Oversigt over geofysiske data i Varde-Vittarp området. 

3.2.2 Øvrige SkyTEM kortlægninger 

Der er i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning foretaget SkyTEM kortlæg-

ninger, som delvis strækker sig ind i modelområdet. Dette er:  

- Kortlægning ved Hindsig (Gerda ident: dk.nst.ribe.grundvand-hindsig-skytem) 

- Kortlægning ved Kvong (Gerda ident: dk.ribeamt.grundvand-kvong-oksboel-skytem)  

- Kortlægning ved Outrup (Gerda ident: dk.nst.ribe.grundvand-henne-klinting-outrup-sky-

tem)  

- Kortlægning ved Oksbøl (Gerda ident: dk.nst.grundvand-Oksboel-skytem) 

- Kortlægning ved Forumlund (Gerda ident: dk.ribeamt.grundvand-forumlund-skytem) 

tTEM, Vittarp 

SkyTEM, Varde 

tTEM Tinghøj 

MEP 

SkyTEM, Kvong, 

Hindsig 

SkyTEM, Oksbøl 
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3.2.3 Supplerende TEM40 undersøgelser 

I slutningen af 2016 blev der gennemført en mindre TEM40 kortlægning i Vittarp området 

med henblik på at bekræfte eksistensen af en større begravet dalstruktur. I alt 23 sonderinger 

blev fundet anvendelige i den videre tolkning, se sonderingernes lokalisering på figur 3.2. 

3.2.4 Seismiske data 

Som en del af TOPSOIL projektet har LIAG (Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik) i 

samarbejde med GEUS og Din Forsyning udført to slæbeseismiske profiler i området om-

kring Tinghøj, se placeringen af profiler på figur 3.2. Profilerne er udført i nærheden af un-

dersøgelsesboring DGU nr. 121.1625, med det formål at få en bedre forståelse af den påviste 

glacialtektonik i området. 

 

Herudover er der benyttet eksisterende seismiske data indsamlet i forbindelse med den 

statslige grundvandskortlægning. Især linjerne ved Henne (dk.nst.ribe.grundvand-henne-

seismik) i den nordvestlige del af modelområdet har vist sig anvendelige i forståelsen af om-

rådets geologi, se Figur 3.2.  

3.2.5 Tow-TEM (tTEM) kortlægning 

I forbindelse med TOPSOIL projektet er der blevet udviklet og testet et nyt jordbaseret EM 

instrument, benævnt Tow-TEM (tTEM) (Auken et al., 2019). 

 

Der er indsamlet tTEM data i Vittarp området i to omgange (2018 og 2019), hvilket tilsammen 

dækker ca. 900 ha, se også kortlægningsrapport (HGG, 2018) og (HGG, 2019).  

 

3.3 Grundvandskemiske data 

Der er gennemført udtræk på relevante grundvandskemiske parametre fra Jupiter databasen 

(december 2015). På grundlag af data er der opstillet dybdeplot for de relevante grundvands-

kemiske parametre og beregnet vandtyper i det oprindelige Varde modelområde (jf. afsnit 

2.1). Kemiske analyser fra undersøgelsesboring DGU nr. 121.1625 er inddraget i databe-

handlingen. 

 

Ved Vittarp har grundvandskemiske analyser for boring DGU nr. 112.1436 og 112.1447 væ-

ret afgørende i tolkningsprocessen med henblik på vurdering af vandkvalitet mv.  

3.4 Eksisterende lokalmodeller 

Der er oprindeligt opstillet fem hydrostratigrafiske lokalmodeller, som strækker sig ind i det 

fastlagte hydrologiske modelområde, se Figur 3.3. Det drejer sig om hydrostratigrafiske mo-

deller udarbejdet for Miljøstyrelsen i forbindelse med den statslige grundvandskortlægning. 
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På figur 3.3 er vist de enkelte lokalmodellers geografiske udstrækning, samt det geologiske 

og hydrologiske modelområde for nærværende Varde-Vittarp model.  

 

 
Figur 3.3. Oversigtkort for det geologiske modelområde Varde-Vittarp, det hydrologiske modelområde (blå stiplet 
linje), samt udstrækning af ældre lokalmodeller, der er blevet sammentolket i Miljøstyrelsens projekt FOHM (Fælles 
Offentlig Hydrologisk Model). 

I forbindelse med FOHM-projektet, har der i efteråret 2018 og starten af 2019 pågået et ar-

bejde med sammentolkning af eksisterende hydrostratigrafiske modeller i Jylland. Dette 

FOHM-grundlag erstatter de fem lokalmodeller i interesseområdet, og vil udgøre reference-

model for hydrostratigrafien i de dele af det hydrologiske modelområder, som ikke er omfattet 

af den 3D geologiske voxelmodel opstillet i dette projekt (skraveret område, se figur 3.3). 

 

De samlede hydrostratigrafiske flader fra FOHM, der indgår som referencemodel i resten af 

det hydrologiske modelområde, er listet i tabellen nedenfor (se Tabel 3.2). 
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Tabel 3.2. Tabel for lag FOHM modellen/ DK modellen for Jylland (DKMJ). 

 

3.5 Hydrologiske data 

3.5.1 Hydrologiske observationer 

Til kalibrering af den opstillede hydrologiske model er der anvendt data for grundvands-

stand og vandafløbsafstrømning. 

 

Der er inkluderet data for grundvandsstand fra følgende kilder: 

- Synkronpejlerunder foretaget i 2004, 2013 og 2014 

- Pejledata modtaget fra DIN Forsyning 

- Data indsamlet før opstart af prøvepumpning af boring DGU nr. 121.1625  

Dataudtræk fra den nationale database Jupiter for perioden 1.1.1990 til 31.12.2015. 

 

Data for vandløbsafstrømning er hentet dels fra Ovesen et al. 2000 og fra rapport fra 

grundvandskortlægningen (Rambøll, 2015). 
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3.5.2 Prøvepumpninger 

Der er for undersøgelsesboring DGU nr. 121.1625 udført en længerevarende prøvepump-

ning, som er beskrevet i et særskilt notat: ”Vandressourceundersøgelser nord for Varde, 

Langtidsprøvepumpning på boring DGU nr. 121.1625” (Niras, 2016).  

 

Ligeledes er der udført langtidsprøvepumpning og beregnet hydrologiske parametre for 

grundvandsmagasinet i den kortlagte begravede dal ved Vittarp i boring DGU nr. 112.1447, 

(se Niras, 2018). 

 

  



 

 

 

18 G E U S 

4 Geologisk forståelsesmodel 

På grundlag af eksisterende viden og indsamlede data (jf. afsnit 3) er der udarbejdet en 

forståelsesmodel for Varde-Vittarp området. Den geologiske forståelsesmodel danner ram-

men for den efterfølgende rumlige geologiske modellering. 

4.1 Kalk og palæogenet  

Den dybe del af lagserien kendes fra de seismiske kortlægninger i området. Kalkoverfladen 

er vurderet til niveauer omkring kote ca. -400 til -450 m på grundlag af seismik, mens toppen 

af palæogenet også træffes i boringer og ligger i ca. kote -270 til -300 m. Det formodes der-

med at de fede palæogene lere i Varde-området har mægtigheder på 100-150 m (COWI, 

2003 og Rambøll, 2013). Disse niveauer er desuden blevet understøttet af de to seismiske 

linjer udført af LIAG i regi af TOPSOIL, se afsnit 3.2.4. 

4.2 Miocænet 

Den miocæne stratigrafi i Varde området kendes fra få undersøgelsesboringer og seismiske 

data. Der er udført fire nøgleboringer i nærheden af det geologiske modelområde, som giver 

vigtig viden om den miocæne stratigrafi. Endvidere er der også i Naturstyrelsens undersø-

gelsesboring DGU nr. 121.1625 centralt i modelområdet udført biostratigrafiske analyser til 

fastlæggelse af den miocæne stratigrafi. 

 

Tabel 4.1. Miocæne nøgleboringer nær det geologiske modelområde. 

Nøgleboringer 

DGU nr. Navn Boringsdybde 

(m) 

Top af Miocænet 

(kote) 

112.1043 Outrup 150 -25  

112.1214 Kvong 302 -75 

112.1249 Hindsig 185 +5 

121.1234 Forumlund 296 -90 

121.1416 Varde Søndre Plantage 112 -89 

121.1625 Varde (Naturstyrelsen, 2014) 114 -79 

112.1436 Vittarp, begravet dal (DIN Forsyning, 

2017) 

210 -119 

 

På figur 4.1 ses placeringen af nøgleboringerne og eksisterende vibro-seismiske linjer. Ek-

sisterende olieseismiske linjer er også gennemgået, hvilket dog kun har bidraget med meget 

begrænset information om den øvre lagserie. Det drejer sig om fem ældre olieseismiske lin-

jer, som det ikke er fundet relevant at medtage i oversigtsfiguren. 
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Figur 4.1. Miocæne nøgleboringer i området, vandforsyningsboringer, Vittarp boringer (DIN Forsyning) og seismiske 
linjer. 

Der er i forbindelse med den statslige grundvandskortlægning udført en seismisk kortlægning 

bestående af tre linjer ved Henne i den nordvestlige del af modelområdet (Rambøll, 2013; 

røde linjer). Ligeledes er der ved Varde Søndre Plantage syd for Varde by udført en seismisk 

linje (COWI, 2003; rød linje). Seismiske linjer udført af LIAG er også vist (grøn linje). 

 

Det er karakteristisk for nøgleboringerne, at den gennemborede miocæne lagserie er præget 

af lerede sedimenter. De dominerende miocæne formationer i regionalområdet er Klinting-

hoved Fm., Arnum Fm., samt Hodde og Gram Formationerne tilhørende Måde Gruppen, se 

Figur 4.2 og Figur 4.3. Der er i nøgleboringerne kun truffet meget begrænsede tykkelser af 

Bastrup og Odderup Formationerne. Dermed vurderes det indvindingsmæssige potentiale 

fra miocæne sandenheder i området at være begrænset. 

 

Palæogenet anbores i de to nøgleboringer DGU nr. 112.1214 (Kvong) og 121.1234 (Forum-

lund), se figur 4.1, i hhv. kote -275 og -283 m, hvor der træffes Oligocæn ler og Eocæn 

Søvind Mergel. De samme boringer viser mægtige sekvenser af Klintinghoved Fm. og Arnum 

Fm., der repræsenterer hyppige variationer i aflejringsmiljøet. I Kvong boringen (DGU nr. 

112.1214) beliggende 7 km nord for modelområdet, er der tolkede mægtigheder af Klinting-

hoved Fm. med indslag af Bastrup Fm. på 145 m, se Figur 4.2. Aflejringssekvenser, der er 

tolket til Øvre Arnum Fm og Odderup Fm., udgør tilsammen en lagpakke på 55 m. Sammen-

holdes dette med den dybe Forumlund boring (DGU nr. 121.1234) 3,5 km sydvest for mo-

delområdet ses her en serie af Klintinghoved Fm. og Bastrup Fm. på 110 m’s tykkelse, samt 

Arnum Fm og Odderup Fm. på 77 m’s tykkelse. Tolkningerne af nøgleboringerne indikerer 
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dermed ingen eller sandsynligvis meget begrænsede mægtigheder af Vejle Fjord Fm. i om-

rådet, se Figur 4.2. 

 

I boringerne DGU nr. 112.1043 (Outrup) og 112.1249 (Hindsig) nord for modelområdet er 

der tolket mere end 60 m ler tilhørende Måde Gruppen (Hodde og Gram Fm.), mens der i 

DGU nr. 121.1234 (Forumlund) syd for Varde by kun er tolket en rest på 6 m Måde Gruppe 

ler, som ikke er borteroderet (Kristensen et al., 2015).  

 

Boring DGU nr. 121.1416 ved Varde Søndre Plantage anborer miocænt ler i kote -90 m, der 

på grundlag af biostratigrafiske undersøgelser kan henføres til Måde Gruppen (Øvre Gram 

Fm.). Et niveau der passer rigtigt godt overens med Forumlund boringen. I begge boringer 

overlejres miocænet af en tyk sekvens af glacialt smeltevandsler.  

 

 
Figur 4.2 Korrelationspanel for miocæne nøgleboringer (fra Rasmussen et al. 2010). 
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Figur 4.3. Lithostratigrafi for miocænet (Rasmussen et al. 2010). 

De seismiske linjer ved Henne (Henne 1-3) og linjen syd for Varde (Varde 1) viser generelt 

en god overensstemmelse med de beskrevne nøgleboringer, se figur 4.1.  

 

Det fede ler tilhørende Måde Gruppen er godt elektrisk ledende, og fremstår tydeligt i TEM 

data (se afsnit 3.2.1) som lave geofysiske modstandsniveauer, der adskiller sig fra de fleste 

øvrige aflejringer. Dog er det væsentligt at bemærke, at også interglacialt saltvandsler og 

sedimenter med residualt saltvand udviser lave modstande og er vanskelige at adskille fra 

Måde Gruppen. Tolkningen af SkyTEM data sammenholdt med boringsdata frembringer dog 

en entydig tolkning af, at toppen af Miocænet i et bredt område ved Varde Ådal er beliggende 

kotemæssigt lavere end i områderne mod nord og syd, samt at hovedparten af Måde Grup-

pen i dette centrale område vurderes at være borteroderet. Toppen af Måde Gruppen har 

generelt et bølgende forløb med flere lavninger og erosionsdale. 

4.3 Udfordringer i forståelsen af den miocæne lagserie 

 Den sparsomme andel af boringer, der gennemborer Måde Gruppen, gør det van-

skeligt at validere, hvorvidt moderat høje geofysiske modstande i SkyTEM data under 

Måde Gr. udgør Odderup Sand med potentielle magasinegenskaber eller om mod-

standene blot repræsenterer indslag af eksempelvis glimmersilt i Arnum Fm. Ligele-

des kan lagundertrykkelse i de geofysiske modeller resultere i, at tynde, sandede 

aflejringer ikke fremstår synlige i de geofysiske tolkninger.  
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 Hurtige geologiske skift kan i SkyTEM data medføre en zone omkring overgangen 

fra én lithologi til en anden, hvor de geofysiske modeller typisk viser moderate mod-

stande i modellagene. Dette kan også have en effekt i den geologiske tolkning, hvis 

de geofysiske data ikke er understøttet af boringsdata. 

 Der er i filterindtag i boringer (eks. DGU 121.906) ved Varde Ådal konstateret forhø-

jede indhold af chlorid i grundvandet. Samtidig udviser SkyTEM-modellerne lave re-

sistiviteter, der underbygger tilstedeværelse af residualt, saltholdigt grundvand i dybt-

liggende miocæne og kvartære sedimenter. 

 Den lave resistivitetsforskel i geofysikken mellem mulige forekomster af Odderup 

Sand, Arnum Fm. og Klintinghoved Fm. gør, at niveauerne for disse overvejende kan 

tolkes på grundlag af boringsdata. 

 Undersøgelsesboring DGU 112.1436 ved Vittarp gennemborer en begravet dal og 

anborer de miocæne sedimenter (Arnum Fm. og Klintinghoved Fm.). Vandanalyser 

fra den nederste del af dalen viser afsmitning i vandkvaliteten fra Miocænet. Det er 

usikkert hvorvidt afsmitning (højt organisk indhold, partikler i vandet) kommer fra hy-

draulisk kontakt til en afsnøret, lokal, forekomst af Odderup Sand i omkring kote -120 

m.  

4.4 Prækvartæroverfladen 

På Figur 4.4 ses et fladekort for den tolkede prækvartæroverflade i modelområdet. I fladen 

står det større aflejringsbassin ved Varde ådal og den begravede dal ved Vittarp tydeligt 

frem. Dannelsen af aflejrings/erosions-bassinet er ikke kendt, men indfyldet udgøres over-

vejende af kvartære aflejringer. Det er på nuværende tidspunkt uvist om aflejringsbassinet 

er initieret af tektonisk aktivitet i undergrunden med efterfølgende forøget erosion af yngre 

miocæne sekvenser. Tolkningen af de perifært beliggende seismiske linjer giver intet svar 

herpå. Det forekommer dog sandsynligt at en indsynkning i området og efterfølgende erosion 

kan være årsagen til, at der kun ses rester af Måde Gr. tilbage i eksempelvis Forumlund 

boringen DGU 121.1234, se den sydlige del af Figur 4.1.  

 

Generelt ses i store dele af modelområdet et prækvartært plateau hvor Måde Gr. ligger om-

kring kote -10 til -20 m. Centralt i området ses toppen af Måde Gruppen, og dermed præ-

kvartæroverfladen tæt på terrænniveau i kote 10-20 m. 
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4.5 Kvartæret 

Den kvartære lagserie i Varde-området udgøres generelt af glaciale aflejringer relateret til 

isen og smeltevandet samt marine saltvands- og ferskvandsaflejringer fra interglacialerne og 

postglacialtiden. GEUS´ jordartskort illustrerer, hvorledes bakkeøerne i landskabet er karak-

teriseret ved sandede glaciale smeltevandaflejringer samt mindre indslag af smeltevandsler, 

moræneler og morænesand, se Figur 4.5. De lavtliggende områder ved Varde Ådal er ken-

detegnet ved sandede senglaciale og postglaciale ferskvandsaflejringer.   

 

Figur 4.4. Tolket prækvartæroverflade i modelområdet. Legenden viser koteintervaller, og i store dele af om-
rådet udgøres den prækvartære overflade af Måde Gruppen. 
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Figur 4.5 GEUS jordartskort 1:100.000. Profillinje viser forløb af profilet vist på Figur 4.6. 

Tabel 4.2. Centrale boringer i forståelsen og tolkningen af kvartæret i området. 

DGU nr. Bemærkninger 

121.906 Boringen beskriver fuld kvartær lagserie. Der er en vis usikkerhed omkring ler an-

boret i kote -120 m, men det formodes af have kvartær oprindelse 

Højt chlorid indhold: > 1700 mg/l 

121.977 Glacialt smeltevandsler (dl) i ca. -120 m 

Nederste magasin – saltvandspåvirket - se 121.906  

121.1500 Glacialt smeltevandsler (dl)i kote -50 m 

121.1562 Glacialt smeltevandsler (dl) -70 m 

121.1184 Interglacial serie -55 til -95 m 

Glacialt smeltevandsler (dl) og moræneler (ml) ned til -120 m 

Højt chlorid indhold: 1920 mg/l 

121.1163 Glacialt smeltevandsler (dl) fra kote -55 m 

121.1145 Glacialt smeltevandsler (dl) truffet i kote -70 m 

Glimmerler i kote -90 m (Øvre Arnum?) 

121.1046 Glimmersand træffes i kote -70 m (muligt Odderup sand? Med reference til DGU 

nr. 121.1625) 

121.1161 Glacialt smeltevandsler (dl) fra -20 til -60 m 

121.306 Glacialt smeltevandsler (dl) fra -20 til -70 m 

Glimmerler anbores i -70 m 
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(Øvre Arnum Fm?) 

121.917 Glacialt smeltevandsler (dl) fra -75 til -110 m 

Interglaciale aflejringer fra kote -4 til -59 

Glimmerler (ret fed, siltet, sortbrun) anbores i kote -110 m 

(Øvre Arnum Fm?) 

121.1019 Bund af dal i kote -120 m – glimmerler anbores tolket til Arnum Fm. 

121.1591 Dalbund anbores i kote -70 m. 

Glaukonit-holdigt glimmerler – ant. Arnum Fm  

112.1436 Undersøgelsesboring (DIN Forsyning) i begravet dal ved Vittarp 

112.1447 Undersøgelsesboring (DIN Forsyning) i begravet dal ved Vittarp 

 

På grundlag af SkyTEM data (afsnit 3.2.1) ses indikationer på glacialtektonisk deformation, 

der i centrale områder forventes at have forstyrret lagserien dybere end 100 m.u.t. Den gla-

cialtektoniske deformation formodes at være sket i flere omgange under Saale Istiden og 

sandsynligvis også tidligere. På Figur 4.6 ses et tværsnit gennem Varde-området gående fra 

nordvest til sydøst, hvor SkyTEM data antyder glacialtektonisk deformation. 

 

 
Figur 4.6. Nordvest-sydøst orienteret tværsnit med geologisk tolkning af SkyTEM data. Forløbet af 
profilet er vist på Figur 4.5. Profilet er udarbejdet af Flemming Jørgensen. 

 

I modelområdet ses forekomster af marint interglacialt ler, der ud fra tidligere analyser (ek-

sempelvis boring DGU nr. 112.1016, 112.1049 og 112.972) er vurderet til at være aflejret 

ved marin transgression under Holstein Interglacial. Dermed formodes en stor del af den 

kvartære lagserie at være aflejret i Elster, hvorefter aflejringerne under Saale sandsynligvis 

er blevet glacialt deformeret førende til en meget kompleks opbygning i især aflejringsbassi-

net, se profilmeter 6.000-12.000 m på Figur 4.6. Den komplekse geologi er af stor betydning 

for tolkningerne indenfor den kvartære del af lagserien og begrænser mulighederne for mo-

dellering af gennemgående lagflader i kvartæret. 

