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Under den afsluttende del af kortlægningen 
fastlægges grundvandsmagasinernes udstræk
ning, deres sårbarhed over for forurening 
og grundvandets strømningsdynamik. Dette 
kræver ligeledes, at data sammentolkes. 

Tjeklisten 
Tjeklisten er en GEUS rapport fra 2010, 
som er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Naturstyrelsen og GEUS og bærer den lange 
titel ”Tjekliste for sammentolkning i Den Na
tionale Grundvandskortlægning” /1/. Den er 
desuden et samlet elektronisk koncept, og 
giver overblik og forslag til sammentolkninger 
i kortlægningen. Rapporten findes elektro
nisk og linker til de specialiserede faglige 
vej   ledninger: geovejledninger, kogebøger 
mv. Tjeklistens formål er at skærpe opmærk
somheden om sammentolkning og give et 
væsentligt bidrag til sikring af grundvands

kort lægningens kvalitet. 
Tjeklisten udgør det første egentlige kon

cept for sammentolkning i grundvandskort
læg ningen. I flere af de andre vejledninger til 
kortlægningens faglige arbejde, f.eks. Geovej
ledning 3 /2/ og Geovejledning 5 /3/, er sam
mentolkningen tidligere blevet beskrevet i 
mere specialiserede sammenhænge. Desuden 
er sammentolkning en grundlæggende præ
mis i SSVmetoden, hvor der foretages en in
tegreret tolkning af geofysik og oplysninger 
om lerlag i boringer til udarbejdelse af et ler
tykkelseskort /4/, se også artiklen: Geo fy sik
ken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning 
i dette nummer af Vand og Jord.

Flowdiagram for sammentolkning
I flowdiagrammet i figur 1, som er fra Tjeklis
ten /1/ ses de sammentolkninger, som foregår 
under de forskellige trin i kortlægningen. 

Sammentolkning i den Nationale 
Grundvandskortlægning

Sammentolkning af data fra grundvandskortlægningen er vigtig, da 

dette er metoden, hvorved der opnås et sammenhængende billede af 

det undersøgte områdes grundvandsforhold.  Man kan sige, at sam

mentolkning muliggør et højere vidensniveau end den viden, som de 
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I Grundvandskortlægningen arbejdes der 
med indsamling og tolkning af data under 
anvendelse af en lang række geofaglige 
un   dersøgelsesmetoder. Der anvendes geo
lo  giske undersøgelser og modellering, et 
bredt spektrum af geofysiske målemetoder, 
hydrologi, hydrogeologi, grundvandskemi 
samt geokemi. I kortlægningen skal alle 
dis se data sammentolkes. Første del af en 
grundvandskortlægning består af en gennem
gang og sammentolkning af eksisterende 
data. Her vurderes behovet for indsamling 
af supplerende data under næste del af kort
læg ningsprocessen i forhold til de identifi
cerede problemstillinger i området og den 
eksisteren de datatæthed. Vurderingen af 
behovet for nye data beskrives ved udarbej
del se af en kortlægningsstrategi, som dermed 
bygger på sammentolkning af eksisterende 
data. Kortlægningen munder bl.a. andet ud 
i opstillingen af ITbaserede modeller, der 
f.eks. skal kunne sandsynliggøre, hvordan 
grundvandet, i vandværkernes indvindingsop
lande, reagerer på forskellige påvirkninger. 
For eksempel skal både den geologiske 
mo   del og grundvandmodellen simulere 
virkeligheden så nært som muligt. Derfor 
er det vigtigt at kunne bygge og kontrollere 
dem ved hjælp af sammentolkning af flere 
forskellige, indbyrdes uafhængige datatyper. 

Figur 1. Flowdiagram, som viser de overordnede sammentolkninger der foregår under trin 1 
og 2 i den Nationale Grundvandskortlægning /1/.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  1.	  Flowdiagram,	  som	  viser	  de	  overordnede	  sammentolkninger	  der	  foregår	  under	  trin	  1	  og	  2	  i	  den	  
Nationale	  Grundvandskortlægning	  /1/.	  
	  

Definition	  på	  sammentolkning	  
Sammentolkningen	  kan	  bidrage	  til	  en	  bedre	  forståelse	  af	  de	  geologiske,	  hydrologiske	  og	  geokemiske	  
processer,	  der	  er	  foregået.	  Sammentolkningen	  af	  flere	  typer	  data	  (geofysiske,	  geologiske,	  hydrauliske,	  
geokemiske	  mv.)	  giver	  det	  bedst	  mulige	  billede	  af	  forholdene	  i	  kortlægningsområdet.	  Den	  kan	  understøtte	  
hypoteserne	  om	  forholdene	  i	  et	  område.	  
	  
