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Gennemgang af pejleboringer anvendt i DK-modellen. 
Basis for databehandlingen er JupiterXL udtræk fra d. 5. oktober 2011, indledningsvist er alle 
pejlinger med angivelse af ’drift’ i Jupiter databasen fravalgt. Indtag uden angivelse af top og 
bund er ”autocorrected” i Wellvieweren, hvor der er indsat et filter på 2 m i boringer, på basis 
af angivet boringsdybde mv.  Boringer, der mangler både top og bund, er fravalgt. Observe-
rede pejlinger  er sammenholdt med DK-modelsimuleringer, version 2011 (DK-model opdate-
ret og kalibreret jf. anbefalinger i vandbalanceprojektet, http://vandmodel.dk/xpdf/77-
2011 vandbalance.pdf).  
 

Gennemgang af tidsserier 
Boringer med pejleserier er gennemgået manuelt ved hjælp af Wellviewer´en1, dog er det 
valgt kun at kigge på boringer med over 20 pejlinger i perioden 1990-2010, hvor der samti-
dig er data efter 1999. Pejleserierne er enkeltvis visuelt bedømt i WellViewer´en. Hvor der er 
tale om enkelte fejl eller outliers er dette justeret ved hjælp af WellViewer´en, således at 
disse justeringer kan indlæses ved fremtidig udtræk fra Jupiter. Andre boringer vurderes at 
udvise så dårlige pejlekurver, at de helt skal fravælges, fx pga. et brat skift i niveau eller 
dobbelte pejlinger af ro- og driftvandsstand med samme dato. Disse boringer fravælges i 
GIS-proceduren beskrevet nedenfor.  

Sammenligning af observerede og simulerede potentialer 
For hver boring med observationer i perioden 1990-2010 er der beregnet en middelfejl (ME) 
mellem de observerede og simulerede værdier.  
 

 
 
hvor hobs og hsim er hhv observeret og simuleret potentiale. ME bliver altså positiv hvis mid-
delpejlingen ligger højere end modelsimuleringen, negativ hvis modelsimuleringen ligger hø-
jest. De simulerede værdier er gemt på månedsbasis, og observerede værdier er sammenlig-
net med nærmeste gemte simulerede værdi. Middelfejlen er beregnet med LayerStatistics 
programmet. 

Gennemgang af boringer i Arc-GIS 
Indledningsvis frasorteres en række boringer før den manuelle gennemgang. Det drejer sig 
om boringer, der befinder sig mindre end 250 m fra en indvinding på over 50.000 m3 pr år og 
med en ME mindre end -10 (kode 70). Derudover markeres boringer, der viser grundvands-
stand over terræn (kode 30).  
 
For de resterende boringer er det valgt at kigge nærmere på boringer, hvor ME er større end 
50. ME er afvigelsen mellem middelpejling og modelsimulering, og i princippet burde dette 
svare til en gennemsnitlig ME på ca. ±7 m. Da kvadratet imidlertid er udregnet for hver enkelt 
pejling og først midlet til sidst, er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den gennem-
snitlige middelfejl og det midlede kvadrat. Det er imidlertid valgt at anvende kvadratet som 
afskæring, da det giver det bedre udtryk for udsvingene i boringen end den gennemsnitlige 
middelfejl.  
Hver boring med ME2> 50 er vurderet individuelt i det modellag, boringen er indplaceret. 
 

                                                 
1 Se i øvrigt Note om Wellviewer af 30. september 2011 v. Jacob Gudbjerg 
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Gennemgang af de enkelte DK-områder 
Det er valgt at angive en kode for hver type ’fejl’, så disse kan grupperes. Koderne kan ses i 
tabellen nedenfor. Boringer, der vurderes indvindingspåvirket (som beskrevet ovenfor), hvor 
pejling ligger over terræn, eller hvor der på baggrund af en gennemgang i Wellvieweren er 
fundet åbenlyse fejl, er identificeret inden den lagvise gennemgang af boringerne. 
 
Koder  
Kode Farve Tekst i attributtabel Forklaring 

-12 Rød Ensom fejl, model si-
mulerer for hoejt 

Ensomme’ boringer, min. ca. 1 km til nærmeste boring, 
ingen umiddelbar forklaring. 

-11 Orange Ensom fejl, model si-
mulerer for lavt 

Ensomme’ boringer, min. ca.  1 km til nærmeste boring, 
ingen umiddelbar forklaring 

1 Hvid Hoeje potentialer i om-
raade med lokale bak-
ker, model simulerer 
for lavt 

Model simulerer for lavt pga. ’smoothing’ og når ikke op 
i de lokale øvre magasiner. Typisk kun lag 1. 

