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Kommentarer – Geologisk model Kommentarer – Grundvands-
model

Modeller inden for eller delvist inden for projektområdet:

Bakkesko-
len og
Stistrup
Vandvær-
ker

2015 GKO 320272 Indvin-
dingsoplande udenfor
OSD, område nord
Trin 2 Rapport. Ap-
pendiks F: Opstilling
og anvendelse af sim-
ple modeller

Natur-
styrel-
sen

COWI 91691 - Modellerne ses ikke af figur 3.1.4.
To små simple hydrostratigrafiske model-
ler på hhv. 6 og 10 lag opstillet i GeoSce-
ne3D omkring Bakkeskolens Vandværk og
Stistrup Vandværk.
Modellerne er ikke indlæst i Modeldata-
basen.
Da modellerne er meget små, vurderes
det ikke at kunne svare sig at indlæse
dem i en evt. kommende geologisk/ hy-
drostratigrafisk model for Projektområde
Vesthimmerland.

Modellerne er meget små og
randbetingelserne primært
baseret på fastholdt tryk ift. et
potentialekort. Modellerne
vurderes derfor at være behæf-
tet med en væsentlig usikker-
hed.

Møldrup,
Vester-
bølle og
Gedsted

2012 Grundvandskortlæg-
ning for Møldrup,
Vesterbølle og Ged-
sted - Opstilling af
hydrostratigrafisk og
hydro-geokemisk mo-
del

Natur-
styrel-
sen
Vestjyl-
land

NIRAS 88816 327 Hydrostratigrafisk model med 7 lag (+
modelleret prækvartæroverflade og salt-
vandsgrænse), opstillet i GeoScene3D.
Modellen grænser op til projektområdet
mod syd og overlapper med projektom-
rådet mod sydøst i den sydlige del af tid-
ligere aktivitetsområde Nørager.
Det vil være relevant at inddrage model-
lens stratigrafi, lagflader mv. ved en evt.
kommende geologisk/ hydrostratigrafisk
model for Projektområde Vesthimmer-
land.
Modellen omtales nærmere i afsnittet
Geologiske forhold – Geologiske model-
ler.

GMS (Modflow) model på Mo-
deldatabasen.
Idet modellen har et overlap-
pende areal med projektområ-
det, anbefales det, at tage ud-
gangspunkt i de kalibrerede
hydrauliske levningsevner til
fastlæggelse af startværdier for
de hydrauliske ledningsevner
ved opsætning af en grund-
vandsmodel.
Endvidere kan Møldrup grund-
vandsmodel anvendes til bereg-
ning af vandføringen fra den
manglende del af vandløbsop-
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Kommentarer – Geologisk model Kommentarer – Grundvands-
model
landet til Lerkenfeld Å.

Støvring-
Torsted

2011
/
2012

Geologisk og hydro-
stratigrafisk model for
Støvring og Torsted
kortlægningsområder

Natur-
styrel-
sen
Aalborg

COWI  87780 286 Rumlig geologisk model med 15 lag og
hydrostratigrafisk model med 10 lag op-
stillet i GeoScene3D.
Modellen grænser op til projektområdet
mod nordøst og overlapper med projekt-
området mod øst i den nordlige del af
tidligere aktivitetsområde Nørager.
Det vil være relevant at inddrage model-
lens stratigrafi, lagflader mv. ved en evt.
kommende geologisk/ hydrostratigrafisk
model for Projektområde Vesthimmer-
land.
Modellen omtales nærmere i afsnittet
Geologiske forhold – Geologiske model-
ler.

GMS (Modflow) model på mo-
deldatabasen.
Idet modellen har et overlap-
pende areal med projektområ-
det, anbefales det, at tage ud-
gangspunkt i de kalibrerede
hydrauliske levningsevner til
fastlæggelse af startværdier for
de hydrauliske ledningsevner
ved opsætning af en grund-
vandsmodel.

Nørager 2006 Aktivitetsområde 27,
Nørager, Geologisk
model

Nordjyl-
lands
Amt

Hede-
selska-
bet

84661 205 Hydrostratigrafisk model med 7 lag opstil-
let i GeoEditor og senere konverteret til
GeoScene3D.
På baggrund af modellens alder (opstillet
før GeoVejledning 3), modelleringsværk-
støj (GeoEditor) og bemærkning ifm. kon-
verteringen bør den bruges med varsom-
hed, men lagfladerne kan anvendes som
støtte til tolkning af evt. kommende geo-
logisk/ hydrostratigrafisk model for Pro-
jektområde Vesthimmerland.

Der er ikke opstillet en grund-
vandsmodel.

2010 Konvertering af Nøra-
ger GeoEditor projekt
til GeoScene3D. Notat

Miljø-
center
Aalborg

I-GIS 90538
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Kommentarer – Geologisk model Kommentarer – Grundvands-
model

Modellen omtales nærmere i afsnittet
Geologiske forhold – Geologiske model-
ler.

OSD 21 2005 OSD 21. Geologi, hy-
drologi og grund-
vandskemi

Nordjyl-
lands
Amt

Hede-
selska-
bet

86758 - Hydrostratigrafisk model med 3 kvartære
lag + kalk (modelleret saltvandsgrænse)
opstillet i GeoEditor.
Modellen er ikke indlæst i Modeldataba-
sen.
Grundet modellens alder og anvendt
modelleringsværktøj vurderes det ikke at
kunne svare sig at indlæse dem i en evt.
kommende geologisk/ hydrostratigrafisk
model for Projektområde Vesthimmer-
land.

