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1. Indledning 

Nærværende undersøgelse er udført med baggrund i et møde mellem Aarhus Vand A/S og 
GEUS d. 24. august 2018. På mødet fremlagde Aarhus Vand to problemstillinger i Aarhus 
Nord området:  
 

1) Aarhus Vand ønsker at sikre indvindingen fra Truelsbjerg- og Elstedværkerne ved at 
sprede indvindingen på flere boringer.  

2) På sigt ønsker Aarhus Vand at finde flere mulige kildepladser i Aarhus Nord området 
- allerhelst indenfor Aarhus Kommunes grænser.  

 
Aarhus Vand anmodede GEUS om at se nærmere på de geofysiske og geologiske data i 
Århus Nord-området og på baggrund heraf udpege potentielle nye kildepladser – først i 
Truelsbjerg-Elsted-området (Fase 1) og dernæst i den nordligste del af Aarhus Kommune 
(Fase 2).  
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2. Baggrund for undersøgelsen  

Forbrugerprognoser for vandforsyningen peger ifølge Aarhus Vand på, at der indenfor en 
årrække vil være behov for at producere mere drikkevand i Aarhus Nord området, end der 
er kapacitet til i øjeblikket. Det vurderes, at indvindingskapaciteten vil være en begrænsende 
faktor generelt - især hvis der tages hensyn til forsyningssikkerhed og muligheden for, at 
produktive boringer tages ud af drift på grund af tekniske problemer, renoveringer eller foru-
rening. 
 
Dette projekt skal undersøge mulighederne for at etablere nye boringer og nye kildepladser 
til henholdsvis Elstedværket og Truelsbjergværket. Fokusområdet for Fase 1 er vist på Figur 
2-1. Fokusområdet dækker det brede, begravede dalstrøg, der løber lige nord for Kasted 
modelområdet og strækker sig fra kommunegrænsen i vest til området omkring Grenåvej i 
øst. Ligeledes skal projektet screene Fase 2-fokusområdet for potentielle, nye kildepladser.  
Figur 2-2 viser fokusområde 1 og 2 sammen.  
 
Som et led i forskningsprojektet HyGEM opstillede GEUS en 3D geologisk voxel-model over 
Kasted området indeholdende information om både dalstratigrafi og litologi (Høyer et al., 
2015). Modellen viste, at området er karakteriseret ved en kompleks geologi præget af kryd-
sende begravede dale repræsenterende flere forskellige dalgenerationer.  
 

 
Figur 2-1: Fokusområdet for Fase 1 vist sammen med temaet for de begravede dale (fra Sandersen & Jør-
gensen, 2016). De sorte pletter viser boringer (fra Jupiter). Der er optegnet 3 zig-zag profiler gennem ind-
vindingsboringerne ved Truelsbjergværket, Elstedværket og Egå vandværk (se også efterfølgende figurer). 
Kortudsnittets bredde er ca. 12 km.  

De enkelte dale indeholder både sandede og lerede aflejringer. Indvindingsboringerne ved Kasted 
Kasted Kildeplads indvinder fra sandlag i de begravede dale. Andre steder i dalene udgør de lerede 
lerede sedimenter hydrauliske barrierer mellem magasinerne eller beskyttende lag over magasinerne. På 
samme vis er området lige nord for modellen (Figur 2-1) karakteriseret ved krydsende begravede dale, og 
de eksisterende kildepladser er alle placeret indenfor den overordnede begravede dalstruktur, som er vist 
med rød skravering.  

Truelsbjerg 

Elsted 

Egå  
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Tabel 2-1 viser pejleboringer og indvindingsboringer for de tre kildepladser i området.  
 

Tabel 2-1: Pejleboringer (p) og indvindingsboringer (i) (ifølge Jupiter) for de tre kildepladser: Truelsbjerg-
værket, Elstedværket og Egå vandværk. 

 
 
 

 
Figur 2-2: Beliggenhed af fase 1 og fase 2 områderne vist sammen med temaet for de begravede dale (fra 
Sandersen & Jørgensen, 2016). De sorte pletter viser boringer (fra Jupiter). De blå pletter viser beliggenhe-
den af TEM data. Kortudsnittets bredde er ca. 20 km. 

Den nordlige del af Aarhus Kommune blev allerede i 1990’erne dækket af TEM kortlægninger 
(Figur 2-2), der sammen med boringer bekræftede og forfinede tidligere kortlægninger og 
tolkninger af tilstedeværelse af begravede dale (se f.eks. Jørgensen & Sandersen, 2009; 
Sandersen & Ramsay, 2001, Thomsen et al., 2002). I forbindelse med HyGEM projektet blev 
der i august 2013 indsamlet nye SkyTEM data, der dækker en del af Fokusområdet for fase  

Fase 1 

Fase 2 
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1 (Figur 4-1). Den forbedrede opløsning og større datatæthed gør det muligt at tolke dalenes 
forløb og fyld i større detalje end tidligere.  
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3. Geologisk ramme 

Kalkoverfladen hælder mod sydvest i området og er således beliggende tættest på terræn i 
den nordligste del af området (Figur 3-1). Lige nord for kommunegrænsen ligger kalkfladen 
således omkring kote 20 m, mens kalken først anbores omkring kote – 60 m ved Spørring 
dalen og mellem kote -100 og -120 m umiddelbart syd for (Figur 3-1). I den sydlige del af 
området er kalken overlejret af det Palæogene ler, hvilket gør, at der er ringe grundvandscir-
kulation i kalklaget. Kalken er i disse områder mættet med saltvand og viser således lave 
resistiviteter på TEM data. Stedvist er der kontakt mellem de kvartære aflejringer og kalken 
i de dybeste dele af de begravede dale, hvorved fersk grundvand kan trænge ned i kalken. 
Det palæogene ler kiler ud mod nord. Her viser kalken høje resistiviteter, hvilket indikerer at 
kalken er ferskvandsmættet i den øvre del af lagserien, mens den viser lave resistiviteter i 
den nedre del pga. salt grundvand i porerummene (Profil A-A’, Figur 3-1).  
 
Den sydlige del af området (fase 1 området) er karakteriseret ved, at det palæogene, plasti-
ske ler er højtliggende og gennemskåret af et netværk af begravede dale (Sandersen & Jør-
gensen, 2016). Som udgangspunkt udgør toppen af det plastiske ler den nedre grænse for 
grundvandsinteressen i området. Leret tilhører hovedsageligt Søvind Mergel og Lillebæltsler 
Formationerne, der er aflejret i Eocæn (Heilmann-Clausen, 1995). Den elektriske modstand 
er typisk meget lav (<10 ohm-m), hvilket gør, at aflejringerne er letgenkendelige på elektro-
magnetiske resistivitets-data. Over det plastiske ler kan der lokalt forekomme oligocæne og 
miocæne aflejringer (Viborg Formationen og Vejle Fjord Formationen; Heilmann-Clausen, 
1995).  
 
De dybe, begravede dale er dannet som tunneldale ved smeltevandserosion under istidernes 
gletschere i Kvartær-tiden (Jørgensen & Sandersen, 2006). Dalene har skabt et markant 
relief i den prækvartære overflade i undersøgelsesområdet. De kvartære aflejringer, som 
dalene er udfyldt af, består af vekslende lag af moræneler og smeltevandsaflejringer. Tæt 
ved dalflankerne kan der forekomme forstyrrede lagserier på grund af skred og nedskyl samt 
muligheden for glacial deformation (Sandersen & Ramsay, 2001).  
 