4.5.1 Kvartære begravede dalstrukturer 

Der er kortlagt flere kvartære dalstrukturer, som er eroderet ned i de kvartære og miocæne 

aflejringer. Dannelsen af de begravede dale er sket ved smeltevandserosion under istidernes 

gletschere (Sandersen & Jørgensen, 2016). Smeltevandet har været under stort hydrostatisk 

tryk og har derfor kunnet erodere sig dybt ned i de ældre kvartære og miocæne aflejringer, 

mens det strømmede ud mod isranden. I de områder, hvor underlaget ikke tillader tilstræk-

kelig drænering under isen i form af grundvand – såsom Varde området med betydelige 

tykkelser af den lerede Måde Gruppe - vil vandtrykket under isen stige, med erosion af tun-

neldale i underlaget til følge. Består hovedparten af underlaget derimod af sand vil der i hø-

jere grad kunne ske en kontinuerlig udstrømning af smeltevand (forudsat at underlaget ikke 

er permafrossent) (Sandersen & Jørgensen, 2012). 
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De kortlagte begravede dale i Varde-Vittarp området udviser forskellig orientering og dimen-

sioner, hvilket også indikerer forskellige generationer af begravede dale, se Figur 4.7. Dalene 

er sandsynligvis dannet allerede under Elster Istiden bl.a. med reference til fundene af marint 

saltvandsler aflejret under Holstein Interglacial (Sten, 1996). Efter bortsmeltning af isen i El-

ster blev de dannede dale og andre lavtliggende områder formodentligt oversvømmet af Sen-

Elster smeltevand og herefter Holstein-havet og blev gradvist udfyldt med smeltevandsaflej-

ringer fra en nærliggende gletscherfront og interglaciale aflejringer (Jørgensen et al., 2014). 

De kortlagte dale er formodentligt blevet reaktiveret og udbygget under Saale-istiden.  

Den mere end 2 km brede NØ-SV orienterede begravede dal ved Vittarp fremstår mest mar-

kant og er interessant i relation til fremtidige drikkevandsressourcer, se Figur 4.7.  

 

 
Figur 4.7. Skitsering af tolkede begravede dale i modelområdet. Dalene er vist med polygoner på kortet. 

På den nedenstående Figur 4.8 ses et profil på tværs af den begravede dal ved Vittarp (se 

forløb af profil 1 på Figur 4.7). På grundlag af TEM40 data og undersøgelsesboringer er der 

kortlagt et dybtliggende dalmagasin bestående af smeltevandssand i kote -90 til -120 m. 

Dalen er nederoderet i Miocænet, i den lerede del af Arnum Formationen. Over dalmagasinet 

ses tykke sekvenser af smeltevandsler og -silt/muligt interglacialt præg fra kote -90 m og op 

til ca. kote 0 m. Dannelsesmæssigt er det vanskeligt at vurdere i hvor høj grad sedimenterne 

Vittarp 

Varde by 

Profil 1 

Profil 2 
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er aflejret marint i et ishav i slutningen af Elster Istiden. Det er sandsynligt, at en nærtliggende 

gletscherfront har afsat lerede og siltede smeltevandssandsaflejringer i samme periode, så 

der ikke ses et entydigt præg af marine sedimenter.   

 
Figur 4.8. Geologisk tolkning af den begravede dal ved Vittarp. Profilet er på tværs af dalen gennem boring DGU 
112.1436 og med 3D grid for tTEM data og SkyTEM data. 

Det ses (profilmeter 2600-3800 m), at den øvre del af det lerede kvartære dalfyld vurderes 

at være blevet deformeret af senere isoverskridelser samt ny dalerosion, som er tolket nær 

randen af den store dals skuldre. Efterfølgende er der igen aflejret smeltevandsler over dele 

af den store Vittarp dal og de mindre dale. Smeltevandssand fra Weichsel ligger som et øvre 

dække på tværs af de begravede dale og de prækvartære plateauer. Den 3D geologiske 

tolkning af de begravede dale beskrives nærmere under afsnit 5.  

4.5.2 Glacialtektonik 

Hele modelområdet er i mere eller mindre grad påvirket af glacial deformation, overskydning 

mv. Den øvre del af Miocænet i området udgøres af Måde Gruppens ler og har været udsat 

for plastisk deformation fra gletscherne under Elster og Saale istiderne. Ligeledes ses også 

at det interglaciale ler fra Holstein Interglacial har været udsat for deformation under Saale. 

På Figur 4.9 ses et eksempel på formodet plastisk deformation af bl.a. det interglaciale ma-

rine ler (se det ondulerende lag (grøn farve) omgivet af høje modstande midterst på profilet). 

I mange af lavningerne på de prækvartære plateauer er der efterfølgende aflejret interglaci-

ale marine aflejringer. Internt i den brede begravede dal indikerer lagfølgen et istryk fra østlig 

retning, som har bevirket deformation af det lerede dalfyld og sandsynligvis efterfølgende 

erosion.  

 

 
Figur 4.9. Nord-syd orienteret profil der viser den geologiske tolkning af SkyTEM, og bl.a. viser deformation af det 
interglaciale ler (Holstein) – ses fra midten af profilet og mod syd. Profilets forløb et vist på Figur 4.7 (profil 1), og 
overhøjningen er 6x. 

 

Nord Syd 
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4.5.3 Interglaciale aflejringer 

I den sydvestlige del af Jylland er der i en del boringer fundet marine aflejringer fra Sen Elster 

og Holstein (se f. eks. Knudsen 1987 og Konradi 2001). Kortudsnittet i Figur 4.10 viser med 

rød streg den formodede udbredelse af Holstein-havet. Såvel Konradi (2001) som Bruun-

Petersen (1987) nævner, at der synes at være en god overensstemmelse med prækvar-

tæroverfladens højdeforhold og forekomsten af de marine aflejringer. Prækvartæroverfladen 

har således forud for Holstein-havets transgression sat sit præg på det daværende terræn, 

og havets udbredelse i lavninger i det eksisterende terræn kunne derfor til en vis grad af-

spejle prækvartærets morfologi. Bruun-Petersen (1987) nævner også, at det er tankevæk-

kende, at de prækvartære dalsystemer ligner de nuværende vandløbssystemer meget, og at 

de prækvartære dalsystemer i lige så høj grad har retninger, der følger Ringkøbing-Fyn-høj-

deryggen (RFH) eller er vinkelret på den. Bruun-Petersen (1987) havde således den ar-

bejdshypotese, at RFH havde styret de landskabsdannende processer og aflejringsmønstre, 

så dagens terræn i høj grad afspejler det prækvartære landskab.  

 

 
Figur 4.10. Angivelse af udbredelse af Holstein-havets udbredelse i Sydvestjylland (rød fuldt optrukken linje) på bag-
grund af kortet for prækvartæroverfladen; Binzer & Stockmarr 1994). Tykkelser af aflejringer fra dette hav er vist i 
udvalgte boringer (sorte pletter); kurveækvidistance er 30 m. Udsnit af figur fra Konradi 2001. Varde-området er vist 
med lilla rektangel. 

Som det kan ses på Figur 4.10 er der formodentlig tale om en bred havbugt ved Varde. Ifølge 

Knudsen (1995) startede den marine transgression i Sen Elster i Sydvestjylland mens der 

endnu var senglaciale forhold i området. Smeltevandsaflejringer og marine aflejringer vil der-

for kunne være aflejret indenfor samme område, men generelt ses en udvikling fra gla-

ciolakustrine aflejringer til aflejringer repræsenterende fuldt marine forhold (Knudsen 1995).  

 

I Varde-området er der beskrevet marine Holstein aflejringer i mange boringer, hvoraf mange 

er dateret af Peter Konradi fra GEUS. Disse aflejringer er typisk beskrevet som ”QL: Ler, 

siltet, mørkt gråbrunt, kalkholdig” (boring DGU nr. 121.916). I flere prøver er der også be-

skrevet olivengrå farver, skalfragmenter, glaukonit og glimmer. Ifølge Knudsen (1995) er der 
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ofte glimmer og planterester i de marine Holsteinaflejringer, hvilket kan gøre dem vanskelige 

at skelne fra de miocæne aflejringer. Kun biostratigrafiske analyser vil kunne afgøre alderen. 

Ofte vil de miocæne aflejringer dog være kalkfrie. 

 

Mange aflejringer, som stort set har samme beskrivelse som den førstnævnte, er tolket som 

værende smeltevandsler; f.eks. boring DGU nr. 121.850: ”Ler, ret fedt, siltet,…, mørk grå-

brun, kalkholdig”. Sedimenternes relative ensartethed gør det vanskeligt at skelne de lerede 

smeltevandsaflejringer fra de lerede marine aflejringer. Er der tale om Sen Elster og Holstein-

aflejringer vil disse dog være aflejret indenfor samme overordnede bassin, og der vil derfor 

være en vis aflejringsmæssig sammenhæng (f.eks. i materialer og udbredelse). 

 

Der er overvejende beskrevet lerede Holstein-aflejringer i områdets boringer, men i grus-

grave syd for Varde og ved Oksbøl er der beskrevet sand- og grusaflejringer med storskala 

strukturer (se Figur 4.11), som sandsynligvis stammer fra Holstein (Sten 1996). Der er ifølge 

Sten (1996) tale om oddekomplekser, som er dannet i en havbugt med relativt store havdyb-

der. Der er tale om forekomster af gruset sand, som lithologisk set adskiller sig fra de mere 

lerede Holstein-aflejringer, som er fundet i boringer. Det skal dog bemærkes, at sandfore-

komster som disse sandsynligvis ikke ville være blevet udpeget som værende fra Holstein i 

boringer. Oddekomplekserne repræsenterer en højenergi-situation langs en eksponeret 

kystlinje med langsgående sedimenttransport, hvorimod de lerede Sen-Elster/Holstein aflej-

ringer repræsenterer mere beskyttede lavenergi-forhold i en bugt/fjord. 

 

 
Figur 4.11. Grusgrav med et marint oddekompleks fra Sen Elster – Holstein. (http://naturstyrelsen.dk/planlaeg-
ning/planlaegning-i-det-aabne-land/geologiske-interesser/syddanmark-jylland/oksboel-grusgrav-86/). 

På grund af aflejringernes kotemæssige placering tolkes det af Sten (1996), at aflejringerne 

sandsynligvis er hævet 25-30 m, som følge af ”reaktivering af en prækvartær forkastning 

og/eller glacio-isostatisk hævning af området”. Den SSØ-NNV orienterede forkastning ved 

Varde (Vejbæk & Britze 1994) nævnes i denne forbindelse. 

 

Der er i modelområdet tolket større, sammenhængende forekomster af marint interglacialt 

ler. Den tolkede udbredelse af dette marine saltvandsler i den østlige del af området, vurde-

res at være ret sikker, da laget tydeligt ses i SkyTEM med resistiviteter på 20-45 Ωm, samt 
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generelt er beskrevet i flere boringer. I den vestlige del af området er det væsentligt vanske-

ligere at adskille de interglaciale aflejringer i tolkningen, idet de interglaciale sedimenter ofte 

ses aflejret direkte oven på Måde Gr. leret eller der ses indslag af glacialt smeltevandsler. 

På Figur 4.6 og Figur 4.9 (tværsnitsprofiler), er skitseret interglaciale aflejringer fra Holstein 

visende moderate til lave modstande i koteniveauer omkring 0 m til -20 m.  

 

Det vurderes, at interglacialt saltvandsler i flere boringer er beskrevet som glacialt smelte-

vandsler, da der er store ligheder i de koteniveauer leret er beskrevet, samt i selve jordprø-

vebeskrivelserne, se eksempelvis boring DGU nr. 121.579 og 121.664 ved de østlige fore-

komster. Der er, jf. afsnit 4.5, foretaget analyser af jordprøver (eksempelvis boring DGU nr. 

112.1016, 112.1049 og 112.972) der indikerer, at leret er aflejret ved en marin transgression 

under Holstein Interglacial. 

 

 
Figur 4.12. Tolket udbredelse og tykkelse af interglacialt ler (ql) i den østlige del. Den nord-syd orienterede stiplede 
linje markerer en højderyg der muligvis repræsenterer en tidligere israndlinje. Den sortstiplede polygon angiver det 
oprindelige modelområde inden udvidelsen der inkluderer Vittarp i vest. 

Det bemærkes på figur 4.12, at det interglaciale ler i øst overvejende er afgrænset til de 

lavtliggende områder i og ved Varde Ådal. Ligeliges er forekomsterne aflejret bag den op-

tegnede terræntærskel (sort stiplet linje) i landskabet der indikerer en mulig aflejring i en 

inderlavning til en tidligere isrand. Modellering af det interglaciale ler viser varierende tykkel-

ser og et bølgende forløb der kan tilskrives deformation af den fremrykkende is antageligt 

under Saale Istiden. Det bølgede forløb og den varierende tykkelse af leret antyder en 

istryks-retning fra omtrent sydøst, se figur 4.12.  
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Gennemgang af kemiske analyser i boringer, der træffer det interglaciale ler, viser i nogle 

tilfælde et forhøjet indhold af chlorid i sandaflejringerne under det interglaciale ler – primært 

i den østlige del af Varde ådal. Eksempelvis er der i DGU nr. 121.878 (lokaliseret nordøst for 

Varde by) målt et chlorid indhold på 300 mg/l, hvilket forventes at være relateret til diffusion 

af salt fra de marine aflejringer. 

4.6 Mulig geologisk dannelseshistorie 

Den geologiske dannelseshistorie er central i forhold til at opnå både en lokal og regional 

forståelse af det hydrogeologiske system ved Varde og Vittarp. I henhold til sårbarheden af 

sandmagasinet i dalen, er dalens dannelse og senere udfyldning med sedimenter vigtig.  

Under Elster-istiden er der blevet dannet flere begravede dalsystemer, og det er sandsynligt, 

at den første dannelse af Vittarp dalforløbet skete her. Måde Gr. har formodentligt undergået 

plastisk deformation under eller foran iskappen i mere eller mindre kraftig grad afhængig af 

istrykket. Dette understøttes af det bølgende forløb til mere overskydningsprægede struktur-

elementer, som delvist kan opløses i SkyTEM data fra området. 

 

Under Holstein Interglacial i tiden efter Elster Istid har der ligget et blotlagt landskab, hvor 

Måde Gr. delvist har udgjort terrænoverfladen. Her er sket en begyndende marin transgres-

sion efterhånden som havniveauet er steget, hvilket har betydet, at lavninger med kontakt til 

havet er blevet udfyldt med lerede marine sedimenter. Der er i flere boringer i området be-

skrevet interglacialt marint saltvandsler. I Vittarp dalen har der formodentligt været aflejringer 

fra en nærtliggende iskappe, som har bidraget mest til udfyldning af dalen med smeltevands-

sedimenter. Det ikke muligt kronologisk at præcisere, hvornår udfyldning er sket og over hvor 

kort eller lang en tidsperiode.  

 

Under den efterfølgende Saale Istid har der igen været isoverskridelse(r) ind over området 

med yderligere glacialtektonisk deformation til følge, samt mulig genanvendelse af begra-

vede dalstrukturer. Det er sandsynligt, at der i Vittarp dalen er sket intern erosion og genfyld-

ning, samt at dalsedimenterne er blevet deformeret ved et istryk fra østlig retning. Isens på-

virkning i Saale kan også ses i den nuværende topografi i området. Under den seneste 

Weichsel Istid er der i de lavtliggende områder aflejret primært sandede smeltevandssedi-

menter. I Figur 4.13 er givet et bud på muligt hændelsesforløb i Kvartæret. 

 

 
Figur 4.13. Et bud på mulig hændelseshistorik i området på baggrund af generel viden og data/modellering i området. 
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Med fokus på den begravede dal i Vittarp kan opbygningen af dalfyldet være sket ved flere 

forskellige hændelsesforløb: 

 Lerudfyldningen i lavning/dal er sket ved både marint indfyld under Holstein og ved 

glacialt smeltevandsler fra gletscherfronten mod nord under Elster eller Saale. 

 Der er indikationer på efterfølgende dalerosion internt i Vittarp dalen med udfyld-

ning af sandede smeltevandsaflejringer. 

 Der er ligeledes indikationer på glacial deformation fra østlig retning i forbindelse 

med isoverskridelse(r) (Saale?), hvilket ses mod øst uden for dalen ved Vittarp 

(Måde Gr.), samt muligvis internt i samme dal. tTEM-data indikerer de største 

mægtigheder af ler i den vestlige del af dalen. 
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5 Rumlig geologisk model 

5.1 Modelkoncept  

Modelområdet er ifølge boringer og de indsamlede geofysiske data komplekst opbygget. 

Disse heterogene geologiske forhold optræder fortrinsvist i den øvre del af lagserien (0 til ca. 

150 meters dybde), mens den dybereliggende, tertiære del er mere homogent opbygget med 

udbredte miocæne lagfølger domineret af lerede sedimenter. Det er ikke muligt at beskrive 

den komplekse heterogene geologi udelukkende ved en lagmodel, og det er derfor besluttet 

at opstille en 3D geologisk voxelmodel i GeoScene3D (I-GIS). Dog er der tolket lagflader i 

områder og dybder, hvor geologien vurderes at være homogen, samt den stratigrafiske flade 

for toppen af prækvartæret. Den geologiske model udgøres derfor af lagflader og et 

voxelgrid, der beskriver den rumlige fordeling af lithologien med en valgt diskretisering på 50 

x 50 x 5 m.  

 

I den geologiske modellering har fokus været på lagserien fra toppen af den palæogene 

lagserie og op til terræn i henhold til kortlægning af drikkevandsressourcer. Følgende 31 

lithologier/enheder er benyttet i modellen for at opnå en hensigtsmæssig opdeling, se figur 

5.1: 

 

 
Figur 5.1. Anvendte 31 lithologier/enheder i den geologiske model (voxels). 

5.1.1 Modellering af lagflader 

Fladetolkning med tolkningspunkter er anvendt til afgrænsning af top og bund af lagenheder, 

der ikke har været udsat for massiv glacialtektonisk påvirkning og ved de dybereliggende 

mere homogene lagfølger. De lagflader, som er tolket i modellen er angivet i tabel 5.1 ne-

denfor. 
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Tabel 5.1. Tolkede lagflader i modellen of støtteflader til afgrænsning af voxels. 

Stratigrafi Lagflade Udstrækning 

Kvartær Top og bund af øvre moræneler Begrænset  

Top og bund af øvre smeltevandsler Begrænset  

Bund af begravede dalstrukturer Begrænset 

Top af interglacialt ler (marin) Begrænset  

Bund af interglacialt ler (marin) Begrænset 

 Prækvartæroverflade Hele modelområdet 

Miocæn Top af ler (Måde Gr.) Begrænset 

Bund af ler (Måde Gr.) Begrænset 

Bund af Arnum Fm. Hele modelområdet 

Bund af Klintinghoved Fm. Hele modelområdet 

 Top af Palæogenet Hele modelområdet 

Internt i Vittarp 

dal 

Top af leret dalfyld  Begrænset  

Top af dalmagasin Begrænset 

Fladetolkningspunkterne er udført på faste og dynamiske/flytbare profiler og er gemt i Access 

databasen Tolkning_VardeNord. Under punkttolkningen er der løbende gennemført en til-

skrivning af usikkerheder på de enkelte tolkningspunkter, hvilket er beskrevet nærmere un-

der afsnit 5.5.  

5.1.2 Voxelmodellering  

Ved opstilling af voxelmodellen er der overordnet anvendt to metodikker: 

1. Manuel tildeling af lithologi med voxelmodulet i GeoScene3D. Herved kan specifikke 

voxelgrupper udvælges på baggrund af f.eks. resistivitetsværdier og boredata.  

2. Tildeling af lithologi med lagflader og regioner som afgrænsning. Ved denne metode 

vælges to lagflader som hhv. øvre og nedre afgrænsning for det modelrum, som øn-

skes tildelt en specifik lithologi. Til lateral afgrænsning kan evt. benyttes regioner der 

beskriver den lithologiske enheds udbredelse. Regional afgrænsning i modellen er 

bl.a. anvendt i modelleringen af begravede dale og til dels afgrænsning af glacialtek-

toniske overskydninger. 

 

Dimensionerne af voxelgriddet er angivet i tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2. Dimensioner af voxelgrid. 

Voxelgrid   

Cellestørrelse 50 m (x) * 50 m (y) * 5 m (z) 

Antal lag 73 

Min X-Max X 455.300 477.000 

Min Y-Max Y 6.158.800 6.179.200 

Min Z-Max Z -300 60 

Antal celler  12.987.795 

 

I Appendix C er der givet et overblik over processen for justering af lagflader og den trinvise 

udfyldning af lithologi-voxler i modellen, så der opnås en samlet voxelmodel for alle tolkede 

enheder i området. 
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5.1.3 Overvejelser om voxel-diskretisering  

De indsamlede tTEM data i Vittarp området muliggør en stor lokal geologisk detaljeringsgrad 

(Auken, 2019). Tolkningen af de detaljerede tTEM-data har givet anledning til overvejelser 

vedr. diskretisering af voxel-griddet i den geologiske model. I disse overvejelser har det været 

relevant også at reflektere over hensynet til det grid, som videregives til arbejdet med den 

hydrologiske model. Antallet af lithologiske voxels, og dermed antallet af beregningsceller er 

til dels en begrænsende faktor afhængig af modelområdets størrelse. Det er fundet, at den 

nuværende diskretisering på 50 x 50 x 5 m repræsenterer den tolkede geologi tilfredsstil-

lende.  