Det	  modsatte	  kan	  også	  være	  tilfældet.	  Sammentolkning	  eller	  sammenstilling	  viser,	  at	  forskellige	  
datatyper	  er	  i	  modstrid	  med	  hinanden,	  i	  den	  forstand	  at	  den	  ene	  datatype	  peger	  på,	  at	  der	  er	  
foregået	  processer	  her,	  som	  den	  anden	  datatype	  viser	  er	  mindre	  sandsynlige.	  Årsagerne	  hertil	  kan	  
være	  mange,	  og	  udfordringen	  for	  en	  troværdig	  kortlægning	  består	  i	  at	  forklare	  og	  forene	  tilsyneladende	  
modsætninger.	  
	  
Hvad	  er	  sammentolkning?	  
	  

• At	  tage	  to	  eller	  flere	  slags	  data	  og	  tænke	  dem	  sammen	  og	  få	  mere	  viden	  ud	  af	  dem	  
• Sammentolkning	  foregår	  ideelt	  set	  i	  en	  iterativ	  proces	  i	  hele	  kortlægningen	  

	  
	  
Et	  vigtigt	  eksempel	  kunne	  være,	  at	  der	  er	  målt	  nitrat	  i	  et	  dybtliggende	  grundvandsmagasin	  i	  et	  
område	  hvor	  de	  eksisterende	  boringer	  og	  den	  geologiske	  forståelsesmodel	  tyder	  på,	  at	  der	  findes	  
betydelige	  dæklag	  af	  ler	  over	  magasinet.	  Hvis	  årsagen	  ikke	  er	  fejl	  i	  data,	  er	  det	  sandsynligt,	  at	  
forståelsesmodellen	  bør	  tænkes	  igennem	  igen,	  og	  at	  der	  mangler	  noget	  viden	  her.	  Yderligere	  
kortlægning	  vil	  måske	  afsløre	  ”huller”	  i	  dæklagene,	  eller	  at	  det	  nitratholdige	  grundvand	  strømmer	  
fra	  naboområder	  med	  ringe	  lerdæklag,	  ind	  under	  områder	  med	  større	  mægtigheder	  af	  lerdæklag.	  
	  
Sammentolkning	  undervejs	  i	  kortlægningen	  kan	  altså	  støtte	  udpegningen	  af	  områder,	  hvor	  der	  er	  brug	  for	  
mere	  kortlægning.	  Dette	  er	  en	  nyttig	  information	  under	  udarbejdelsen	  af	  en	  strategi	  for	  den	  videre	  
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Under trin 1 sker der en sammentolkning af 
eksisterende data i forskellige deldiscipliner: 
overblik over hydrologisk opland, geolo
gisk forståelsesmodel og kemisk model på 
eksisterende data. Disse tolkninger danner 
grundlag for en kortlægningsstrategi, hvor 
datahuller og behov for nye data beskrives. 
Under trin 2b foregår sammentolkningen ved, 
at de nyindsamlede grundvandskortlægnings
data sammenstilles. Det kan f.eks. være 
nye informationer fra boringer, geofysiske 
må linger, vand og geokemiske målinger, 
prø vepumpninger og pejlinger. I sidste 
del af trin 2 kortlægningen (trin 2b) sker 
der sammentolk ning af alle kortlægnings
re sultaterne fra: den geofysiske tolkning, 
un dersøgelsesboringer, rumlig geologisk 
model, hydrostratigrafiske model, hydrogeo
kemiske model, hydrologiske temaer, grund
vandsmodel og validering. Alle disse sammen
tolkninger danner grundlag for den endelige 
syntese af kortlægningsresultaterne, som bl.a. 
foregår når grundvandsmagasinernes nitrat
sårbarhed bliver vurderet.

Definition på sammentolkning
Sammentolkningen kan bidrage til en bedre 
forståelse af de geologiske, hydrologiske og 
geokemiske processer, der er foregået. Sam
mentolkningen af flere typer data (geofysiske, 
geologiske, hydrauliske, geokemiske mv.) 
giver det bedst mulige billede af forholdene 
i kortlægningsområdet. Den kan understøtte 
hypoteserne om forholdene i et område.

Det modsatte kan også være tilfældet. Sam
mentolkning eller sammenstilling viser, at for
skellige datatyper er i modstrid med hinan
den, i den forstand at den ene datatype peger 
på, at der er foregået processer her, som den 
anden datatype viser er mindre sandsynlige. 
Årsagerne hertil kan være mange, og udfor
dringen for en troværdig kortlægning består i 
at forklare og forene tilsyneladende modsæt
ninger.

