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GeoScene3D - Geologisk 3D

værktøj i den daglige sagsbehandling
Flere kommuner bruger GeoScene3D som værktøj i den daglige sagsbehandling inden for natur og
miljø, primært inden for vandforsyningen. GeoScene3D bruges endvidere som visualiseringsværktøj
internt og eksternt i kommunerne og som editeringsværktøj for at kunne opdatere ny viden i lokale
og regionale geologiske modeller.

Af | Carsten Vigen Hansen, Skanderborg Kommune, Natur og Miljø & Claus Holst Iversen, Favrskov Kommune,
Natur og Miljø & Charlotte Agnes Bamberg, Aarhus Kommune, Natur og Miljø & Lonnie Frøjk, I•GIS ApS

I 2009 besluttede Miljøstyrelsen, nu Naturstyrelsen, at man i forbindelse med den
afgiftfinancierede grundvandskortlægning
skal bruge GeoScene3D som værktøj til
opstilling og tolkning af rumlige geologiske
og hydrostratigrafiske modeller. Herved
opnås et fælles arbejdsredskab som gør udveksling af data og modeller nemmere og
f.eks. tilpasning af modeller i naboområder
lettere. Dette betyder, at der fra Naturstyrelsens side indtil 2015 skal opstillles ca. 80
modeller i GeoScene3D i DK.
I takt med at den nationale grundvandskortlægning afsluttes, vil flere områder
i Danmark være godt dækket ind med
geologiske og geofysiske data, og her er
GeoScene3D et oplagt værktøj til at skabe
sig et overblik over alle de mange data.
GeoScene3D er udviklet af I•GIS som
en Windows applikation til tolkning, visualisering og formidling af geodata. Programmet er udviklet til danske data og med
fokus på geologiske modeller, både inden
for grundvand, forureningsundersøgelser og
geoteknik. Med GeoScene3D er det endvidere muligt at visualisere en lang række
geodata som f.eks.: boringer, geofysik,
vandkemi, terrænforhold og geologiske lag.
(Se figur 1)

Anvendelse af
GeoScene3D i kommunerne
Ved at benytte programmet GeoScene3D
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Figur 1 Viser brugerfladen for GeoScene3D)

får kommunerne i Danmark mulighed for at
arbejde videre med de geologiske modeller,
som er udarbejdet af Naturstyrelsen og bruge
disse data i den daglige sagsbehandling.
Nogle kommuner vælger også at få udarbejdet en model i GeoScene3D, der dækker
hele kommunen og vælger at få ’gamle’
modeller bragt til live ved at konvertere til
GeoScene3D format.
Tidligere var det normal praksis, at den
amtslige- eller den kommunale sagsbehandler måtte fremskaffe rådgivernes rapporter over div. geofysiske og hydrogeolo-

giske undersøgelser og således forsøge at
danne sig et overblik over geologien ud fra
simple figurer. I dag kan man således vha.
GeoScene3D hurtigt få sig et overblik over
de lokale geologiske forhold, som er meget
relevant i den daglige sagsbehandling. I
GeoScene3D kan alle relevante informationer sammenstilles som f.eks. den nedre
afgrænsning af grundvandsmagasinet,
tilstedeværelse af lækage- og dæklag samt
beliggenheden af grundvandsspejlet. Data
fra de nationale Jupiter og Gerda databaser
kan let indlæses direkte i GeoScene3D, og
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Skanderborg, Favrskov og Aarhus kommuner
har benyttet GeoScene3D i følgende sagsbehandlingsgange:
•
•
•
•
•

 urdering af indvindingstilladelser til vandindvinding.
V
Ansøgning om råstofindvinding
Optegning af geologiske profiler.
Vurdering af placering af nye kildepladser.
Indsatsplanlægning, visualisere hvordan forurening fra ældre lossepladser evt. kan spredes til
vandforsyningsboringer.

sammenholdt med kommunes egne data
skabes der hurtigt et godt geologisk overblik.

GeoScene3D i flere kommuner
Som det ses fra Skanderborg, Favrskov og
Aarhus kommuner er det muligt at opstille
geologiske modeller i GeoScene3D efter
den enkelte kommunes behov og ud fra
de data, der er tilgængelige i kommunen.
Flere kommuner anvender allerede i dag

• Indsatsplanlægning, visualisering og formidling af
information fra kortlægning til politikere og borgere.
• Sårbarhedsvurdering ud fra lertykkelser.

