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Indledning 

Hermed fremsendes en kort rapport med resultatet af div. geofysiske borehulslogs udført 
for Københavns Vand den 29. marts 2001, i 2 nye undersøgelsesboringer DGU nr. 200. 
4715, KV nr. 2A og boring 200.4716, KV nr. 8A, beliggende ved Harrestrup å kilde 3. 
Som bilag er vedlagt borerapporter med den geologiske beskrivelse af det opborede mate
riale. Boringsbeskrivelserne er udført af boreprøvelaboratoriet ved GEUS. 

Boring DGU nr. 200.4715 (2A) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen der er ca. 51 m dyb, er udbygget med 0 = 350 mm jernforerør til ca. 14 m.u.t. og 
med toppen af røret ca. 1, 10 m.o.t.. Som målepunkt (MP) ved undersøgelsen er brugt ter
ræn. Vandspejlet i ro står ca. 8.05 m.u.MP, og ved pumpning på boringen med ca. 36 
m3/time synker vandspejlet til ca. 14,54 m.u.MP. Boringen har således en specifik ydelse 
på ca. 6 m3/time/m afsænkning, hvilket er udmærket. 

Geologi iflg. borerapport 

Fra terræn til ca. 12,5 m.u.t. er formationen beskrevet som stærkt leret muld med plantere
ster til ca. 0,3 m.u.t. og herunder kalkholdig moræneler med varierende indhold af sand silt 
og grus. Fra ca. 12,5 m.u.t. til ca. 40 m.u.t. er bjergarten beskrevet som en hård, flintholdig 
og sandet kalksandskalk, og fra 40 m.u.t. til boringens bund ca. 50 m.u.t. som en meget 
blød, flintholdig og stærkt slammet skrivekridt. 

Geofysiske borehulslogs 

Der er udført følgende geofysiske borehulslogs i boring 2A (figur 1): Gammalog, indukti
onslog, resistivitetslog, temperatur- ledningsevnelogs med- og uden pumpning, kaliberlog 
og flowlog med- og uden pumpning. 

Gammalog 

Loggen viser en sandet moræneler til ca. 8 m.u.t., med et noget større sandindhold fra ca. 
8 til 14 m.u.t., hvor grænsen til den underliggende kalk tydeligt ses. Fra ca. 14 m til ca. 30 
m.u.t. er kalken meget ensartet med en lav gammastråling på< 10 cps" Fra 30 m.u.t. og 
dybere ses en lidt højere strålingsintensitet med enkelte peaks til ca. 15 cps. (ca. 35 m.u.t. 
og dybere). Den højere stråling indikerer tynde zoner med et højere indhold af slamkalk 
(mergel). 
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Well Name: DGU nr. 200.4715, Kilde 3 bor 2 A, København Vand 
Location: Harrestrup 
Elevation: 0 Reference: Terræn 

Metres Garrma Induktion Resistivitet Te Q=0 Ledn Q=O Kaliber Flow Q= 36m3 
0 (cps) 50 0 (mS/m) 50 0 (ohmm;200 8 (C) 12 0 (mS/m)200 0 (mm) 600 0 (%) 100 

dn Q=36m3 
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Induktionslog 

Formationsledningsevnen ligger meget konstant omkring 10 mS/m fra toppen af kalken til 
ca. 42 m.u.t., hvor der, som på gammaloggen, ses en tydelig peak (17 mS/m) ved ca. 35 
m.u.t. og også en lidt højere ledningsevne fra 38 - 40 m.u.t.. Fra ca. 42 m.u.t. til boringens 
bund er ledningsevnen svagt stigende i kridtformationen, med et maksimum på ca. 25 
mS/m ca. 49 m.u.t. Ved ca. 47,5 m og 49 m.u.t. ses 2 tydelige peaks i kridtformationen, 
hvilket kunne indikere mergellag. Det samme ses, som tidligere nævnt, i kalkformationen 
ca. 35 m.u.t. Kalk/kridt grænsen ligger ca. 42,5 m.u.t. 

Resistivitetslog 

Formations-modstanden svinger omkring 70-110 ohmm hele vejen ned i kalkformationen 
for på det sidste stykke ca. 42,5 m.u.t. og til boringens bund, at blive lavere og mere ens
artet i kridtformationen. De højere peaks kan indikere flintlag, mens den lave modstand i 
zonen ca. 35 m.u.t. som angivet på induktionsloggen (højere ledningsevne) angiver et 
mergellag. Det samme mønster ses ca. 47,5 m.u.t. 