De begravede dale er kortlagt af Sandersen & Jørgensen (2016) på baggrund af boringer og 
TEM data (se Figur 2-1). I fase 1 området er de dybe dele af dalene letgenkendelige i TEM 
resistivitetsdata i form af store kontraster mellem det mellem- til høj-resistive dalfyld og de 
meget lav-resistive tertiære leraflejringer. Kortlægningen af de begravede dale er mere van-
skelig i fase 2 området, hvor dalene er eroderet ned til (eller ned i) kalken, hvorfor der ikke 
ses systematiske resistivitetskontraster mellem dalfyldet og kalkaflejringerne.   
 
Tættere på terræn fremstår dalene typisk lettere diffust, da kontrasten mellem de kvartære 
aflejringer indenfor og udenfor dalene er små. Dalenes specifikke aldre er ukendte, men der 
kan udskilles mindst tre forskellige generationer af begravede dale i området nord for Århus 
(Jørgensen og Sandersen, 2006) og måske helt op til 7 generationer (Høyer et al., 2015).  
 
Det nutidige landskab består hovedsageligt af et morænelandskab gennemskåret af mar-
kante, åbne tunneldale og flere steder på morænebakkerne ses dødispræg (Smed, 1981). 
Tunneldalene er kendetegnet ved stejle dalsider og flade dalbunde. En del steder ses det, at 
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nutidige vandløb følger tunneldal-strøgene, ligesom Kasted Mose er beliggende i en af de 
åbne tunneldale.  
 

 
Figur 3-1: Kalkoverfladen udsøgt i boringer i Aarhus Nord området. Kortet viser koten for de øverste kalkaf-
lejringer fundet i boringer i området. Figuren viser desuden to profiler: Profil A-A' løber igennem en række 
boringer lige nord for kommunegrænsen, mens B-B' går igennem boringer beliggende i den nordlige del af 
fase 1 området og i Spørring dalen i fase 2 området. De grønne markeringer på profilerne angiver koten for 
top kalk i boringerne. De grå linjer viser DOI for TEM dataene. Kortudsnittets bredde er ca. 20 km.  
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4. Data  

4.1 Fase 1 
Undersøgelsen er baseret på boringerne i Jupiter og de geofysiske data i Gerda databasen. 
De vigtigste geofysiske datasæt er TEM-data i form af de ældre, jordbaserede TEM40-son-
deringer (blå på Figur 4-1) og SkyTEM-data (rød på Figur 4-1), der blev indsamlet som en 
del af HyGEM projektet i 2013. Der findes TEM/SkyTEM data i hele undersøgelsesområdet, 
således at 3D resistivitetsgriddet dækker hele området – på nær byområderne som Lystrup 
by. De jordbaserede TEM sonderinger er indsamlet i slutningen af 1990’erne med et ældre 
system, hvor der ikke blev optaget data til ligeså tidlige- og sene- gatetider, hvorfor opløsnin-
gen af de ældre TEM data generelt er ringere end opløsningen i SkyTEM-datasættet fra 
2013.  
 

 
Figur 4-1: Data i undersøgelses-området. Røde prikker markerer SkyTEM sonderinger, blå markerer TEM40 
eller PATEM sonderinger. Kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

 
SkyTEM-data er inverteret som mangelagsmodeller og via inversionsrutinen ’sharp inver-
sion’ (Vignoli et al., 2014), mens de jordbaserede TEM40-sonderinger udelukkende er inver-
teret som fålagsmodeller. Som baggrund for undersøgelsen er der lavet 3D resistivitetsgrids 
for både SkyTEM-data (baseret på mangelagsmodellerne) og de ældre jordbaserede 
TEM40-sonderinger (baseret på fålagsmodellerne) (Figur 4-2). 
 
I områder med begge datasæt er tolkningen baseret på SkyTEM-datasættet, eftersom disse 
data viser betydeligt større opløsning og detaljer end de mere spredt beliggende, jordbase-
rede TEM sonderinger. Alle figurer er derfor lavet således, at SkyTEM-resistivitetsgriddet 
ligger ”øverst” og TEM resistivitetsgriddet kun ses i områder, hvor der ikke findes SkyTEM-
data (eks. Figur 4-2). 

Udpeget lokalitet fra Kasted opgaven 
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Figur 4-2: Horisontalt snit i kote -100 m gennem middelresistivitetsgrids genereret for henholdsvis SkyTEM 
data (baseret på mangelagsmodeller) og 1D TEM data (baseret på fålagsmodeller). De to grids er lagt 
ovenpå hinanden med SkyTEM-griddet øverst. Den grå markering viser udbredelsen af SkyTEM resistivi-
tetsgriddet. Kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

 
Figur 4-3 viser et eksempel på, hvordan den større opløsning i SkyTEM-datasættet kommer 
til udtryk på et profil, som viser henholdsvis resistivitetsgriddet baseret på TEM-data (øverst) 
og SkyTEM-data (nederst). Udover den større detaljerigdom i SkyTEM-datasættet ses det 
også, at DOI (Depth of Investigation; Christiansen & Auken, 2012) generelt ligger betydeligt 
dybere for SkyTEM data end for TEM data. Dette indikerer, at SkyTEM-datasættet har mere 
information til stor dybde end TEM-datasættet.   
 
DOI er populært sagt et mål for, til hvilken dybde man kan stole på data. DOI udregnes i 
forbindelse med inverteringen af data og er baseret dels på hvor støjfyldte data er i det kon-
krete område (antallet af data der er bort-processeret), samt den geofysiske model, der er 
opnået. Således vil DOI typisk ligge dybere i områder, hvor TEM modellen viser en god leder 
ved stor dybde i forhold til områder, hvor det nederste lag udgøres af et resistivt legeme. Den 
DOI, der er benyttet i denne undersøgelse er den såkaldte ’DOI-lower’, som angiver den 
dybde, hvor der kun er 2% af signalet tilbage i data. Således ligger 98% af følsomheden over 
den pågældende dybde. For overskuelighedens skyld er DOI udelukkende vist for SkyTEM 
data på de profiler, hvor der både vises SkyTEM og TEM resistivitetsgrids.  
 
De højeste resistiviteter i området ses i de jordbaserede TEM-data, hvilket formentlig skyldes 
at disse er inverteret som fålagsmodeller, mens de benyttede SkyTEM-data er tolket ved 
brug af mangelagsmodeller. Mangelagsmodellerne gør, at der er mere gradvise ændringer i 
sonderingerne og resistivitetsniveauerne forekommer således mindre ekstreme i SkyTEM 
resistivitetsgriddet.  
 

Resistivitetsgrid baseret på Sky-
TEM mangelagsmodeller 

Resistivitetsgrid baseret på TEM 
fålagsmodeller 
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Figur 4-3: Sammenligning mellem resistivitetsgrid baseret på TEM data (øverst) og SkyTEM data (nederst). 
DOI for de pågældende datasæt er vist langs begge profiler.  

