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Indledning 

På foranledning af Odense Vandselskab A/S har GEUS udført borehulsmålinger (tlowlogs), ni
veaubestemt prøvetagning, samt geologisk beskrivelse fra borejournalen i 9 undersøgelses
boringer. Boringerne er alle placeret omkring kildepladsen ved Eksercermarken (se kortet herun
der). 
Prøvetagningsdybderne er fastlagt på basis af de gennemførte flow togs. De udtagede grund
vandsprøver er alle analyseret for parametrene i den almindelige boringskontrol. Herudover er de 
analyseret for 8AM og CFC-gasser på GEUS. Analyse-resultaterne er afrapporteret separat, dog er 
8AM resultaterne medtaget for umiddelbart at kunne vurdere variationerne i disse. 

Logningerne er gennemført i perioden 21 .1-1.2 2002. 

København den 25. marts 2002. 

. ·'" 
)' ,.,,_ , .. ~::t•: 

Figur A. lokalisering af undersøgte boringer ved Eksercermarkens kildeplads, Odense Vandselskab A S. 
Kortgrund/ag 1:25.000. 



Boring DGU nr. 145.2050 (E 233) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i perioden februar til maj 1984 og udbygget med et 315/291 mm PVC forerør fra 
1,6 m u.t. til 52,8 m u.t.. Herfra og til 62,6 m u.t er der sat et 291 mm PVC filter. Efter afsluttet ud
bygning af boringen er vandspejlet målt til 9,5 m u.t. Boringen er renpumpet med en ydelse på 196 
m3/t med en sænkning på 2,33 m. 

Geologi ifølge borerapport (Bilag 1 ) 
Prøver fra boringen er beskrevet af GEUS boreprøve lab. De gennemborede jordlag består øverst af 
ca. 2,3 m muld og sand, underlejret af smeltevandsler til 30,1 m u.t.. Herfra og til 51,6 m u.t. er af
lejringen beskrevet som smeltevandssand, som igen er underlejret af smeltevandssand- og grus. 
Ved 62,7 m u.t stødte man på Danien kalken og boringen stoppede i 63 m u.t. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen ( figur 1 og la): 

Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Flow log uden pumpning viser en stigning i tælletallet i intervallet ca. 56 - 58 m u.t. En mulig forkla
ring på denne stigning kunne være, at der findes en indsnævring i filterrøret dette sted. På den lånte 
video af boringen er det svært at af gøre, om der reelt findes en indsnævring i filteret. 

Flowlogging med pumpning dokumenterer en indstrømningen på ca. 35 % af den totale indstrøm
ning i intervallet fra 62 m u.t. til ca. 60 m u.t. Der er ingen indstrømning i intervallet herfra og op til 
58 m u.t. 50% af den samlede indstrømning til boringen sker i intervallet fra 58 til ca. 56 m u.t. De 
sidste 15 % af indstrømningen er jævnt fordelt op til overkanten af filteret i 52,8 m u.t. 

Som nævnt ses uden pumpning en stigning i tælletallet ca. 58 - 56 m u.t., hvor også ca. 50 % af ind
strømningen under pumpning sker. Forholdet kunne forklares med, dels - som nævnt - en indsnæv
ring, dels at der sker en indstrømning i boringen ca. 58 m u.t. (uden pumpning), som så strømmer ud 
i formationen ca. 56,5 m u.t. 

Vandprøve er udtaget 59,06 m u.t. Der blev pumpet med en SP-8 pumpe (8,3 m3/t) anbragt ca. 1,8 
m over MP-1 pumpens indtag. På denne måde skabes opadrettet strømning til MP-1 pumpens ind
tag. Dvs., at det vand der prøvetages, er blandingsvand fra bunden af filteret i 62,6 m u.t. og op til 
pumpeindtag placeret 59,06 m u.t. Der blev udtaget prøver til CFC datering, BAM analyse og ho
vedbestanddele fra dette niveau. 
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Well Name: 145.2050 E 233 Odense Vandselskab 
Location: Bolbro Fodboldbane. Odense 

Reference: Terræn 
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Well Name: 145.2050 E 233 Odense Vandselskab 
Location: Bolbro Fodboldbane. Odense 
Reference: Terræn 

Metres 
rn 
C FlowO=O ·1: 
rn 

0 (rpm) 100 >-
.0 u 
::, Flow 0 = 13 m3/t c .,. 

(rpm) 
., 

0 100 f-

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

Fig. lA 



Vandprøve er ligeledes udtaget 53,40 m u.t. Der blev pumpet med en SP-8 pumpe (7,7 m3/t) place
ret ca. 1,8 munder neden indtaget til MP-1 prøvetagningpumpe. Vandprøven repræsenterer således 
grundvand fra allerøverst i filteret. Der blev uftaget vandprøver til CFC datering, BAM analyse og 
hovedbestanddele. 

Separationspumpning ved 57,06 m u.t. blev forsøgt med henblik på udtagning af vandprøve. Dette 
måtte imidlertid opgives, da indstrømningen ikke kunne kontrolleres. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyser 

m.u.t ug/I 

145.2050 E 233 53.40 < 0.020 
145.2050 E233 59.06 < 0.020 

Tabel 1 
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Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskre1.et 25/3 2002 Side 1 

,i, BORERAPPORT DGU arkivnr : 145. 2050 
G E U S 

Borested : Falen (...ed Bolbro fodboldbane) 
5000 Odense C 
Erstatning for E 24 

Boringsdato : 14/5 1984 Boringsdybde : 63 meter 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote : 13.9 meter o. DNN 

Prøver Brøndborer : Odense Vandforsyning 
MOB-nr - modtaget : 9/2 1985 antal : 12 
BB-joumr 
BB-bornr 

Formål : Vandforsyningsboring 
Anvendelse : Vandforsyningsboring 
Boremetode : 

~ndrag 1 (seneste) 
Ro-vandstand 
9.5 meter u.t. 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 586038, 6138909 

Pejledato Ydelse 
196 m3/t 

- beskrevet : 17/4 1986 af: PG 
- antal gemt : 1 

Datum 
Koordinatkilde 
Koordinatmetode : GPS 

Sænkning 
3.2 meter u.t. 

Pumpetid 

Notater: Ad 18: sigtekurver, ad 21 : foringsrørfi"a 1.6m. Observationsbor.: 145.244;145.250;145.280;145.452;E23. 

ø5081----, 
ø315 

meter u.t. 
I 
O MULD, sandet, brun, kalkfri. (rruld). 

Kronestratigrafi 

Klinastratigrafi I 
Dannelsesm~ø I 

52.8 
Gruskastning 

5-7nm 
Filter (i1) 2nm 

56.7 
56.9 

FIiter (11) 
62.6 

-8 SANl, rrest rrellem, svagt gruset, brungrå, kakho!dig, "srreltevandssand". 
2-3 LER, ret fedt, siltet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "srreltevandsler". 
7-5 LER, ret fedt, siltet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "srreltevandsler". 

11 22..7 LER, siltet, olivengrå, kalkholdig, "srreltevandsler". 

27-7 LER, siltet, olivengrå, kallcho!dig, "srreltevandsler". 
30-1 SAND, rrellem-groft, gruset, brungrå, kalkholdig, "srreltevandssand". 
31 -4 SAND, rresl fint, sillet, brungrå, kalkholdig, "smellevandssand". 
36-9 SAND, fint-rrellem, brungrå, kakholdig, "srreltevandssand". 