Temperaturlog med- og uden pumpning 

Temperaturen både med- og uden pumpning ligger meget konstant omkring 9,8-10°C. 

Ledningsevnelog med- og uden pumpning 

Ledningsevnen både med- og uden pumpning ligger meget konstant omkring 55 - 60 
mS/m, hvilket er af normal str. orden for grundvand. Der ses en lille stigning i ledningsev
nen lige under forerøret, men dette kan skyldes jernforerøret. 

Kaliberlog 

Jernforerøret er, under nedpresningen, blevet lidt deformeret i intervallet ca. 4 m - 8 m.u.t., 
hvor den indre diameter går fra de oprindelige ca. 360 mm til ca. 330 mm. 
Kalkboringens diameter er lige underforerøret fra ca. 14-18 m.u.t. ca. 360 mm for nedad 
at snævre lidt ind til en diameter på ca. 300 mm, dog med enkelte kaviteter eller sprækker 
til ca. 380 mm. 

Flowlog 

Ca. 80% af indstrømningen sker i intervallet 14 - 18 m.u.t. og de sidste 20% kommer ho
vedsagelig fra en zone ca. 22 m.u.t.. 
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Sammenfatning 

Der er mindre divergenser mellem den geologiske beskrivelse i borerapporten og de geo

fysiske logdata. Borehulslags placerer de forskellige grænser mellem formationerne mere 
præsist, end det er muligt på sedimentprøver der er udtaget med 5 m intervaller. Desuden 

får man på gammaloggen en bedre vurdering af ler/sand indholdet i morænematerialet. 

Dette ses specielt i intervallet fra 8 m - 14 m.u.t., hvor morænen er tydeligt mere sandet 

end det fremgår af borerapporten. Af resistivitetslog data ses det ligeledes tydeligt, at 
kalk/kridt grænsen skal flyttes fra ca. 40 m.u.t. (borerapporten) til ca. 43 m.u.t.. 

Af logdata ser man også de "markante" peaks der indikerer mergellag, ved ca. 35 m.u.t. i 
kalken, og ved 47,5 m og 49 m.u.t. i kridtet. 

Forerøret er kun sat ca. 1 meter ned i kalken og det ville være en yderligere sikkerhed mod 

forurening fra terræn, hvis røret blev sat yderligere ca. 3 m. ned i kalkformationen. Dette 

burde også gøres, med begrundelse i, at man ved en indvinding på ca. 36 m3/time, af
sænker vandspejlet (14,54 m.u.t.) ned under det nuværende forerør 14 m.u.t, og også ned 
under top kalk, hvilket eventuelt, på et senere tidspunkt, kan give problemer med Nikkel. 

En lukning af yderligere 3 m af kalkreservoiret vil nedsætte boringens ydelse, men dette 
skønnes ikke at have den store betydning, da indvindingen iflg. KV maksimalt skal være 

ca. 20 m3/time pr. boring. 

Boring DGU nr. 200.4716 (KV nr. 8A) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen der er ca. 51 m dyb, er udbygget med 0 = 350 mm jernforerør til ca. 16,40 m.u.t. 

og med toppen af røret ca. 1,00 m.o.t.. Som målepunkt (MP) ved undersøgelsen er brugt 

terræn. Vandspejlet i ro står ca. 8,56 m.u.MP, og ved pumpning på boringen med ca. 36 

m3/time synker vandspejlet til ca. 10,55 m.u.MP. Boringen har således en specifik ydelse 

på ca. 18 m3/time/m afsænkning, hvilket er flot. 

Geologi i flg. borerapport. 