 
 

4.2 Fase 2 
Ligesom for fase 1 området er undersøgelsen baseret på boringerne i Jupiter og de geofysi-
ske data i Gerda databasen. De vigtigste geofysiske datasæt er TEM-data i form af de ældre, 
jordbaserede TEM40-sonderinger (fra midt 90’erne til midt 00’erne), PATEM data (indsamlet 
i 1999-2000) samt et mindre SkyTEM survey fra 2015 indsamlet umiddelbart øst og vest for 
Løgten by (Figur 2-2). Alle TEM data er inverteret som fålagsmodeller og undersøgelsen er 
baseret på et 3D resistivitetsgrid af fålagsmodellerne.  

3D resistivitetsgriddet dækker en stor del af området, på nær et større areal omkring Mejlby, 
svarende til omtrent 4 km × 6 km, hvor der ikke haves TEM data.  
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5. Fase 1 området: Overordnet geologisk tolkning 
af SkyTEM data 

Ligesom i Kasted området, ligger det palæogene ler tæt ved overfladen (ca. kote 20 m, Figur 
5-1) i områderne udenfor de nedskårne begravede dale.  
 
Kalkoverfladen hælder og ligger tættest ved overfladen i den nordligste del af området. Sky-
TEM-resistiviteterne i kalken under det palæogene ler varierer fra lave modstande (~10 Ωm) 
til moderat høje modstande (~30 Ωm) (til venstre og centralt på Figur 5-1, ca. kote -120 m). 
Hvor der er ringe grundvandscirkulation vil kalken have et højt saltindhold i porevandet og 
derfor hovedsageligt vise lave resistiviteter. Stedvist er porevandet dog mere ferskt – det er 
disse områder, der fremtræder i resistivitetsgriddet med resistiviteter fra omkring 30 Ωm (Fi-
gur 5-1).   
 

 
Figur 5-1: VNV-ØSØ profil gennem den nordlige del af SkyTEM-surveyet. Den nederste figur viser beliggen-
heden af profilet sammen med et horisontalt snit gennem SkyTEM middelresistivitetsgriddet i kote -120m. 
Profilets længde er ca. 3,4 km og kortudsnittets bredde er 12 km. 

 
I et område lige nord for Lystrup by ses meget høje resistiviteter i hele intervallet fra omkring 
kote -60 m til bunden af SkyTEM-griddet (kote -180 m) (Figur 5-1). Der er ingen boringer, der 
er tilstrækkeligt dybe til at afklare litologien af dette legeme. Resistivitetslegemet kan forkla-
res på to måder: 1) Den begravede dal går til meget stor dybde og er eroderet direkte ned i 
kalken. Grundet den direkte forbindelse mellem det sandede dalfyld og kalken er det muligt 
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for fersk vand at sive direkte ned i kalken, så kalken derved viser høje resistiviteter. 2) Den 
begravede dal er nederoderet til stor dybde, men ikke helt ned i kalken. Det palæogene lerlag 
er således så tyndt, at det ikke opløses i SkyTEM-data grundet den store dybde. Laget er 
dog samtidig så tyndt, at der er gennemstrømning af fersk vand, hvilket fører til, at kalken 
viser høje resistiviteter.  
 
Ligesom i Kasted-området, hvor der er opstillet en model i HyGEM projektet, består det be-
gravede dalstrøg af en række erosioner og kanaludfyldninger (Figur 5-2).  
 

 
Figur 5-2: VNV-ØSØ profil gennem SkyTEM-data i den sydlige del af Fase 1-området. Det nederste kort 
viser beliggenheden af profilet sammen med et horisontalt snit gennem SkyTEM-middelresistivitetsgriddet i 
kote -30 m. Profilets længde er ca. 3,4 km og kortudsnittets bredde er ca. 7 km. 
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6. Fase 1 området: Kortlagte begravede dale 

Indenfor det overordnede begravede dalstrøg er tre markante dalforløb kortlagt (her benævnt 
”Dal 1-3”). Figur 6-1 til Figur 6-4 viser profiler langs med dalenes dybeste dele.  

6.1 Dal 1 
Dal 1 er den dybeste i området og løber SV-NØ (Figur 6-1). Dalen er eroderet til stor dybde 
(kote -120 til -140 m). Dalen krydser området lige nord for Lystrup, hvor der ses høje resisti-
viteter til stor dybde i SkyTEM resistivitetsgriddet (Figur 5-1). I dette område er det usikkert, 
hvor dybt dalen er nederoderet, da resistivitetsdata, som nævnt ovenfor, ikke kan skelne 
mellem sandet dalfyld og kalk med fersk porevand. I den øverste del af dalen (ned til kote 
+10 m) viser boringerne hovedsageligt ler. I dette interval viser SkyTEM-data lave til middel 
resistiviteter, mens TEM-data viser høje resistiviteter (Figur 6-1, afstand 5500-6900 m).   
 

 
Figur 6-1: Profil langs et af de mest markante dalforløb ('Dal 1') indenfor det overordnede, begravede dal-
strøg. Den stiplede linje på profilet angiver underkanten af laget beskrevet som moræneler/ lerblandet sand 
ifølge boringerne. Den grå linje angiver DOI. Middelresistivitetskortet viser det horisontale snit i kote -50 m. 
Profilets længde er ca. 7 km og kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 
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6.2 Dal 2 
Dal 2 løber VSV-ØNØ (Figur 6-2) og er eroderet ned til dybder omkring kote -40 til -80 m. 
Dalen skærer sandsynligvis gennem fyldet af Dal 1 i den nordlige del af forløbet (Figur 6-2, 
afstand 5000-7500 m). I den øverste del af dalen (ned til omkring kote +20 m til 0 m) viser 
boringerne hovedsageligt ler, ligesom SkyTEM-data i det meste af profilets udstrækning viser 
lave resistiviteter. I den sydlige del af profilet (Figur 6-2, afstand 0-2500 m) viser SkyTEM-
data dog høje resistiviteter, selvom hovedlitologien ifølge boringerne er leret. 
 

 
Figur 6-2: Profil langs et af de mest markante dalforløb ('Dal 2') indenfor det overordnede, begravede dal-
strøg. Den stiplede linje på profilet angiver underkanten af laget beskrevet som ler/lerblandet sand ifølge 
boringerne. Den grå linje angiver DOI. Middelresistivitetskortet viser et horisontalt snit i kote -50 m. Profilets 
længde er ca. 7 km og kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

6.3 Dal 3 
Dal 3 løber V-Ø (Figur 6-3 og Figur 6-4) og er eroderet ned til dybder omkring kote -60 til -80 
m. Ligesom for de andre dale, viser boringerne i den øverste del af dalen (ned til omkring 
kote 0 m) hovedsageligt ler, ligesom SkyTEM-data viser lave resistiviteter i dette interval 
(Figur 6-3). Til gengæld viser TEM-data meget høje resistiviteter allerede fra kote 60 m umid-
delbart vest for SkyTEM surveyet (Figur 6-3, profil-afstand 1700 m) og fra kote 40 m umid-
delbart øst for SkyTEM surveyet (Figur 6-3, profil-afstand 7200 m). Det vurderes dog, at 
resistivitetsniveauerne i SkyTEM-data er mest pålidelige i dette tilfælde.  
 