51 -6 SAND, rrest mellem, brungrå, kalkho!dig, "smeltevandssand". 
52-7 SAND OG GRUS, usorteret. brungrå, kakholdig, "srreltevandssand og grus". 

62-7 KALK/KRIDT, blød, stærkt slamret, svagt flint-ho!dig, gråhvid, mange bryozoer. (danien 
bryozol\all<, koralkalk) , Udført: ana1-tseslernning. A-øve gent. 

AflejnngsrmlJØ - Alder {klima-, krono-, htno-, t>iostrat1grafi} 

meter u.t. 

u - O.~ 
0 8 - 62. 7 

62.7 63 

temgen - postgIacIal 
glacigen - glacial 
marin -

gi 

s 

10 

15 

20 

s 

30 

35 

0 

Bilag 1 



Boring DGU nr. 145.2025 (E 225) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i perioden april - august 1980 og udbygget med et 315 mm PVC forerør til 65 m 
u.t. Herunder er placeret et 291 mm PVC filter ind til 90 m u.t. Boringen er renpumpet med en ydel
se på 90 m3/t med en sænkning på 4 m. Vandspejl i ro i 1980 var 13,3 m u.t. 

Geologi ifølge borerapport (bilag 2) 

Boringer er beskrevet af GEUS boreprøvelab. Fra O til 6,3 m u.t. er der truffet smeltevandssand. 
Herfra og til 19,1 m u.t. er prøverne beskrevet som smeltevandsler hvorunder følger smeltevands
sand ind til 57,7 m u.t. Videre til 64,1 m u.t. følger ler, ret fedt og mergel. Fra 64,1 m u.t. til 81,2 m 
u.t. findes Danien kalk. Boringen er afsluttet ved 90 m u.t, men der er ingen prøver fra de sidste ca. 
10 m. Brøndboreren angiver kalk og flint. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen (figur 2 og fig. 2a): 

- Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Flow log uden pumpning dokumenterer en svag stigning i tælletallet ved top af filteret, afspejlende 
at dimensionen af filteret er lidt mindre end forerøret. Der ses ikke tegn på internt flow uden pump
mng. 

Flow log med pumpning (9,6 m3/t) viser, at hele filterintervallet fra bunden 90 m u.t. og op til ca. 74 
m u.t. er uden indstrømning (eller så lille, at den ikke kan opfanges). Fra ca. 74 m u.t. og til 70 m 
u.t. ses en indstrømning svarende til ca. 20 %. I et meget snævert interval omkring 70 til ca. 69 m 
u.t. sker ca. 70 % af hele indstrømningen til boringen. De sidste 10 % kommer ind fordelt over de 
øverste 4 m af filteret. 

Vandprøve er udtaget 83,4 m u.t. Der blev pumpet med en SP-8 pumpe (8,3 m3/t) anbragt over MP-
1 pumpens indtag. På denne måde skabes opadrettet strømning til MP-1 pumpens indtag. Dvs., at 
det vand der prøvetages, er blandingsvand fra bunden af filteret og op til pumpeindtag placeret 
83,39 m u.t. 

Vandprøve er udtaget fra 73,9 m u.t. ved separationspumpning. Øvre pumpeydelse= 8,2 m3/t; nedre 
pumpeydelse = 1,8 m3/t. Vandprøve udtaget med MP-1 pumpe. 
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Well Name: 145.2025 E 225 Odense Vandselskab 
Location: Friluftsbad, Odense 
Reference: Terræn 
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Well Name: 145.2025 E 225 Odense Vandselskab 
Location: Friluftsbad, Odense 
Elevation: O Reference: Terræn 
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Vandprøve er udtaget fra 70 m u.t. ved separationspumpning. Øvre pumpeydelse= 6,7 m3/t; nedre 
pumpeydelse= 4,6 m3/t. Vandprøve udtaget med MP-1 pumpe. 

Begge separationspumpninger er udført under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af 
vertikal strømskel ved indsug til prøvetagningspumpen. 

Endelig er der udtaget vandprøve fra 65 m u.t. Der blev pumpet med en SP-8 pumpe (7,7 m3/t) pla
ceret neden under MP-1 prøvetagningspumpe. Vandprøven repræsenterer således vand fra aller
øverst i filteret. 

Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark nr. Borings nr. U dtagningsd ybde B AM - analyser 

m.u.t. 
145.2025 E 225 65.00 < 0.020 
145.2025 E 225 70.00 < 0.020 
145.2025 E 225 73.39 0.028 
145.2025 E 225 83.39 < 0.020 

Tabel2 
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Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskre-.et 25/3 2002 Side 1 

,ih, BORERAPPORT DGU arkivnr : 145. 2025 
G E U S 

Borested : Exercermarken, Boring nr 225 

Boringsdato : 1/8 1980 

Brøndborer : Odense Vandforsyning 
MOB-nr 
813-joumr : 225 
BB-bornr 

Formål : Vandforsyningsboring 
Anvendelse 
Boremetode : 

Indtag 1 (seneste) 
Ro-vandstand 

13. 3 meter u. t. 

Boringsdybde : 90 meter 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 585635, 6139048 

Pejledato 
1/8 1980 

Ydelse 
90 m3/t 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote: 15.2 meter o. DNN 

Prøver 
- modtaget : 23/6 1982 antal : 20 
- beskrevet : 5/10 1983 af: es 
- antal gemt : 

Datum : ED50 
Koordinatkilde 
Koordinatmetode: Dig. på koor.bord 

Sænkning 
4 meter u.t. 

Pumpetid 

~ meter u.t 
ø800 I 

MlLD, sandet, siltet, llllJrk gråbrun, kaldri. (rruld). 

Kronostratigrafi 

Klinastratigrafi I 
Dannelses~ø I 0 

0.3 SAND, rÆSt fint, svagt gruset, lys gråbrun, kakholdig, "smelevandssand''. 

6.3 LER, sandet. siltet, olivenbrun, kaldloldig, "smelevandsler". 

dl 8-9 LER, silet, horisontal lagdeling, olivengrå, kalkholdig, "smellevandsler". 

m1 19-1 LER, sillet, stenet, olivengrå, kalcholdig, "moræneler". 

25-8 SAND, mest fint, svagt sillet, brungrå, kalchokfig, "smeltevandssand". 

35.4 SAND, mest fint, klurrfler af ler, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". 
39-1 SANO, fint og mellem, svagt gruset, brungrå, kaldmldig, "smeltevandssand". 

3-2 SAND, rrest melem, svagt gruset, klurrper af ler, brungrå, kalkholdig, "smeltevands sand". 

7-3 SAND, fint og melem, stenet, brungrå, kalcholdig, "smeltevandssand". 
7-5 SAND, mest melem, svagt gruset, brungrå, kalcholdig, "smellevandssand". 

56-6 SAND OG GRUS, groft og fint, svagt stenet, brungrå, kaldlOldig, "smellevandssand og 
grus". 

65--F=-~TTn-.-......Jr;;;t\57-7 LER, siltet, slirer af sand, horisontal lagdeling, oivengrå, kalkholdig, "smeltevandsler". 