Et vigtigt eksempel kunne være, at der er 

målt nitrat i et dybtliggende grundvandsmaga
sin i et område hvor de eksisterende borin ger 
og den geologiske forståelsesmodel tyder på, 
at der findes betydelige dæklag af ler over ma
gasinet. Hvis årsagen ikke er fejl i data, er det 
sandsynligt, at forståelsesmodellen bør tænkes 
igennem igen, og at der mangler noget viden 
her. Yderligere kortlægning vil må ske afsløre 
”huller” i dæklagene, eller at det nitratholdige 
grundvand strømmer fra nabo om råder med 
ringe lerdæklag, ind under områder med 
større mægtigheder af lerdæklag.

Sammentolkning undervejs i kortlægningen 
kan altså støtte udpegningen af områder, hvor 
der er brug for mere kortlægning. Dette er en 
nyttig information under udarbejdelsen af en 
strategi for den videre kortlægning. Sammen
tolkning bør ideelt set under hele kortlæg
nings forløbet køre som en gentagen iterativ 
proces med passende ændringer, hver gang 
der ses væsentlige forskelle mellem konkrete 
observationer og opstillede modeller.

Sammentolkning af data fra nye  
undersøgelsesboringer
Et vigtigt eksempel er sammentolkning af 
data fra undersøgelsesboringer. Formålet med 
udførelse af nye undersøgelsesboringer er at 
øge den generelle datatæthed i kortlægnings
området samt opnå lokal detaljeret forståelse 
for de hydrogeologiske og hydrogeokemiske 

forhold. Data fra nye undersøgelsesboringer 
er også vigtig i forhold til tolkning af geofysi
ske målinger.

De indsamlede data fra de nye undersø gel
sesboringer indeholder ofte den mest detal je
rede viden på lokal skala i kortlægningsområ
det. Det er vigtigt at udnytte infor mationerne i 
de indsamlede data fuldt ud ved sammentolk
ning af data. Sammentolkning af data fra nye 
undersøgelsesboringer kan foregå ved opteg
ning af 1Dprofilsnit, som vist i figur 2, for et 
ca. 100 meter mægtigt (tykt) grundvandsma
gasin bestående af kvartære smeltevandsaflej
ringer afsat i en begravet dal /5/. Sammentolk
ningen af dataene i ca. 70 meters dybde viser 
god overensstemmelse mellem forekomst af 
nitrat i iltede jordlag under reducerede jord
lag, lav nitratreduktionskapa citet, stor simule
ret grundvandsstrømning, stor udvaskning af 
kalk i grundvandssedimentet og lave koncen
trationer af arsen i grundvandet. 

Hvorfor er sammentolkning 
vigtig?
•	 Skaber	overblik
•	 Medfører	bedre	udnyttelse	af	in-
formationer	i	data

•	 Viser,	at	tolkningen	af	forskellige	
datatyper	er	i	modstrid	eller	i	over-
ensstemmelse	med	hinanden

•	 Danner	grundlag	for	en	kortlæg-
ningsstrategi

•	 Validerer	en	tolkning	f.eks.	en	
geo	logisk	model	eller	en	grund-
vandsmodel

•	 Danner	grundlag	for	vurdering	af	
nitratsårbarhed

Hvad er Tjeklisten?
•	 Et	samlet	elektronisk	koncept	
med	forslag	til	sammentolkninger

•	 Der	linkes	til	geovejledninger	og	
kogebøger	til	grundvandskortlæg-
ningen

•	 http://gk.geus.info/grundvands-
kortlaegning/index.html

Grundvandsstrømningen (model 25. feb.), som ligger til grund for beregning af 
nitratreduktionskapaciteten, fremgår af figuren. Det ses, at der fra 40-110 m under terræn er 
simuleret en forholdsvis stor gennemstrømning (ca. 4 m/år) ved boringen. Nitratindholdet i filter 2 
(72-74 m under terræn), og den beregnede, lave nitratreduktionskapacitet i boringen, understøtter 
resultatet fra den hydrologiske model.  

Mineralogiske undersøgelser (udført af SESAM) af sedimentprøver fra boringen viser en meget stor 
kalkudvaskning i smeltevandssandet. Resultatet stemmer fint med de vandkemiske resultater, som 
viser nitrat i stor dybde, og beregningerne af den lave nitratreduktionskapacitet.

Fig. 2 Data og tolkede redoxgrænser (rød: iltede og grøn: reducerede) fra undersøgelses-
boringer i 1D-profil /1/ og /5/.