 

Området med tTEM data ved Vittarp er i høj grad tolket ud fra afgrænsende 2D grids baseret 

på punkttolkninger. Dette er delvist uafhængigt af den valgte diskretisering, hvorved der kan 

benyttes en finere voxel-diskretisering i lokalområdet såfremt dette ønskes på sigt.  

5.2 Anvendelse af TEM data i geologisk modellering 

Geofysiske TEM data (Transient Elektromagnetisk Metode) udgør en afgørende del af data-

grundlaget. Data vises og anvendes i tolkningen både som enkeltmodeller (stave) på profil-

snit og ved hjælp af interpolerede 3D-resistivitetsgrids. Depth of Investigation (DOI) er an-

vendt i tilfælde, hvor det har været vigtigt at kende metodens indtrængningsdybde. Der er i 

projektet både udført og tolket SkyTEM, TEM40 og Tow-TEM (tTEM) data. 

5.2.1 3D resistivitetsgrids  

Der er udarbejdet et samlet 3D resistivitetsgrid indeholdende mangelagstolkninger fra Sky-

TEM kortlægningen ved Varde, øvrige SkyTEM kortlægninger (jf. afsnit 3.2.2) , supplerende 

TEM undersøgelser ved Vittarp og Janderup, de øvrige nærliggende TEM kortlægninger, 

samt tTEM kortlægningerne.  

3D resistivitetskort er beregnet ved anvendelse af værktøjet LN GeoDataStudio, og der er 

benyttet en diskretisering på 50 x 50 x 5 m, svarende til dimensionerne af det lithologiske 

voxelgrid. I forbindelse med genereringen af 3D resistivitetsgriddet blev den ældre TEM40 

kortlægning med Gerda ident ”Varde-N” ekskluderet, idet dette datasæt medførte misvisende 

resultater ved sammenligning med den nye Varde SkyTEM kortlægning.   

De udarbejdede resistivitetsgrids visualiseres på profiler og fladekort ved hjælp af en farve-

skala, som beskrives nedenfor. Da 2D grids, sammenlignet med enkeltsonderingerne, be-

skriver den interpolerede modstand (inklusive modelrummet mellem sondringerne), vil de 

fremstå som en kontinuert repræsentation af data. De interpolerede grids kan således let 

visualiseres rumligt i både horisontale snit og i vertikale snit. De horisontale snit svarer til 

middelmodstandskort, mens gridcellerne i de vertikale snit (profiler) svarer til snit gennem 

hele stakken af middelmodstandskort. 

 

3D resistivitetskort for tTEM data er desuden udført i et 15 x 15 x 1 m grid, da metoden 

imødekommer en bedre opløsning af geologien i de øverste ca. 30-50 m. 
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5.2.2 Sammenstilling af geofysiske data  

Det er centralt at kende de forskellige geofysiske metoders styrker og begrænsninger med 

henblik på at forstå geologien bedst muligt. For at formidle forståelsen af de geofysiske tolk-

ninger er udarbejdet nedenstående Tabel 5.3, der beskriver styrker og begrænsninger ved 

de forskellige datakilder med fokus på Vittarp området: 

 

Tabel 5.3. Oversigt - Geofysiske metoder 
Geofy-

sisk me-

tode  

Kortlægningsområde Styrker og begrænsninger  

 

TEM  

generelt  

 TEM-målinger kan med relativt stor nøjagtighed be-

stemme dybden til overfladen af et godt elektrisk le-

dende lag, ligesom lagfølgen imellem denne og jord-

overfladen til en vis grad også kan opløses. Ulem-

pen er, at metoden er følsom overfor støjkilder 

(f.eks. strømførende ledninger), at kun et begrænset 

antal lag kan opløses, og at der ikke findes nogen 

mulighed for direkte oversættelse af de målte data til 

geologi eller lithologi /1/. 

SkyTEM Kun få linjer fra den vestligste del af 

Varde Nord kortlægningen strækker 

sig ind over den begravede dal, men 

de er med til at definere den østlige 

dalflanke. De øvrige SkyTEM kort-

lægninger bidrager også til den regio-

nale forståelse af dalforløbet, og op-

løser dele af andre begravede dale. 

SkyTEM giver specifikt i Varde området god flade-

dækkende information om udbredelse og tykkelser 

af Måde Gruppen. 

Metoden opløser til dels storskala plastisk deforma-

tion af Måde Gruppen, som kan identificeres flere 

steder.  

Generelt skal man være varsom med at tolke mode-

rate til høje modstande i dybden som sikre sandma-

gasiner, især da siltede indslag i Miocænet typisk 

udviser ret høje elektriske modstande.  

Det kan i modstandskontrasterne desuden være 

vanskeligt at skelne overgange mellem interglacialt 

ler /smeltevandsler og Måde Gruppens ler  

TEM40 Der er lavet tracéer med sonderinger 

på tværs af den begravede dal ved 

Vittarp for at få indikationer på dalens 

overordnede dimensioner. 

TEM40 er punktmålinger som har et bredt ”fodaftryk” 

i dybden. Dvs. målingen bliver en midling af mod-

stande over et større volumen jo dybere der måles. 

Tynde lag kan ikke identificeres, og metodens styrke 

er i den givne type geologi en god angivelse af top 

og bund af Måde Gruppen. Metoden viser ved høje 

modstande i dybden indikationer på eksistensen af 

et grundvandsmagasin i dalen ved Vittarp . 

tTEM  Kortlægningen dækker ca. 600 ha 

markarealer beliggende internt i Vit-

tarp dalen  

Metoden er den samme som SkyTEM/TEM40, men 

med fokus på de øvre lag. Hvor SkyTEM måles fra 

en helikopter, måles tTEM på overfladen, hvor må-

leudstyret trækkes på en slæde. De tætliggende da-

tapunkter giver en god opløsning i de øverste 40-50 

m af lagserien. Lerlag med vertikal udstrækning på 

ned til 2-3 m kan opløses i data.  

Seismik 

(Henne) 

Den østligste af Henne-linjerne er lo-

kaliseret vest for Vittarp, se Figur 4.1 

Henne linje 3 (den østligste af de tre 

Henne-linjer) indikerer dalerosion ned 

i Miocænet. 

Seismikken giver et godt grundlag for at tolke de 

miocæne laggrænser (Måde, Arnum, Klintinghoved) 

og evt. deltalobe-udbygninger (Odderup, Bastrup). 

De større strukturelle elementer kan dermed identi-

ficeres. 
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Seismikken er målt i udkanten af dalen og giver der-

med meget sparsom information om dalens dimen-

sioner. 

5.2.3 Farveskala 

Farveskalaen, der er benyttet ved visualisering af TEM data ses på figur 5.2. Farveskalaen 

er logaritmisk og særligt detaljeret ved de lave resistiviteter. De blå farvenuancer repræsen-

terer især lerlag af tertiær oprindelse, men også smeltevandsler, interglacialt ler og salt 

grundvand. Grønne og gule farver svarer især til moræneler og blandede lag af ler og sand. 

Rødlige-lilla farver angiver typisk sand og grus. Enheden er Ωm. 

 

 
Figur 5.2 Valgt farveskala til visualisering af resistiviteter (Ωm) for TEM-data. 

5.2.4 Oversættelse af geofysiske resistiviteter til lithologi 

Nedenstående Tabel 5.4 giver et overblik over de tolkede sammenhænge mellem lithologier 

i Varde og forventede resistivitetsniveauer. 

 

Tabel 5.4. Sammenhæng mellem resistivitetsniveauer og lithologier i Varde området. 

Aflejringstype Vurderet 

Resistivitetsinter-

val 

Bemærkninger 

Glacialt smeltevandsand  

(ds) 

>60 Ωm (vandmættet) 

>100 Ωm (umættet) 

Vandmættet smeltevandssand (ds) er generelt 

tolket til resistiviteter over 60 Ωm.  

Smeltevandssand i den umættede zone udvi-

ser typisk resistiviteter >100 Ωm. 

Glacialt smeltevandsler (dl) 20-45 Ωm - 

Interglacialt saltvandsler 

(ql) 

20-45 Ωm - 

Måde gruppen - ler <20 Ωm Den fede marine ler ses som lave modstande 

der er typisk er <20 Ωm 

Odderup sand  

(mulige forekomster) 

 

>45 Ωm Klynger af modstande i SkyTEM data på over 

45 Ωm er tolket til at udgøre mulige forekom-

ster af Odderup sand.  

(Der er dog ingen boringer i området, som ve-

rificerer de mulige forekomster af Odderup 

sand under Måde Gr.) 

Arnum ler  <40 Ωm Vurderet ud fra resistivitetslog 

DGU nr. 121.1234 

Klintinghoved ler <40 Ωm Vurderet ud fra resistivitetslog 

DGU nr. 121.1234 

 

I forbindelse med Miocæn 3D modellen (Kristensen et al., 2015) er der gennemført resistivi-

tetsanalyser af geofysiske logs i miocæne nøgleboringer, se tabel 5.4. I tabellen er fremhæ-

vet de miocæne formationer, der er fundet og tolket i Varde området.  



 

 

 

38 G E U S 

 

Tabel 5.5. Værdier fra resistivitetsatlas (fra Kristensen et al. 2015). 

 
 

De statistisk beregnede værdier af de miocæne lerforekomster med baggrund i de geofysiske 

logs (Tabel 5.5, røde firkanter) matcher generelt godt de resistivitetsniveauer i SkyTEM, der 

er tolket for Måde Gr., Arnum og Klintinghoved Formationerne. Medianen for leret tilknyttet 

Måde Gruppen er 17 Ωm, mens det for Arnum ler og Klintinghoved ler er hhv. 40 Ωm og 35 

Ωm.  
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5.3 Hydrologiske data i den geologiske modellering 

Hydrologiske data fra Jupiter er anvendt ved den geologiske modellering. Vandspejl og fil-

terplacering er visualiseret på boringerne. Vandspejlsniveauer i forskellige boringer kan 

f.eks. give information om manglende sammenhænge mellem magasiner. Desuden er der 

skelet til ydelsen i form af oppumpning og sænkninger; værdier som i kombination kan give 

information om magasiners størrelse og lithologi. 

5.3.1 Anvendelse af prøvepumpningsdata 

Her henvises til NIRAS’ notat om prøvepumpning i DGU nr. 121.1625, se (NIRAS, 2016), der 

har bidraget til viden om de hydrogeologiske forhold i det glacialtektoniske kompleks. Resul-

tatet af prøvepumpningen viser, at de hydrogeologiske forhold er komplicerede, idet der er 

tegn på hydrauliske barrierer eller reduktion i transmissiviteten i det dybe magasin, der pum-

pes fra. Efter ca. 17 dages pumpning opstod der en hydraulisk ligevægt, som medførte, at 

der ikke skete yderligere sænkning som følge af pumpningen. Den hydrauliske ligevægt skyl-

des sandsynligvis lækage fra overliggende grundvandsmagasiner.  

 

Ligeledes er der i andet halvår 2018 udført en langtidsprøvepumpning ved DGU nr. 112.1447 

placeret i den begravede dal i Vittarp (NIRAS, 2018). Resultaterne fra sænknings- og stig-

ningsdata viser en kurve, som flader ud efter ca. 170 minutter, hvilket kan skyldes en positiv 

grænse i magasinet (der er ingen tegn på barrierer i magasinet) eller mulig lækage til 

magasinet. Det er en positiv konklusion, at der ikke er fundet indikationer på hydrauliske 

barrierer ved pumpetesten, da magasinet dermed forventes at have en stor udbredelse. 

 

5.4 Resultater – den 3D geologiske modellering  

5.4.1 Modellering af de miocæne lag 

Tolkningen af den miocæne lagserie er relateret til et begrænset antal nøgleboringer, seis-

miske data og SkyTEM data (se afsnit 4.2). Det har i den foreløbige geologiske model været 

muligt at opdele Miocænet i en tolkning af Klintinghoved ler, Arnum ler, Odderup sand og ler 

fra Måde Gruppen, jf. figur 5.1. Måde Gruppen er i modellen kortlagt med forholdsvis stor 

sikkerhed, da det fede ler skiller sig tydeligt ud i den fladedækkende SkyTEM kortlægning. I 

den sydlige del af modelområdet fremstår Måde leret homogent, mens det i nord fremstår 

lettere deformeret. På Figur 5.3 og Figur 5.4 er vist hhv. et horisontalt snit af den geologiske 

model i kote -55 m og et nordvest-sydøst orienteret profilsnit, der begge illustrerer den tol-

kede udbredelse af Måde Gruppen i modelområdet. Det ses, at Måde leret i nord udviser 

svag deformation i form af en ondulerende overflade, og samtidig ses leret tættere på terræn 

end tilfældet er i syd. Begge figurer illustrerer ligeledes at toppen af Miocænet er tolket til at 

ligge dybere end typisk kote -70 m i den centrale del af området, hvor den Øvre Arnum Fm. 

træffes i enkelte boringer, såsom DGU nr. 121.1145 (Arnum Fm. træffes i kote -90 m), 

121.306 (ant. Øvre Arnum Fm. i kote -70 m) og 121.917 (ant. Øvre Arnum Fm i kote -110 m). 
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Figur 5.3. Horisontalt snit af den 3D geologiske model i kote -55 m (skærmbillede fra Geoscene3D). Legende er vist 
øverst til højre. Med grå stiplet linje er vist afgrænsningen af de tolkede begravede dale i området. Profilforløb, se 
Figur 5.4 , er vist med sort linje.  

 
Figur 5.4 Nordvest-sydøst gående profil på tværs af modelområdet – 21 km langt. Legende for lithologier og oriente-
ring af profilet er vist i Figur 5.3. Boringer indenfor buffer på 100 m er medtaget på profilet. 

Det er på grundlag af boringer og SkyTEM tolket, at de øverste dele af Arnum Fm. og fore-

komster af Odderup sand er blevet omlejret af glacialtektonik i ”aflejringsbassinet” i den øst-

lige del af modelområdet. Det understøttes eksempelvis af undersøgelsesboringen DGU nr. 
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121.1625, der træffer formodet miocænt sand og er stoppet i glimmerler i kote ca. -80 m, der 

ud fra en biostratigrafisk analyse vurderes at tilhøre Øvre Arnum Fm.  

5.4.2 Modellering af Kvartæret  

Den kvartære geologi i Varde området er kompleks, jf. afsnit 4.5, og i de følgende underafsnit 

beskrives tolkningen af de kvartære karakteristika i projektområdet.  

5.4.2.1 Glacialtektonisk kompleks 

Store dele af den kvartære lagserie er i højere eller mindre grad blevet glacialt deformeret, 

hvilket bl.a. ses ved overskydninger af såvel smeltevandsler, smeltevandssand, interglaciale 

aflejringer og miocæne sedimenter. Særligt i området nordøst for Varde by forekommer geo-

logien meget kompleks, hvilket understøttes af både boringsdata og geofysik.  

På Figur 5.5 ses et horisontalt snit af den geologiske voxelmodel i kote -20 m. Det er her 

indtegnet, hvor der ud fra SkyTEM og boringer er tolket overskydninger i det glacialtektoniske 

kompleks. Generelt adskiller de formodede overskydninger sig fra omgivelserne ved lave 

modstande, hvilket understøttes i boringer der typisk anborer glacialt smeltevandsler. Sam-

mentolkningen af SkyTEM og boringer giver dermed et billede af, at der i aflejringsbassinet 

er aflejret store mængder smeltevandsler (sandsynligvis under Elster Istiden eller tidligere) 

der senere er blevet deformeret. Der er herudover tolket større mængder af smeltevands-

sand, der formodentligt er aflejret og deformeret i samme periode som leret.  

 

Figur 5.6 illustrerer ved et tværprofil modelleringen af overskydninger nær undersøgelsesbo-

ring DGU nr. 121.1625, hvor flagerne især vurderes at udgøres af smeltevandsler, smelte-

vandssand, miocænt sand og ler. Der ses dog også indslag af moræneler og interglaciale 

aflejringer, hvilket tilsammen resulterer i en kompleks lagserie, som det kun har været mulig 

at modellere i områderne med stor datadækning.  
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Figur 5.5. Horisontal snit gennem 3D modellen i kote -20 m. Se legende øverst til højre. Boringer dybere end 50 m er 
vist med orange punkter og afgrænsning af begravede dale med grå skravering. Profillinje vist med sort streg, som ses 
i Figur 5.6. 

 
Figur 5.6. Vest-østligt orienteret tværprofil gennem bl.a. undersøgelsesboring DGU nr. 121.1625 (profilmeter 11.500). 
Forløbet af profilet er vist på ovenstående Figur 5.5. 
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5.4.2.2 Modellering af begravede dale ved Vittarp 

På grundlag af seismiske data og supplerende TEM40 data er der blevet kortlagt en ca. 2 

km bred begravet dal i Vittarp området, der kan følges mod Kvong i nord. Dalen forventes 

ligeledes at have et sydvestligt forløb mod Oksbøl i syd. Et forløb der dog er mere usikkert 

pga. meget få data. Dalens opbygning er blevet yderligere undersøgt med undersøgelses-

boringer (DGU nr. 112.1436 og 112.1447) og tTEM undersøgelser, jf. afsnit 3.1 og 3.2.5. 

Tolkningen af den begravede dal har haft stor fokus, idet dalen potentielt indeholder grund-

vandsressourcer af god vandkvalitet. På Figur 5.7 er vist den forståelsesmæssige tolkning 

på tværs af dalen ved Vittarp. tTEM kortlægningen har bidraget til en mere præcis tolkning 

af det øvre dalfyld, yngre erosionsdale internt dalen, samt tolkningen af dalflankerne. Ud fra 

tTEM er der estimeret en vinkel på dalflankerne på op til 10% (10 m fald pr. 100 m), hvilket 

er af betydning for tolkningen af dimensionerne af de dybere dele af dalen, hvor data er få.   

 

 
Figur 5.7. Tværsnit gennem den begravede dal ved Vittarp. På profilet ses de to undersøgelsesboringer DGU nr. 
112.1436 og 112.1447 og 3D grid for tTEM data, samt en konceptuel tolkning af de enkelte enheder som er imple-
menteret i den digitale model.  

I 3D modelleringen er der foretaget en voxelering af dalen ud fra en kombination af lokale 

fladetolkninger, og population af voxler ud fra resistiviteter i geofysikken. I Appendix C er 

proceduren/ tolkningsrækkefølgen for Vittarp dalen skitseret nærmere. 

  

Der er modelleret yderligere to mindre, yngre, begravede dale, som er tolket med smelte-

vandssand som dalfyld. Det formodes at dalene er eroderet rundt om en ”kerne” af ler centralt 

i hoveddalen, for så at være blevet udfyldt med sand. Efterfølgende vurderes det, at der i et 

roligere miljø foran isen er aflejret smeltevandsler (mægtigheder fra <5 m til 10 m), som ser 

ud til helt eller delvist at overlejre det sandede dalfyld i de mindre dale og hoveddalen inden 

hedeslette-aflejringerne fra Saale har lagt sig som et ”tæppe” øverst. Dalenes forløb har kun 

været muligt at modellere i området, hvor der er udført tTEM. Vandanalyser foretaget af DIN 
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Forsyning i de to sidedale viser indhold af pesticider, hvilket viser, at de ikke er beskyttet mod 

nedsivende stoffer af det delvist udbredte smeltevandsler. 

 

Nedenstående tværsnit, se Figur 5.8, viser et eksempel fra voxelmodellen, hvor modellerin-

gen af Vittarp dalen ses ved 6.500 m til 10.000 m. De dybere dele af dalen baserer sig på de 

enkelte TEM40 sonderinger og de to undersøgelsesboringer, mens de øvre dele er baseret 

på resistivitetskontraster i tTEM data.  

 

 
Figur 5.8. Tværsnit gennem 3D voxelmodellen. Legende for lithologier ses yderst til højre. 

5.4.2.3 Øvrige begravede dale 

Der er tolket og modelleret flere begravede dale, der også delvist strækker sig uden for det 

aktuelle projektområde. På Figur 5.9 er angivet de fire områder i modellen, hvor der er tolket 

tilstedeværelse af begravede dalstrukturer. 
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Figur 5.9. Horisontal snit i kote -25 m i den geologiske model. Begravede dale er markeret med ramme og nummer. 

I den sydlige og østlige del af modelområdet er tolket to entydige forløb af begravede dale, 

som også er verificeret i undersøgelsesboringer. Dalene er blevet beskrevet i Jørgensen og 

Sandersen, 2016 og er implementeret i voxelmodellen. 

 

Den sydligste dal (1) er eroderet dybest (ned til ca. kote -140 m), og er tolket til at være 

eroderet ned i den øvre del af Arnum Fm, hvilket understøttes af DGU 121.1019 og 121.1591. 

Dalen er domineret af sandet dalfyld bestående af smeltevandssand, men der ses i borings-

data indslag af smeltevandsler og –silt. 

 

Den begravede dal (2) i aflejrings-/indsynkningsbassinet er nederoderet i glacialt smelte-

vandsler og med en tolket dalbund i kote -60 til -80 m, se eksempelvis boring DGU nr. 