1111111 59.2 LER, ret fedt, s ilet, 1,1,-r af ler, olivengrå, kalcholdin. (ler, mergel). 1111111 ~ - ..,.... -:, 

.. ----1::::::: ·1 KALK/KRIDT, hård, flint- holdig, gråhvid, mange bryozoer. {vekslende små lag). 
Filer (i1) 2mm 1111111 2 

--- °"1111111 · KALK/KRIDT, blød, slarmet, svagtflnt-holdig, gråhvid, rrenge bryozoer, "bryozokalk". 
1111111 726 

---""::::::: 1------.1 · KALK/KRIDT, løs, slarrmet, stærk flint-holdig, hvidgrå, bryozoer, "bryozokalk". 

::::::: k 
74-7 KALK/KRIDT, blød, slarmet, svagtflint-holdig, gråhvid, bryozoer, "bryozokalk". 

: : : : : : : 79-3 KALK/KRIDT, løs, slarTrnet, stærk f lint-hoklig, hvidgrå, mange bryozoer, "bryozokal<". 

90_._ __ -'-':,.,.::,.,.:!..!.::,.,: __ __, 81-2 KALK/KRIDT, (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)) . 

Aftejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafl) 

meter u .t. 

0 - 0.3 
0.3 - 59.2 

59.2 - 64.2 
64.2 81 .2 

terrigen - postglacial 
glacigen - glacial 
glacigen/marin - glacial 
marin -

• Bilag 2 
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Boring DGU nr. 145.453 (E 25) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i perioden maj - oktober 1963 og boret til en dybde på 62 meter.Boringen er 
udbygget med et PVC 315/290 mm forerør til ca 26 m.u.t., Filter 2590/228 mm er sat fra ca. 26.8 
m.u.t. til ca. 35 m.u.t. 
Boringen er renpumpet med 158 m3/t ved en sænkning på 2,23 m 
Rovandspejl er målt til 14. 5 m.u.t. efter renpumning 

Geologisk beskrivelse (bilag 3) 

Prøver fra boringen er beskrevet af GEUS boreprøvelab. Fra 0 til 2,5 m u.t. er der moræneler un
derlejret ind til 11 m u.t. af smeltevandssand. Herunder følger en lagserie af overvejende smelte
vandssand vekslende med smeltevandssilt ind til 36,8 m u.t. Herfra og til 51,5 følger moræneler 
underlejret af Kertemindemergel til boringen bund i 62 m u.t. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen (figur 3 og fig. 3a): 

- Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Flowlog uden pumpning. Der ses bratte udsving ved ca. 27 m u.t. og ca. 31 m u.t. Årsagen er knæk 
på logkablet, som foranlediger små ændringer i logredskabets fremføringshastighed. 

Flowlogging med pumpning (11,7 m3/t) dokumenterer, at indstrømningen er fordelt stort set jævnt 
over hele det filtersatte interval. De øverste 2 m af filteret er dog ikke strømningsaktive. 

Der er udtaget i alt 3 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. To af vandprøverne er udta
get ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af verti
kal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

- Dybden 33,25 m u.t. Øvre pumpe på 8,7 m3/t og nedre pumpe på 3,7 m3/t. 
- Dybden 31,25 m u.t. Øvre pumpe på 7,1 m3/t og nedre pumpe på 8,2 m3/t. 
- Pumpeindtag 29,25 m u.t. Nedre pumpe på 8,1 m3/t for at få flow nedad forbi indtaget. Vand-

prøven repræsenterer således vand fra top af filter 26,7 m u.t. til 29,25 m u.t. 
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Well Name: 145.453 E 25 Odense Vandselskab 
Location: Eksercermarken 

Reference: Terræn 
Odense 
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Fig. 3 



Well Name: 145.453 E 25 Odense Vandselskab 
Location: Excermarken 

Reference: Terræn 

Metres "' C FlowO=0 ·c 
"' 0 (rpm) 100 >, 
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Fig. 3A 



Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde B AM - analyser 

m.u.t. ug/1 

145.453 E 25 29.95 0.041 
145.453 E 25 31.25 0.025 
145.453 E25 33.25 0.021 

Tabel3 
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Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

.i., BORE RAPPORT 
G E U S 

Borested : Odense Vandforsyning 

Boringsdato : 18/10 1963 Boringsdybde: 62 meter 

Brøndborer : 
MOB-nr 
88-:joumr 
BB-bornr 

Formål 
Anvendelse 
Boremetode : 

Indtag 1 (seneste) 

26.7 
Filter (i1) 

36.8 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 585541, 6139157 

Ro-vandstand 
14.5 meter u.t. 

Pejledato 
18/10 1963 

Ydelse 
158 m3/t 

111406 .. meteru.t. 
I 

O ~lacial moræneler (leret till)). 
2. (glacial smeltevandssand). 

8.6 (glacial smeltevandssand). 
11 (glacial smeltevandssilt). 

16 (glacial smeltevandssand). 

20.8 (glacial smeltevandssllt). 
~j-~ (glacial smeltevandssand). 

· (glacial smeltevandssilt). 
24.2 (glacial smeltevandssand). 

ml 36-8 (glacial moræneler (leret tilt)). 

p1 51 -5 (selandien ler, palæocæn ler, kerterrinde mergeQ. 

62~------......... 

Udskrevet 25/3 2002 Side 1 

DGU arkivnr : 145. 453 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote: 22 meter o. DNN 

Prøver 
-modtaget 
- beskrevet 
- antal gemt : 

af : G 

Datum : ED50 
Koordinatkilde 
Koordlnabnetode : Dig. på koor. bord 

Sænkning 
2.2 meter u.t. 

Pumpetid 

Bilag 3 



Boring DGU nr. 145.718 (E 29) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i 1970 og boret til 61,60 m u.t. Boringen er udbygget med 0315 mm PVC fore
rør til 32,7 m u.t. og herunder med 0250 mm PVC forerør til 37,3 m u.t. Herfra og til 44,5 m u.t. er 
der sat et 250 mm PVC filter. 

Geologi ifølge borerapport (bilag 4) 

Prøver fra boringen er beskrevet af GEUS boreprøvelab. De gennemborede jordlag består øverst af 
ca. 2,2 m ferskvandsgytje underlejret af moræneler til 5,2 m u.t. Herfra og til 44,6 m u.t. følger en 
smeltevandssekvens af sand og grus. Fra ca. 32 m u.t. er smeltevandsgrus dominerende. Fra 44,6 til 
48,8 m u.t. følger moræneler. Toppen af prækvartæret i form af Paleocæn Kertemindemergel følger 
herunder til boringens bund. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen (figur 4 og fig. 4a): 

- Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Der ses ikke tegn på internt flow ved flowlogging uden pumpning. 

Flow Jogging med pumpning på 11,3 m3/t viser, at der sker indstrømning fra ca. 42,5 til ca. 38 m u.t. 
80% af den samlede indstrømning sker i intervallet fra 42,5 til 40 m u.t. Der er kun en ringe ind
strømning i intervallet fra 40 m u.t. til ca. 38 m u.t. De sidste 20% af vandmængden strømmer til i 
intervallet fra 38,5 til 38 m u.t. Den øverste meter af filteret fra 38 til 37 m u.t. er ikke strømnings
aktiv. 