Indenfor SkyTEM surveyet er der en klar sammenhæng mellem lave resistiviteter omkring 
kote 20 m (Figur 6-4) og dalens forløb, hvilket tyder på, at sedimenterne i dette niveau er 
mere lerede end fyldet i de andre dale. Eftersom signaturen med de lave resistiviteter krydser 
ind over fyldet af de andre dale, må denne dal være den yngste af de tre kortlagte dale.  
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Figur 6-3: Profil langs et af de mest markante dalforløb ('Dal 3') indenfor det overordnede, begravede dal-
strøg. Den stiplede linje på profilet angiver underkanten af laget beskrevet som ler/lerblandet sand ifølge 
boringerne. Den grå linje angiver DOI. Middelresistivitetskortet viser et horisontalt snit i kote -50 m. Profilets 
længde er ca. 12 km og kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

 

 
Figur 6-4: Profil langs et af de mest markante dalforløb ('Dal 3') indenfor det overordnede, begravede dal-
strøg. Den stiplede linje på profilet angiver underkanten af laget beskrevet som ler/lerblandet sand ifølge 
boringerne. Den grå linje angiver DOI. Middelresistivitetskortet viser et horisontalt snit i kote +20 m. Området 
karakteriseret ved markant lavere resistiviteter langs det begravede dalforløb, er markeret med sort linje på 
oversigtskortet. Profilets længde er ca. 12 km og kortudsnittets bredde er ca. 12 km.  
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7. Fase 1 området: Lokale forhold ved eksisterende 
kildepladser 

7.1 Truelsbjergværket 
Området omkring Truelsbjergværket er dækket af SkyTEM-surveyet. Truelsbjergværkets bo-
ringer ligger indenfor samme overordnede, begravede dalsystem, men tilsyneladende i for-
skellige kanaludfyldninger. Toppen af filtrene i boringerne ligger alle omkring kote -30 m (se 
Figur 7-1), selvom mange af boringerne viser sand allerede fra omkring kote + 20m, ligesom 
SkyTEM griddet viser høje resistiviteter fra dette niveau. Ved nærmere undersøgelse af bo-
ringsbeskrivelserne ses det dog, at det øverste sandlegeme i mange af boringerne er be-
skrevet som ’lerblandet sand’, mens legemet i andre boringer er beskrevet som sandholdigt 
ler. De høje resistiviteter på SkyTEM-data skyldes at leret har et højt sandindhold, hvilket 
stemmer overens med, at SkyTEM-data viser høje resistiviteter, og den manglende filtersæt-
ning i disse niveauer viser, at der ikke kan indvindes vand fra laget.  
  

 
Figur 7-1: Zig-zag profil gennem Truelsbjergværkets indvindingsboringer vist fra syd mod nord (for placering 
se kort nederst). Profilet viser indvindingsboringerne sammen med 3D SkyTEM-resistivitetsgriddet (farve-
skala til højre). Toppen af filtrene er markeret med stiplet linje. Den grå linje, der ligger meget dybt langs 
hele profilet, angiver DOI. Profilets længde er ca. 2,8 km og kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 
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7.2 Elstedværket 
Elstedværket ligger udenfor SkyTEM-surveyet i et område, hvor der er langt mellem de æl-
dre, jordbaserede TEM-sonderinger. Indvindingsboringerne ligger på flanken af den begra-
vede dal, og de omkringliggende sonderinger viser lave resistiviteter i det niveau, hvorfra der 
indvindes vand (Figur 7-2). De lave resistiviteter skyldes en kombination af den store afstand 
mellem sonderingerne - og dermed stor interpolationsafstand - samt beliggenheden af kilde-
pladsen ved flanken af den begravede dal. De lave resistiviteter i leret udenfor dalen vil så-
ledes påvirke interpolationen af 3D-griddet. Resistivitetsbilledet ville sandsynligvis fremstå 
noget anderledes, såfremt nye SkyTEM data også var indsamlet i dette område, og det må 
forventes, at dalens flanke ville være bedre opløst.  
 
Ligesom ved Truelsbjerg henter Elstedværkets indvindingsboringer også vand fra omkring 
kote -30 m og derunder, selvom de fleste af boringerne er beskrevet med hovedlitologien 
sand fra omkring kote 0 m og ned.  
 

 
Figur 7-2: Zig-zag profil gennem Elstedværkets indvindingsboringer vist fra vest mod øst (for placering se 
det nederste kort). Profilet viser indvindingsboringerne sammen med resistivitetsgriddet fra TEM40-sonde-
ringerne (farveskala til højre). Profilets længde er ca. 800 m og kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

7.3 Egå Vandværk  
Egå Vandværk er beliggende øst for SkyTEM-surveyet i et område med ældre, jordbaserede 
TEM sonderinger. I dette område viser TEM-sonderingerne meget høje resistiviteter (Figur 
7-3), hvilket er de markant højeste resistiviteter i hele Fase 1-området. Det vurderes, at disse 
resistivitetsværdier er urealistisk høje, specielt da boringerne viser en vis ler-andel. TEM data 
ville sandsynligvis kunne tilpasses en geofysisk tolkning, hvor første lag (svarende til moræ-
nelaget) er tykkere og har en lidt højere resistivitet, mens at sandlaget er lidt tyndere, og med 
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lidt lavere resistivitet, der stemmer bedre overens med de resistivitetsniveauer, der findes i 
resten af området. 
 
Toppen af filtrene er placeret omkring kote -10 m og altså lidt mere overfladenært end ved 
Truelsbjerg- og Elstedværkerne.  
 

 
Figur 7-3: Zig-zag profil gennem Egå Vandværks indvindingsboringer (for placering se kort). Profilet viser 
indvindingsboringerne sammen med resistivitetsgriddet fra TEM40-sonderingerne. Profilets længde er ca. 
700 m og kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 
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8. Fase 1 området: Screening for nye potentielle 
kildepladser 

8.1 Inddeling i område-kategorier 
 
På baggrund af de indledende undersøgelser er screeningen efter nye, potentielle kildeplad-
ser fokuseret hovedsageligt omkring dybdeniveauet kote -30 m og nedefter, hvorfra de fleste 
af boringerne ved de eksisterende kildepladser indvinder. På baggrund af SkyTEM-data og 
boringer er der indenfor fokusområdet udpeget arealer i fire kategorier, hvor områder i Kate-
gori 1 ifølge data har den højeste sandsynlighed for at kunne finde anvendelse som nye 
kildepladser og Kategori 4 har den laveste sandsynlighed.   
 
Kategori 4 omfatter hele det skraverede område med begravede dale (Figur 8-1), eftersom 
der er en vis sandsynlighed for at kunne finde nye kildepladser i hele det begravede dalsy-
stem. Da en stor del af fokusområdet ikke er dækket af SkyTEM-data er der en mulighed for, 
at der vil kunne findes potentielle kildepladser indenfor dette område, der ikke kan udpeges 
på baggrund af de eksisterende data.  
 

 
Figur 8-1: Kategori 4-område vist med vandret stregskravering. Horisontalt snit gennem resistivitetsgriddene 
i kote -30 m. Kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

 
Kategori 3 omfatter områder indenfor det overordnede begravede dalstrøg med middel- til 
høje resistiviteter (Figur 8-2). Dette område inkluderer dog også f.eks. Elstedværket, hvor 
resistiviteterne i kote -30 m er temmelig lave (omkring 30 ohm-m).   
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Kategori 2-området svarer til de områder indenfor Kategori 3-polygonet, som viser høje resi-
stiviteter i kote -30 m (Figur 8-3).  
 