121.1145. Dalfyldet domineres af smeltevandssand, og fyldet er sandsynligvis også blevet 

delvist deformeret. Der er typisk beregnet vandtype A i filterindtag placeret i dalen, hvilket 

indikerer hydraulisk forbindelse til overfladen og en begrænset beskyttelse af dalmagasinet. 
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I den nordøstlige del af området (3) er dalforløbet fra den kortlagte dal mod nord ved Hindsig 

tolket til at strække sig mod syd. Tolkningen er usikker, da den baserer sig på få SkyTEM 

sonderinger og et begrænset antal korte boringer. Dalfyldet er tolket til at bestå af smelte-

vandssand. 

 

Det tolkede dalsystem i den vestlige del af modelområdet (4) – Vittarp dalen og de to mindre 

dale er beskrevet nærmere i det forudgående afsnit.  

5.5 Usikkerhedsvurdering 

Der er i forbindelse med den geologiske modellering tilknyttet en kvalitetsvurdering til de 

enkelte tolkningspunkter ved modellering af lagflader. Den valgte graduering af usikkerhed 

på de enkelte punkter baserer sig på datagrundlag, geologiens kompleksitet og er en sub-

jektiv vurdering fortaget af den geologske modellør. De benyttede kategorier anvendt i punkt-

tolkningen er vist i tabel 5.6, og på Figur 5.10 er vist et eksempel på tolkningspunkter som 

repræsenterer prækvartæroverfladen (PKO). Kategorien ”støttepunkter” er anvendt til flade-

styring af f.eks. begravede dale og er angivet med talkoden 5.  

 

Tabel 5.6. Kategorisering af tolkningssikkerhed ved punkttolkning. 

Kategori Vurderet tolkningssikkerhed 

1 Sikker tolkning 

2 Moderat sikker 

3 Usikker 

4 Bedste gæt 

5 Støttepunkter (fladestyring/ hjælpeflader) 
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Figur 5.10. Oversigt visende tematisering af tolkningssikkerhed på de enkelte tolkningspunkter der udgør prækva-
rtæroverfladen (PKO). Tolkningen af de begravede dale er sket særskilt ud fra andre hjælpeflader, hvorefter PKO fladen 
er justeret ned under dalene. Det er derfor, at der ikke er angivet særligt mange PKO punkter i forbindelse med de 
begravede dale.  

Den helt sikre tolkning (kategori 1) er primært relateret til tolkninger i boringsdata, men geo-

fysikken, bl.a. SkyTEM, giver en moderat sikkerhed, især hvor Måde Gruppen er til stede. 

Tolkningen af f.eks. de begravede dale er sket særskilt ud fra andre hjælpeflader, hvorefter 

PKO fladen er justeret ned under dalene. Det er årsagen til, at der på Figur 5.10 ikke er 

angivet særligt mange PKO punkter i forbindelse med de begravede dale. 

Tematisering af disse usikkerheder skal ses som et redskab i den efterfølgende anvendelse 

af modellen og i dialogen mellem geo- og hydro-modellør. 

 

I forbindelse med voxelmodelleringen er der p.t. ikke en egnet metodik til at tilknytte tolk-

ningssikkerheder til de enkelte voxels. Fladetolkningerne må derfor være udgangspunkt i en 

geografisk opdeling af, hvor usikkerhederne i modellen vurderes størst.   
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5.6 Sammenfatning – geologisk model 

Der er på grundlag af flere datasæt (boringer, SkyTEM, TEM40, tTEM og seismik) opstillet 

en 3D geologisk voxelmodel for et 210 km2 stort område ved Varde og Vittarp nordvest for 

Varde. Der blev i 2016/2017 opstillet en foreløbig 3D geologisk model ud fra primært SkyTEM 

kortlægningen i Varde området (Vignoli, 2018). Efterfølgende undersøgelser af mulige be-

gravede dalstrukturer nordvest for Varde SkyTEM kortlægninger har afsløret en bred nord-

øst-sydvest orienteret begravet dal ved Vitttarp, hvorefter den nærværende geologiske mo-

del er blevet udvidet til også at omfatte dette område.  

 

3D modellen er en kombineret lagflade og voxelmodel baseret på 31 lithologier/enheder (6 

prækvartære og 25 kvartære). Der er foretaget en opdeling i lithologiklasser af dalfyldet i de 

enkelte kortlagte begravede dale. Modellen er opbygget med en voxeldimension på 50 m x 

50 m x 5m, hvilket vurderes at opløse den geologiske variabilitet tilfredsstillende.  

 

Der er i modelområdet tolket større sammenhængende forekomster af interglacialt ler (Hol-

stein Interglacial), der beskrives som marint. Den øvre del af prækvartæret udgøres af Måde 

Gruppen, der er til stede i store del af området, hvor denne ikke er borteroderet af glaciale 

smeltevandsstrømme mv. Toppen af Måde Gruppen har et bølgende forløb som følge af 

plastisk deformation fra de gentagne isoverskridelser i området under Elster og Saale isti-

derne. Der er konstateret omfattende glacialtektonik i flere dele af modelområdet, eksempel-

vis centralt i området, hvor undersøgelsesboring DGU nr. 121.1625 anborer overskydnings-

strukturer med et formodet istryk fra østlig retning, hvilket er tolket i kombination med geofy-

sikken (SkyTEM og tTEM). 

 

I den geologiske tolkning har der været fokus på den begravede dalstruktur ved Vittarp, da 

dalen potentielt indeholder grundvandsressourcer af god vandkvalitet. Der er i forbindelse 

med TOPSOIL-projektet udført detaljeret kortlægning med den nyudviklede geofysiske me-

tode Tow-TEM (Auken et al. 2019) ved Vittarp dalen. Metoden er delvist udviklet som en del 

af TOPSOIL projektet til bl.a. at kunne foretage bedre sårbarhedsvurderinger til beskyttelse 

af grundvandsressourcen. Vittarp området var det andet af flere større testområde for an-

vendelse af metoden, og tolkninger af disse data har givet vigtig detaljeret viden, som er 

inddraget i den 3D geologiske model.  
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6 Fra geologisk model til hydrologisk model 

Den geologiske voxel model for Varde-Vittarp udgør grundlaget for den efterfølgende hydro-

logiske modelopsætning. Der er foretaget en overlevering af den geologiske model til hydro-

logen, hvor detaljer ved implementeringen er drøftet. Efterfølgende er det sikret, at geologien 

er implementeret korrekt i det hydrologiske model setup (softwaren MODFLOW-USG / 

Groundwater Vistas).  

 

Nedenfor er listet opmærksomhedspunkter fra den geologiske modellering, som er særligt 

vigtige at have for øje i henhold til den hydrologiske modelopsætning og modellering: 

 Uden for det detaljerede voxelmodel-område benyttes hydrostratigrafiske lagflader 

fra FOHM (Fælles Offentlig Hydrologisk Model), som udgør den hydrostratigrafiske 

ramme i den Nationale Vandressource model (DK-model). Der vil stedvis optræde 

uharmoniske overgange på randen mellem voxel-modellen for Varde-Vittarp og 

FOHM lagene. Dette skyldes, at den nærværende voxelmodel indeholder en større 

detaljegrad baseret på flere datakilder (geofysik, boringer og grundvandskemi). 

 Dimensionering og repræsentation af især den begravede dal ved Vittarp har været 

i fokus, så der opnås det bedst mulige grundlag i modelleringen af det hydrologiske 

kredsløb her. Den geologiske tolkning af dalmagasinet og kalibreringen tager især 

afsæt i data fra de to undersøgelsesboringer DGU nr. 112.1436 og 112.1447 lokali-

seret centralt i dalen. 

 Udbredelsen af Måde Gruppen i modelområdet er vigtig, da den udgør en imperme-

abel grænse for kvartæret de steder, hvor Måde Gruppen ikke er brudt af bl.a. 

kvartær dalerosion.  

 De miocæne aflejringer under Måde Gruppen udviser erfaringsmæssigt en stor vari-

abilitet i sedimenttype (glimmerler, glimmersilt, glimmersand, kvartssand mm). Enhe-

derne er vanskelige at adskille i de geofysiske data, og boringsdata er få i disse dyb-

der. Der forventes overvejende lerede aflejringer af Arnum Fm. og Klintinghoved Fm. 

Mindre forekomster af Odderup sand er sandsynlige. De kan ikke opløses i den geo-

logiske model, men parameterværdier for de hydrauliske egenskaber for Miocænet 

fastsættes i den hydrologiske model.  

 De hydrauliske egenskaber for de kvartære magasiner varierer ligeledes typisk be-

tydeligt indenfor hvert magasin. Dette skyldes primært variationer i kornstørrelser. 

 Forekomsten af salt og fersk porevand afspejler at trykgradienter og hydrauliske 

sammenhænge er vigtige i Varde området. 
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7 Hydrologisk model 

7.1 Modeltype og modelsystem 

Den hydrologiske model (grundvandsmodellen) er sat op ved hjælp af modelsystemet MOD-

FLOW-USG (UnStructured Grid) og brugerfladen Groundwater Vistas. Den hydrologiske mo-

del er sat op som en stationær model, det vil sige at der anvendes konstante og gennem-

snitlige værdier for f.eks. grundandsdannelse og indvinding af grundvand. 

 

Fordelen ved at anvende MODFLOW-USG er, at der kan benyttes forskellige størrelser af 

modelgrid forskellige steder i modelområdet. Der kan derved opnås en bedre opløsning af 

geologi og overfladevandssystemer i fokusområdet ved at arbejde med en mindre gridstør-

relse. I de øvrige områder, som primært er medtaget i den hydrologiske model for at forbedre 

randbetingelserne, kan der anvendes større grid. Derved opnås der også en kortere bereg-

ningstid for de enkelte modelsimuleringer. 

7.2 Randbetingelser 

7.2.1 Afgrænsning af modelområde 

Den hydrologiske model for Varde-Vittarp området udgøres af hele grundvandsoplandet til 

Varde Å. Baggrunden for at benytte hele Varde Å oplandet i den hydrologiske model er, at 

der med Varde-Vittarp områdets placering i den nedre del at oplandet må forventes en bety-

delig grundvandsgennemstrømning fra øst mod vest gennem Varde-Vittarp området, hvorfor 

randbetingerene for en mindre model, som kun omfatter Varde-Vittarp området ville være 

vanskelige at fastsætte korrekt (Figur 7.1 og Figur 7.2). 

 

Den hydrologiske model dækker et areal på 1220 km2, mens delområdet Varde-Vittarp dæk-

ker et areal på 210 km2 (Figur 7.2). 

 

Langs størstedelen af modelranden er der en ’noflow’-rand fastlagt ud fra de med DK-Mo-

dellen beregnede grundvandsskel i det primære grundvandsmagasin. Det vil sige, at der ikke 

strømmer grundvand ind eller ud af modellen. Kun mod vest, hvor den hydrologiske model 

afgrænses af Vesterhavet og Ho Bugt er der anvendt et fastholdt trykniveau for grundvands-

standen på 0 m. 
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Figur 7.1. Grundvandsoplandet til Varde Å og fokusområdet for den geologiske og den hydrologiske model. 

 

 
Figur 7.2. Topografien i grundvandsoplandet til Varde Å og fokusområdet for den geologiske og den hydrologiske 
model. 
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7.2.2 Grundvandsdannelse og grundvandsindvinding 

Den hydrologiske model er sat op som en stationær model, det vil sige at f.eks. grundands-

dannelse og indvinding af grundvand holdes konstante over tiden. Der er benyttet et årligt 

gennemsnit for grundvandsdannelsen og for indvinding af grundvand for perioden 1995-

2015. De benyttede værdier er hentet fra DK-Modellen (Stisen et al., 2018) (Figur 7.3). 

 

 
Figur 7.3. Gennemsnitlig grundvandsdannelse i Varde Å oplandet (Stisen et al., 2018). 

7.2.3 Klimascenarier 

Til fremskrivningen af klimaet er der benyttet resultater fra ENSEMBLES projektet (van der 

Linden and Mitchell, 2009). Der er her set på resultater fra seks klimamodeller, som alle er 

baseret på klimascenariet A1B (IPCC, 2000). I Tabel 7.1 ses, hvilke klimamodeller der er 

udvalgt, samt hvor stor en ændring i vinternedbør de enkelte modeller forudsiger. Det skal 

bemærkes, at der kun er udvalgt modeller, som forudsiger stigende nedbør i fremtiden. Da 

formålet med projektet blandt andet er at undersøge, hvad der vil ske, hvis fremtiden bliver 

vådere, er der ikke gennemført beregninger med resultater fra klimamodeller, som forudsiger 

mindre nedbør. Det skal dog bemærkes, at de fleste klimamodeller forudsiger øget nedbør i 

fremtiden for det danske område (IPCC, 2000). 
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Tabel 7.1. Udvalgte klimamodeller fra ENSEMBLES projektet. I første kolonne ses navnet på klima-delkombinationen, 
hvor det første navn angiver den globale klimamodel (GCM), og det andet navn angiver den regionale klimamodel 
(RCM). ΔP angiver ændringen i nedbør fra 1991-2010 til 2071-2100, hvor en værdi på 1.3 betyder, at nedbøren stiger 
med 30%. DJF = december, januar og februar. NDJFM = november, december, januar, februar og marts. 

 
 

Det ses af Tabel 7.1, at nedbøren i perioden november-marts, hvor den primære grund-

vandsdannelse forventes at forekomme, i alle modeller forventes at stige med over 20%. På 

Figur 7.4 ses hver enkelt klimamodels månedlige ændring i forhold til nuværende klima. Der 

ses ændringer på mellem 0.8 (svarende til en reduktion i nedbør på 20%) primært i sommer-

månederne til stigninger på op til næsten 1,6 (svarende til en stigning på 60%) i vintermåne-

derne. 

 

 

 
Figur 7.4 Relative ændring i månedlig nedbør for de seks udvalgte klimamodeller. 

 

Klimamodel Institution (GCM) Institution (RCM) ΔP (DJF) ΔP (NDJFM) 

BCM2-RCA3 BCCR (Norge) SMHI (Sverige) 1.30 1.28 

ECHAM5-HIRHAM5 MPI (Tyskland) DMI (Danmark) 1.18 1.22 

ECHAM5-RegCM3 MPI (Tyskland) ICTP (Italien) 1.20 1.24 

ECHAM5-RACMO2 MPI (Tyskland) KNMI (Holland) 1.26 1.24 

ECHAM5-RCA3 MPI (Tyskland) SMHI (Sverige) 1.20 1.29 

ECHAM-MPI MPI (Tyskland) MPI (Tyskland) 1.33 1.23 
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På den baggrund er der til brug for gennemførelse af klimascenarier med den hydrologiske 

model anvendt en 10% forøgelse af grundvandsdannelsen for hele modelområder som frem-

skrivning af et vådt klimascenarium (Klima1) og en 20% forøgelse af grundvandsdannelsen 

for et meget vådt klimascenarium (Klima2). 

 

En havniveaustigning på 1 m er implementeret i den hydrologiske model ved at ændre rand-

betingelsen med fastholdt trykniveau ved havet fra 0 m til 1 m, og ved at ændre vandstanden 

til 1 m i den nedre del af Varde Å, hvor vandstanden under nuværende klimaforhold er under 

kote +1 meter. 

7.2.4 Vandløb og dræn 

Større vandløb i området er medtaget i modelopsætningen (Figur 7.5). Vandløbsstrækninger 

opstrøms vandløbsstationerne bidrager til vandbalancen for den pågældende vandløbssta-

tion (Figur 7.6). 

 

I den øvrige del af modelområdet er der indlagt dræn. Drændybden er fastlagt som 1 meter 

under terræn. Hvor grundvandsstanden når op over drænniveauet vil grundvandet strømme 

ud med drænene, ellers er drænene inaktive i modellen. 

 

Der er foretaget en opdeling af dræn i drænoplande i forhold til beliggenheden af vandløbs-

stationer, hvorved vandløbsstrækninger og drænoplande opstrøms vandløbsstationer samlet 

bidrager til vandbalancen for den pågældende vandløbsstation (Figur 7.5 og Figur 7.6). 

 

 
Figur 7.5. Vandløb inkluderet i den hydrologiske model. Farverne på de enkelte vandløb angiver vandløbsstrækninger 
opstrøms vandløbsmålestationer. 
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Figur 7.6. Placering af vandløbsmålestationer. 

7.3 Geologisk model og beregningslag 

Den hydrologiske model består af 37 beregningslag som i Varde-Vittarp området følger 

voxel-geologiens 5 m lagtykkelse. I den øvrige del af modelområdet er beregningslagene 

bestemt ud fra beliggenheden af 18 FOHM lag samt et øvre beregningslag. Alle FOHM lag 

er underopdelt i to beregningslag med en minimumstykkelse på 1 m. Dette er gjort for at 

opnå overensstemmelse med antallet af lag i voxelmodellen (Figur 7.7). 

 

 
Figur 7.7. Vest-øst tværsnit af den geologiske modelopsætning i den hydrologiske model. På Figur 7.8 ses placeringen 
af tværsnittet. 

 



 

 

 

56 G E U S 

 
Figur 7.8. Eksempel på den geologiske modelopsætning fra den hydrologiske models beregningslag 5. den sorte vest-
øst streg viser placeringen af tværsnittet i Figur 7.7. 

Der er anvendt 31 forskellige geologiske enheder (lithologier) ved opsætning og kalibrering 

af den hydrologiske model (se Figur 5.1). 

7.4 Diskretisering 

I Varde-Vittarp området er der anvendt en gridstørrelse på 50 m x 50 m svarede til den hori-

sontale størrelse af en voxel. Udenfor afgrænsningen af fokusområdet er gridstørrelsen øget 

gradvist til 800 m (Figur 7.9 og Figur 7.10). I praksis sker forfiningen af gridstørrelsen ved at 

hele modelområdet som udgangspunkt består af et 800m x 800m grid. Der foretages herefter 

en halvering af gridstørrelsen fire gange til den ønskede gridstørrelse på 50 m er opnået, så 

der opnås en jævn overgang fra 800 m til 50 m (Figur 7.10). Den anvendte metode kaldes 

’Quadtree mesh refinement’. 

 

 
Figur 7.9. Diskretisering af hydrologisk model, største modelgrid er 800 m x 800 m og mindste grid er 50 m x 50 m. 
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Figur 7.10. Zoom ind på diskretisering af hydrologisk model, ’Quadtree mesh refinement’ fra 800 m til 50 m modelgrid. 

7.5 Modelopsætning af kildepladsen ved Vittarp 

Til vurdering af effekten af forskellige indvindingsrater fra en eventuel ny kildeplads ved Vit-

tarp er der indsat 10 nye boringer i den hydrologiske model. Boringerne er placeret i den 

begravede dal mellem kote -99 m til -105 m, det vil sige 114 m til 120 m under terræn. Bo-

ringernes indbyrdes placering ses på Figur 7.11. 

 
Figur 7.11. Mulig ny kildeplads ved Vittarp. Placeringen af 10 indvindingsboringer i den hydrologiske model. 
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7.6 Kalibrering af hydrologisk model 

Den hydrologiske model er kalibreret mod grundvandstrykniveauer og vandafløbsafstrøm-

ninger ved anvendelse af softwarepakken PEST. PEST er et værktøj til automatisk estime-

ring af parameterværdier som f.eks. den horisontale og den vertikale hydrauliske lednings-

evne for de enkelte lithologier. 

7.7 Partikelbaneberegninger 

Der er anvendt partikelbaneberegninger til at bestemme indvindingsoplande, grundvands-

dannende oplande og transporttider til indvindingsboringer og kildepladser. 

 

Partikelbaneberegninger med MODFLOW-USG viste sig at byde på nogle særlige udfordrin-

ger på grund af den hydrologiske models størrelse med mange model grid. Der er anvendt 

et særligt partikelbanemodul, ’mod-PATH3DU’, udviklet til ’unstructured grid’ (S.S. Papadop-

ulos & Associates Inc, 2017). 

 

For alle geologiske enheder er der anvendt en værdi for porøsiteten på 0,25. 

7.8 Vurdering af modelkalibrering 

Figur 7.12 viser plot af observerede trykniveauer for grundvand i forhold til modellerede tryk-

niveauer. Data grupperer sig pænt omkring 1:1 linjen for trykniveauer på op til 65 m. Enkelte 

punkter ligger markant over eller under linjen, dvs. at der er modelleret en væsentlig højere 

eller lavere værdi end observeret. Dette kan skyldes, at feltmålinger er foretaget i en situation 

uden pumpning, hvorimod grundvandsmodellen har beregnet trykniveauet i en pumpesitua-

tion eller omvendt. Dette kan især være situationen i områder med mange markvandingsbo-

ringer, som i nærværende stationære modelopstilling er tildelt en konstant pumpeydelse. For 

målte trykniveauer over 65 m ses en udbredt overestimering med den hydrologiske model. 

Hovedparten af boringer er placeret i den vestligste del af modelområdet, og det vurderes 

derfor at være af mindre betydning for modellens kvalitet i fokusområdet omkring Varde og 

Vittarp (Figur 7.13).  

 

Den geografiske spredning i forskellen mellem observerede og modellerede trykniveauer af 

grundvandet fremgår af Figur 7.13. Både positive værdier, hvor de observerede værdier er 

større end de modellerede, og negative værdier, hvor de observerede værdier er mindre end 

de modellerede, kan findes i området. Længst mod øst ses en tendens til, at der simuleres 

for høje trykniveauer i forhold til de observerede niveauer. Ellers er positive og negative vær-

dier relativt tilfældigt fordelt, hvilket indikerer at modellen ikke er systematisk fejlbehæftet. I 

fokusområdet ses generelt de mindste afvigelser mellem observerede og modellerede tryk-

niveauer. 
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Figur 7.12. Observerede trykniveauer I forhold til modellerede trykniveauer (kote m). 