Der er udtaget i alt 3 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. To af vandprøverne er udta
get ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af verti
kal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

- Dybden 42,0 m u.t. Øvre pumpe på 9,0 m3/t og nedre pumpe på 1,3 m3/t. 
- Dybden 40,8 m u.t. Øvre pumpe på 9,4 m3/t og nedre pumpe på 5,3 m3/t. 
- Pumpeindtag 38,1 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning fra stor pumpe placeret 

dybere for at få flow nedad forbi pumpeindtaget. Vandprøven repræsenterer således vand fra top 
af filteret. 
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Well Name: 145. 718 E 29 Odense Vandselskab 
Location: Eksercermarken, Odense 

Reference: Terræn 

Metres 

-10 

-20 

-30 

--- ; :-. 

.. ~ ~;:: -. ... . 
. o -:.~ !' ::.. 
... 0 ~ 

0 -~; 
.. . C>'. - ~ -"'I 

• # ~. 

o 
-40 ~Q ~ -: 

... ?< 
Cl 

-50 

/ / 
-60 ,,.. 

Flow 0=0 Flow 0= 11.1 m3/t 
O (rpm) 100 0 (%) 100 

Fig. 4 



Well Name: 145. 718 E 29 
Location: Eksercermarken 

Reference: Terræn 

Metres FlowO=0 

Odense Vandselskab 

O (rpm) 100 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

Fig. 4A 



Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyser 

m.u.t ug/1 

145.718 E29 38.10 0.054 
145.718 E29 40.80 0.029 
145.718 E29 42.00 0.037 

Tabel4 

9 



Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

C, BORERAPPORT 
G E U S 

Borested : Excercennarken, Odense Vandforsyning 

Bor.E29 

Boringsdato : 4/11 1970 Boringsdybde : 61 .8 meter 

Brøndborer : Odense Vandforsyning 
MOB-nr 
B8-:ioumr 
BEH>omr : E29 

Formål 
Anvendelse 
Boremetode : 

Indtag 1 

37.3 
FIiter (i1) 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 585650, 6138880 

Ro-vandstand 

ØSOis-8--~1 meter u.t. 
0315 I 

Pejledato Ydelse 
170 m3/t 

O ~uld). 
o.

9 
(postglacial ferskvandsgytje). 

· (postglacial ferskvandssand). 
1 ~-~ (postglacial ferskvandsier). 

· (glacial moræneler (leret till)). 

5
-~ (glacial moræneler (leret till)). 
· (glacial smeltevandsgrus). 

5.7 (glacial smeltevandssand). 

7.4 (glacial smeltevandsgrus). 

10 (glacial smeltevandssand). 
11 (glacial smeltevandssand). 

12.7 (glacial smeltevandsgrus). 

14 -~glacial smeltevandssand). 
15. (glacial smeltevandssand). 

18.26 (glacial smeltevandssand). 

20 (glacial smeltevandssand). 

23 (glacial smeltevandssand). 

25 (glacial smeltevandssand). 

28 (glacial smeltevandssand). 

~~-2 (glacial smeltevandssand). 
(glacial smeltevandsgrus). 

33.4 (glacial smeltevandssand). 

36.2 Jglacial smeltevandsgrus). 
36.7 (glacial smeltevandssand). 
~~-~ (glacial smeltevandsgrus). 

· (glacial smeltevandsgrus). 

Udskrewt 25/3 2002 Side 1 

DGU arkivnr: 145. 718 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote : 12.5 meter o. DNN 

Prøver 
- modtaget 
- beskrevet af : G 
- antal gemt : 

Datum : ED50 
Koordinatkilde 
Koordinatmetode : Dig. på koor.bord 

Sænkning 
2 meter u.t. 

Pumpetid 

fortsættes .. 

Bilag 4 



'l!,, 
G EU S 

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskrewt 25/3 2002 Side 2 

BORE RAPPORT DGU arkivnr : 145. 718 

meter u.t. 
I 

(glacial smeltevandsgrus). 
1 (glacial smeltevandsgrus). 

2.7 (glacial smeltevandsgrus). 

,.... ....... -44.6 (glacial moræneler (le ret till)) . 

.4 (glacial moræneler (leret till)). 
7 .1 (glacial smeltevandssand). 

jP.lacial moræneler (leret tiH)). 
· (selandlen ler, palæocæn ler, kerteminde rrergel). Prwe gemt. 

50-4 (selandien ler, palæocæn ler, kerterrinde rrergel). PrSYe gemt. 

3 (selandien ler, palæocæn ler, kerterrinde mergel). Prøve geml. 

55_5 (selandien ler, palæocæn ler, kerteminde rrergel). Prwe geml. 
56-45 (selandien ler, palæocæn ler, kerterrinde rrergel). Prwe gerrt. 

58-5 (selandien ler, palæocæn ler, kerteninde mergel). Prl!llle gemt. 

61 .8_.__..._ ____ _,___. 



Boring DGU nr. 145.36 L (E 13) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i perioden februar til maj til september 1999 og udbygget med et 315 mm PVC 
forerør til 36 m u.t. Herfra og til 44 m u.t er der sat et 340 mm stålfilter. Filteret er afsluttet med en 
sump af 315 mm PVC forerør til 46,5 m u.t. 

Geologi ifølge borerapport (bilag 5) 

De gennemborerede jordlag består ifølge brøndborerens beskrivelse af sand fra terræn til 32,4 m u.t. 
efterfulgt af ler, mergel til 36 m u.t. Herfra og til 43,5 m u.t. findes igen sand. Fra 43,5 til 46 m u.t. 
findes igen ler og mergel 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen (figur 5 og 5a) 

Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Der ses ikke tegn på internt flow ved flowlogging uden pumpning. 

Flowlogging med pumpning på 10 m3/t dokumenterer en indstrømningen på ca. 50 % af den totale 
indstrømning i intervallet fra 44 m u.t. til ca. 40 m u.t. De resterende 50 % strømmer til inden for et 
snævert interval fra 40 til 38,5 m u.t. Der er ingen indstrømning i den øverste del af filteret, og på 
den udleverede videolog, som er optaget i boringen, ses, at slidserne i den øverste del af i filteret er 
mere eller mindre lukket af okkerudfældninger. 

Der er udtaget i alt 4 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. To af vandprøverne er udta
get ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af verti
kal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

Pumpeindtag 41,8 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning med en ydelse på 10 
m3/t fra en højere placeret SP-27 pumpe for at få flow opad forbi pumpeindtaget. Vandprøven 
repræsenterer således vand fra bunden af filteret. 
Dybden 40,2 m u.t. Øvre pumpe på 4,7 m3/t og nedre pumpe på 9,6 m3/t. 
Dybden 38,3 m u.t. Øvre pumpe på 0,7 m3/t og nedre pumpe på 9,8 m3/t. 
Pumpeindtag 36,8 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning med en ydelse på 9,4 
m3/t fra en dybere placeret SP-8 pumpe for at få flow nedad forbi pumpeindtaget. Vandprøven 
repræsenterer således vand fra top af filteret. 
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Well Name: 145.36L E 13 

Location: Eksercermarken 
Reference: Terræn 

Odense Vandselskab 
Odense 

Metres Flow 0=0 Flow 0=1 O m3/t 

-10 

-30 

-40 

: __ .. 
·. 