 
Figur 8-2: Kategori 3-område vist med diagonal stregskravering. Horisontalt snit gennem resistivitetsgrid-
dene i kote -30 m vist sammen med Kategori 3-områderne (generelt middel-høje) resistiviteter. Kortudsnit-
tets bredde er ca. 12 km. 

 

 
Figur 8-3: Kategori 2-områder vist med krydsskravering. Horisontalt snit gennem resistivitetsgriddene i kote 
-30 m vist sammen med Kategori 2 områderne karakteriseret ved områder indenfor det overordnede dalstrøg 
med høj resistivitet. Kortudsnittets bredde er ca. 12 km. 

 
Kategori 1-områderne er udvalgte lokaliteter indenfor Kategori 2-områderne, hvor TEM-data 
sammenholdt med boringsinformation og de tolkede geologiske strukturer har den højeste 
sandsynlighed for at kunne finde anvendelse som nye kildepladser. Disse Kategori 1-områ-
der er benævnt Lokalitet a og d til l. Lokaliteterne vil blive gennemgået i det følgende.  
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Figur 8-4 viser beliggenheden af Kategori 1-områderne sammen med beliggenheden af TEM 
sonderingerne.  
 

 
Figur 8-4: Kategori 1-områderne vist sammen med beliggenhed af SkyTEM sonderinger (rød) og jordbase-
rede TEM sonderinger (blå).  

8.2 Kategori 1 - Lokalitet a.  
 
Lokalitet a er beliggende i den sydvestligste del af fokusområdet (Figur 8-5). Lokaliteten er 
beliggende over en kanalstruktur, der viser høje resistiviteter (>80 ohm-m) fra omkring kote 
+20 m til -40 m. Profilet viser også lokaliteterne b og c, der er to nabo-dalstrukturer, som 
også viser høje resistiviteter. Grundet den høje kotemæssige beliggenhed i lagserien (om-
kring kote 0 m), henføres disse lokaliteter til Kategori 2.   

8.3 Kategori 1 - Lokalitet d 
Lokalitet d er beliggende i den sydvestlige del af dalstrukturen og er karakteriseret ved høje 
resistiviteter (> 80 ohm-m) fra omkring kote +20 m til -40 m (Figur 8-6). Sandlegemet hænger 
formodentlig sammen med sandlegemet ved lokalitet a, da de er aflejret i samme dalstruktur, 
men hvor dalen ændrer retning fra at være SV-NØ-gående til at være V-Ø-gående (markeret 
med fed stiplet linje på kortet Figur 8-6). Umiddelbart udenfor lokaliteten står en boring, der 
viser sand i stor dybde (DGU 79.1248, kote -20 m).  

8.4 Kategori 1 - Lokalitet e & f 
Lokalitet e og f svarer til de lokaliteter, hvorfra Truelsbjergværkets boringer allerede indvinder 
(Figur 8-7). Nogle af indvindingsboringerne ligger dog på flanken og lige i skellet mellem de 

a d e 

f 
g 

h 

i 

j 
k l 
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to dalstrukturer. Dalen, hvori lokalitet e ligger, går ned til en dybde på omtrent -80 m, mens 
dalen for lokalitet f er eroderet helt ned til en dybde svarende til kote -140 m. Der ses høje 
resistiviteter i begge dale.  
 
 

 
Figur 8-5: Profil gennem tre dalstrukturer, der indeholder lokaliteterne a, b og c. DOI vist med lys grå. Profilet 
er vist sammen med et horisontalt snit i resistivitetsgriddet i kote -30 m. Lokaliteterne b og c er kun markeret 
på profilet. Profilets længde er 3,5 km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

 

 
Figur 8-6: Profil gennem lokaliteterne d, e og f. DOI er vist på profilet med lys grå streg. Profilet er vist 
sammen med et horisontalt snit i resistivitetsgriddet i kote -30 m. Boringen DGU 79.1248 er fremhævet på 
profilet, da den ligger umiddelbart udenfor lokalitet d (bufferafstand 190 m fra profilet) og viser sand i stor 
dybde (kote -20 m). Profilets længde er 3,5 km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 
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Figur 8-7: Profil gennem to af lokaliteterne (e og f). DOI er vist med lys grå streg på profilet. Profilet er vist 
sammen med et horisontalt snit i resistivitetsgriddet i kote -30 m. Lokaliteterne indeholder nogle af indvin-
dingsboringerne til Truelsbjergværket. Fra 0-200 m viser profilet TEM-resistivitetsgriddet. Profilets længde 
er 3,5 km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

8.5 Kategori 1 - Lokalitet g 
Lokalitet g (Figur 8-8) er beliggende i udkanten af SkyTEM-surveyet (Figur 8-4) hvor en en-
kelt SkyTEM-linje viser høje resistiviteter, ligesom få, ældre jordbaserede TEM-data viser 
(endnu) højere resistiviteter. Lokaliteten kunne muligvis ligge i en dalstruktur, der stryger mod 
øst over Elsted og over Lystrup by (markeret med fed stiplet linje på Figur 8-8). Dette forløb 
er ikke velopløst i resistivitetsdata, hvilket skyldes den spredte datadækning omkring Elsted 
og manglende data i Lystrup by (Figur 8-4).  
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Figur 8-8: Profil gennem to af lokaliteterne (e og g). Profilet er vist sammen med et horisontalt snit i resisti-
vitetsgriddet i kote -30 m Den fede stiplede linje på kortet viser et muligt forløb af en dalstruktur, der ikke er 
opløst i data. Profilets bredde er 3 km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

8.6 Kategori 1 - Lokalitet h 
Lokalitet h er beliggende i en veldefineret dalstruktur, der stryger NV-SØ og løber fra Faur-
skov Kommune og ind i Aarhus Kommune (og dermed fokusområdet) (Figur 8-9). Dalen lig-
ger udenfor SkyTEM kortlægningsområdet (Figur 8-4). Den dybeste erosion (ned til ca. kote 
-120 m) og de højeste resistiviteter kan findes i området vest for kommunegrænsen, mens 
dalen viser noget mindre dybde (omkring kote -60 m) og lavere resistiviteter i området inden-
for Aarhus’ kommunegrænse. Boringen DGU 79.1318 viser dog sand ned til kote -60 m (Fi-
gur 8-9), selvom TEM data her viser middel resistivitetsniveauer (omkring 30 ohm-m).  
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Figur 8-9: To profiler gennem TEM resistivitetsgriddet, der viser lokalitet h: Profil a krydser og profil b ligger 
lige øst for lokaliteten. Profil b viser desuden boringen DGU 79.1318, hvor der er fundet sand til stor dybde, 
selvom TEM data viser middel resistivitetsniveauer (30 ohm-m). DOI for TEM data er vist på profilerne med 
lysgrå. Profilernes længde er 4,5 km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

 

8.7 Kategori 1 - Lokalitet i 
Lokalitet i, j og k ligger alle i et V-Ø gående dalstrøg indenfor SkyTEM-kortlægningsområdet, 
der er omfattet af Kategori 2-polygonet. Lokaliteterne i, j og k ligger i forlængelse af hinanden, 
og der er muligvis direkte forbindelse mellem dem. De enkelte lokaliteter er kendetegnet ved 
de områder i strøget, hvor der ses de højeste resistiviteter (> 60 ohm-m) – således er områ-
derne imellem kendetegnet ved lidt lavere resistivitetsniveauer (ca. 50 ohm-m).  
 