Fra terræn til ca. 0,5 m.u.t. ses et muldlag, svagt leret, kalkholdigt og med planterester, og 

herunder til ca. 12 m.u.t. siltet, sandet og kalkholdig moræneler. Fra ca. 12 m -16 m.u.t. er 
sedimentet beskrevet som smeltevandsgrus, som specielt i den dybeste del er stærkt 
kalkholdig med sten af kalk og flint. Fra ca. 16 m til 20 m.u.t. ses en meget blød, stærkt 
slammet og svagt flintholdig slamkalk, og herunder til ca. 40 m.u.t. en hård, flintholdig og 
sandet kalksandskalk. De sidste 10 meter (40 - 50 m.u.t.) er beskrevet som meget blød, 

stærkt slammet og flintholdig (sort flint) skrivekridt. 
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Well Name: DGU nr. 200.4716, Kilde 3 bor 8 A, Københavns Vand 
Location: Harrestrup 

Elevation: 0 Reference: Terræn 

Metres Garmia Induktion Resistivet Te Q=O Ledn Q=O Kaliber Flow Q=36m3 
0 (cps) 50 0 (mS/m) 50 0 (ohmm;200 8 (mm) 600 0 
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Geofysiske borehulslogs 

Der er udført følgende geofysiske borehulslags i boring 8A (figur 2): Gammalog, indukti
onslog, resistivitetslog, temperatur- ledningsevnelags med- og uden pumpning, kaliberlog 
og flowlog med- og uden pumpning. 

Gammalog 

Loggen viser sandet moræneler til ca. 7 m.u.t. og herfra til ca. 15 m.u.t. morænesand med 

et indslag af smeltevandssand/grus ved ca. 10 m.u.t.. Fra ca. 15 m.u.t. til ca. 28 m.u.t. ses 
en meget ensartet kalkformation og herunder ses en lille stigning i gammastrålingen der 

kan betyde en mere slammet kalk. Ved ca. 34 m.u.t. og igen ca. 47,5 m.u.t. kan man med 
lidt god vilje se to peaks (marker horisonter), hvoraf den øverste (34 m.u.t.) dog tydeligere 

ses i boring 2A. Grænsen mellem kalk/kridt er ikke tydeligt angivet af gammaloggen. 

Induktionslog 

Loggen viser en ret ensartet formationsledningsevne på ca. 1 O - 15 mS/m ned til ca. 41,5 
m.u.t. for herunder at stige til ca. 25 mS/m ved boringens bund. Ved ca. 46,5 m, 47,5 m og 

ca. 49 m.u.t. er der tydelige peaks der tilsvarende er set i boring 2A. 

Resistivitetslog 

Formations-modstanden svinger omkring 70 - 110 ohmm hele vejen ned i kalkformationen 

for på det sidste stykke ca. 41,5 m.u.t. og til boringens bund, at blive lavere og mere ens

artet i kridtformationen. De højere peaks kan indikere flintlag f.eks. ses en meget markant 

høj modstand ca. 20 m.u.t., mens den lave modstand i zonen ca. 34 m.u.t. som angivet på 

induktionsloggen (højere ledningsevne) angiver et mergellag. Det samme mønster ses ca. 

46,5 m og 47,5 m.u.t.. 

Temperaturlog med- og uden pumpning. 

Temperaturen både med- og uden pumpning ligger meget konstant omkring 9,8 - 10°C, 

hvilket indikerer at hele profilet er strømningsaktivt, skønt intervallet under 20 m.u.t. ikke 

bidrager væsentligt til boringens ydelse. 

Ledningsevnelog med- og uden pumpning 

Ledningsevnen både med- og uden pumpning ligger meget konstant omkring 55 - 60 
mS/m, hvilket er af normal str. orden for grundvand. Der ses en lille stigning i ledningsev

nen lige under forerøret, men dette kan skyldes jernforerøret. 
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Kaliberlog 

Som i boring 2A viser loggen, at der i forbindelse med nedpresningen, er sket en deforma
tion af jernforerøret, her i intervallet ca. 5 m - 10 m.u.t. og fra ca. 15-16,4 m.u.t.. 
Kalkboringens diameter er i intervallet fra ca. 16,4 m (lige under forerøret) til ca. 20 m.u.t. 
360 mm, og fra ca. 20 m.u.t. til boringens bund ca. 50 m.u.t. er diameteren skrumpet til ca. 
300 mm. Der er enkelte mindre kaviteter ca. 18, 20 og 23 m.u.t. og en "større" kavitet, Ø = 
420 mm ca. 46,5 m.u.t., eller hvor der er registreret et "mergellag". Den relativt "urolige" 
zone lige under forerøret indikerer en opsprækket kalk. 