: _._ 

0 (rpm) 100 0 (%) 100 

Fig. 5 



Well Name: 145.36L E 13 Odense Vandselskab 

Location: Eksercermarken Odense 
Reference: Terræn 

Metres 
Cl 

FlowQ=0 C: 
·1: 
Cl 

0 (rpm) 100 >, 
.0 

" ::, Flow 0 = 1 0m3/t C: 
.:,: 

0 ., 
f- (rpm) 100 

-10 

-20 

-30 

-40 

Fig. SA 



Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyser 

m.u.t ug/I 

145. 36 L El3 35.80 0.0354 
145. 36 L El3 38.30 0.073 
145. 36 L El3 40.20 0.076 
145. 36 L E 13 41.80 0.081 

Tabel5 

11 
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Danmar1<s og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

'lho BORE RAPPORT 
G E U S 

Boresled : Eksercermar1<en, Odense Vandvær1< 

Boringsdato : 3/12 1955 Boringsdybde: 43,2 meter 

Brøndborer : Odense Vandforsyning 
MOB~,r 
88-:loumr 
BB-bomr 

Formål 
Anvendelse 
Boremetode: 

Indtag 1 (seneste) 

Indtag 2 (seneste) 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 585715, 6138874 

Ro-vandstand 
4,5 meter u.t. 

6, 1 meter u.t. 

rlJ508 
ø310 

1 meter u.t. 
I 

Pejledato 
3/12 1955 

3/12 1955 

Ydelse 
300 m3/t 

D1sand). 
O,T(tørv). 
1,5 (postglacial ferskvandsgytje). 
,7 {sand). 

6,5 (glacial smeltevandssand). 

: ~lacial moræneler (leret tlll)). 
• {glacial smeltevandsgrus). 

Udskrewt 18/1 2002 Side 1 

DGU arkivnr : 145. 36L 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

TerTænkote : 12,5 meter o. ONN 

Prøver 
-modtaget 
- beskrevet 
- antal gemt : 

af : G 

Datum : ED50 
Koordinatkilde 
Koordinatmetode : Dig. på koor.bord 

Sænkning 
6,2 meter u.t. 

Pumpetid 

_____ __.-._,43,2 Boringen afsluttet i følgende bjergart : (glacial smeltevandssand). 

Aflejringsmiljø - Alder (kllm a-, krono-, lltho-, blostratigrafl) 

meter u.t. 

Bilag 5 



Boring ELBl, Eksercercerrmarken 

I denne boring er der efter ønske fra Odense Vandselskab alene udtaget vandprøve. 
Boringen er i henhold til Odense Vandselskab filtersat i intervallet 29-33 m u.t. Der er placeret en 1 
m sump under filteret. 

Forud for vandprøvetagningen er bund af boring pejlet til 34,8 m under top af rør svarende til 34,3 
m u.t. 

Der er udtaget 1 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. Vandprøven er udtaget som en 
blandingsvandprøve i dybden 28,3 m u.t. efter forudgående forpumpning af et vandvolumen på 
ca. 10 m3• 

Vandprøven er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestanddele. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyse 

m.u.t. ug/I 

EL Bl 28.29 0.0580 

Tabel6 

12 

tryk

tryk



Boring DGU nr. 145.719 (E 30) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i februar 1971 og boret til en dybde på 48,7 m u.t. Den er udbygget med et 315 
mm PVC forerør til 36,22 m u.t. Herunder er sat et 315 mm PVC filter ind til 47,30 m u.t. 

Geologisk beskrivelse (bilag 6 ) 

Prøver fra boringen er beskrevet af GEUS boreprøvelab. Fra 0 til 2,5 m u.t. er der truffet smelte
vandssand. Herfra og til 13 m u.t. findes moræneler efterfulgt af smeltevandssilt til 17,9 m u.t. Fra 
17,9 til 19,6 m u.t træffes smeltevandssand underlejret af moræneler til 22 m u.t. og smeltevandssilt 
til 25 m u.t. og herunder igen moræneler til 30,4 m u.t. Fra 30,4 m u.t. til 48,7 m u.t. følger smelte
vandssand. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen ( fig. 6 og fig, 6a ): 

- Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Der ses ikke tegn på internt flow ved flowlogging uden pumpning. 

Flowlogging med pumpning på 8,3 m3/t dokumenterer at indstrømningen sker jævnt fordelt fra 45 m 
u.t. og til filtertop 36,2 m u.t. Filterintervallet fra 45 til 47,3 m u.t er ikke strømningsaktiv. 

Der er udtaget i alt 3 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. To af vandprøverne er udta
get ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af verti
kal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

- Pumpeindtag 42,0 m u.t Øvre pumpe på 9,2 m3/t og nedre pumpe på 5,9 m3/t. 
- Dybden 38,8 m u.t. Øvre pumpe på 1,1 m3/t og nedre pumpe på 8,8 m3/t. 
- Pumpeindtag 45,2 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning med en ydelse på 6,0 

m3/t fra en højere placeret pumpe for at få flow opad forbi pumpeindtaget. Vandprøven repræ
senterer således vand fra bund af filteret. 
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Well Name: 145.719 E 30 Odense Vandselskab 
Location: Eksercermarken 
Reference: Terræn 

Metres §. i FlowQ=0 Flow 0= 8.3 m3/t 
§ ! 0 (rpm) 100 0 (%) 100 al 

I 
I I 

; < 

"' ""' "' 
6 

"' ""' "' 
6 

"' ""' "' -10 6 

"' ""' "' 
6 

-20 

""' 

""' 
-30 6 

- :--

-40---11--~ .... -'-1· 
o · ; o 

• 7 

Fig. 6 



Well Name: 145. 719 E 30 Odense Vandselskab 

Location: Eksercermarken 
Reference: Terræn 

Metres 

-10 

-20 

-30 

-40 

"' C 
·1: 

"' >, 
.0 u 
:, 

c:' 
:,< 

" f-

Flow 0=0 
0 (rpm) 100 

Flow 0= 8.3 m3/t 
O (rpm) 100 

Fig. 6A 



Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde B AM - analyser 

m.u.t. ug/1 

145.719 E 30 38.80 0.030 
145.719 E 30 42.00 < 0.020 
145.719 E 30 45.20 0.053 

Tabel 7 
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Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

,b BORE RAPPORT 
G E U S 

Borestød : Excercermarken, Odense Vandforsyning 

Bor.E30 

Boringsdato : 11/2 1972 Boringsdybde : 48.7 meter 

Brøndborer : Odense Vandforsyning 
MOB-nr 
88-joumr 
BB-bomr : E30 

Fonnål 
Anvendelse 
Boremetode : 

Indtag 1 (seneste) 

36.2 
Filter (i1) 

47.3 

48.7 

Kortblad : 1312 NNØ 
UTM-zone : 32 
UTM~oord. : 586285, 6138573 

Ro-vandstand 
12.5 meter u.t. 

Pejledato 
11/2 1972 

Ydelse 
130 m3/t 

ø508 
fll315 

111111111 
111111111 
111111111 
111111111 
tlllltlll 
11111111 I 
111111111 
tllllttll 
111111111 
111111111 
111111111 
111111111 
111111111 
111111111 
111111111 

1 meler u.t. 
I 

lmuld). 
s o.5 (sand). ;.35 (glacial moræneler (leret till)). 

(glacial moræneler (leret till)). 

7 (glacial moræneler (leret till)). 

11 (glacial moræneler (leret till)). 

di 13 (glacial smeltevandssilt). 

17 (glacial smeltevandssand). 

18.5 (glacial smeltevandsgrus). 
19.6 (glacial moræneler (leret till)). 

di 22 (glacial smeltevandssilt). 

25 (glacial moræneler (leret till)). 

30.4 (glacial smeltevandssand). 
31 (glacial smeltevandssand). 

34 (glacial smeltevandssand). 