Lokalitet i ligger i et område med knapt så tæt SkyTEM-dækning, da sonderingerne sand-
synligvis er frasorteret i den centrale del af lokaliteten (Figur 8-4). Alligevel er lokaliteten 
karakteriseret ved høje resistiviteter (> 60 ohm-m). Boringen (DGU 79.754) ligger i udkanten 
af lokaliteten og viser sandede aflejringer i kote -10 m til -50 m (Figur 8-10).  
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Figur 8-10: Profil optegnet gennem lokalitet i (og e). Profilet er optegnet gennem den vestligste del af lokalitet 
i for at få boringen DGU 79.754 (markeret) med på profilet. DOI er vist med lysgrå. Profilets længde er 4,8 
km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

8.8 Kategori 1 - Lokalitet j 
Lokalitet j er beliggende i det V-Ø gående dalstrøg umiddelbart øst for lokalitet i. Der findes 
tætte SkyTEM sonderinger, der dækker hele lokaliteten, men ingen boringsdata. Der ses 
høje resistiviteter (60 – 80 ohm-m) i intervallet omkring kote -50 m til kote 0 m (Figur 8-11).  

8.9 Kategori 1 - Lokalitet k 
Lokalitet k er beliggende umiddelbart øst for lokalitet j i det V-Ø gående dalstrøg og er ka-
rakteriseret ved høje resistiviteter mellem kote 0 og -120 m (Figur 8-12). Lokaliteten er pla-
ceret i området lige nord for Lystrup, hvor der er høje resistiviteter til stor dybde, hvorfor 
erosionen sandsynligvis er foregået til stor dybde – muligvis helt ned i kalken.  
 
Boringen DGU 79.755 er placeret i den vestlige rand af strukturen og viser sand fra kote 0 m 
til -60 m. Ligesom ved lokalitet i ligger boringen udenfor det område, der viser de allerhøjeste 
resistiviteter, hvilket understreger, at hele strøget imellem lokaliteterne i, j og k, som er hen-
ført til Kategori 2, kan indeholde potentielle grundvandsmagasiner.  
 

 



 
 
G E U S 33 

 
Figur 8-11: Profil optegnet gennem lokalitet j (og g). DOI for SkyTEM er vist med lysgrå. I profilafstand 1250 
-1700 m, 4250 - 4400 m samt 4450 - 4800 m ses TEM resistivitetsgriddet. Profilets længde er 4,8 km og 
kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

 
    

 
Figur 8-12: To profiler optegnet gennem lokalitet k. Det vestligste profil ligger lige på randen af strukturen og 
viser boringen DGU 79.755, hvor der er fundet sand omkring kote 0 til - 60 m. DOI er vist med lysegrå på 
profilerne. Profilerne viser kun SkyTEM-data, deres længde er ca. 2,5 km. Kortudsnittets bredde er ca. 14 
km. 
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8.10 Kategori 1 - Lokalitet l 
Lokalitet l omfatter området, hvor Egå vandværk har sine boringer (Figur 8-13). Lokaliteten 
ligger i et område, hvor der kun er ældre TEM sonderinger, som sandsynligvis overestimerer 
tykkelsen og resistiviteten af det højresistive legeme (jf. afsnittet om Egå Vandværk). Yder-
mere forekommer området at være ekstra stort grundet interpolation mellem de relativt 
spredte, jordbaserede TEM sonderinger (Figur 8-4). Lokaliteten er derfor afgrænset til at 
være lidt mere lokal end den umiddelbart fremstår på middelresistivitetsgriddet (Figur 8-13).  
  

 
Figur 8-13: Profil krydsende lokalitet l, der ligger i området, hvor der kun er ældre jordbaserede TEM sonde-
ringer. DOI for TEM data vist med lysegrå. Profilets længde er 4,6 km og kortudsnittets bredde er ca. 14 km. 

 



 
 
G E U S 35 

9. Fase 1 - Opsummering 

Undersøgelsen er fokuseret omkring lagene i kote -30 m og herunder, hvorfra der indvindes 
vand ved de tre kildepladser i området. Dette er valgt, da der ikke er fundet vand i tilstrækkelig 
mængde i sandlagene over dette niveau. Ovenover niveauet ses flere steder høje resistivi-
teter og mange af boringerne viser også sand som hovedlitologi. Dog ses det, når man nær-
læser boringsbeskrivelserne, at mange af prøverne er beskrevet som ’lerblandet sand’, lige-
som en del boringer også viser ler som hovedlitologi i dette niveau.  
 
SkyTEM-data viser betydeligt flere detaljer end de ældre jordbaserede TEM-målinger, der er 
indsamlet med markant større afstand mellem sonderingerne. Enkelte steder (specielt ved 
lokalitet l), tyder det på, at de præcise resistivitetsniveauer i TEM sonderingerne kan være 
noget misvisende.  
 
Resultatet af undersøgelsen kan ses i Figur 9-1. Undersøgelsen har ført til inddeling of fo-
kusområdet i 4 kategorier, der er baseret på sandsynligheden for at finde nye områder for 
kildepladser vurderet ud fra datagrundlaget. Således er Kategori 1 defineret som områder 
med den højeste sandsynlighed, mens områder, der kun er dækket af Kategori 4-polygonet, 
har den mindste sandsynlighed. Kategori 1 omfatter lokaliteterne a samt d til l. Disse er defi-
neret ved høje modstande i TEM-data omkring kote -30 m og nedefter i områder beliggende 
indenfor dalstrukturen. Flere af lokaliteterne har desuden boringsinformation tæt på, som 
viser sand eller endda grovkornet sand i det pågældende niveau. Kategori 2 er defineret ved 
høj-resistive områder indenfor dalstrøget. Kategori 3 er defineret som mellem- til høj-resistive 
legemer indenfor dalstrøget, mens Kategori 4 omfatter områderne på flankerne af dalstruk-
turen (defineret af begravet-dal temaet).  
 

 
Figur 9-1: Kort, der viser undersøgelsesresultatet opdelt i de 4 kategorier. Kortudsnittets bredde er ca. 14 
km. 

 
Den nuværende indvinding i området foregår fra tre kildepladser i området, hvoraf to af disse 
ligger indenfor Kategori 1-områderne, mens det tredje (Elsted) ligger i et Kategori 3-område 
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trods de lave resistiviteter, der ses ved dette indvindingsområde. Elstedværket indvinder 
sandsynligvis vand tæt ved dalflanken fra en dalstruktur, der ikke er tilstrækkeligt opløst grun-
det den store afstand mellem TEM sonderingerne omkring Elsted og fraværet af TEM data i 
Lystrup by. Elsted vandværk er et godt eksempel på, at det er muligt - men dog med en 
mindre sandsynlighed – også at finde potentielle nye kildepladser indenfor de dele af dal-
strukturen, som i TEM-data fremstår med lave resistiviteter. 
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10. Fase 2 området: Indledende screening for nye 
potentielle kildepladser 

Undersøgelsen er fokuseret på de kvartære aflejringer og indholdet i de begravede dale. Den 
nordligste del af fase 2-området består hovedsageligt af kalk-geologi, og der er i screeningen 
ikke taget stilling til mulighederne for grundvandsindvinding fra kalken. I det følgende gen-
nemgås de forskellige områder og mulige lokaliteter beskrives.  

