
 

NOTAT 

Miljøstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000872080 • njl@mst.dk • www.mst.dk  
 

Grundvandskortlægning 

Ref. TNYHO 

Den 29. oktober 2018 

 

  

Morsø – BNBO og indvindingsoplande 
 

 

Problemstilling 
Potentialekort fra grundvandsmodellen ønskes anvendt til beregning af BNBO. I den sammenhæng er 

der trukket potentialekort ud for modellens beregningslag. Ved kvalitetssikringen af potentialekortene 

blev det klart, at der i enkelte celler blev beregnet henholdsvis urealistisk høje (Figur 1), eller 

urealistisk lave trykniveauer (Figur 2). 

 

 
Figur 1. Urealistiske høje trykniveauer simuleret ved Bjergby 
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Figur 2. Urealistiske lave trykniveauer simuleret ved Flade. 

 

Baggrund 
På baggrund heraf fremsendte leverandøren Envidan en ny version af modellen, hvor fejlene var blevet 

rettet. De urealistiske høje værdier blev fjernet ved at sætte nettonedbøren til nul i de 4 celler, der er 

angivet i Tabel 1. Bemærk i øvrigt af tabel 1, at modellen er kørt med nogle urealistisk høje værdier for 

Starting Heads, hvilket også er en del af problemet. Starting Heads er det trykniveau, som er 

udgangspunkt for grundvandsmodellens beregninger.  Uanset om man ændrer på værdierne for 

Starting Heads, bygger modellen dog et urealistisk højt trykniveau op i cellen i,j,k = 136,152,2, hvis 

man ikke sætter nettonedbøren til nul i denne celle. Løsningen vurderes at være fornuftig, da cellen 

består af tæt ler, hvor der formentlig næppe sker grundvandsdannelse.   

 
Tabel 1. Celler, hvor nettonedbøren er sat til nul og hvor Starting Heads er urealistisk høje. 

I J K Starting Head [m] 

136 152 2  228 

134 153 2  97 

133 154 2  93 

134 154 2  1366 

 

De urealistisk lave værdier blev fjernet ved at ændre materialegenskaberne fra ler til sand i og omkring 

indvindingsboring 30.1088 tilhørende Flade Vandværk. 

 

Konkret er den hydrauliske ledningsevne ændret fra 7,80729E-9 m/s (Ler_B, HK_6000) til 2,24535E-

5 m/s (Ler med sand, HK_2000) i cellerne: i = 111; j = 181, 182 og 183; k = 6 og 7. Løsningen vurderes 

at være fornuftig, da boringen indvinder fra smeltevandssand. 
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Det er efterfølgende kontrolleret, at de afgrænsede indvindingsoplande for vandværkerne Bjergby og 

Flade er robuste overfor de ovenfor nævnte ændringer i modellen, idet partikelbanerne ligger indenfor 

de afgrænsede indvindingsoplande beregnet med den reviderede model, se Figur 3 og 4. 

 
Figur 3. De røde linjer viser partikelbanerne for Bjergby vandværk beregnet med den editerede 
grundvandsmodel og den sorte linje viser indvindingsoplandet beregnet på den oprindelige model 
ud fra boringer markeret med gule punkter. 

 

 

 
Figur 4. De røde linjer viser partikelbanerne for Flade vandværk beregnet med den editerede 

grundvandsmodel og den sorte linje viser indvindingsoplandet beregnet på den oprindelige model 

ud fra boringer markeret med gule punkter. 
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Efterfølgende blev der af MST-GKO foretaget en yderligere kontrol af modelopsætningen med fokus på 

en indvinding placeret i en tør modelcelle og indvindinger i modelceller, hvor materialeegenskaberne 

er ler. Her blev der identificeret fejl ved Bjergby Vandværk og Sillerslevøre Vandværk, der er beskrevet 

nedenfor. Selv om fejlene rettes, er de afgrænsede indvindingsoplande imidlertid robuste overfor de 

ovenfor nævnte ændringer i modellen, idet partikelbanerne ligger indenfor de afgrænsede 

indvindingsoplande beregnet med den reviderede model. 

 

Bjergby Vandværk: For indvindingsboring 37.932 er indvindingen i modellen fordelt på lag 1 og lag 2. 

Indvindingen skal kun foregå fra lag 2 (celle: i,j,k = 135, 146, 2). Modellen er ændret, hvor hele 

indvindingen fra boringen er flyttet til lag 2. 

 

Sillerslevøre Vandværk. Indvindingen i modellen er fordelt på lag 1 tilmed 8. Indvindingen skal kun 

foregå fra lag 7 og 8 i henhold til filtersætningerne. Begge indvindingsboringer (45.644 og 45.669) er 

placeret i beregningscellerne med i,j = 340,152. Herudover er modellen kørt med en indvinding på 

9.557 m3/år, hvor tilladelsen kun er 5.500 m3/år. I modellen består lag 7 og 8 af tertiært ler, mens det i 

virkeligheden består af smeltevandsgrus. Modellen er ændret, hvor 45.644 indvinder halvdelen af 

tilladelsen fra i,j,k = 340,152,7 og hvor 45.669 indvinder halvdelen af tilladelsen fra i,j,k = 340,152,8. 

Herudover er den hydrauliske ledningsevne ændret fra 7,80729E-9 m/s (Ler_B, HK_6000) til 

3,14409E-4 m/s (Sand/grus, HK_1000) i cellerne: i = 340; j = 152; k= 7 og 8. 

 

For Sillerslevøre Vandværk er det bemærkelsesværdigt, at indvindingsoplandet er relativt stort og at 

dets udstrækning ikke ændrer sig væsentligt, som følge af ændringerne i modellen. Det skyldes 

formentlig den hydrogeologiske tolkning, hvor magasinet har en relativ lille udbredelse i lag 7 og 8, se 

figur 5. 
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Figur 5. De røde linjer viser partikelbanerne for Sillerslevøre vandværk beregnet med den 

editerede grundvandsmodel, den sorte linje viser indvindingsoplandet beregnet på den 

oprindelige model ud fra boringer markeret med gule punkter. 

 

Løsning  
MST-GKO’s version af modellen anvendes fremadrettet. Der trækkes potentialekort ud fra denne til 

beregning af BNBO og den uploades til modeldatabasen. 

 

Det vurderes ikke, at der skal beregnes indvindingsoplande på den editerede grundvandsmodel, da 

MSTs kontrol viste at de pågældende indvindingsoplande udregnet på den oprindelige model er 

robuste overfor de ændringer der er foretaget i grundvandsmodellen.  

 

Herudover skal bilagene til den oprindelige modelrapport uploades til modeldatabasen. 