36 (glacial smeltevandssand). 

38.6 (glacial smeltevandssand). 

(glacial smeltevandsgrus). 

2 (glacial smeltevandssand). 

(glacial smeltevandssand). 

7.3 (glacial smeltevandssand). 
7.9 (glacial smettevandssilt). 

Udskre-.et 25/3 2002 Side 1 

DGU arkivnr: 145. 719 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote: 13 meter o. DNN 

Prøver 
-modtaget 
- beskrevet 
- antal gemt : 

Oatum 
Koordinatkilde 

af : G 

: ED50 

Koordinatmetode : Dig. på koor.borcl 

Sænkning 
5.5 meter u.t. 

Pumpetid 

Bilag 6 



Boring DGU nr. 145.2399 (E 257) 

Boringens tekniske udbygning. 

Boringen er udført som en erstatningsboring for E 17 og er beliggende 42 m fra denne. Boringen er 
udført i 2000 af firmaet Vand-Schmidt og er boret til 29 ,5 m u. t. Boringen er udbygget med forerør 
fra terræn til 21,7 m.u.t.. Herunder er sat et filter til 27,7 m u.t. 

Geologisk beskrivelse (bilag 7) 

Boringen er beskrevet af GEUS boreprøvelab. Øverst findes fyld. Herunder følger sandet og gruset 
moræneler fra 0,7 til 22,4 m u.t. underlejret af smeltevandssand til 26 m u.t. Der er dog et tyndt mo
rænelerslag i intervallet 22,8 til 23 m u.t. Fra 26 til 27,7 m u.t. følger smeltevandsgrus, og herunder 
smeltevandsssilt til boringens bund 29,5 m u.t. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslags er udført i boringen (figur 7 og figur 7a ): 

Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Der ses ingen intern strømning i boringen uden pumpning. 

Flowlogging med pumpning (7,4 m3/t) dokumenterer, at indstrømningen er jævnt fordelt over inter
vallet fra bund af filteret 27,7 m u.t til ca. 26 m.u.t. Resten af den filtersatte formation yder ingen 
vand. De udsving der ses på flowloggen ved 28 m u.t. skyldes knæk på logkablet, som foranlediger 
små ændringer i logredskabets fremføringshastighed. 

Der er udtaget i alt 2 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. En af vandprøverne er udta
get ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af verti
kal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

Pumpeindtag 27,2 m u.t. Øvre pumpe på 10,0 m3/t og nedre pumpe på 5,6 m3/t. 
Pumpeindtag 25,2 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning med en ydelse på 10,2 
m3/t fra en dybere placeret pumpe for at få flow nedad forbi pumpeindtaget. Vandprøven repræ
senterer således vand fra top af filteret. 
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Well Name: 145.2399 E 257 Odense Vandselskab 
Location: Ved Friluftsbadet Odense 

Reference: Terræn 

Metres '6 Flow 0 =0 

! 0 (rpm) 100 

LI .c,. 
LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

-10 LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

6. 
LI .c,. 

"" 
6. 

LI .c,. 

"" 
6. 

LI .c,. 
LI 

6. 
LI .c,. 

LI 

-20 
6. 

LI .c,. 
LI 

6. 

"" .c,. 
LI 

; ' : t :: ' ' ' 
-

:J~ 
0 

-30 

Flow 0= 7.4 m3ft i 
0 (%) 100 

i 
J: 

Fig. 7 



Well Name: 145.2399 E 257 Odense Vandselskab 
Location: Friluftsbadet Odense 

Reference: Terræn 

Metres 
Cl 
C Flow 0=0 ·c 
Cl 

0 (rpm) 100 >-
-" 
"O ::, Flow 0= 7.4 m3/t c 
-"' 

(rpm) .. 0 100 I-

-10 

-20 

-30 

./Fig. 7A 



Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyser 

m.u.t. 

145.2399 E257 25.20 < 0.020 
145.2399 E 257 27.20 0.030 

Tabel 8 
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Danmarks og Grøilands Geologiske Undersøgelse Udskre-.et 22/3 2002 Side 1 

,,h, BORERAPPORT DGU arkivnr: 145. 2399 
G E U S 

Borested : Odense Vandselskab A/S, Elsesminde'lej 
5000 Odense C 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Boringsdato : 17/5 2000 Boringsdybde : 29,5 meter Terrænkote : 

Brøndborer : Vand-Schmidt, Christiansfeld Prøver 
MOB-nr : 36535 - modtaget : 6/7 2000 antal : 31 
BB1oumr - beskrevet : 23/8 2000 af : IS 
88-bomr : E 257 - antal gemt: 0 

Fonnål : Vandværksboring Kortblad : 1312 IVNØ Datum : ED50 
Anvendelse 
Boremetode : 

Indtag 1 (seneste) 

Tilbagepejling 

Ro-vandstand 
2,83 meter u.l. 

UTM-.zone : 32 
UTM-koord. : 585284, 6138604 

Pejledato 
17/5 2000 

Ydelse 
85 m3/t 

Koordinatkilde : Brmdborer 
Koordinatmetode : KMS digitale kort 

Sænkning 
4, 76 meter u. t. 

Pumpetid 

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 4, 18m , Tid: 10min Vsp: 3,47m , Tid: 30min Vsp: 3,06m , Tid: 60min Vsp: 2,83m 

0-
Lerspærre 

--

2,7--

ø315!>---~1 meter u.t. 
ø315 I 

0 -O FYLD, (fyld). 

- Hl, 7 L~ silet, brungrå, forvitret, stærkt kakholdig, "smelevandsler". 

iiii " 1 L~ sandet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

--2 L~ sandet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

.... 3 L~ sandet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

f-4 L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kakholdig, "moræneler''. 

--5 L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

H3 L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

,-7 L~ sandet, siltet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

1-B L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

,....g L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kakholdig, "moræneler". 

'""10 L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

'""11 L~ sandet, gruset, svagt • olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

1-12 L~ sandet, silet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

'""13 L~ sandet, siltet, olivengrå, stærkt kakholdig, "moræneler". 

- 14 L~ sandet, gruset, olivengrå, stærkt kakholdig, "moræneler". 

Klimastratigrafi 
Dannelsesrmjø I 

Lithologi I 
0 0 

10 

fortsættes .. 

Bilag 7 



Oanmari<s og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskre-.et 22/3 2002 Side 2 

<h, BORE RAPPORT DGU arkivnr : 145. 2399 
G E U S 

meter u.t. 
I 

ml 14 LER, sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

21 , 7-t--lz::hTrrTTTTTTTTTTTTTn-bl 
Gruskastning 

2-3nm 
Filter (i1) 

1,5nm 

15 LER, sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

16 LER, sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

17 LER, gruset, sandet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

18 LER, sandet, silet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

19 LER, sandet, gruset, slirer af silt, horisontal lagdering, olivengrå, stærkt kakholdig, 
"moræneler". Note: Sandede tynde silt slirer. 

20 LER, sandet, gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 

21 ,9 LER, gruset, sandet, slirer af sand, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". Note: En del 
løst fint og mellem sand og !Kit fint grus. 

22,4 SAND, fint og mellem, gruset, gråbrun, stærkt kalkholdig, "smeltevandssand". !'«>te: Lidt 
groft sand. 