10.1 Mejlby området 
Mejlby området er den eneste del af Aarhus Nord området, hvor der ikke haves TEM data. 
Øst og vest for det datatomme område ses højtliggende lavresistive aflejringer, der er tolket 
som palæogent ler (Figur 10-1). Boringerne i det datatomme område er relativt korte (øverst 
til venstre, Figur 10-1). Et par af de sydligste boringer stopper i palæogent ler (omkring kote 
0). Dette stemmer fint overens med overgrænsen til den gode leder øst og vest for området. 
De nordligste boringer stopper i kalk (kote 20 – 45 m). De kvartære aflejringer er således 
ikke af særlig stor mægtighed og fremstår desuden hovedsageligt lerede ifølge boringerne 
(Figur 10-1). De sydligste boringer viser i øvrigt indslag af palæogene aflejringer, der over-
lejrer kvartære aflejringer, hvilket tyder på, at området har været præget af glacialtektonik. 
Området forventes ikke at gemme på nogen lovende kildepladslokaliteter.  
 

 
Figur 10-1: Profil gennem TEM resistivitetsgriddet umiddelbart vest for det datatomme område ved Mejlby 
(placering på kortet øverst til højre). Profilet er vist sammen med resistivitetsgriddet og boringer (bufferaf-
stand for de enkelte boringer vist under boringerne). Den grå linje viser DOI. Øverst til venstre ses et profil 
gennem de dybeste boringer i den centrale del af det datatomme område (for placering se det blå profil på 
kortet). OBS: Dybden for profilet øverst til venstre er forskellig fra det nederste profil (kote – 20 m).  
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10.2 Faurskov dalen 
Området lige vest for kommunegrænsen inkluderer en SV-NØ gående dal, der bliver gen-
nemskåret af Spørring dalen og mod nord grænser op til det højtliggende kalkområde. Dalen 
er i det følgende beskrevet som ’Faurskov dalen’. Et profil langs den dybeste del af dalen er 
vist på Figur 10-2 sammen med middelresistivitetskortet øverst.  
 
Store dele af dalen viser højresistivt dalfyld, men der ses dog variation langs profilet. I den 
sydligste del ses middel resistiviteter og boringsinformation fra boringen DGU 79.1283 (pro-
filafstand 400 m på Figur 10-2) viser desuden moræneler omkring kote -15 til -35 m. Boringen 
DGU 79.1402 (profilafstand 1800 m på Figur 10-2) viser til gengæld sand i niveauet mellem 
kote –10 m til –35 m. Boringen er beliggende centralt i den struktur, der viser høje resistivi-
teter på det horisontale snit gennem resistivitetsgriddet i kote -35m (øverst, Figur 10-2). Om-
rådet er beskrevet som en mulig lokalitet og grundet overensstemmelsen mellem TEM og 
boringsinformation er lokaliteten tilskrevet kategori 1. Lidt længere mod nord (profilafstand 
2800 – 3600 m, Figur 10-2) ses ligeledes høje resistiviteter, men her haves ingen boringsin-
formation. Det er dog overvejende sandsynligt, at legemet har samme type sedimenter som 
de aflejringer, der findes længere mod syd i dalen. Legemet er derfor udpeget og beskrevet 
som en kategori 2 lokalitet. Muligvis er der tale om ét sammenhængende legeme fra kategori 
1 til kategori 2 lokaliteten, eftersom de lavere resistiviteter, der ses imellem de to højresistive 
legemer muligvis kan skyldes en meget tynd dækning af TEM sonderinger i dette område 
(Figur 10-2 og Figur 11-1).    

 
Figur 10-2: Profil langs den dybeste del af Faurskov dalen (placering markeret på det øverste kort) vist 
sammen med resistivitetsgriddet og boringer (bufferafstand for de enkelte boringer vist under boringerne). 
Placeringen af 3 af boringerne er vist på kortet øverst til højre. DOI langs profilet er vist med grå. Den røde 
markering ved ca. afstand 1800 m viser beliggenheden af krydsprofilet til højre. De stiplede ellipser på pro-
filet angiver mulige lokaliteter. Lokaliteterne er vist på kortet øverst til højre.  

 
Den nordligste del af profilet i Figur 10-2 viser meget høje resistiviteter. Dalen grænser her 
op til området, hvor kalken ligger højt i lagserien og det er temmelig usikkert, hvor dyb dalen 
er i dette område. Muligvis er dalen meget mere overfladenær end det skitserede i Figur 
10-2, i hvilket tilfælde at de høje resistiviteter stammer fra (ferskvandsmættet) kalk. Grundet 
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de meget høje resistiviteter ligger DOI’en meget højt (kote 10 m), hvilket gør tolkningen her 
endnu mere usikker. De høje resistiviteter går næsten til terræn, mens de få overfladenære 
boringer dog viser lerede (og forstyrrede) lagfølger. Grundet den store usikkerhed i vurderin-
gen af dalens dybde i dette område, er lokaliteten vurderet til at være en kategori 3 lokalitet.    

10.3 Spørring dalen 
Spørring dalen løber fra Ødum i NV over Spørring og ned til Todbjerg i SØ. Dalen går ned til 
omtrent kote – 60m, hvor flere boringer viser toppen af kalken (Figur 10-3). Dalen viser et 
tyndt lag høj-resistive aflejringer i toppen, der stemmer overens med fundet af sand i borin-
ger, hvorefter der ses lavresistive aflejringer, der ifølge boringerne er moræneler, overlej-
rende mere højresistive aflejringer fra omkring kote -10 m (Figur 10-3). De højresistive aflej-
ringer er i boringerne i den centrale del af dalen beskrevet som værende sandet og gruset 
moræneler (profilafstand 3500 – 4200 m, Figur 10-3). En enkelt boring (DGU 79.1323, zoom 
udsnit øverst til venstre, Figur 10-3) har beskrevet hele den øverste del af lagserien som 
sand, hvilket sandsynligvis skyldes boremetoden (skylleboring), hvor lerindholdet i morænen 
er skyllet væk under boreprocessen. Naboboringen (DGU 79.1322, zoom udsnit øverst til 
venstre, Figur 10-3), ganske få meter derfra er domineret af moræneler. Moræneleret i dalen 
kan således vise endog meget høje resistiviteter grundet det høje sand- og grusindhold.  

Længere mod øst beskriver et par boringer det højresistive legeme som sand (DGU 79.573 
og 79.1353, profilafstand 5600 – 6200 m, Figur 10-3). Dette understreger, at der sandsynlig-
vis forekommer sandlommer i dalen, der ellers hovedsageligt er fyldt med lerede sedimenter. 
Denne tolkning er i overensstemmelse med Sandersen and Jørgensen (2003), der beskrev 
dalen ved Todbjerg som værende hovedsageligt leret, men indeholdende nogle mindre sand-
lommer.  
 