 

 
Figur 7.13. Geografisk placering og størrelse af afvigelser mellem observerede og modellerede trykniveauer. 

 

I Geo-vejledning 2017/1 – Hydrologisk modellering (Henriksen et al. 2017) er der opstillet 

kvantitative nøjagtighedskriterier til brug for kalibrering og validering for modelsimulering (Ta-

bel 7.2). 



 

 

 

60 G E U S 

 

Tabel 7.2. Nøjagtighedskriterier for modelkalibrering (Henriksen et al. 2017). 

 
ME: Middelfejl. RMS: Kvadratafvigelsessum. dHmax: Maksimal trykniveauforskel. Sobs: Standardafvigelse på obser-

vationsdata. 

 

Ved den endelige kalibrering er der opnået en middelfejl og en kvadratafvigelsessum på 

henholdsvis ME = -0,07 m og RMS = 2,87 m. Den maksimale trykniveauforskel er dHmax = 

86,725 m og standardafvigelse på observationsdata er Sobs = 2 til 4 m. Der er dermed opnået 

følgende kalibreringsværdier jf. nøjagtighedskriterierne i Tabel 7.1: β1 = 0,0008; β2 = 0,96 

og β3= 0,033. Dette er tilfredsstillende i forhold til de opstillede kriterier i Geo-vejledning 

2017/1 (Henriksen et al. 2017). I det hydrologiske modelområder er der anvendt 1830 obser-

vationer for grundvandets trykniveau. 

 

 

I det geologiske fokusområde er der ved kalibreringen opnået en middelfejl og en kvadrataf-

vigelsessum på henholdsvis ME = -0,16 m og RMS = 2,17 m. Den maksimale trykniveaufor-

skel er dHmax = 35,01 m og standardafvigelse på observationsdata er Sobs = 2 til 4 m. Der er 

dermed opnået følgende kalibreringsværdier jf. nøjagtighedskriterierne i Tabel 7.1: β1 = 

0,005; β2 = 0,72 og β3= 0,06. Dette er tilfredsstillende i forhold til de opstillede kriterier i Geo-

vejledning 2017/1 (Henriksen et al. 2017). I fokusområdet er der anvendt 234 observationer 

for grundvandets trykniveau. 

 

Den beregnede vandløbsafstrømning inklusiv drænafstrømning for de enkelte vandløbsop-

lande viser, at der er ganske varierende fejl mellem den modelberegnede afstrømning og 

den målte afstrømning mellem de forskellige oplande, 12% til -25% (Tabel 7.3). Sammenlig-

nes den modellerede afstrømning med den beregnede grundvandsdannelse fra DK-Model-

len ses forskelle på mellem 18% og -6%. 

 

Tabel 7.3. Målt og beregnet vandløbsafstrømning fra målestationer i Varde Å oplandet. 

 
 

Screening Overslags-

beregning

Detailmodel-

lering

1 β1 (ME/dHmax) 0,05 0,025 0,01

2 og 3 β2 (RMS/Sobs) 2,6 2 1,65

4 β3 (RMS/dHmax) 0,1 0,05 0,025

Kriterium

Vandløbsstation DMU-nr. DDH-nr. Target Q: DHH Q-

målestation 

[m3/d]

Target Q: DK-Model 

gens. gv.dannelse 

[m3/d]

Modelberegnet 

Q [m3/d]

% fejl: DHH 

målestation

% fejl: DK-

Model

ALSLEV Å, VED FORUMBRO 310016 31.18 -81,000 -112,500 -101,267 -25.0 10.0

ANSAGER Å, VED LAURBORG BRO 310017 31.15 -198,459 -212,028 -173,594 12.5 18.1

GRINDSTED Å, VED EG BRO 310021 31.14 -279,523 -320,518 -270,415 3.3 15.6

HOLME Å, VED HOSTRUP 310023 31.17 -89,050 -96,281 -101,731 -14.2 -5.7

VARDE Å, V. VAGTBORG 310027 31.13 -356,197 -401,799 -415,200 -16.6 -3.3

SØVIG BÆK 30.02 -47,174 -53,870 -45,028 4.6 16.4
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7.9 Model parametre 

Der er bestemt hydraulisk ledningsevne for de enkelte lithologier ved modelkalibreringen, og 

de fundne parameterværdier fremgår af Tabel 7.4. Generelt findes de laveste ledningsevner 

for ler-enheder (Kz på 10-9 – 10-7 m/s), mens ledningsevnen stiger for sand-enhederne (Kx 

på 10-5 – 10-4 m/s). 

 

Tabel 7.4. Hydraulisk ledningsevne for de enkelte lithologier bestemt ved modelkalibrering. 

 
 

Lithologi Kx (m/d) Kz (m/d) Kx (m/s) Kz (m/s)

Paleogene clay 0.5157 0.0516 5.97E-06 5.97E-07

Klintinghoved clay 0.1205 0.0121 1.39E-06 1.39E-07

Arnum clay 0.0058 0.0006 6.71E-08 6.71E-09

Maade clay 0.0176 0.0018 2.03E-07 2.03E-08

Bastrup sand 12.7000 1.2700 1.47E-04 1.47E-05

Odderup sand 31.5000 3.1500 3.65E-04 3.65E-05

Clay till, Quaternary 0.9887 0.0989 1.14E-05 1.14E-06

Sand till, Quaternary 10.8614 1.0861 1.26E-04 1.26E-05

Meltwater sand, Quaternary 11.3343 1.1334 1.31E-04 1.31E-05

Meltwater gravel, Quaternary 8.6400 0.8640 1.00E-04 1.00E-05

Meltwater clay, Quaternary 0.8059 0.0806 9.33E-06 9.33E-07

Clay, Interglacial (marine) 3.0999 0.3100 3.59E-05 3.59E-06

Clay, Interglacial (freshwater) 0.8059 0.0806 9.33E-06 9.33E-07

Sand, Interglacial (marine) 10.7700 1.0770 1.25E-04 1.25E-05

Sand, Interglacial (freshwater) 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Q. sand, valley 1 10.7700 1.0770 1.25E-04 1.25E-05

Q. sand, valley 2 10.7700 1.0770 1.25E-04 1.25E-05

Q. sand, valley 3 10.7700 1.0770 1.25E-04 1.25E-05

Q. sand, valley 4 2.1986 0.2199 2.54E-05 2.54E-06

Q. meltwater clay, valley 1 2.5650 0.2565 2.97E-05 2.97E-06

Q. till, valley 1 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Q. meltwater clay, valley 2 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Q. till, valley 2 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Silt 0.8059 0.0806 9.33E-06 9.33E-07

Gytja 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Saltwater intrusion, sand 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Saltwater intrusion, clay 1.0000 0.1000 1.16E-05 1.16E-06

Q. sand, Valley 4B 10.7700 1.0770 1.25E-04 1.25E-05

Q. sand, Valley 4C 10.7700 1.0770 1.25E-04 1.25E-05

Q. meltwater Clay, Valley 4 0.1296 0.0130 1.50E-06 1.50E-07

Q. meltwater silt, Valley 4 1.6881 0.1688 1.95E-05 1.95E-06
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8 Resultater fra den hydrologiske model 

I dette afsnit vises resultater fra den hydrologiske model. Hovedvægten er lagt på resultater 

fra forskellige indvindingsscenarier for en mulig ny kildeplads ved Vittarp, herunder mulige 

effekter af et fremtidigt mere vådt klima med en øget grundvandsdannelse. Desuden præ-

senteres modelberegnede konsekvenser af et stop for grundvandsindvinding fra Lerpøt kil-

deplads ved Varde by, dels for det nuværende klima og dels for et fremtidigt scenarium med 

et mere vådt klima og med havniveaustigning. 

 

Der er gennemført følgende scenarier med den hydrologiske model: 

 

1. Indvindingsscenarier i nuværende klima – Vittarp kildeplads 

a. Oppumpning 1,0 mio. m3/år 

b. Oppumpning 1,5 mio. m3/år 

c. Oppumpning 2,0 mio. m3/år 

2. Klimascenarier – Vittarp kildeplads 

a. Oppumpning 1,5 mio. m3/år, nuværende klima 

b. Oppumpning 1,5 mio. m3/år og 10% øget grundvandsdannelse (Klima1) 

c. Oppumpning 1,5 mio. m3/år og 20% øget grundvandsdannelse (Klima2) 

3. Klimascenarier - Varde by, Lerpøt kildeplads 

a. Kort for dybde til grundvandsspejl med og uden indvinding, nuværende klima 

b. Stop oppumpning fra Lerpøt kildeplads, nuværende klima 

c. Stop oppumpning + 10% øget grundvandsdannelse (Klima1) 

d. Stop oppumpning + 20% øget grundvandsdannelse (Klima2) 

e. Stop oppumpning + Havniveaustigning på 1 m 

f. Stop oppumpning + Klima1 + Havniveaustigning på 1 m 

8.1 Hydraulisk trykniveau i udvalgte modellag 

Grundvandets trykniveau er beregnet med den hydrologiske model. Her præsenteres det 

hydrauliske trykniveau for to dybder, henholdsvis det terrænnære grundvand og for modellag 

24, som er den dybde hvorfra 10 boringer vil indvinde grundvand til en mulig fremtidig kilde-

plads ved Vittarp. Figur 8.1 og Figur 8.3 viser grundvandets trykniveau for det terrænnære 

grundvand. Strømningsretningen er styret af vandløbene med en overordnet strømningsret-

ning mod vest og sydvest. Figur 8.2 og 8.4 viser grundvandets trykniveau i modellag 24, 

dette svarer til omkring kote -100 m ved kildefeltet i Vittarp, Den overordnede strømningsret-

ning er den samme som for det terrænnære grundvand, men i området omkring indvindings-

boringerne ses, at grundvandets strømningsretning er drejet mere mod indvindingsborin-

gerne og i en mere sydvestlig retning (Figur 8.4). Den mere sydvestlige strømningsretning 

stemmer godt overens med retningen af den begravede dal (Figur 5.3). 

 



 

 

 

G E U S 63 

 
Figur 8.1. Grundvandets trykniveau i den hydrologiske models øverste beregningslag, det terrænnære grundvand. 

 

 
Figur 8.2. Grundvandets trykniveau i den hydrologiske models beregningslag hvor de 10 indvindingsboringer er place-
ret, omkring kote -100 m. 
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Figur 8.3. Grundvandets trykniveau i den hydrologiske models øverste beregningslag, det terrænnære grundvand ved 
Vittarp. 

 
Figur 8.4. Grundvandets trykniveau i den hydrologiske models beregningslag hvor de 10 indvindingsboringer ved Vit-
tarp er placeret, omkring kote -100 m. 
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8.2 Indvindingsoplande 

Der er beregnet indvindingsoplande for tre indvindingsscenarier til den nye kildeplads ved 

Vittarp med en samlet indvindingsmængde på henholdsvis 1,0, 1,5 og 2,0 mio. m3/år. Den 

oppumpede grundvandsmængde er ligeligt fordelt på 10 boringer placeret i dalmagasinet 

115 meter under terræn. 

 

Indvindingsoplandene bliver gradvist større i takt med den større indvindingsmængde (Figur 

8.5, Figur 8.6 og Figur 8.7). Især syd og nordvest for indvindingsboringerne ses en større 

udbredelse i arealet af indvindingsoplandet ved stigende indvindingsmængde i størrelsesor-

den 100 til 200 meter. Længst opstrøms i indvindingsoplandene mod nordøst ses ikke de 

store forskelle i udbredelsen mellem de tre indvindingsscenarier. 

 

 
Figur 8.5. Indvindingsopland til Vittarp kildeplads, grundvandsindvinding Q = 1,0 mio. m3/år. 
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Figur 8.6. Indvindingsopland til Vittarp kildeplads ved grundvandsindvinding Q = 1,5 mio. m3/år. 

 

 
Figur 8.7. Indvindingsopland til Vittarp kildeplads, grundvandsindvinding Q = 2,0 mio. m3/år. 
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8.3 Grundvandsdannende oplande 

Der er beregnet grundvandsdannende oplande for de tre indvindingsscenarier til den nye 

kildeplads ved Vittarp med en samlet indvindingsmængde på henholdsvis 1,0, 1,5 og 2,0 

mio. m3/år. Den oppumpede grundvandsmængde er ligeligt fordelt på 10 boringer placeret i 

dalmagasinet ca. 115 meter under terræn. 

 

De grundvandsdannende oplande bliver gradvist større i takt med den større indvindings-

mængde (Figur 8.8, Figur 8.9 og Figur 8.10). Især omkring selve kildepladsen samt mod øst 

og mod nord ses en større udbredelse i arealet af de grundvandsdannende oplande ved 

stigende indvindingsmængde. Længst opstrøms i indvindingsoplandene mod nordøst ses 

ikke de store forskelle i udbredelsen af de grundvandsdannende oplande mellem de tre ind-

vindingsscenarier. 

 

Ved en indvindingsmængde på 1,0 mio. m3/år ses ingen grundvandsdannelse i området om-

kring indvindingsboringerne. De grundvandsdannende oplandes asymmetriske form er et re-

sultat af områdets komplekse geologiske opbygning. 

 

 
Figur 8.8. Grundvandsdannende opland til Vittarp kildeplads ved grundvandsindvinding Q = 1,0 mio. m3/år. 
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Figur 8.9. Grundvandsdannende opland til Vittarp kildeplads ved grundvandsindvinding Q = 1,5 mio. m3/år. 

 

 
Figur 8.10. Grundvandsdannende opland til Vittarp kildeplads ved grundvandsindvinding Q = 2,0 mio. m3/år. 
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8.4 Transporttider til indvindingsboringer 

Der er beregnet transporttider til indvindingsboringerne for de tre indvindingsscenarier til den 

nye kildeplads ved Vittarp med en samlet indvindingsmængde på henholdsvis 1,0, 1,5 og 

2,0 mio. m3/år. 

 

De beregnede transporttider bliver gradvist i mindre i takt med den større indvindings-

mængde (Figur 8.11, Figur 8.12 og Figur 8.13). Især omkring selve kildepladsen samt cen-

tralt i indvindingsoplandet mod nordøst ses en kortere transporttid ved stigende indvindings-

mængde. De dominerende transporttider af grundvand fra terræn til grundvandsboringer lig-

ger mellem 50 og 200 år faldende med stigende oppumpning af grundvand. 

 

 
Figur 8.11. Partikelbaneberegnede transporttider fra kildeplads ved Vittarp (i år) ved en samlet grundvandingsindvin-
ding på 1,0 mio. m3/år. 
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Figur 8.12. Partikelbaneberegnede transporttider fra kildeplads ved Vittarp (i år) ved en samlet grundvandingsindvin-
ding på 1,5 mio. m3/år. 

 
Figur 8.13. Partikelbaneberegnede transporttider fra kildeplads ved Vittarp (i år) ved en samlet grundvandingsindvin-
ding på 2,0 mio. m3/år. 
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8.5 Indvindingsscenarier, Vittarp kildeplads 

Der er gennemført tre indvindingsscenarier for den mulige fremtidige kildeplads ved Vittarp. 

Den oppumpede grundvandsmængde er ligeligt fordelt på 10 boringer placeret i dalmagasi-

net 114 til 120 meter under terræn. Der er foretaget modelsimuleringer af grundvandssænk-

ningen med en samlet grundvandsindvinding på henholdsvis 1,0 mio. m3/år, 1,5 mio. m3/år 

og 2,0 mio. m3/år for det nuværende klima. 

 

Modelberegningerne med den hydrologiske model viser en maksimal grundvandssænkning 

nærmest terræn på mindre end henholdsvis 40 cm, 60 cm og 99 cm for de tre indvindings-

scenarier (Figur 8.14, Figur 8.15 og Figur 8.16) Den maksimale udbredelse af en grund-

vandssænkning på mere end 10 cm er henholdsvis ca. 1,0 km, 1,5 km og 2,5 km for de tre 

indvindingsscenarier. 

 

 
Figur 8.14. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,0 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads. 
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Figur 8.15. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads. 

 

 
Figur 8.16. Grundvandssænkning ved oppumpning på 2,0 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads. 
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8.6 Klimascenarier, Vittarp kildeplads 

Der er gennemført to klimascenarier for den mulige fremtidige kildeplads ved Vittarp med en 

øget grundvandsdannelse på henholdsvis 10% (Klima1) og 20% (Klima2) til illustration af 

effekten af et eventuelt vådere fremtidigt klima med mere nedbør i vinterperioden.  

 

Der er foretaget modelsimuleringer af grundvandssænkningen med en samlet grundvands-

indvinding på 1,5 mio. m3/år. Den oppumpede grundvandsmængde er ligeligt fordelt på 10 

boringer placeret i dalmagasinet 114 til 120 meter under terræn. 

 

Modelberegningerne med den hydrologiske model viser en maksimal grundvandssænkning 

på mindre end 55 cm for det nuværende klima (Figur 8.17). For en øget grundvandsdannelse 

på 10% (Klima1) og 20% (Klima2) ses en sænkning på op til henholdsvis 40 cm og 30 cm af 

grundvandsstanden for de to indvindingsscenarier (Figur 8.18 og Figur 8.19). 

 

Figur 8.20, 8.21 og 8.22 svarer til figurerne 8.17, 8.18 og 8.19, men der er zoomet ind på 

Vittarp-området for at tydeliggøre ændringerne i grundvandsstanden omkring kildepladsen 

ved scenarierne med en øget grundvandsdannelse. Det ses at den gennemsnitlige grund-

vandssænkning som følge af grundvandsindvinding vil reduceres med 15 til 25 cm ved et 

vådere fremtidigt klima. 

 

For ændringerne i grundvandsstanden ved scenarierne Klima1 og Klima2 i forhold til det 

nuværende klima ses den modellerede relative stigning i grundvandsstanden i Figur 8.23 og 

8.24. For Klima1 scenariet ses udbredte stigninger i den gennemsnitlige grundvandsstand 

på 10 – 50 cm (Figur 8.23), og for Klima2 ses udbredte stigninger i den gennemsnitlige 

grundvandsstand på 20 cm til over 60 cm (Figur 8.24).  
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Figur 8.17. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads for det nuværende klima. 

 

 
Figur 8.18. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads og en øget grundvands-
dannelse på 10% (Klima1). 
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Figur 8.19. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads og en øget grundvands-
dannelse på 20% (Klima2). 

 
Figur 8.20. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads for det nuværende klima 
(zoom af Figur 8.17). 
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Figur 8.21. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads og en øget grundvands-
dannelse på 10% (Klima1), (zoom af Figur 8.18). 

 
Figur 8.22. Grundvandssænkning ved oppumpning på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads og en øget grundvands-
dannelse på 20% (Klima2), (zoom af Figur 8.19). 
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Figur 8.23. Stigning I den terrænnære grundvandsstand ved en øget grundvandsdannelse på 10% (Klima1) ved et ind-
vindingsscenarium på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads (Figur 8.20). 

 
Figur 8.24. Stigning I den terrænnære grundvandsstand ved en øget grundvandsdannelse på 20% (Klima2) ved et ind-
vindingsscenarium på 1,5 mio. m3/år ved Vittarp kildeplads (Figur 8.20). 
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Ifølge de gennemførte klimascenarier vil et fremtidigt vådere klima med en øget grundvands-

dannelse på 10 og 20% betyde at afstrømningen i Søvig Bæk oplandet vil stige med hen-

holdsvis. ca. 4% og 15%. En indvinding på 1,5 mio. m3/år i nuværende klima vil betyde et 

formodet fald i afstrømning på ca. 8% (Tabel 8.1). 

 

Tabel 8.1. Ændring i afstrømning fra Søvig Bæk oplandet. 
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8.7 Klimascenarier, Lerpøt (Varde) kildeplads 

Der er gennemført fem scenarier for at analysere hvad et stop for indvindingen på kildeplad-

serne ved Varde by (Lerpøt kildeplads) vil betyde for den terrænnære grundvandsstand for 

situationen i dag og i et fremtidigt klimascenarium med stigende nedbør og havvandsstand: 

1. Stop oppumpning fra Lerpøt kildeplads 

2. Stop oppumpning + 10% øget grundvandsdannelse (Klima1) 

3. Stop oppumpning + 20% øget grundvandsdannelse (Klima2) 

4. Stop oppumpning + Havniveaustigning på 1 m 

5. Stop oppumpning + Klima1 + Havniveaustigning på 1 m 

 

Figur 8.25 og Figur 8.26 viser kort over dybden til grundvandet for situationen henholdsvis 

med og uden grundvandsindvinding fra Lerpøt kildeplads ved Varde. På Figur 8.27 og Figur 

8.28 er der zoomet ind på området omkring Varde by for de samme to scenarier. Modelsi-

muleringerne viser, at de områder omkring indvindingsboringerne hvor afstanden til grund-

vandsspejlet i indvindingssituationen var mere end 7 m, er blevet mindre. Dette er mest udtalt 

i den centrale og sydlige del af kildepladsen. Generelt findes en stigning i grundvandsstanden 

på op til 90 cm i kildepladsområdet, og helt centralt i området op til 1,20 m (Figur 8.29). 