22,8 LER, stærk gruset, olivengrå, stærkt kalkholdig, "moræneler". 
23 SAi«>, mest mellem, gruset, gråbrun, stærkt kalkholdig, "smeltevandssand". Note: Mest 

mellem sand. 
24 SAi«>, mest mellem, gruset, gråbrun, stærkt kalkholdig, "smeltevandssand". Note: Mest 

mellem sand. 
25 SAi«>, mest meHem, gruset, gråbrun, stærkt kalkholdig, "smeltevandssand". Note: Mest 

mellem sand. 
26 SAi«> OG GRUS, mellem+-groft og usorteret, stenet, gråbrun, stærkt kalkholdig, 

•smeltevandsgrus". 
27 SAi«> OG GRUS, mellem+-groft og usorteret, stenet, gråbrun, stærkt kalkholdig, 

"smeltevandsgrus". di 

27,7 SILT, svagt sandel, oivengrå, kalkholdig, "smeltevandssilt". 

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

meter u.t. 

0 0,7 
0,7 - 29,5 

fyld 
glacigen - glacial 

15 

20 
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Boring DGU nr. 145.2084 ( E 239) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i perioden januar til april 1988 og boret til en dybde på 42,9 m u.t. Den er ud
bygget med PVC foringsrør 315/292 mm til 31,4 m u.t. og herunder med PVC filterrør fra 31,4 til 
40,9 m. Endelig er der sat forerør som sump til 42,6 m u.t. Boringen er renpumpet med 83 m3/t ved 
9.60 m afsænkning. Rovandspejl er pejlet til 9,35 m.u.t.efter renpumpning 

Geologisk beskrivelse (bilag 8) 

Boringen er beskrevet af GEUS boreprøvelab. Fra 0 til 3,9 m u.t. findes smeltevandssand, der un
derlejres af moræneler til 19,6 m u.t. Fra 19,6 til 25,9 følger morænesand og herunder et tyndt mo
rænelerslag til 26,4 m u.t. Herfra og til 41 m u.t. følger smeltevandssand. Til 42,9 m u.t. er der anbo
ret moræneler. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen (figur 8 og figur 8a): 

- Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Der ses ikke tegn på internt flow ved flowlogging uden pumpning. 

Flowlogging med pumpning (12 m3/time) viser, at der kun er ringe indstrømning i bunden af filteret 
op til 40 m u.t. Herfra og op til top af filteret er der en forholdsvis jævn indstrømning, dog er ind
strømningen ringe i intervallet fra 39 til 36 m u.t. 

Der er udtaget i alt 3 stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. To af vandprøverne er udta
get ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af verti
kal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

- Pumpeindtag 39,3 m u.t. Øvre pumpe på 9 m3/t og nedre pumpe på 0,8 m3/t. 
- Pumpeindtag 35,6 m u.t. Øvre pumpe på 9 m3/t og nedre pumpe på 3,6 m3/t. 
- Pumpeindtag 33,0 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning med en ydelse på 10 

m3/t fra en dybere placeret pumpe for at få flow nedad forbi pumpeindtaget. Vandprøven repræ
senterer således vand fra top af filteret. 

17 



Well Name: 145.2084 E 239 Odense Vandselskab 
Location: Arntsygehuset 

Reference: Terræn 

Metres 0 i Flow 0=0 Flow 0= 12m3/t 
æ-
5 ! 0 (rpm) 100 0 (%) 100 ID 

·. -. ~ ~ 

"' 6. 

"' 
C:,. 

"' 6. 

"' 
C:,. 

"' 6. 

"' -10 
C:,. 

"' 6. 

"' 
C:,. 

"' 6. 

"' 
C:,. 

"' 6. 

"' 
C:,. 

-20 

-30 
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Fig. 8 



Well Name: 145.2084 E 239 Odense Vandselskab 
Location: Arntsygehuset Odense 

Reference: Terræn 

Metres Flow 0=0 
0 1rpm) 100 

Flow 0= 12 m3/t 
0 (rpm) 100 

-10 

-20 

-30 

-40 

Fig. 8A 



Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyser 

m.u.t. ug/I 

145.2084 E 239 33.00 0.040 
145.2084 E 239 35.60 0.055 
145.2084 E 239 39.30 0.048 

Tabel9 
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Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Udskrewt 22/3 2002 Side 1 

,i, BORE RAPPORT DGU arkivnr : 145. 2084 
G E U S 

Borested : J. B. WinslØlllej, HoYedværket 
5000 Odense C 
Bor. E 239 

Boringsdato : 13/4 1988 

Brøndborer : Odense Vandforsyning 
MOB-nr 
88-joumr 
BB-bomr : E.239 

Formål : Vandforsyningsboring 
Anvendelse : Vandforsyningsboring 
Boremetode : Tørboring/slagboring 

Indtag 1 (seneste) 
Ro-vandstand 

8,65 meter u.t. 

Boringsdybde : 42,9 meter 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord.: 586192, 6138755 

Pejledato 
21/3 1988 

Ydelse 
83 m3/t 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote: 12, 7 meter o. ONN 

Prøver 
• modtaget : 6/8 1988 antal : 13 
- beskrevet : 23/1 1992 af : LÅR 
- antal gemt : 

Datum 
Koordlna tkilde 
Koordinabnetode : GPS 

Sænkning 
9,6 meter u.t. 

Pumpetid 
24 time(r) 

Notater : terr.kote opgiwt til +12.70m - MP-kote til +13.40m ~wp. både opgiwt som 9.35m.u.t. og 9.35m.u.MP ! Obs. 
bor.;145.435, 145.678, 145.36k, 145.280, 145.244, 145.416, E9. 

r----øø:508 
ø315 

meter u.t. 
I 
O Mll..D, sandet, gruset, ITYIKk brun, kal<fri. (rruld). 

Klirestratigrafi 

Dannelsesrrqø I 
Lithologi I 

31,4 
Gruskastning 

1-1,5mn 
Filter (i1) 

0,6rnn 
36,4 

ml 

36,6 ._,'""'"" ...... ____ _._ ... 

Gruskastning 
1,4-1 ,8rnn 

40,9 
42,9 

0,2 SAN>, mellem-groft, gruset, ITTIJl'k gulbrun, kalcfri, "smeltevandssand". Note: 
jernudfældninger. 

3,9 LER, sandet, grå, kakholdig, "rroræneler". Laggrænse skønnet. Note: mkalddaster. 
7 ,6 LER, svagt sillet, grå, kakholdig, "moræneler". I-ble: mkalddaster. 

9,6 LER, svagt sillet, grå, kakholdig, "moræneler". 
13,4 LER, sandet, grå, kalkholdig, "moræneler''. 

19,6 SAND, sillet, stenet, grå, kalkholdig, "morænesand". 

20,4 SAN>, sillet, stenet, grå, kalkholdig, "morænesand". Note: mkaksten. 

25,9 LER, sillet, gråbrun, kakholdig, "moræneler". 

26,4 SAND, mest fint, silet, gråbrun, kalkholdig, "srrelevandssand", Udført: sigteanalyse. 

31,3 SAND, mest fint, grå, kalkholdig, "srrelevandssand', Udført: sigteanal'tse. Laggrænse 
skønnet. 

36.4 SAND, fint-mellem, grå, kalkholdig, "srreltevandssand", Udført: sigteanalyse. 

1 LER, sandet, gråbrun, kalkholdig, "moræneler''. 

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

meter u.t. 