 
Figur 10-3: Profil langs den dybeste del af Spørring dalen (placering markeret på det øverste kort) vist sam-
men med resistivitetsgriddet og boringer (bufferafstand for de enkelte boringer vist under boringerne). Den 
røde markør ved afstand = 3800 m viser placeringen af krydsprofilet (til højre). De to tætte boringer, der er 
placeret ved afstand = 4000 m er forstørret øverst til venstre. De stiplede ellipser på profilet angiver mulige 
lokaliteter. Lokaliteterne er vist på kortet øverst.  
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Vi har på denne baggrund markeret to mulige lokaliteter i dalen (se Figur 10-3), hvor den 
vestligste er kategoriseret som kategori 1 pga. overensstemmende TEM og boringsinforma-
tion, mens den østligste er kategori 2, eftersom der kun haves TEM information her. Da mo-
ræneleret kan vise meget høje resistiviteter i dette område er det usikkert, hvorvidt de høje 
resistiviteter repræsenterer et sandet, vandførende legeme.  

10.4 Løgten området 
Den østlige del af området er kraftigt præget af glacialtektonik, hvilket gør det svært at følge 
dalenes videre forløb mod øst. SkyTEM kortlægningen ved Løgten er tilkommet efter den 
sidste opdatering af begravededale.dk, og denne gør det muligt at skitsere et muligt Ø-V 
gående dalforløb (profil B, Figur 10-4).  
 

 
Figur 10-4: Profil langs de mulige dalforløb i den østlige del af området (placeringer markeret på det øverste 
kort) vist sammen med resistivitetsgriddet og boringer (bufferafstand for de enkelte boringer vist under bo-
ringerne). Den røde markør på det nederste profil ved afstand = 400 m viser placering af krydsprofilet. Ellip-
sen på det nederste profil angiver en mulig lokalitet.  

Grundet glacialtektonikken viser mange af boringerne palæogene aflejringer højt oppe i lag-
serien, hvor de overlejrer kvartære aflejringer (f.eks. DGU 79.1849, DGU 79.330 og DGU 
79.296). Generelt fremstår kvartæret i området meget leret og også i dette område ses ek-
sempler på misfortolkning af boreprøver fra skylleboringer. Således indeholder DGU 79.756 
ifølge brøndboreren samlet 52 m ler, mens de GEUS-beskrevne prøver kun rapporterer om 
samlet 12 m ler. Dette skyldes, ligesom ved tilfældet i Spørring dalen, at leret sandsynligvis 
er blevet vasket bort i prøverne, hvorfor de videresendte prøver fremstår sandede, selvom 
de i realiteten stammer fra en sandet og gruset moræneler.  
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Bunden af dalforløbene er meget usikre, eftersom der kun haves en enkelt boringsinforma-
tion omkring overgangen til kalken langs det sydligste profil (profil B, profilafstand 400 m, 
Figur 10-4), der i øvrigt ligger langt fra profilet med en bufferafstand på 715 m. Samtidig 
fremstår dalbunden diffus på TEM data grundet den manglende resistivitetsforskel mellem 
dalfyldet og kalken. I begge dale er dalbunden således tentativt indtegnet i kote -60 m baseret 
på dalbundens beliggenhed længere mod vest i Spørring dalen, hvor der haves bedre bo-
ringsinformation omkring dybden til kalken. Samtidig er der indtegnet en stiplet linje, der viser 
et muligt ondulerende alternativt forløb af dalbunden, hvor de højresistive legemer omkring 
kote -40 til -60 m, er tolket som ferskvandsmættede kalkaflejringer (stiplet linje, Figur 10-4).  

Kalken viser stærkt varierende resistiviteter langs profilet, hvilket stemmer overens med ty-
pen af sedimenter over kalken – således viser kalken typisk de højeste modstande, der hvor 
den befinder sig under højresistive (sandede) aflejringer (f.eks. det nordlige profil, profilaf-
stand 5000-6500 m, Figur 10-4), hvor det ferske vand hurtigere trænger ned til kalken i for-
hold til områder med leret materiale (f.eks. det nordlige profil, profilafstand 400-2400m, Figur 
10-4), hvor porevandet i kalken forbliver saltholdigt.  

Øst for Løgten ses et legeme med middelhøje resistiviteter (profil B, 3900 – 5800 m, Figur 
10-4). Boringen DGU 79.1873 (Løgten-Skødstrup vandværk) er placeret i denne struktur og 
viser sand fra kote – 35 m (profil B, profilafstand 4400 m, Figur 10-4). Baseret på overens-
stemmelsen mellem resistivitetslegemet og boringsinformationen er legemet inkluderet som 
en kategori 1 lokalitet.  
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11. Fase 2 – Opsummering 

Undersøgelsen er fokuseret på dalfyldet og ikke på kalkaflejringerne, hvor der muligvis kunne 
være indvindingspotentiale. Ligesom for området syd for, er der hovedsageligt fokuseret på 
dybdeniveauet omkring kote -30 m til -60 m.  

To veldefinerede dale er genkendt i fase 2 området: Spørring dalen og Faurskov dalen. Da-
lene mod øst er meget usikre og svære at følge på det foreliggende datagrundlag grundet 
kraftig påvirkning af glacialtektonik. Baseret på boringsinformation i det TEM-datatomme om-
råde omkring Mejlby, er der ingen tegn på begravede dale i dette område.  

I det meste af området ses hovedsageligt lerede aflejringer i den øverste del af lagserien. 
Stedvis viser moræneleret meget høje resistiviteter grundet det høje indhold af sand og grus 
i morænen. Der ses ligeledes eksempler på, at boringer foretaget som skylleboringer kan 
vise misvisende litologier, eftersom leret er skyllet ud af prøverne.   
 
Resultatet af undersøgelsen kan ses i Figur 11-1 både sammen med data (øverst) og uden 
(nederst). Ligesom for fase 1 området er der benyttet forskellige kategori-betegnelser base-
ret på sandsynligheden for at finde nye kildepladser vurderet ud fra datagrundlaget. Der er 
udpeget 3 lokaliteter i Faurskov dalen: En kategori 1 lokalitet længst mod syd, en kategori 2 
lokalitet umiddelbart nord herfor, og en Kategori 3 lokalitet i den nordligste del af Faurskov 
dalen, hvor TEM viser meget høje resistiviteter, men hvor dybden til kalken er meget usikker. 
I Spørring dalen er der udpeget 2 lokaliteter; en kategori 1 lokalitet i den centrale del, hvor 
boringsinformation supplerer TEM data samt en kategori 2 lokalitet umiddelbart øst herfor, 
hvor der udelukkende haves TEM data. Slutteligt er der udpeget en lokalitet ved Løgten på 
baggrund af et højresistivt legeme, hvorfra der hentes vand til Løgten vandværk.  

Tolkningerne er baseret på det eksisterende datagrundlag, hvilket hovedsageligt består af 
ældre TEM40 sonderinger, PATEM sonderinger og et enkelt, mindre SkyTEM survey om-
kring Løgten. Hovedparten af TEM data i området er derfor ældre og optaget med indstillin-
ger, som gør, at opløsningen af geologien generelt er ringere end det opnåelige ved moderne 
SkyTEM data. SkyTEM data vil således have større chance for at opløse sandlommerne i 
dalfyldet, hvorfor det kunne være interessant i fremtidige studier at supplere med nye Sky-
TEM data. 
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Figur 11-1: Oversigt over mulige lokaliteter i fase 2 området. Øverst: Lokaliteter vist sammen med TEM og 
boringslokaliteter. Nederst: Kategori 1-3 lokaliteter vist sammen med temaet for begravede dale. 
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