GeoScene3D i forbindelse med den daglige
sagsbehandling inden for vandforsyningsområdet (Jf. faktaboks for flere eksempler
på anvendelse af GeoScene3D).
I enkelte kommuner har man valgt at betragte GeoScene3D som et basalt værktøjsprogram til den daglige sagsbehandling, som
alle medarbejdere inden for vandforsyningsområdet som udgangspunkt har installeret
på computeren. I andre kommuner har man

valgt GeoScene3D som et specialværktøj,
hvor programmet er installeret på en enkelt
computer.
Med GeoScene3D er det således
blevet realistisk og gjort praktisk muligt at
overskue og arbejde med store mængder af
geologiske data, der til stadighed kommer
flere af, i den daglige sagsbehandling.
>

Skanderborg kommune
I Skanderborg Kommune er der i GeoScene3D opstillet en
geologisk 7-lagsmodel med udgangspunkt i NOVANA modellen. NOVANA er det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen, hvor modellen er brugt
som grundvandsmodel i forbindelse med de nationale
vandplaner.
De syv lag defineret i NOVANA modellen er opstillet og
sammenholdt med boringer og geofysiske data fra kommunen, og herfra er der opstillet en geologisk model, der
dækker hele Skanderborg Kommune. Denne model giver
et godt overblik over den lokale og den regionale geologi.
I Skanderborg Kommune bruges GeoScene3D primært til
vurdering af indvindingstilladelser, men er også brugt i forbindelse med sagsbehandling af et
nedlagt flyveaskedepot med tilhørende moniteringsboringer. Her bruges GeoScene3D til at lave
profiler i den geologiske model af boringer omkring flyveaskedepotet for at visualisere geologien.
Disse profiler er indgået i en vurdering af, hvor god beskyttelse der er i forhold til en udstrømning/nedsivning fra flyveaskedepotet.

Profilsnit viser geologien ud
fra lokal NOVANA model
i Skanderborg kommune og
med boringer fra den nationale
Jupiter database)
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>

Favrskov kommune
Favrskov Kommune har, som led i Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, fået opstillet
en geologisk model, der dækker ca. 90% af kommunen.
Store dele af kommunen er kortlagt med geofysik (TEM,
SkyTEM og PACES).
Karakteristisk for området er, at der forekommer et netværk af begravede dale, som er opfyldt med kvartære
smeltevandsaflejringer. Aflejringerne i disse dale udgør
de regionale grundvandsmagasiner i kommunen. Her kan
der indvindes grundvand af god kvalitet, som flere steder
er velbeskyttet imod forurening fra overfladen.
Samtidig er der i Favrskov kommune en god datatæthed
i form af både korte og dybe boringer, som kan supplere og understøtte den geofysiske kortlægning. Den
opstillede geologiske model i GeoScene3D, som dækker
Favrskov Kommune, er således ret sikker og enkel i sin
opbygning. GeoScene3D anvendes i den daglige sagsbehandling både som screeningsværktøj til at danne sig et
’førstehåndsindtryk’ af geologi og hydrogeologi og som
værktøj til at vurdere specifikke lokale geologiske og hydrologiske forhold ud fra de data, der findes.
GeoScene3D er eksempelvis anvendt i forbindelse
med ansøgning om nye indvindingstilladelser på nye
og eksisterende kildepladser. Her bruges GeoScene3D
til, at lokalisere egnede kildepladssteder, hvor det bl.a.
vurderes om boringen kan placeres i et velbeskyttet
grundvandsmagasin.

3D figur viser ud fra den geologiske model fra Thorsø
området et tværsnit gennem en begravet dalstruktur.)

Aarhus Kommune
I Århus Kommune har vi i GeoScene3D fået opstillet en
seks-lags hydrostratigrafisk model for ét af kommunens 17
indsatsområder, Beder indsatsområde. Her er alle kommunens data i form af boringer, geofysik, ældre kortlægninger
og viden samt forskellige GIS temaer, indlæst i GeoScene3D og ud fra disse er geologien inddelt i seks lag fordelt
på tre sandmagasiner og tre till/ler lag.
Modellen er tænkt som et værktøj, der skal danne grundlag for den daglige sagsbehandling inden for vandforsyning, og som fundament til indsatsplanlægningen.
Modellen skal fremadrettet kunne anvendes af rådgivere,
vandforsyninger, landbrug og andre interessenter, således alle arbejder ud fra samme platform. Forekommer/
fremskaffes der ny viden eller data, skal disse opdateres
og integreres i modellen.
Ved at få en hydrostratigrafisk model opstillet i GeoScene3D bliver den daglige sagsbehandling i Aarhus Kommune nemmere og hurtigere. GeoScene3D er eksempelvis anvendt i forbindelse med opstilling af nye vilkår, der
skal overholdes for at beskytte
grundvandet, ved etablering af
en genbrugsplads i kommunen.

Profilsnit viser geologien ud
fra hydrostratigrafisk model)
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