0 - 0,2 terrigen - postglacial 
0,2 - 42,9 glacigen - glacial 

gi 

ml 

Bilag 8 

10 
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Boring DGU nr. 145.678 ( E 28) 

Boringens tekniske udbygning 

Boringen er udført i marts 1968 og udbygget med 315/292 mm PVC forerør til 39 m u.t. og herun
der et 250/231 mm PVC filter til 47.75 mut. Boringen er renpumpet med en ydelse på 9 m3/t. Ro
vandsspejl er ved boringsetablering målt til 15,8 m u.t. 

Geologisk beskrivelse (bilag 9) 

Boreprøver fra boringen er beskrevet af GEUS boreprøvelab. Fra 0 til 3 m u.t. findes smeltevands
sand, der underlejres af moræneler til 12,4 m u.t. Fra 12,4 til 16,2 følger smeltevandssilt, der un
derlejres af smeltevandssand og -grus til 25,4 m u.t. Herefter følger en morænebænk med en tykkel
se på 3, 1 m u. t. Fra 28,5 til 54 m u. t. følger smeltevandssand og -grus, der underlejres af smelte
vandssilt til 58,5 m u.t. og af moræneler til 68,5 m u.t., der samtidig er top af prækvartæret i form af 
Kertemindemergel. Kertemindemergel findes ind til boringens bund 67,5 m u.t. 

Geofysiske logs 

Følgende geofysiske borehulslogs er udført i boringen (figur 9 og figur 9a): 

- Flow log med og uden pumpning 

Flowlog 

Der ses ikke tegn på internt flow ved flowlogging uden pumpning. 

Flowlogging med pumpning (12 m3/t) viser et uforklarligt forløb i dybdeintervallet 47 til 45 m u.t. I 
dette interval ses først en stigning i tælletal (indstrømningen) og dernæst et fald. Forud for Jogging 
havde boringen været stoppet til fra 30 m u.t. af en genstand som siden var blevet fisket op. Det er 
muligt, at der fortsat findes et eller andet i boringen som forårsager turbulens eller en ændring af 
boringens strømningsaktive tværsnit. 

Fra 45 m u.t. og til top af filter ses en jævn fordeling af indstrømningen. 

Der er udtaget i alt tre stk. vandprøver med MP-1 prøvetagningspumpe. To af vandprøverne er ud
taget ved separationspumpning og under anvendelse af heat-pulse flowmåler til fastlæggelse af ver
tikal strømskel ud for indsug til prøvetagningspumpen. 

- Pumpeindtag 45,6 m u.t. Øvre pumpe på 9,4 m3/t og nedre pumpe på 6,8 m3/t. 
- Pumpeindtag 42,2 m u.t. Øvre pumpe på 5,6 m3/t og nedre pumpe på 8,9 m3/t. 
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Well Name: 145.678 E 28 Oden Vandselskab 
File Name: M:\VLOGDATA\FYN\ODENSE- 1\145678C.HDR 
Location: Amtssygehuset. Odense 
Elevation: O Reference: Terræn 

Metres I Flow 0 =0 Flow 0= 12 m3il 
o (rpm) 100 0 (%) 100 t 

.0 

.0 

""' .0 

-10 .o ""' .0 

-20 

·· - Q -=.. 
~ C ' .. -9:: 

Cl !' _:.._ 

-30 

-40 
0 :- -:_ ;; ·.;__ 

~"'.-&--
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· . .: -~-
·- . 

~-~ = -> 
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Fig. 9 



Well Name: 145.678 E 28 Odense Vandselskab 
Location: Arntsygehuset, Odense 

Reference: TRerræn 

Metres 
C) 
C Flow 0= 0 ·c 

's C) 

0 (rpm) 100 >, 

a. .0 
"O 

~ 
:, Flow 0= 12m3/t C: 

0 "" 0 (rpm) 100 "' CD I-

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

Fig. 9A 



Pumpeindtag 39,5 m u.t. Denne vandprøve er udtaget med oppumpning med en ydelse på 9,4 
m3/t fra en dybere placeret pumpe for at få flow nedad forbi pumpeindtaget. Vandprøven repræ
senterer således vand fra top af filteret. 

Alle vandprøver er udtaget til CFC datering, BAM analyse og indhold af naturlige hovedbestand
dele. 

DGU ark. nr. Borings nr. Udtagningsdybde BAM - analyser 

m.u.t. ug/l 

145.678 E 28 39.50 0.033 
145.678 E 28 42.20 0.030 
145.678 E 28 45.60 0.028 

Tabel 10 
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Danmarks og Grmlands Geologiske Undersøgelse 

<I, BORERAPPORT 
G E U S 

Borested : Exercermarken Odense Vandforsyning 

Bor.E28 

Boringsdato : 13/3 1968 Boringsdybde : 67 .5 meter 

Brøndborer : 
MOB-nr 
BB-joumr 
BB-bomr : E28 

Fonnål 
Anvendelse 
Boremetode : 

Indtag 1 (seneste) 
Ro-vandstand 

15.8 meter u.t. 

Kortblad : 1312 IVNØ 
UTM-zone : 32 
UTM-koord. : 586304, 6138652 

Pejledato Ydelse 

.---ø4111'¼CJ6----, meter u.t. 
I 

O~sand). 
.. 

• 

1. (glacial smeltevandssand). 
1.8 (glacial smeltevandsgrus). 
3 (glacial moræneler (leret till)). 

di 12·4 (glacial smeltevandssilt) . 

16.1 (glacial smeltevandssand). 

22 (glacial smeltevandsgrus). 

25.4 (glacial moræneler (leret till)). 

28.5 (glacial smeltevandssand). 

37 (glacial smeltevandssand). 

39 (glacial smeltevandsgrus). 

2 (glacial smeltevandssand) . 

. 8 (glacial smeltevandsgrus). 

-8 (glacial smeltevandssand). 

58.5 (glacial moræneler (leret till)). 

-8 (se landien ler , palæocæn ler, kertemnde mergeQ. 

Udskre\et 25/3 2002 Side 1 

DGU arkivnr : 145. 678 

Kommune : Odense 
Amt : Fyn 

Terrænkote : 12.5 meter o. DNN 

Prøver 
-modtaget 
- beskrevet 
- antal gemt : 

Datum 
Koordinatkilde 

af : G 

: ED50 

Koordinatmetode : Dig. på koor.bord 

Sænkning Pumpetid 

Bilag 9 



Sammenfatning 

Nærværende rapport afrapporterer borehulsmålinger (flowlogs) til lokalisering af indstrømning og 
prøvetagningsniveauer i ni undersøgelsesboringer ved Eksercermarkens kildeplads. Udover de ud
førte flowlogs er analyseresultaterne for BAM på de indsamlede vandprøver angivet for umiddelbart 
at kunne vurdere deres variation. Parametre fra boringskontrollen, samt CFC-målinger og vurderin
ger af BAM resultaterne i øvrigt, er rapporteret separat. Indholdet af CFC-gasser og BAM er målt af 
GEUS. Der er ikke udført geofysiske borehulsmålinger udover de rapporterede flowlogs. Generelt 
anbefales det, at der udover flowloggen minimum udføres gamma samt temperatur og ledningsev
nelogs i boringerne. Dette anbefales for præcist at kunne angive laggrænser, og påvise betydelige 
variationer i grundvandets kvalitet og saltholdighed, samt ikke mindst for at forbedre tolkningen af 
den målte flowlog. 
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