 

Ved en øgning af grundvanddannelsen på 10% (Klima1) ses en stigning i grundvandsstan-

den på op til 1,3 m ved Lerpøt kildeplads sammenlignet med situationen før stop af indvinding 

fra kildepladsen. Udenfor Lerpøt kildeplads ses den største stigning i grundvandsstanden 

nord for kildepladsen med stigninger i grundvandsstanden på 40 til 90 cm (Figur 8.30). 

 

For et meget vådt klimascenarium (Klima2) ses en stigning i grundvandsstanden på op til 1,6 

m ved Lerpøt kildeplads sammenlignet med situationen før stop af indvinding fra kildeplad-

sen. Udenfor Lerpøt kildeplads ses den største stigning i grundvandsstanden nord for kilde-

pladsen med stigninger i grundvandsstanden på 60 til 120 cm (Figur 8.31). 

 

Syd for kildepladsen, centralt i Varde, vil Varde Å, alt andet lige, dræne den øgede grund-

vandsmængde væk for byen, og derfor ses de mindste grundvandsstigninger som følge af 

et vådere klima omkring åen. 

 

En havniveaustigning på 1 m ser ikke ud til at ville påvirke grundvandsstanden i Varde by. 

Den stigning i grundvandsstanden som ses i kystområderne vil ikke nå helt ind/op til Varde 

by (Figur 8.32). Kombineres havniveaustigningen på 1 m med en øget grundvandsdannelse 

på 10% (Klima1) vil grundvandsstanden stige i Varde by som følge af den øgede grund-

vandsdannelse (Figur 8.33), og der ses ingen kombineret effekt med haveniveaustigningen. 

Det skal bemærkes, at dette kun gælder i en middel-situation, som der er regnet på her. 
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Figur 8.25. Dybde til grundvand (m u.t.) med indvinding fra Lerpøt Kildeplads. 

 

 
Figur 8.26. Dybde til grundvand (m u.t.) uden indvinding fra Lerpøt Kildeplads. 
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Figur 8.27. Dybde til grundvand (m u.t.) med indvinding fra Lerpøt Kildeplads (zoom). 

 

 
Figur 8.28. Dybde til grundvand (m u.t.) uden indvinding fra Lerpøt Kildeplads (zoom). 
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Figur 8.29. Stigning i grundvandsstand ved stop for oppumpning ved Lerpøt kildeplads. 

 

 
Figur 8.30. Stigning i grundvandsstand ved stop for oppumpning ved Lerpøt kildeplads og 10% øget grundvandsdan-
nelse (Klima1). 
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Figur 8.31. Stigning i grundvandsstand ved stop for oppumpning ved Lerpøt kildeplads og 20% øget grundvandsdan-
nelse (Klima2). 

 
Figur 8.32. Stigning i grundvandsstand ved stop for oppumpning ved Lerpøt kildeplads og havniveaustigning på 1 
meter. 
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Figur 8.33. Stigning i grundvandsstand ved stop for oppumpning ved Lerpøt kildeplads og 10% øget grundvandsdan-
nelse (Klima1) og havniveaustigning på 1 meter. 
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8.8 Sammenfatning - hydrologisk model 

Der er opstillet en hydrologisk model for hele Varde Å oplandet med fokus på Vittarp-området 

nordvest for Varde. Der er anvendt et modelkoncept med ’unstructured grid’. Det betyder, at 

det har været muligt at arbejde med en gridstørrelse på 50 m, som svarer til opløsningen på 

den detaljerede geologiske voxel-model, i fokusområdet Varde-Vittarp, og med en gradvis 

overgang til en gridstørrelse på 800 m i det øvrige modelområde. 

 

Den stationære hydrologiske model er kalibreret mod data for grundvandets trykniveau og 

for vandløbsafstrømning. 

 

Formålet med opstilling af en hydrologisk model for Varde-Vittarp området har været at gen-

nemregne en række indvindings- og klimascenarier for en mulig ny kildeplads ved Vittarp og 

for den eksisterende kildeplads ved Lerpøtvej. 

 

De gennemførte scenarier er: 

1. Indvindingsscenarier i nuværende klima – Vittarp kildeplads 

a. Oppumpning 1,0 mio. m3/år 

b. Oppumpning 1,5 mio. m3/år 

c. Oppumpning 2,0 mio. m3/år 

2. Klimascenarier – Vittarp kildeplads 

a. Oppumpning 1,5 mio. m3/år, nuværende klima 

b. Oppumpning 1,5 mio. m3/år og 10% øget grundvandsdannelse (Klima1) 

c. Oppumpning 1,5 mio. m3/år og 20% øget grundvandsdannelse (Klima2) 

3. Klimascenarier - Varde by, Lerpøt kildeplads 

a. Kort for dybde til grundvandsspejl med og uden indvinding, nuværende klima 

b. Stop oppumpning fra Lerpøt kildeplads, nuværende klima 

c. Stop oppumpning + 10% øget grundvandsdannelse (Klima1) 

d. Stop oppumpning + 20% øget grundvandsdannelse (Klima2) 

e. Stop oppumpning + Havniveaustigning på 1 m 

f. Stop oppumpning + Klima1 + Havniveaustigning på 1 m 

Ad 1.  

De gennemførte indvindingsscenarier for en mulig fremtidig kildeplads ved Vittarp viser 

grundvandssænkninger i det øvre grundvand på mellem 10 og 100 cm i en afstand på op til 

ca. 2 km fra kildepladsen. Grundvandssænkningen strækker sig primært i nordøstlig og syd-

lig retning. 

 

Ad 2.  

For det nuværende klima viser modelberegningerne med den hydrologiske model en maksi-

mal grundvandssænkning på mindre end 55 cm ved en indvinding på 1,5 mio. m3/år fra en 

kildeplads ved Vittarp. For et fremtidsscenarium med et vådere klima og en øget grundvands-

dannelse på 10% eller 20% ses en sænkning på op til henholdsvis 40 cm og 30 cm af grund-

vandsstanden ved en indvinding på 1,5 mio. m3/år. Det vil sige, at den gennemsnitlige grund-

vandssænkning som følge af grundvandsindvinding vil reduceres med 15 til 25 cm ved et 

vådere fremtidigt klima. 
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Generelt i Varde-Vittarp-området ses for Klima1 scenariet udbredte stigninger i den gennem-

snitlige grundvandsstand på 10-50 cm, og for Klima2 ses udbredte stigninger i grundvands-

standen på 20 cm til over 60 cm. 

 

Ad 3. 

Ved et stop for grundvandsindvinding fra Lerpøt kildeplads viser modelsimuleringerne, at der 

vil ske en stigning i grundvandsstanden på op til 90 cm i kildepladsområdet, og helt centralt 

i området grundvandsstigninger op til 120 cm. Da dybden til grundvandsspejlet i indvindings-

situationen var mere end 7 m, ser der ikke ud til at være risiko for f.eks. oversvømmelse af 

kældre ved et stop for grundvandsindvinding fra denne kildeplads. 

 

Ved en øgning af grundvanddannelsen på 10% (Klima1) ses en stigning i grundvandsstan-

den på op til 1,3 m ved Lerpøt kildeplads sammenlignet med situationen før stop af indvinding 

fra kildepladsen. Udenfor Lerpøt kildeplads ses den største stigning i grundvandsstanden 

nord for kildepladsen med stigninger i grundvandsstanden på 40 til 90 cm. 

 

For et meget vådt klimascenarium (Klima2) ses en stigning i grundvandsstanden på op til 1,6 

m ved Lerpøt kildeplads sammenlignet med situationen før stop af indvinding fra kildeplad-

sen. Udenfor Lerpøt kildeplads ses stigninger i grundvandsstanden på op til 60 til 120 cm. 

 

Syd for kildepladsen, centralt i Varde, vil Varde Å, alt andet lige, dræne den øgede grund-

vandsmængde væk for byen, og derfor ses de mindste grundvandsstigninger som følge af 

et vådere klima omkring åen. 

 

En havniveaustigning på 1 m ser ikke ud til at ville påvirke grundvandsstanden i Varde by. 

Den stigning i grundvandsstanden som ses i kystområderne vil ikke nå helt ind/op til Varde 

by. Kombineres havniveaustigningen på 1 m med en øget grundvandsdannelse på 10% 

(Klima1) vil grundvandsstanden stige i Varde by som følge af den øgede grundvandsdan-

nelse, men der ses ingen kombineret effekt med haveniveaustigningen. Det skal bemærkes, 

at dette kun gælder i en middel-situation, som der er regnet på her. 
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10 APPENDIX A: Geologisk notat efteråret 2018 
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Indledning 
Alle data i området er sammenstillet med henblik på at vurdere områdets egnethed som fremtidig 

kildeplads for DIN Forsyning. Nærværende notat omfatter en status på den nuværende dataindsamling, 

samt en geologisk vurdering af forholdene i Vittarp området med fokus på magasinsårbarhed.  

Slutteligt skitseres mulige tiltag og anbefalinger, som efter aftale med DIN Forsyning vil være relevante i 

Vittarp og for hele Varde Nord området - både med fokus på kort og længere tidshorisont. 
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Dataoverblik - Vittarp området  
På oversigtskortet, se Figur 1, ses de geofysiske data, som er indsamlet i området.  

 

Figur 1. Oversigtskort med udførte geofysiske undersøgelser ved Vittarp samt placering af de to undersøgelsesboringer (DGU 
112.1436 og 112.1447) og aktive vandværksboringer. 

DIN Forsyning har etableret to undersøgelsesboringer i Vittarp dalen, DGU nr. 112.1436 og 112.1447, hvilke 

ses centralt på oversigtskortet (Figur 1). I samme område er der indenfor dalen udført en tow-TEM (tTEM) 

kortlægning. Mod øst ses SkyTEM kortlægningen for Varde Nord, og i vest er der i forbindelse med den 

statslige grundvandskortlægning udført tre seismiske linjer (Henne seismik). Ligeledes er der ved Outrup 

Vandværk vest for Vittarp dalen udført en mindre SkyTEM-kortlægning og fem vest-øst orienterede MEP 

profiler (geoelektrisk DC). 
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Geologisk vurdering af Vittarp området 

Baggrund 
Der er på grundlag af flere geofysiske undersøgelser kortlagt en begravet, kvartær dalstruktur ved Vittarp. 

TEM40 sonderinger (udført 2016) har bidraget til et forøget kendskab til dimensionerne af den begravede 

dal, mens en efterfølgende tTEM kortlægning (foråret 2018) har givet værdifuld information om de øvre 

lerede sekvenser aflejret internt i dalen.  

På baggrund af de geofysiske data er det blevet muligt at optegne de omtrentlige dimensioner af den 

begravede dal ved Vittarp, se Figur 2. Dalens forløb kan følges i SkyTEM data mod Frøstrup Plantage i 

nordøstlig retning, mens det præcise dalforløb syd for Vittarp ikke kan erkendes ud fra det nuværende 

datagrundlag.  

 
Figur 2. Middelmodstandskort for TEM data (SkyTEM, tTEM og TEM40) i kote -40 m. Den kortlagte Vittarp dal er optegnet med sort 
stiplet linje. Dalen kan følges nord for området. Der er ingen geofysiske data mod syd, hvilket vanskeliggør tolkning af dalens forløb 
her. DIN Forsynings undersøgelsesboringer DGU 112.1436 og 112.1447 ses med lilla punkter. Orange linje markerer tværsnitsprofil, 
se Figur 3. 

Boringer ved Nybro Gasbehandlingsanlæg syd for Vittarp (f.eks. DGU 112.625 og 112.626) vurderes at være 

placeret i samme dalstruktur og antyder dermed et fortsat dalforløb mod sydvest (anlægget er markeret 

med cirkel på Figur 2).  

112.1436 
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DIN Forsyning har etableret to undersøgelsesboringer DGU 112.1436 og 112.1447 centralt i den begravede 

dal, og disse beskriver en varierende lagserie med smeltevandsler og –silt i den øvre del, muligvis med 

finkornede indslag fra Holstein Interglacial (dog ikke be- eller afkræftet ved foraminifer-analyser). Fra ca. 

kote -90 m træffes i dalen et sandmagasin, der overvejende udgøres af fin-mellemkornet smeltevandssand 

med indslag af silt i nogle niveauer. I DGU 112.1436 træffes bunden af den begravede dal i kote -119 m ved 

overgang til den lerede og siltede Arnum Formation (Miocæn), se Figur 3. Magasinet har ifølge DIN 

Forsyning en tilfredsstillende ydelse, og prøvepumpninger har påvist hydraulisk forbindelse mellem 

boringernes filtersætning i magasinet. Vandet er klart og vandkemien god (reduceret vand). 

 

Figur 3. Vest-øst orienteret tværsnitsprofil på tværs af den begravede dal. Profilet forløb, ses på Figur 2. Tolket dalerosion er vist 
med sort stiplet linje mellem profilmeter 2600 og 5600. DGU 112.1436 ses ved profilmeter 3900 m. 3D grid for tTEM samt tolkning 
af dalfyld er ligeledes vist internt i den begravede dal. Baggrunden udgøres af et samlet 3D grid for SkyTEM og TEM40 data. 

På profilet ses, hvorledes den begravede dal har borteroderet Måde Gruppens ler, der fremstår som en 

tydelig markør i TEM data ved lave modstande (blå farve). Dele af den underliggende Arnum Fm. fremstår 

med moderate modstande i TEM data, men på grundlag af boringsdata og seismik vurderes der ikke at 

være potentielle magasinforekomster (udbygninger af Odderup sand) i dette undersøgelsesområde. Arnum 

Fm. udviser en stor vekslen mellem siltede og lerede lag (se DGU 112.1436), hvor især siltede indslag kan 

antage høje modstande i TEM data, som fejlagtigt kan blive tolket til et potentielt sandmagasin. 
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Sammenstilling af de geofysiske data i området 
Det er centralt at kende de forskellige geofysiske metoders styrker og begrænsninger med henblik at forstå 

geologien i området bedst muligt. For at formidle forståelsen af de geofysiske tolkninger er udarbejdet en 

tabel, der beskriver styrker og begrænsninger ved de forskellige datakilder med fokus på Vittarp området: 

Tabel 1. Oversigt - Geofysiske metoder 

Geofysisk 
metode  

Kortlægningsområde Styrker og begrænsninger  
 

TEM 
generelt  

 TEM-målinger kan med relativ stor nøjagtighed bestemme 
dybden til overfladen af et godt elektrisk ledende lag, ligesom 
lagfølgen imellem denne og jordoverfladen til en vis grad også 
kan opløses. Ulempen er, at metoden er følsom overfor 
støjkilder (f.eks. strømførende ledninger), at kun et begrænset 
antal lag kan opløses, og at der ikke findes nogen mulighed for 
direkte oversættelse af de målte data til geologi eller litologi /1/. 

SkyTEM Kun få linjer fra den vestligste del af Varde 
Nord kortlægningen strækker sig ind over den 
begravede dal, men de er med til at definere 
den østlige dalflanke. De øvrige SkyTEM 
kortlægninger bidrager også til den regionale 
forståelse af dalforløbet, og opløser del af 
andre begravede dale. 

SkyTEM giver specifik i Varde området god fladedækkende 
information om udbredelse og tykkelser af Måde Gr. 
Metoden opløser til dels storskala plastisk deformation af Måde 
Gr., som kan identificeres flere steder. I SkyTEM området ses 
tydeligt begravede dale, som eroderet under grænsen for 
toppen af Måde.  
Generelt skal man være varsom med at tolke moderate til høje 
modstande i dybden som sikre sandmagasiner, især da siltede 
indslag i Miocænet typisk udviser ret høje elektriske modstande.  
Det kan i modstandskontrasterne desuden være vanskeligt at 
skelne overgange mellem interglacialt ler /smeltevandsler og 
Måde Gruppens ler  

TEM40 Der er lavet tracéer med sonderinger på tværs 
af dalen for at få indikationer på dalens 
overordnede dimensioner. 

TEM 40 i Varde områder har bidraget til en forholdsvis sikker 
afgrænsning af Måde Gruppen ift. begravede dale.  
TEM40 er punktmålinger som viser et bredt ”fodaftryk” i 
dybden. Dvs. målingen bliver en midling af modstande. Tynde 
lag kan ikke identificeres, og metodens styrke er i den givne type 
geologi en god angivelse af top og bund af Måde Gruppen. 
Metoden viser ved høje modstande i dybden indikationer på 
eksistensen af dalmagasinet. 

tTEM  Kortlægningen dækker ca. 300 ha markarealer 
beliggende internt i Vittarp dalen  

Metoden er den samme som SkyTEM/TEM40, men med fokus 
på de øvre lag. De tætliggende datapunkter giver en god 
opløsning i de øverste 40-50 m af lagserien. Lerlag med vertikal 
udstrækning på ned til 2-3 m kan opløses i data. Dvs. en god 
kortlægning af sårbarheden er mulig, mens overgangen til 
dalmagasinet ikke er tydelig pga. den begrænsede 
indtrængningsdybde. Metoden synliggør også sandsynlig plastisk 
deformation af Måde Gr. i det aktuelle kortlægningsområde. 

Seismik 
(Henne) 

Den østligste af Henne linjerne er lokaliseret 
vest for Vittarp, se Figur 1. 
Henne linje 3 (den østligste af de tre Henne 
linjer) indikerer dalerosion ned i Miocænet. 

Seismikken giver et godt grundlag for at tolke de miocæne 
laggrænser (Måde, Arnum, Klintinghoved) og evt. deltalobe-
udbygninger (Odderup, Bastrup). De større strukturelle 
elementer kan dermed identificeres. 
Seismikken befinder sig i udkanten af dalen og giver dermed 
meget sparsom information om dalens dimensioner. 
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Indledende sårbarhedsvurdering 
Den udførte tTEM kortlægning sammenholdt med boringsdata giver muligheder for at lave en indledende 

vurdering af udbredelse og tykkelse af de lerede/siltede sedimenter over det primære dalmagasin, og 

dermed magasinets sårbarhed overfor overfladeaktiviteter. Figur 4 viser et vest-øst orienteret profil på 

tværs af den begravede dal illustreret ved tTEM, TEM og boredata. Profilet er optegnet ca. 900 m nord for 

DGU 112.1447. Det kan konstateres, at i den østlige del af dalen er der en datatom zone op mod Orten 

Plantage, hvor udbredelse og tykkelse af smeltevandsler/interglacialt ler over sandmagasinet er usikker 

(markeret ved ?). TEM40 sonderingen ved profilmeter 3700 (se Figur 4) indikerer dog et ca. 10 m tykt 

lavmodstandslag fra kote -55 m til -65 m, at der muligvis findes et lerlag her. TEM viser generelt god 

overensstemmelse. Forskelligheden i resistiviteter mellem tTEM og TEM40/SkyTEM i dybden skyldes, at 

tTEM’s fokus er toppen af lagserien, og der ikke i samme grad kan måle så dybt som de andre metoder. 

Figur 4. Øverst: Vest-øst tværsnitsprofil med geofysiske data og skitsering af tolket geologi. Indenfor dalen ses et 3D grid af tTEM 
data. TEM40 vises med brede modelstave, og SkyTEM med tyndere modelstave. Nederst: Forløbet af tværsnitprofil på oversigtskort 
inkl. boringer og tTEM punkter, samt resistivitetsskala. Ligeledes er et datatyndt område indrammet, hvor der er usikkerhed 
omkring udstrækningen af smeltevandsleret i dalen.  

? 

Vest

t
Øst 
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Til at illustrere, hvorledes det kortlagte ler og silt over magasinet varierer i udbredelse, er vist forskellige 

intervaller af middelmodstandskort for tTEM kortlægningen, se Figur 5. Smeltevandsleret udviser 

modstande på ca. 20-35 Ohmm (blå-grønlige farver).  

 
Figur 5. Middelmodstandskort for tTEM data i forskellige koteniveauer. Røde farver repræsenterer sandede aflejringer (glacialt 
smeltevandssand), mens blå-grønlige farver indikerer mere lerede sedimenter (smeltevandsler og -silt, mulige indslag af 
interglacial). Placering af DGU 112.1436 er vist med firkant på første kort. 

I kote -35 m (50 m´s dybde) ses overvejende lavmodstandslag, der antyder en udbredt forekomst af 

smeltevandsler, hvilket understøttes af undersøgelsesboringerne i dalen. Fra kote -25 m og opefter ses høje 

modstande i den nordøstlige del af kortlægningen, der er samstemmende med boringer – især DGU 

112.1155 og 112.485. Boringerne viser smeltevandssand fra terræn og ned til hhv. kote -20 m og -10 m. 

Afgrænsning af højmodstandsområdet er skitseret på middelmodstandskort for kote -30, -25, -20 og -12 m. 

Området repræsenterer muligvis en yngre dalerosion internt i den større Vittarp dal. 
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Ved undersøgelsesboringerne DGU 112.1436 og 112.1447 træffes smeltevandsler og moræneler fra ca. 

kote 0 m, se Figur 6. De laveste geofysiske modstande i tTEM ses i intervallet ca. kote -20 til-40 m, hvilket 

understøtter beskrivelser afsmeltevandsler i boringerne i samme interval. Toppen af leret udviser en 

bølgende tendens, hvilket muligvis kan tilskrives deformation ved isoverskridelse(r) – sandsynligvis under 

Saale glaciationen. Under kote -40 m viser TEM og tTEM til dels høje modstande til trods for at den 

anborede geologi er en vekslen mellem silt og ler, hvilket er et udslag af tTEM’s manglende 

indtrængningsdybde og silt-indhold. 