Der er ikke opstillet en grund-
vandsmodel.
Der er lavet et T-værdi kort på
baggrund af renpumpningsdata
(sænknings- ydelsesdata) fra
GeoGIS-boringer.
Der er udarbejdet potentiale-
kort pba. amtets regionale po-
tentialekort, der er opdateret
med data fra to synkronpejler-
under.

Farsø 2005 Farsø Kommune. Kort-
lægning af grund-
vandsforholdene. Geo-
logi, hydrologi og
grundvandskemi

Nordjyl-
lands
Amt

Hede-
selska-
bet

86767 - Hydrostratigrafisk model med 4 kvartære
lag, 1 tertiært lag + kalk (kun kalkoverfla-
den modelleret) opstillet i GeoEditor.
Modellen er ikke indlæst i Modeldataba-
sen.
Grundet modellens alder og anvendt
modelleringsværktøj vurderes det ikke at
kunne svare sig indlæse dem i en evt.
kommende geologisk/ hydrostratigrafisk
model for Projektområde Vesthimmer-
land.

Der er ikke opstillet en grund-
vandsmodel.
Der er lavet et T-værdi kort på
baggrund af renpumpningsdata
(sænknings- ydelsesdata) fra
GeoGIS-boringer.
Der er udarbejdet potentiale-
kort pba. amtets regionale po-
tentialekort, der er opdateret
med data fra to synkronpejler-
under.

Aars /OSD
23

2002 Område med særlige
drikkevandsinteresser
(OSD) 23, Aars. Geolo-

Nordjyl-
lands
Amt

Dansk
Geofy-
sik

84643
og
86647

- Hydrostratigrafisk model med 6 kvartære
lag, 1 tertiært lag samt kalk (kun toppen
af kalken er tolket) opstillet i GeoEditor.

Der er ikke opstillet en grund-
vandsmodel.
Der er udarbejdet potentiale-
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Kommentarer – Geologisk model Kommentarer – Grundvands-
model

gisk model Modellen er ikke indlæst i Modeldataba-
sen.
Grundet modellens alder og anvendt
modelleringsværktøj vurderes det ikke at
kunne svare sig indlæse dem i en evt.
kommende geologisk/ hydrostratigrafisk
model for Projektområde Vesthimmer-
land.

kort pba. synkronpejlerunde.

Modeller i naboområder:

Aalborg
SV

2015 Grundvandsmodel for
OSD 1432 – Aalborg
Sydvest (rapport er
under udarbejdelse)

Aalborg
Kom-
mune

NIRAS  - - Hydrostratigrafisk model med 13 lag
(herunder 4 kalklag).
Modellen har inddraget Støvring-Torsted
modellen som støtte, og lagfladerne er
korreleret til denne.
Modellen er pt. ikke indlæst i Modeldata-
basen, men ville kunne udleveres ved
henvendelse til Aalborg Kommune.
Det vil være relevant at inddrage model-
lens stratigrafi mv. ved en evt. kommen-
de geologisk/ hydrostratigrafisk model for
Projektområde Vesthimmerland.
Modellen omtales nærmere i afsnittet
Geologiske forhold – Geologiske model-
ler.

MIKE SHE. Modellen er ikke
uploadet til modeldatabasen,
men ville kunne udleveres ved
henvendelse til Aalborg Kom-
mune.
Der findes ikke noget overlap-
pende areal med projektområ-
det.
Grundvandsmodellen for Aal-
borg SV kan anvendes til bereg-
ning af vandføringen fra den
manglende del af vandløbsop-
landet til Herreds Å.

Opdate-
ret Skør-
ping og
Mariager

2014 Opdatering af eksiste-
rende hydrostratigra-
fisk model og grund-
vandsmodel forud for

Rebild
Kom-
mune

NIRAS 91185 415 Mariager Fjord og Aalborg Bugt er opda-
teret/nytolket i området ved Skørping.
Der er foretaget en retolkning af lagene i
området, men ikke ændret på antallet af

MIKE SHE model på Modeldata-
basen.
Der findes ikke noget overlap-
pende areal med projektområ-
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Kommentarer – Geologisk model Kommentarer – Grundvands-
model

Fjord udredning af BNBO for
11 vandværker i Rebild
Kommune

lag i modellen.
Det vil være relevant at inddrage model-
lens stratigrafi mv. ved en evt. kommen-
de geologisk/ hydrostratigrafisk model for
Projektområde Vesthimmerland.
Modellen omtales nærmere i afsnittet
Geologiske forhold – Geologiske model-
ler.

det.
Grundvandsmodellen for Aal-
borg SV kan anvendes til bereg-
ning af vandføringen fra den
manglende del af vandløbsop-
landet til Lindenborg Å.

Mariager
Fjord

2013 Grundvandskortlæg-
ning Mariager Fjord og
Aalborg Bugt. Rumlig
geologisk model og
hydrostratigrafisk
model

Natur-
styrel-
sen

NIRAS 89857 359 Rumlig geologisk model med 14 lag og
hydrostratigrafisk model med 9 lag opstil-
let i GeoScene3D. I Skørping området er
tolkningspunkterne fra den ældre Skør-
ping model anvendt.
Opdateringen fra 2014 med model ID 415
bør anvendes i stedet for denne model.

MIKE SHE model på Modeldata-
basen.
Grundvandsmodellen fra 2014
bør anvendes i stedet for denne
model.