Den nationale grundvandskortlægning 
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Den nationale grundvandskortlægning 

Sammentolkning af data i et  
2D-profilsnit
Sammentolkning af data langs et 2Dprofilsnit 
er et andet eksempel på en vigtig sammen
tolk ning, der bruges som et redskab i 
kort   lægningen til tolkning og formidling af 
resultaterne. Det er ofte en fordel at optegne 
profilsnittene i hånden, pga. den kogniti ve 
tolkning af placeringen af laggrænser og 
fron    ter. I det viste eksempel i figur 3 er ni
trat frontens beliggenhed f.eks. tolket til at 
være sammenfaldende med overkanten af 
dæklagene. Selve sammentolkningen, med 
tolkningen af laggrænser og fronter, foretages 
i en iterativ proces, hvor informationer i alle 
relevante data inddrages. Ofte kan det være 
nødvendig at forkaste de indledende koncep
tuelle modeller. Samtidig skal der findes et 
passende niveau af generalisering og detalje
ring i forhold til heterogeniteten af de hydro
geokemiske forhold.

Vurdering af nitratsårbarhed ved 
sammentolkning
I den afsluttende fase af kortlægningen fo
re   går den endelige sammentolkning eller 
syntese af data ved vurdering af grundvands
magasinernes nitratsårbarhed /6/. Ved vurde
ring af nitratsårbarheden skal geofysiske, 
geo logiske, hydrologiske og kemiske data 
sammentolkes. Grundvandsmagasinernes 
nitratsårbarhed opfattes som en funktion af 
følgende 4 betydende faktorer:
• Drikkevandsressourcens kvalitet,
• Egenskaber ved dæklag,
• Egenskaber ved grundvandsmagasinet og
• Grundvandets strømningsforhold.

Dette er på figur 4 illustreret skematisk i 
tre trin. Her danner geofysiske, kemiske, hy
drologiske og geologiske kortlægningsresul
tater fundamentet til tolkningen og beskrivel
sen af de 4 betydende faktorer. Her er det 
meget vigtigt, at delresultaterne fra kortlæg
ningen ikke står alene, men tolkes i sammen
hæng med alle resultaterne fra de andre fag
om råder. 

Selve sammentolkningen og vurderingen af 
nitratsårbarheden kan illustreres ved en prin
cipskitse for et lokalt område som vist i figur 
5 /5/. Området er et stort og vidt forgrenet 
område, som er beliggende ved Harlev ca. 10 
km vest for Århus. Den sydlige afgrænsning af 

Hvad er sammentolkning?
•	 At	tage	to	eller	flere	slags	data	og	
tænke	dem	sammen	og	få	mere	
viden	ud	af	dem

•	 Sammentolkning	foregår	ideelt	
set	i	en	iterativ	proces	i	hele	kort-
lægningen

Fig. 3 Sammentolkning af geologiske og kemiske oplysninger i et 2D-profilsnit /1/ og /5/.
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området er nordflanken af Århus Ådalen. Om
rådet udgøres hovedsageligt af et meget kupe
ret morænelandskab, som er gennemskåret af 
Århus Å og erosionskløfter ned mod ådalen. 
En stor del af arealanvendelsen er landbrug, 
især i den nordøstlige del. Den centrale del er 
domineret af en stor golfbane og i den syd øst
lige udløber findes flere lossepladser bl.a. Ed
slev Losseplads.

Området ligger ved den sydlige flanke af en 
dyb begravet dalstruktur, Brabranddalen. Der 
er store vandindvindingsinteresser inden for 
området på Åbo Kildeplads ved Åboværket. 
Desuden ligger Tåstrup Vandværks boringer 
inden for den nordvestligste del af området. 

Der er forholdsvis mange oplysninger om 
vandkemi og nitratfrontens beliggenhed i om
rådet, især på grund af de mange indvindings
boringer i området. Nitratfronten ligger ca. 

025 m under terræn. Det vil sige, at der nogle 
steder er reducerede forhold helt til terræn, 
mens der andre steder er nitratholdigt grund
vand i det øvre grundvandsmagasin. Der er 
desuden i flere af de aktive indvindingsborin
ger ved Åbo Kildeplads fundet et højt og sti
gende sulfatindhold (op til 160 mg sulfat pr. 
l). Dette indikerer, at indvindingen forcerer 
omsætningen af pyrit i indvindingsboringer
nes nærhed. Der er i den vestlige del af områ
det målt et nitratindhold på 2045 mg/l i iltet/
anoxisk grundvand ved en markvandingsbo
ring og ved en af de to indvindingsboringer 
ved Tåstrup Vandværk. I begge boringer er 
der desuden fundet BAM. 