 
Figur 6. Syd-nord orienteret profil gennem undersøgelsesboringerne DGU 112.1436 og 112.1447. På profilet er indtegnet formodet 
bund af begravet dal, top af primært magasin og toppen af lerede dæklag. Med grå linje ses DOI, der angiver indtrængningsdybden 
for tTEM data. Under DOI er tTEM målingerne mere usikre.  

Boringer sammenholdt med tTEM data og TEM40 sonderinger beskriver tilsammen en tyk leret og siltet 

sekvens, som lokalt vurderes at udgøre en naturlig beskyttelse af magasinet. Ydermere viser 

grundvandspotentialet i undersøgelsesboringerne et primært magasin med opadrettet gradient, og ingen 

indikationer på hydraulisk forbindelse til det terrænnære, frie magasin.  

På Figur 7 ses det beregnede potentialebillede for grundvandstrømningen i ca. kote -100 m (ca. samme 

niveau som dalmagasinet, modellag 25 i den hydrologiske model). Beregningen er baseret på den 

foreløbige geologiske og hydrologiske model opstillet i 2. halvår 2016, hvor data fra de nye boringer og 

supplerende geofysik ikke er inddraget. Resultaterne giver dog et godt billede af en forventet 

grundvandsstrømning fra øst/nordøst mod vest/sydvest, hvilket svarer til topografiens overordnede 

hældning. 

Det grundvandsdannende opland og indvindingsopland til de nye boringer forventes, jf. figur 7, at findes i 

områderne øst og nordøst for boringernes placering. 

 

syd nord 
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Figur 7. Beregnet grundvandspotentiale og grundvandsstrømning i Varde Nord modellen opstillet af GEUS i 2016 (delvist i regi af 
TopSoil). Retning af grundvandsflow er vist med pile. 

Områder med størst usikkerhed i sårbarhedsvurderingen 
Ud fra data tegner der sig et billede af, hvor usikkerheden på vurderingen af sårbarheden er størst. De 

områder, hvor det vil være særligt relevant at få yderligere klarhed om udbredelsen af det lerede dæklag 

over dalmagasinet, er optegnet med røde polygoner på Figur 8. Store dele af områderne ligger 

sandsynligvis indenfor det grundvandsdannende opland, og det er derfor centralt at afklare, om det 

kortlagte smeltevandsler over dalmagasinet er borteroderet i disse områder. 
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Figur 8. Middelmodstandskort for tTEM i kote -15 m med markering af områder, hvor usikkerheden på udbredelsen af leret over 
dalmagasinet vurderes størst. 

Betydningen af den geologiske dannelseshistorie 
Den geologiske dannelseshistorie er central i forhold til at opnå både en lokal og regional forståelse af det 

hydrogeologiske system ved Vittarp. I henhold til sårbarheden af sandmagasinet i dalen, er dalens dannelse 

og senere udfyldning af sedimenter vigtig.  

Under Elster Istiden er der blevet dannet flere begravede dalsystemer, og det er sandsynligt at den første 

dannelse af Vittarp dalforløbet skete her. Måde Gr. har formodentligt undergået plastisk deformation 

under eller foran iskappen i mere eller mindre kraftig grad afhængig af istrykket. Dette understøttes af det 

bølgende forløb til mere overskydningsprægede strukturelementer, som delvist kan opløses i SkyTEM data 

fra området. 

Under Holstein Interglacial i tiden efter Elster har der ligget et blotlagt landskab, hvor Måde Gr. delvist har 

udgjort terrænoverfladen. Her er sket en begyndende marin transgression efterhånden som havniveauet er 

steget, hvilket har betydet, at lavninger med kontakt til havet er blevet udfyldt med lerede marine 

sedimenter. Der er i flere boringer i området beskrevet interglacialt marint saltvandsler. I Vittarp dalen har 
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der formodentligt været aflejringer fra en nærtliggende iskappe, som har bidraget mest til udfyldning af 

dalen med smeltevandssedimenter. Det ikke muligt kronologisk at præcisere hvornår udfyldning er sket og 

over hvor kort eller lang en tidsperiode.  

Under den efterfølgende Saale Istid har der igen været isoverskridelse(r) ind over området med yderligere 

glacialtektonisk deformation til følge, samt mulig genanvendelse af begravede dalstrukturer. Det er 

sandsynligt, at der i Vittarp dalen er sket internt erosion og genfyldning, samt at dalsedimenterne er blevet 

deformeret ved et istryk fra østlig retning. Isens påvirkning i Saale kan også ses i den nuværende topografi i 

området. Under den seneste Weichselistid er der i de lavtliggende områder aflejret primært sandede 

smeltevandssedimenter. I Figur 9 er givet et bud på muligt hændelsesforløb i Kvartæret. 

Figur 9. Et bud på muligt hændelseshistorik i området på baggrund af generel viden og data/modellering i området 

Opbygningen af dalfyldet kan være sket ved flere forskellige hændelsesforløb: 

- Lerudfyldningen i lavning/dal er sket ved både marint indfyld under Holstein og ved glacialt

smeltevandsler fra gletscherfronten mod øst under Elster og/eller Saale.

- Der er indikationer på efterfølgende dalerosion internt i Vittarp dalen, se Figur 10 ved profilmeter

7500-8000 m, med udfyldning af sandede smeltevandsaflejringer.

- Der er ligeledes indikationer på glacial deformation fra østlig retning ifm. isoverskridelse(r) (Saale?),

hvilket ses mod øst udenfor dalen (Måde Gr.), samt muligvis internt i dalen. TTEM-data indikerer de

største mægtigheder af ler i den vestlige del af dalen.
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Figur 10. Øverst: Tværsnitsprofil til at illustrere indikation på erosionsstruktur i dal og mulig glacial deformation, hvilket også ses ved 
toppen af Måde Gr. De geofysiske data er alle vist med 3D grids. Nederst er vist profilet omtrentlige placering (blå linje) og en skitse 
af dalflankerne (sort stiplet linje). 

Opsummering – Foreløbige konklusioner 
Følgende betragtninger og delkonklusioner er fundet centrale i vurderingen af geologien og hydro-

geologien ved Vittarp: 

- Undersøgelsesboringerne har bidraget til forståelsen af et dalmagasin bestående af overvejende

fin-mellemkornet smeltevandssand fra ca. kote -90 til -115 m (105-130 m u.t.). Magasinet har ifølge

DIN Forsyning en tilfredsstillende ydelse, og prøvepumpninger har påvist hydraulisk forbindelse

mellem boringernes filtersætning i magasinet. Vandet er klart og vandkemien god (reduceret vand).

- Trykniveau-målinger viser en opadrettet gradient i dalmagasinet, og der er en forventet

grundvandsstrømning fra øst/nordøst.
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- Tow-TEM (tTEM) kortlægning viser en tyk sekvens af ler og silt (smeltevandsaflejringer med mulige

indslag af interglacialt ler), som stemmer godt overens med de beskrevne prøver i DGU 112.1436

og 112.1447.

- Mulig intern dalerosion er blevet kortlagt i den østlige del af Vittarp dalen, som efterfølgende er

udfyldt med smeltevandssand.

- Der er indikationer på glacial deformation af Måde Gruppens ler ifm. isoverskridelse(r) under Saale,

hvilket ses udenfor dalen, mens det samme er muligt internt i dalen med et istryk fra østlig retning.

TTEM indikerer de største mægtigheder af ler i den vestlige del af dalen.

- Usikkerheden vedrørende magasinets naturlige beskyttelse i form af lerlag er størst ca. 1,5 til 2 km

øst og nordvest for placeringen af de nuværende undersøgelsesboringer, da der her kun er meget

få data og at der er indikationer på en erosionsstuktur internt i Vittarp dalen, som har borteroderet

dele af leret.

- Det er usikkert hvilket forløb den begravede dal har mod syd pga. manglende fladedækkende data.
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Anbefalinger til videre tiltag i Vittarp området 

Trin 1- Foreløbige hydrologiske vurderinger med henblik på boringstilladelser 
Med henblik på at opnå foreløbige hydrologiske vurderinger af en fremtidig kildeplads ved den begravede 

dal i Vittarp foreslås det at anvende den eksisterende hydrologiske model fra efteråret 2016. Varde 

Kommune ønsker dokumentation for, at indvinding ved en fremtidig kildeplads ikke vil have en uønsket 

hydrologisk indvirkning på vandløb og vådområder i området. 

Nærmeste vandløb er Sølvig Bæk lokaliseret ca. 1 km vest for DIN Forsynings undersøgelsesboringer, se 

Figur 11. Ligeledes er vådområder angivet med blå farve. 

Figur 11. Placering af Sølvig Bæk vest for undersøgelsesboringerne DGU 112.1436 og 112.1447. 

Resultaterne vil være de bedst mulige, foreløbige estimater, da den geologiske model i den nuværende 

hydrologiske model ikke er fuldt opdateret. De hydrologiske vurderinger vil dog stadig være det bedste bud 

der kan gives og langt bedre end hvad man kan estimere ved ”håndregning”. 

- Opgaven afventer resultater fra prøvepumpningsnotat fra Niras

- Foreløbig tolkning af dal implementeres direkte i nuværende hydrologisk model setup (geologisk del)

- Det nuværende model-setup suppleres med information om undersøgelsesboringer. Dvs. hvorfra

der pumpes (placering, filtersætning) samt et bud på indvindingsrater.

- Der opstilles tre scenarier + basisscenarium for fremtidig indvinding fordelt på et passende antal af

indvindingsboringer. De tre scenarier er:

- En årlig indvinding på 1,5 mill. m3 fordelt på 6 boringer hver med ydelse på omkring 30

m3/time.

- Årlig indvinding på 2 mill. m3 fordelt på 8 boringer hver med ydelse på ca. 30 m3/time

- Årlig indvinding på 2,5 mill m3 fordelt på 10 boringer hver med ydelse på ca. 30 m3/time.
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- Kort beskrivelse af fremgangsmåde og resultater, max. 1 A4-side. Resultaterne af scenariekørslerne

vil blive vist i en tabel med den %-vise reduktion af vandføringen i Søvig Bæk for hvert scenarium i

forhold til et basisscenarium.

Prisoverslag på delopgave ses nedenfor (se også vedlagt budgetoplæg): 

Foreløbig hydrologisk 

vurdering (Trin 1) 

Timer 

(geolog) 

Timer 

(seniorrådgiver) 

Pris (ITF takst 

2018) 

Pris (til Kontering) 

Modellering af geologisk 

input (begravet dal) til model 

5 4145 4145 

Indlæggelse af supplerende 

geologi i eksisterende model 

4 4024 4024 

Kørsel af 3 scenarier + basis 

scenarium 

7 7042 7042 

Notat for resultatkørsler (1 

A4 side) 

1 1006 1006 

Delsum (DDK excl. Moms) 12 16217 16217 

Timepris (ITF takst): geolog = 829 kr., seniorrådgiver/forsker = 1006 kr. 

Opgaven kan udføres i primo november. 
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Trin 2 – Geofysiske undersøgelser til supplerende sårbarhedskortlægning 
Resultaterne fra den nuværende kortlægning med tTEM i området viser en god detaljegrad i de øvre ca. 50 

m af lagserien helt ned på markblok-niveau. Der ses ligeledes en tilfredsstillende overensstemmelse med 

boringsdata. Det anbefales derfor, at udpegede ”usikre” delområder kortlægges med tTEM for at afklare 

eventuelle ”huller” i lerdækket til det primære dalmagasin. Der kan med fordel tages udgangspunkt i den 

kortlægningsplan, der blev anvendt til tTEM kortlægningen i foråret 2018, se Figur 12. 

Figur 12. Oversigten viser den aktuelle dækning af tTEM (sorte linjer) sammenholdt med de oprindeligt adviserede arealer 
(rødtskravede polygoner). Labels angiver arealet (i ha) for de enkelte polygoner. 

På Figur 12 er med skravering vist områder mod øst (110 ha og 21 ha), samt et større område mod nord 

(250 ha), der vil være relevante at kortlægge. Der kan desuden suppleres med kortlægning af området mod 

vest (67 ha) for at få en afklaring af smeltevandsleret sammenhæng til den vestlige dalflanke.  

Prisoverslag fra AU Geoscience er: 

3 dages dataindsamling med tTEM udstyr + processering af data: 125.000 kr. (ddk excl. Moms) 
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Trin 3 - Opdatering og udvidelse af 3D geologisk voxel-model og hydrologisk model 
En fuld opdatering og udvidelse af den 3D geologiske model, samt opdatering og re-kalibrering af den 

hydrologiske model omfatter flere arbejdstrin. Gennemførelse af trinene nedenfor vil give en solid model til 

at simulere det hydrologiske kredsløb i Varde Nord og området ved Vittarp. 

Arbejdstrin ved den 3D geologiske opdatering og modeludvidelse (3D voxel model): 

- Implementering af begravet dal ved Vittarp og modellering af dalfyldet ud fra tTEM og øvrige data

- Implementering af miocæne horisonter og kvartære enheder udenfor Vittarp dalen. Tolkning af alle

tilgængelige geofysiske data og boringsdata

- Kobling til lokalmodeller, som dækker de perifere områder af det hydrologiske modelområde, der

ikke dækkes af det udvidede modelområde ved Vittarp

- Opdatering af geologien ved Tinghøj (implementering af seismik og tTEM resultater) placeret

centralt i det oprindelige Varde modelområde

- Kvalitetssikring af model

- Afrapportering af 3D geologisk model

Arbejdstrin ved opdatering af den hydrologiske model: 

- Opdatering af geologi i hydrologiske model

- Opdatering af hydrologiske tidsserier

- Rekalibrering af model

- Kvalitetssikring af model

- Screnariekørsler (ny kildeplads i Vittarp: indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande,

transporttider til indvindingsboringer, vandløbspåvirkning, effekt på grundvandsspejl i Varde by ved

stop af indvinding?)

- Afrapportering af hydrologisk model

Budget 
Bilag 1 omfatter et budgetoplæg til de forskellige (mulige) delopgaver i projektet. 

Varde området er et pilotområde i Topsoil projektet, og GEUS´ Topsoil-bevilling kan derved medfinansiere 

¼ af det faglige arbejde, der har relation til Topsoil aktiviteter. 

Trin 1 og 2 ligger dog uden regi af Topsoil og kan ikke medfinansieres af Topsoil. Det drejer sig om 

eventuelle foreløbige hydrologiske vurderinger af fremtidig indvinding på potentiel kildeplads ved Vittarp, 

samt indsamling af supplerende geofysik.  
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Beskrivelse	af	mulige	boresteder	omkring	
Varde		

Indledning	

På mødet d. 6. november hos GEUS blev det aftalt, at GEUS i et notat udpeger og beskriver en række mulige 

boresteder i Varde‐området baseret på den konceptuelle geologiske modelopfattelse af området. I det 

følgende gennemgås først de forskellige magasintyper, som kan findes i området, og herefter gennemgås 

mulige lokaliteter for prøveboring/er.  Dette notat er udarbejdet af Flemming Jørgensen og Peter 

Sandersen, GEUS. 

Magasintyper	i	området	

Miocæne magasiner dækket af Måde Gruppen (M) 

De Miocæne lag, der i området kan have indvindingsinteresse, er marine udbygninger af Odderup sand og 

Bastrup sand. Disse lag er indlejret i lerede og siltede lag fra henholdsvis Arnum Formationen og 

Klintinghoved Formationen. Ovenpå findes et 20‐40 m tykt lag af fedt og impermeabelt ler tilhørende Måde 

Gruppen. Der er kun få boringer der har gennemboret Måde Gruppen, og som dermed kan give oplysninger 

om eventuelle grundvandsførende lag nedenunder. Af de boringer, der har gennemboret Måde Gruppen, 

er der enten kun tynde sandlag uden filtersætning til stede, eller lidt tykkere, filtersatte sandlag til stede, 

hvor vandet har vandet vist sig at være brunt. Det brune vand forekommer i lag uden cirkulation og 

gennemstrømning, sandsynligvis i små blinde deltalober.  

En anden problemstilling vedr. Miocæne magasiner under Måde Gruppen knytter sig til TEM‐metodens 

evne til at skelne mellem silt og sand. Tykke siltede lag uden større indhold af lermineraler er kendt fra 

Miocænet mange steder i Jylland, og kan i TEM‐data fremstå med relativt høje modstande – ligesom sand. 

Der er i nogle boringer fundet sandede lag med en god ydelse. Sådanne lag eksisterer altså, men 

lokaliseringen af dem er vanskelig, da TEM‐data som nævnt kan være usikre at benytte til dette formål. Det 

er dog stadig således, at høje modstande vil give en større sandsynlighed for at finde sandlag end lavere 

modstande – usikkerheden er blot relativt stor. 

Grundvandsmagasiner i Miocæne lag under Måde Gruppen er yderst godt beskyttede mod 

overfladeforurening. 

Miocæne magasiner ikke dækket af Måde Gruppen og kvartære magasiner i glacialtektoniske 

komplekser (G) 

Flere steder kan de grundvandsførende Miocæne sandlag findes lige under de kvartære lag. Dette 

forekommer enten hvor begravede dale har gennemskåret Måde Gruppen, eller hvor hele eller dele af 
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lagserien er opbrudt og forstyrret af glacialtektonik. Der er fra området flere eksempler på filtersætning i 

sådanne Miocæne lag, og hvor vandkvaliteten har været god. Den gode vandkvalitet skyldes 

gennemstrømmende grundvand gennem mange tusinde år (siden borterosionen af Måde Gruppen og de 

glacialtektoniske hændelser under istiderne). Disse Miocæne sandlag forekommer som en del af de 

glacialtektoniske komplekser. I de glacialtektoniske komplekser forekommer også ofte vandførende glaciale 

og interglaciale sandlag. 

Grundvandsmagasiner i Miocæne lag, som ikke er dækket af Måde Gruppen, kan være sårbare overfor 

overfladeforurening på grund af manglende lerdække eller på grund af skråtstillede lag. Det samme gælder 

for magasinerne i de deformerede glaciale og interglaciale sandlag. 

Magasiner i begravede dale (D) 

Begravede dale benyttes til indvinding af grundvand i store dele af landet. I området nord og øst for Varde 

er der dog flere problemstillinger forbundet med dette. Dalene er ikke særligt dybe og de indeholder typisk 

ikke beskyttende lerlag. Det vil sige, at grundvand heri er sårbart, og vandkvaliteten er ofte ringe. 

Jernindholdet har endvidere vist sig ofte at være forhøjet. 

Magasiner i eller under interglaciale lag (I) 

I områdets sydlige halvdel findes et bassin eller depression. Dette bassin ser ud til at strække sig på tværs af 

området (ca. VSV‐ØNØ) og indeholder store forekomster af interglaciale lag. Øverst i denne lagserie findes 

et lag af meget organisk‐holdigt ler fra Holstein Interglacial. Nedenunder findes marine sandlag, sandsynlig 

fra samme tidsperiode. I områdets sydøstlige del er disse lag kun lettere glacialtektonisk deformeret og det 

interglaciale lerlag, som i øvrigt tydeligt ses i TEM‐data, er svagt foldet. Længere mod nordvest indgår de 

interglaciale lag som en del af det glacialtektoniske kompleks og optræder som flager mellem flager af 

anden oprindelse (Tertiære lag og glaciale lag). I den sydøstlige del, hvor de interglaciale lag kun er foldet, 

ses der flere steder at være relativt udbredte forekomster af sand under Holstein leret. Disse lag befinder 

sig generelt relativt tæt på terræn, men er af lerlaget i nogen grad beskyttet mod forurening fra overfladen. 

Desværre er der flere steder registreret problemer med den naturlige vandkvalitet af vandet. Problemerne 

formodes at relatere sig til det organisk‐holdige Holstein ler og viser sig som forhøjede værdier af f.eks. 

NVOC/KMnO4 og fosfor. Der findes dog også eksempler fra området med godt vand fra disse aflejringer.  
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Gennemgang	af	mulige	lokaliteter	for	prøveboring	
I det følgende gennemgås en række mulige steder for prøveboringer (se Figur 1). Lokaliteterne gennemgås i 

følgende rækkefælge: Miocæne magasiner dækket af Måde Gruppen (M), Miocæne magasiner ikke dækket 

af Måde Gruppen (G), Magasiner i begravede dale (D), Magasiner i eller under interglaciale lag (I). Der vil 

blive vist SkyTEM‐flyvelinjeprofiler med tolkninger gennem de udvalgte områder. Resistivitetsskala for 

SkyTEM‐data er vist i Figur 2. 

 

 

Figur 1 Mulige lokaliteter for boresteder. Områderne er vist med blå afgrænsning, SkyTEM‐sonderinger med sorte prikker og 
tværprofiler med røde stiplede streger. 

 

 

Figur 2 Resistivitetsskala for SkyTEM‐data 
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Lokaliteter med Miocæne magasiner dækket af Måde Gruppen (M) 

Lokalitet M1: 

Dette område findes 500 m nordøst for Grydvad Huse. Der ses en forhøjet modstand på mellem 60 og 75 

ohmm, hvilket kan tyde på sandede lag (se Figur 3). Dette ses på ca. 120‐160 m dybde. Området er ikke 

særligt stort og genfindes ikke på nabolinjer (da der er langt til disse). Det mulige magasin er dækket af 50‐

80 m ler i Måde Gruppen. Ingen boringer giver oplysninger om disse lag. 