Flowlog 

Flowloggen viser i intervallet 20 m - 30 m.u.t. et meget uregelmæssigt strømningsmønster 
der ikke er betinget af borehullets diameter. Der skønnes at være en mindre indstrømning 
(10 - 15%) i ovennævnte interval, med et mindre tilskud (5 - 10%) i intervallet 19 m - 20 
m.u.t. og med de sidste ca. 75% indstrømning i intervallet 18 m -19 m.u.t.. 

Sammenfatning 

Som i boring 2A ses også for boring 8A divergenser fra borerapportens laggrænser og de 
grænser borehulslogs angiver. Og specielt også sammensætningen af den kvartære lagse
rie med moræneler til ca. 7,5 m.u.t., og herunder til ca.15 m.u.t. leret morænesand med et 
indslag af smeltevandssand/grus ved ca. 10 m.u.t. Der er således ikke indikationer på et 
lag smeltevandsgrus fra ca. 12 m - 16 m.u.t., som angivet i borerapporten. Kalk/kridt 
grænsen flyttes på baggrund af induktions/resistivitetslogs ca. 1,5 m ned, til ca. 41,5 m.u.t.. 
Desuden ses de samme "mergellag" (markerhorisonter) ca. 34 m.u.t. i kalken og 47,5 
m.u.t. i kridtet, som også er angivet i boring 2A (ca. 35m og 47,5 m.u.t.) 
Forerøret kan, i flg. flowlog data, sættes yderligere 1,5 m ned i kalkformationen, uden at 

det forventes at give problemer for boringens ydelse. 
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Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskre'Æt 3/4 2001 Side 1 

~ BORE RAPPORT DGU arkivnr: 200. 4715 
G E U S 

Borested : Harrestrup Kommune: 
2740 Sko~unde Amt 

Boringsdato : 28/3 2001 Boringsdybde : 50 meter Terrænkote : 

Brøndborer : Københa\tT1s Vandforsyning 
MOB-nr 

Prøver 
- modtaget : 30/4 2001 antal : 12 

BB-journr 
BB-born r : 2a 

Formål 
Anvendelse 
Boremetode : 

ml 

ml 

kk 

kk 

- beskrevet : 2/4 2001 af : AGR 
- antal gemt: 0 

Kortblad : 1513 INV Datum : ED50 
UTM-zone : 32 Koordinatkilde : GEUS 
UTM-koord. : 712482, 6178161 Koordinatmetode : Afst. fra kortkanter 

Kronostratigraf i 

meter u.t. Klimastratigrafi I 
I Dannelsesrriljø I 
0 MU..D, stærk leret, svagt gruset, indh. af planterester, rrørk brun , kalkholdig. (muld). Prøve -

I 

I 

-

.... 

.... 

udtaget ved .3 m gig gi 

o.55 LER, stærk sandet, siltet, gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler" . Prøve udtaget ved 
1.5 m 

1-7 LER, siltet, sandet, gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler". Prøve udtaget ved 5 m. 

6 LER, ret fedt, sandet, svagt siltet, svagt gruset, rrørk gråbrun, kalkholdig, "moræneler". Prøve 
udtaget ved 10 m 

12-5 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, hvidgrå, "kalksandskalk" . Prøve udtaget ved 15 m. m 

15 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig , sandet, hvidgrå, få bryozoer, "kalksandskalk". Prøve udtage 
ved20 m 

20 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig , sandet, hvidgrå, "kalksandskalk'' . Prøve udtaget ved 25 m. 

25 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, hvidgrå, "kalksandskalk'' . Prøve udtaget ved 30 m. 

30 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, lys grå, "kalksandskalk". Prøve udtaget ved 35 m. 

.... 35 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, grå, "kalksandskalk". Prøve udtaget ved 40 m 

40 KALK/KRIDT, meget blød, stærkt slarrrnet, flint-holdig, få klumper af kalk, lys grå, 
"skrivekridt" , Udført: forarrinifer analyse. Prøve udtaget ved 45 m. Note: slamklumper af 
grå kalk, i analyseslemningen bryozoer og fragmenter af søpindsvine pigge, flinten 
sortgrå, biostrat. Jan Audun Rasmussen GEUS. 

10 

15 

0 

5 

0 

fortsættes .. 



Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskre-.et 3/4 2001 Side 2 

,!f!, BORE RAPPORT DGU arkivnr: 200. 4715 
G E U S 

meter u.t. 
I 

1--------5,-,,kr-·40 KALK/KRIDT, meget blød, stærkt slarrrnet, flint-holdig, få klurrper af kalk, lys grå, 
"skrivekridt", Udført: foraninifer analyse. A'øve udtaget ved 45 m. Note: slamklurrper af 
grå kalk, i analyseslemningen bryozoer og fragmenter af søpindsvine pigge, flinten 
sortgrå, biostrat. Jan Audun Rasmussen GEUS. 

--45 KALK/KRIDT, meget blød, stærkt slarrrnet, få klurrper af kalk, lys grå, "skrivekridt". A'øve 
udtaget ved 50 m. Note: slamklurrper af grå kalk. 

so------------' 

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi) 

meter u.t. 

0 - 0.6 terrigen - postglacial 
0.6 - 12.5 glacigen - glacial - danien 

12.5 - 40 marin - danien 
40 - 45 marin - maastrichtien 
45 - 50 marin - maastrichtien 

0 

5 

0 



Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskrevet 3/4 2001 Side 1 

~ BORE RAPPORT DGU arkivnr : 200. 4716 
G E U S 

Borested : Harrestrup Kommune : 
2740 Sko~unde Amt 

Boringsdato : 22/3 2001 Boringsdybde : 50 meter Terrænkote : 

Brøndborer : Københa'A1s Vandforsyning 
MOB-nr 

Prøver 
- modtaget : 30/4 2001 antal : 13 

BB-journr 
BB-born r : 8a 

Formål 
Anvendelse 
Boremetode : 

Kortblad : 1513 INV 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 712630, 6178239 

rreter u.t. 
I 

- beskrevet : 2/4 2001 af : AGR 
- antal gemt: 0 

Datum : ED50 
Koordinatkilde : GEUS 
Koordinatmetode : Afst. fra kortkanter 

1-----------1 O MU..D, svagt leret, svagt indh. af planterester, rrørk brun, kalkholdig. (rruld). 

Kronostratigraf i 
Klimastratigrafi I 

Dannelsesniljø I 
gig gi 

ml o.5 LER, siltet, svagt sandet, svagt gruset, oliven, forvitret, kalkholdig, "moræneler". 
Laggrænse skønnet. Prøve udtaget ved 1 m. 

ml 2-5 LER, siltet, sandet, gråbrun, kalkholdig, "moræneler" . Prøve udtaget ved 5 m. 

ml 5 LER, siltet, sandet, gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler" . A'øve udtaget ved 10 m 

12 GRUS, rrest fint, gråbrun, kalkholdig, "srreltevandsgrus" . Prøve udtaget ved 15 m 

15-6 GRUS, usorteret, stenet, lys gråbrun, stærkt indh. af bjergartsfragrrenter, stærkt 
kalkholdig, "srreltevandsgrus". Laggrænse skønnet. A'øve udtaget ved 16 m. Note: 
stærkt kalkpræget, stenene består af kalk og flint. 

16 KALK/KRIDT, rreget blød, stærkt slamrret, svagt flint-holdig, lys grå, 
"coccolithkalk/slamkalk". Note: flinten gråbrun. 

20 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, lys gulgrå, bryozoer, "bryozokalk". 

kk 25 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, lys gulgrå, få bryozoer, "kalksandskalk" . 

i---------k-k+-30 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, lys grå, "kalksandskalk". 

35 KALK/KRIDT, hård, flint-holdig, sandet, lys grå, "kalksandskalk''. 

sk 40 KALK/KRIDT, rreget blød, stærkt slamrret, flint-holdig, hvidgrå, "skrivekridt'. Note: flinten 
sort. 

10 

15 

0 

5 

0 

5 

0 

fortsættes " 
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<å, BORE RAPPORT DGU arkivnr: 200. 4716 
G E U S 

meter u.t. 
I 

ak 

~45 KALK/KRIDT, meget blød, stærkt slarrmet, flint-holdig, hvidgrå, "skrivekridt' . l\bte: flinten 
sort. 

5 

50---------...... 

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi) 

meter u.t. 

0 - 0.5 
0.5 - 16 

16 - 40 
40 - 50 

terrigen - postglac ial 
glacigen - glacial 
marin - danien 
marin - maastrichtien 

0 