Boringerne ved Åbo Kildeplads er alle filter
sat i den reducerede og nitratfrie del af grund
vandsmagasinet. I 6 af de 7 aktive indvindings
boringer ved Åbo Kildeplads er der fund af et 
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eller flere af pesticiderne BAM, dichlorprop, 
mechlorprop og 4CPP. Desuden viser arsen
analyser, at indholdet i grundvandet er for hø
jet i forhold til grænseværdien i flere af bo rin
gerne ved Åbo Kildeplads. Derudover er 
klo ridindholdet relativt højt i den vestlige del 
af området (op til 110 mg/l).

Principskitsen vist i figur 5 illustrerer resul
tatet af sammentolkningen af data i forbind
else med vurderingen af nitratsårbarheden af 
magasinet i området. Med principskitsen kan 
de vigtigste forhold omkring vurderingen af 
nitratsårbarheden på en overskuelig måde 
formidles til den efterfølgende indsatsplan
lægning.

Hvordan sikres sammentolkningen i 
Grundvandskortlægningen?
Det er angivet i Naturstyrelsens Kvalitets le del
sessystem, som indeholder faste procedurer 
for de enkelte faser af et kortlægningsprojekt, 
at der tages udgangspunkt i Geovejledning
erne og Tjeklisten for sammentolkning, når 
den enkelte kortlægnings fremgangsmåde 
planlægges.

Selve kortlægningsarbejdet udføres for 
langt størstedelens vedkommende af rådgi
ven de ingeniørfirmaer valgt efter udbud af 
opgaverne. Udbuddene kan omfatte en kelt
stå ende opgaver som f.eks. tolkning af en 
Sky TEMkortlægning i et område, men inde
holder typisk flere forskellige typer kortlæg
ningsarbejder inden for samme område.

Rådgiverne bliver derfor i udbudsmaterialet 
bedt om at beskrive, hvorledes de sikrer, at 
de forskellige korlægningsresultater sammen
tolkes og anvendes på en fagligt forsvarlig og 
sammenhængende måde.  

Naturstyrelsen stiller krav om, at kvalitets

sikringen for den samlede opgave omfatter 
kontrol af samhørighed og overensstemmelse 
mellem resultater og konklusioner for projek
tets enkelte delopgaver. Naturstyrelsen for
venter, at det af rådgiverens beskrivelse af op
gaveløsningen i tilbudsmaterialet klart 
frem   går, hvorledes sammentolkning af de for
skellige faglige data og tolkninger sikres i pro
jektforløbet.

Konklusion og perspektivering
Der er ingen tvivl om, at sammentolkning af 
kortlægningsresultaterne både på forskellige 
trin undervejs i kortlægningen og i den afslut
tende fase er uhyre vigtig for en detaljeret 
succesfuld grundvandskortlægning. Ved sam
mentolkning vurderes resultaterne fra de en
kelte anvendte fagdiscipliner i forhold til hin
anden. Sammentolkningen bruges dermed 
til at validere og eventuelt til at kalibrere 
tolk ningen af data. I den Nationale Grund
vandskortlægning sikres der fokus på sam
mentolkningen, når opgaverne udbydes til 
private rådgivningsfirmaer. Det er både vigtigt 
at sammentolkningen udføres undervejs i 
grundvandskortlægningen og ikke mindst, 
at den dokumenteres i redegørelserne f.eks. 
ved optegning af 1D og 2Dprofilsnit af den 
tolkede geologiske og hydrogeokemiske 
situation i det undersøgte område. Dermed 
sikres det, at kortlægningsresultaterne på en 
overskuelig måde kan videreformidles til ind
satsplanlægningen.
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Fig. 4 Skematisk illustra-
tion af sammentolkningen 
af kortlægningsdata ved 
vurdering af nitratsårbar-
hed /6/.
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Fig. 5 Sammentolkning af data i et lokalt område (kaldet E i 
redegørelsen) i Brabranddalen ved Aarhus /5/.
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Figur 10.2.9 Principskitse for område E med stor nitratsårbarhed i Indsatsområde Åbo

Område F er et meget irregulært område mellem Åbo/Ormslev i nord, motorvej E45 nord for 
Edslev i vest og nordvest for Kolt i syd og øst. Det er kun den sydlige del af område F, som ligger i 
Indsatsområde Åbo (se figur 10.2.10). Området er præget af landbrug. Området gennemskæres af 
flere motorvejsstrækninger. Terrænet ligger højest længst mod sydøst (ca. kote 80 ved Hørning) og 
falder ret jævnt mod vest til ca. 50 m. Mod nordvest falder terrænet ret brat ned mod Århus Ådalen 
(ca. 25 m). 

Signaturforklaring: 
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