Figur 3 SkyTEM flyvelinjeprofil der viser lokalitet M1 og M3. 

Lokalitet M2: 

Dette område findes 500 m nordøst for Stiftshøje. Der ses en forhøjet modstand på mellem 50 og 75 

ohmm, hvilket kan tyde på sandede lag (se Figur 4). Dette ses på ca. 130‐170 m dybde. Området er ikke 

særligt stort og genfindes ikke på nabolinjer (da der er langt til disse). Det mulige magasin er dækket af 40‐

70 m ler i Måde Gruppen. Ingen boringer giver oplysninger om disse lag. 

Figur 4 SkyTEM flyvelinjeprofil der viser lokalitet M2 og D1. 

Lokalitet M3:  

Dette område findes 1,5 km nord for Orten. Der ses en forhøjet modstand på mellem 60 og 75 ohmm, 

hvilket kan tyde på sandede lag (se Figur 3). Dette ses på ca. 100‐150 m dybde. Området er større og mere 



5 
 

markant end ved M1 og M2, men ses dog ikke på nabolinjer (da der er langt til disse). Det mulige magasin 

er dækket af 40‐70 m ler i Måde Gruppen. Ingen boringer giver oplysninger om disse lag. 

Lokalitet M4:  

Dette område findes 2 km nord for Orten. Der ses en forhøjet modstand på op til 85 ohmm, hvilket kan 

tyde på sandede lag (se Figur 5). Dette ses på en dybde på omkring 110‐180 m. Området er ikke så stort, 

men det ses på to tætliggende nabolinjer. Det mulige magasin er dækket af 40‐50 m ler i Måde Gruppen. 

Fra dette område er der godt 3 km til boring DGU nr. 121.1249 (Hindsig), hvori der ikke er fundet 

vandførende lag af nævneværdig mægtighed. 

 

Figur 5: SkyTEM flyvelinjeprofiler der viser lokaliteterne M4 og D5. 

Lokalitet M5:  

Dette område findes 2,7 km nord for Orten. Der ses en forhøjet modstand på op til 75 ohmm, hvilket kan 

tyde på sandede lag (se Figur 5). Dette ses på en dybde fra omkring 105 m. Området er ikke ret stort, og ses 

ikke på den nærliggende nabolinje. Det mulige magasin er dækket af 40‐50 m ler i Måde Gruppen. Fra dette 

område er der lidt mindre end 3 km til boring DGU nr. 121.1249 (Hindsig), hvori der ikke er fundet 

vandførende lag af nævneværdig mægtighed. 

Lokalitet M6:  



6 
 

Dette område findes lige umiddelbart øst for Tinghøj. Der ses en forhøjet modstand på op til 90 ohmm, 

hvilket kan tyde på sandede lag (se Figur 6 og Figur 7). Området er ikke ret stort, men ses dog på flere 

nabolinjer (hvoraf to er vist i Figur 6 og Figur 7). De forhøjede modstande ses på dybder mellem 80 og 120 

m (dybest mod syd). Indtrængningsdybden (DOI lower) varierer i området, men generelt ses de miocæne 

lag at være indenfor denne. Det mulige magasin er dækket af 30‐50 m ler i Måde Gruppen. Fra dette 

område er der ca. 1 km til boring DGU nr. 121.1625 (Naturstyrelsens undersøgelsesboring), hvori der blev 

fundet vandførende lag med god vandkvalitet i et Miocæn‐lignende lag. Denne boring er dog placeret i en 

anden type geologi, hvor det pågældende vandførende lag ikke er dækket af Måde Gruppen. 

 

Figur 6 Nordligste SkyTEM flyvelinjeprofil gennem lokalitet M6. DOI lower er vist med grå streg. 

 

Figur 7 Sydligste SkyTEM flyvelinjeprofil gennem lokalitet M6 og desuden gennem G1. DOI lower er vist med grå streg. 
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Lokaliteter med Miocæne magasiner ikke dækket Måde Gruppen og kvartære magasiner i 

glacialtektonisk kompleks (G) 

Lokalitet G1:  

Dette område findes mellem Mejls og Tinghøj umiddelbart øst for Østre Omfartsvej. Der ses en forhøjet 

modstand på op til omkring 90 ohmm, hvilket kan tyde på sandede lag (se Figur 7). Magasinets oprindelse 

er ukendt og ovenover findes et 25‐30 tykt lerlag ligeledes af ukendt oprindelse. Lagene kan være både 

kvartære og tertiære. Området er ikke ret stort, men ses dog på flere nabolinjer. De forhøjede modstande 

ses på dybder mellem 120 og 180 m. Indtrængningsdybden (DOI lower) indikerer dog, at data er usikre, 

hvorfor en nøjere granskning af data er nødvendig. Der er ingen boringer i nærheden til at afklare hverken 

geologi eller vandkvalitet. 

Lokalitet G2:  

Dette område findes i den nordlige del af Bastrup Plantage. Der ses en forhøjet modstand på op til 90 

ohmm, hvilket kan tyde på sandede lag (se Figur 8 og Figur 9 ). Magasinet er en del af en deformeret og 

tektoniseret, skråtstillet lagserie. Selve magasinets oprindelse er ukendt, men ovenover ses et tykt lerlag 

bestående af smeltevandsler. Dette ses i boring DGU nr. 121.1161. Desværre gennemborer denne boring 

ikke leret og når derfor ikke ned i det mulige magasin. Området er ikke ret stort, men det formodede 

magasin kan dog ses og spores på enkelte nabolinjer. De forhøjede modstande ses på dybder mellem 130 

og 170 m. Indtrængningsdybden (DOI lower) varierer i området, men generelt ses de pågældende lag at 

være indenfor denne. Selvom det mulige magasin findes på stor dybde og er dækket af ler, kan det være 

sårbart, idet lagene er skråtstillede. Dette kan dog omvendt betyde, at der er cirkulation i magasinet, og 

således  chance for at vandet har en god kvalitet. 

 

Figur 8 Nordligste SkyTEM flyvelinjeprofil gennem lokalitet G2. DOI lower er vist med grå streg. 
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Figur 9 Sydligste SkyTEM flyvelinjeprofil gennem lokalitet G2. DOI lower er vist med grå streg. Skråtstillede lag vist med tynd sort 
streg. 
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Lokaliteter med magasiner i eller under interglaciale lag (I) 

Lokalitet I1:  

Dette område findes syd for Armvanggård, nord for Østre Omfartsvej og nord for Lundvej.  

Der ses en forhøjet modstand på lidt over 100 ohmm, hvilket tyder på eksistensen af sandede lag (se Figur 

10). Magasinet findes lige ved grænsen mellem det stærkt glacialtektonisk deformerede område mod nord 

og det mindre deformerede mod syd. Det kunne se ud som om magasinet i sig selv ikke er særligt 

deformeret, da det tilsyneladende er sammenhængende over et større område. Området er forholdsvist 

stort og genfindes i flere flyvelinjer. Selve magasinets oprindelse antages at være interglacialt marint sand 

eller smeltevandssand. Det befinder sig umiddelbart under et 15‐20 m tykt interglacialt lerlag. De forhøjede 

modstande ses fra dybder på mellem 40 og 75 m – dybest mod syd. Magasinet vurderes at være op til 30‐

50 m tykt. 

Indtrængningsdybden (DOI lower) varierer i området, men generelt ses de pågældende lag at være 

indenfor denne. Det vurderes, at det interglaciale ler yder magasinet god beskyttelse mod forurening fra 

overfladen. Kontakten med de interglaciale lag kan dog påvirke den naturlige vandkvalitet negativt. Et par 

boringer, som muligvis indvinder fra magasinet, viser imidlertid en god vandkvalitet (DGU nr. 121.312 og 

121.663). Det kan ikke umiddelbart med 100 % sikkerhed afgøres, om disse boringer virkelig står i 

magasinet eller om de står i et tilstødende magasin. Dette kræver nærmere studier af data. 
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Figur 10 SkyTEM flyvelinjeprofiler gennem lokalitet I1. Nordlige flyveprofiler øverst, sydlige nederst. DOI lower er vist med grå 
streg. 
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Lokalitet I2:  

Dette område findes mellem Frisvad og Sig. Der ses en forhøjet modstand på op til omkring 180 ohmm, 

hvilket tyder på eksistensen af sandede lag (se Figur 11). Magasinet findes lige ved grænsen mellem det 

stærkt glacialtektonisk deformerede område mod nordvest og det mindre deformerede mod sydøst. Det 

kunne se ud som om magasinet i sig selv ikke er særligt deformeret, da det tilsyneladende er 

sammenhængende over et større område. Området er sandsynligvis ret stort, da det genfindes på begge de 

to østlige flyvelinjer. Selve magasinets oprindelse antages at være interglacialt marint sand eller 

smeltevandssand. Det befinder sig umiddelbart under et 20‐40 m tykt interglacialt lerlag. De forhøjede 

modstande ses omtrent på dybder mellem 30 og 45 m – dybest mod vest. Magasinet vurderes at være op 

til ca. 70 m tykt. 

Indtrængningsdybden (DOI lower) varierer i området, men generelt ses de pågældende lag at være 

indenfor denne. Det vurderes, at de interglaciale lag yder magasinet god beskyttelse mod forurening fra 

overfladen. Kontakten med de interglaciale lag kan dog påvirke den naturlige vandkvalitet negativt. Ingen 

boringer giver information om vandkvaliteten. 

 

Figur 11 SkyTEM flyvelinjeprofiler gennem lokalitet I2 og I3. Øverst ses de østlige profil, nederst den vestlige profil. DOI lower er 
vist med grå streg. 

Lokalitet I3:  

Dette mulige magasin findes syd for Tange mellem Lundvej og Varde Å (Figur 1). Det mulige magasin har 

samme karakteristika som I1, men ser ud til at være mindre og er datamæssigt ikke lige så velunderbygget, 

idet det ligger under DOI lower (Figur 11). Der ses en forhøjet modstand på op til omkring 135 ohmm, 
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hvilket tyder på eksistensen af sandede lag. Selve magasinets oprindelse antages at være interglacialt 

marint sand eller smeltevandssand. Det befinder sig umiddelbart under et 15‐30 m tykt interglacialt lerlag. 

De forhøjede modstande ses omtrentligt i dybder på mellem 40 og 140 m. 

Det vurderes, at de interglaciale lag yder magasinet god beskyttelse mod forurening fra overfladen. 

Kontakten med de interglaciale lag kan dog påvirke den naturlige vandkvalitet negativt. Ingen boringer 

giver information om vandkvaliteten. 

Lokalitet I4:  

Dette område findes under den nordlige del af Gellerup Plantage. Der ses forhøjede modstande på op til 

omkring 180 ohmm, hvilket tyder på eksistensen af sandede lag (se Figur 11). Magasinet i sig selv er ikke 

særligt deformeret og er tilsyneladende sammenhængende over et større område. Magasinet er stort og 

genfindes i adskillige flyvelinjer. Selve magasinets oprindelse antages at være interglacialt marint sand eller 

smeltevandssand. Det befinder sig umiddelbart under et 10‐20 m tykt interglacialt lerlag. De forhøjede 

modstande ses omtrentligt i dybder på mellem 30 og 40 m. Magasinet vurderes at være op til ca. 40 m tykt. 

Indtrængningsdybden (DOI lower) når generelt langt ned under magasinets niveau. Det vurderes, at det 

interglaciale ler yder magasinet nogen beskyttelse mod forurening fra overfladen. Kontakten med de 

interglaciale lag kan påvirke den naturlige vandkvalitet negativt. Et par markvandingsboringer står efter alt 

at dømme i kanten af magasinet og er filtersat heri (DGU nr. 121.916 og 121.579). Der findes en gammel 

vandprøve fra DGU nr. 121.579, som viser et højt fosforindhold og en bemærkning om at vandet er 

”uklart”. Hvis muligt bør der tages ny vandprøve herfra og også fra DGU nr. 121.916. De to boringer står 

meget perifert i magasinet eller evt. i tilstødende mindre magasiner (Figur 13). Vandkvaliteten kan være 

anderledes i de centrale dele af magasinet. 

 

Figur 12 SkyTEM flyvelinjeprofil gennem lokalitet I4. Nord til venstre og syd til højre. DOI lower er vist med grå streg. 
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Figur 13 Middelmodstand i kote ‐52,5 m. Lokaliseringen af de tre boringer nævnt i teksten er vist på figuren med blå prikker. 

Lokalitet I5:  

Dette område findes vest for Skonager. Der ses forhøjede modstande på op til 151 ohmm, hvilket tyder på 

eksistensen af sandede lag (se Figur 14). Magasinet i sig selv er kun svagt deformeret og er tilsyneladende 

sammenhængende over et område af en vis størrelse. Magasinet genfindes i 3‐4 flyvelinjer. Selve 

magasinets oprindelse antages at være interglacialt marint sand eller smeltevandssand. Det befinder sig 

umiddelbart under et ca. 20 m tykt interglacialt lerlag. De forhøjede modstande ses omtrentligt fra dybder 

på 65 m. Magasinet vurderes at være op til ca. 40 m tykt. 

Indtrængningsdybden (DOI lower) når generelt langt ned under magasinets niveau. Det vurderes, at det 

interglaciale ler yder magasinet god beskyttelse mod forurening fra overfladen. Kontakten med de 

interglaciale lag kan dog påvirke den naturlige vandkvalitet negativt. Et enkelt markvandingsboring 

(121.569) står i kanten af magasinet og er filtersat heri (se Figur 13 og Figur 15). Hvis muligt bør der tages 

ny vandprøve herfra fra denne boring. Boringen står meget perifert i magasinet eller evt. i et tilstødende 

magasin. Det ses på profilet i Figur 15 at magasinet hælder mod nordøst, og at det når relativt tæt på 

terræn, netop der hvor boringen er placeret (ved profilkoordinat 2800 m). 
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Figur 14 SkyTEM flyvelinjeprofiler gennem lokalitet I5 og I6. Nordøstlige flyveprofiler øverst, sydvestlige nederst. Nordvest til 
venstre og sydøst til højre. DOI lower er vist med grå streg. 
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Figur 15 Tværgående profil fra sydvest (venstre) mod nordøst (højre) gennem både I4 og I5. Bemærk at dette profil viser 
interpolererede værdier (3D resistivitetsgrid). Boring 121.916 og 121.569 ses på profilet. 

Lokalitet I6:  

Dette område findes under Varde Å ved Vagtborg. Der ses forhøjede modstande på op til omkring 160 

ohmm, hvilket tyder på eksistensen af sandede lag (se Figur 14). Magasinet i sig selv er kun svagt 

deformeret og befinder sig i en svag antiklinal under et 15‐20 m tykt lag af interglacialt ler. Det er 

tilsyneladende sammenhængende over et område af en vis størrelse. Magasinet genfindes i 3 flyvelinjer. 

Selve magasinets oprindelse antages at være interglacialt marint sand eller smeltevandssand. De forhøjede 

modstande ses omtrentligt fra dybder på 25 m. Magasinet vurderes at være op til ca. 30 m tykt. 

Indtrængningsdybden (DOI lower) når langt ned under magasinets niveau. Det vurderes, at det interglaciale 

ler yder magasinet god beskyttelse mod forurening fra overfladen. Ved åen må der også forventes at være 

opadrettet gradient. Magasinets beliggenhed i antiklinalen under leret betyder, at der ved eventuel 

indvinding fra magasinet sandsynligvis ikke vil ske nævneværdig lokal påvirkning af åen og det 

omkringliggende vådområde. Kontakten med de interglaciale lag kan dog påvirke den naturlige vandkvalitet 

negativt. En nærliggende boring 500 m mod nord (DGU nr. 121.1076) står i et lignende magasin, som 

muligvis er i kontakt med I6. Denne boring har dårlig vandkvalitet med forhøjet klorid, fosfor og NVOC.  
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Lokaliteter med magasiner i begravede dale (D) 

Lokalitet D1 

Dette område findes syd for Randsig mellem Vittarp og Orten Plantage. Der ses forhøjede modstande på op 

til omkring 120 ohmm, hvilket tyder på eksistensen af sandede lag (se Figur 4). De høje modstande ses på 

dybder mellem 100 og 150 m. De ses kun på den alleryderste ende af det vestligste nord‐syd‐gående 

flyveprofil. Måde Gruppen er ikke til stede her, hvilket tyder på borterosion eller glacialtektonik. En 

grundvandsseismisk linje (Henne3), der fra vestlig retning ender lige syd for Randsig viser ligeledes at Måde 

Gruppens lagserie brydes, og vurderet ud fra refleksionsmønsteret på denne linje, kunne det tyde på, at der 

er tale om en begravet dal. Denne dal forløber således muligvis i en NØ‐SV‐lig retning mellem Orten 

Plantage og Randsig/Vittarp. 

Længere mod sydvest ved Nybro findes to boringer (DGU nr. 112.624 og 112.934, se Figur 16), hvori Måde 

Gruppen ikke er fundet, selvom boringerne er ca. 70 m dybe. Det er muligt at disse boringer står i den 

formodede dalstruktur. De indeholder en del interglaciale lag, men vandkvaliteten er tilsyneladende god. 

Figur 16 Området med lokaliteten D1. De to boringer nævnt i teksten er vist med blå prikker og den seismiske linje Henne3 er 
vist med blå linje i den nordvestlige del af området. SkyTEM flyvelinjerne er vist med rød stiplet streg. 

Lokalitet D2 

Denne lokalitet findes sydøst for Gellerup Plantage (Figur 17). Lokaliteten relaterer sig til en begravet dal, 

som allerede er undersøgt med to boringer DGU nr. 121.1019 og 121.1591. Den fremstår som en 

højmodstandsstruktur i SkyTEM‐data (Figur 18). I figur Figur 19 ses et profil, som forløber på langs med, og 

centralt i dalen. Det ser ud til at dalfyldet er delt op i to overordnede magasiner – et øvre og et nedre. Det 

nedre ses kun i den sydvestlige del – indtil profilkoordinat 2800 m. Boring DGU nr. 121.1019 når ned i dette 

magasin, mens det – at dømme ud fra SkyTEM‐data – ikke findes der hvor DGU nr. 121.1591 er placeret. 

Det nederste filter i DGU nr. 121.1019 (fra det nederste magasin) viser meget højt saltindhold i 

grundvandet. Det øverste filter placeret i bunden af det øverste magasin viser højt jernindhold. Der er ikke 

analyser fra DGU nr. 12.1591. 
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Figur 17 Kort der viser den begravede dals forløb, lokaliteten D2 og de to undersøgelsesboringer 

 

Figur 18 Middelmodstand i kote ‐42,5 m 
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Figur 19 Profil på langs midt i den begravede dal. Sydvest til venstre og nordøst højre. Bemærk at dette profil viser 
interpolererede værdier (3D resistivitetsgrid). Undersøgelsesboringerne DGU nr. 121.1019 og 121.1591 er vist på profilet. 
Sidstnævnte er endnu ikke beskrevet. 

GEUS, d. 10. november 2015 

Flemming Jørgensen og Peter Sandersen 
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12 APPENDIX C: Tolkningstilgang – udvidelse af mo-
del ved Vittarp 



2019/2020Varde-Vittarp (Topsoil projektet)

1. Punkttolkning af mulige geologiske lagflader/elementer (2D grids)
- XYZ tolkningspunkt database og 2D grids (surfer/ascii format)

2. Fladejustering af Top Prækvartær (Top PreQ)
- Justeres under tolket bund af begravede dale (BD01-05)

3. Fladejustering af øvrige lagflader
- Øvre kvartære flader justeres under terræn og over Top PreQ (PreQ overskrives forinden med PreQ_Adj)

4. Fladejustering internt i Vittarp dalen:
- Tolkede flader til afgrænsning af forskellig geologi
- Top leret dalfyld justeres under mindre dale BD04B og C (dalflanker afskæres ved kote +10)

5.Udfyldning af voxels
a) Simpel voxeludfyldning mellem gennemgående lagflader (Måde, Arnum, Odderup, intergl, øvre kvartær)
b) Tolket bund af mindre begravede dale lokalt ved Vittarp er bestemmende i voxeludfyldning af disse dale
c) Voxels i Vittarp dal – Udfyldning ved resistivitetskontraster mellem top lerfyld og top dalmagasin (cutoff
værdier)
d) Smeltevandssand i DGU 112.934 extrapoleres i sydlig Vittarp dal (bedste/eneste datagrundlag)  voxel af
”blanks” med DS i kote -47m til -64m (i delområde syd for Vittarp afgrænset af BD04)
e) Justering og udfyld af dalsand ved BD03 i nordøst

Beskrivelsen er med fokus på den 
udvidede del af modellen mod vest 
(udført i 2019) – Tolkningerne i den 
oprindelige Varde Nord model (2017) 
fastholdes

Justering step 1 i GS3D

Justering step 2 i GS3D

Justering step 3 i GS3D

Resistivitets cut off værdier (tTEM
Vittarp):
Dl/ql: 5-45 Ohmm
di/qi: 45-70 Ohmm
Sand (fint): >70

Teknisk gennemgang af modelleringstrin – udvidet Varde-Vittarp 3D geologisk model

Justering step 4 i GS3D

Justering step 5 i GS3D
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