2 Gul Rand? Under 500 m til modelrand, modellen rammer skævt 
pga. randproblemer 

3 Turkis Lokal lav topografi, eks 
aadal, model simulerer 
for hoejt 

Lavninger, eks ved vandløb, hvor modellen ikke når helt 
ned i de aktuelle pejlingsniveauer. Typisk kun lag 1 

27 Sort Varierer Lokale ’klumper’ af meget korte boringer. Typisk forure-
nings- eller forureningsovervågnende boringer, der 
næppe når et egentligt (primært) grundvandsspejl, og 
hvor modellen ikke rammer præcist. Typisk kun lag 1. 

30 Lys grå Pejling over terræn Jupiterkote - middelpejling er negativ. Udregnet i attri-
buttabel i GIS procedure 

40 Blå Varierer Åbenlyse fejl i data, evt. frasorteret i WellViewer 
51 Lys lilla Markant afvigende fra 

omkringliggende, mo-
del simulerer for lavt 

Boringer, der ligger sammen med andre, der passer 
med modelsimuleringen. Kan være mere eller mindre 
markant, dvs. en ME2 lidt eller meget over 50 

52 Mørk 
lilla 

Markant afvigende fra 
omkringliggende, mo-
del simulerer for hoejt 

Boringer, der ligger sammen med andre, der passer 
med modelsimuleringen. Kan være mere eller mindre 
markant, dvs. en ME2 lidt eller meget over 50 

61 Mørk 
grøn 

Gruppe, model simule-
rer for lavt 

En gruppe af boringer, der alle viser højere pejleniveau-
er end modelleringen. Der er ingen eller kun meget få 
boringer i nærheden, der passer bedre med modelsimu-
leringen. 

62 Lys 
grøn 

Gruppe, model simule-
rer for hoejt 

En gruppe af boringer, der alle viser lavere pejleniveau-
er end modelleringen. Der er ingen eller kun meget få 
boringer i nærheden, der passer bedre med modelsimu-
leringen. 

70 Pink Vurderes indvindings-
paavirket 

Mindre end 250 m fra indvinding > 50.000 m3 pr år og 
ME < -10; identificeret ved GIS-procedure 
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Område DK-3 - Fyn 
 
For område DK3 er der for modelleringsperioden 1990-2010 i alt 5.992 boringer med tilhø-
rende pejlinger i Jupiterdatabasen. Af disse har 1.432 en ME2 større end 50, dvs. en afvigelse 
mellem middelpejling og modelsimulering på mere end ca. ±7 m.  
På Fyn er der 7 lag i DK-modellen. 

Opsummering 
  Boringer:  % andel af forskellige koder  

Lag 
nr.  Lag Antal  

  
ME2>50 % -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 61 62 70 

1 Blandet 2.203 315 14,3 1,0 2,5 73,3 0,0 8,6 1,0 0,3 0,6 1,0 4,4 0,0 0,0 7,3 
2 Ler 1.217 309 25,4 16,8 4,5 0,0 0,0 0,0 14,9 0,6 0,6 5,2 27,5 0,0 3,9 25,9 
3 Sand 1.021 317 31,0 18,6 2,2 0,0 0,0 0,0 5,4 0,6 6,9 1,6 9,1 0,0 6,6 48,9 
4 Ler 699 181 25,9 33,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,9 0,0 7,7 0,0 3,3 47,0 
5 Sand 221 102 46,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 4,9 0,0 2,9 0,0 8,8 66,7 
6 Ler 351 99 28,2 33,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 8,1 0,0 0,0 50,5 
7 Sand 280 109 38,9 27,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 6,4 0,0 6,4 0,0 9,2 46,8 

1-7  5.992 1.432 23,9 17,6 2,7 16,1 0,0 1,9 4,6 1,1 3,4 1,7 11,2 0,0 4,1 35,8 

Tabel 3.0: Antal boringer i hvert lag, antal med en ME2 > 50 samt fordelingen af de sidste i de forskellige 
kategorier 

Ovenstående tabel viser, at der samlet set er mere end 15% i alle lag og i en eller flere kate-
gorier i alle 7 lag. 
Generelt bør det bemærkes, at der på Fyn er en overvægt af boringer, der pejles lavere end 
modelsimuleringerne – dvs. modellen simulerer langt oftere for højt end for lavt. Derudover 
er det værd at bemærke, at indvindingsboringerne ligger forholdsvis tæt på Fyn, idet over en 
tredjedel af alle boringer med en ME2 større end 50 befinder sig indenfor en radius af 250 m 
fra en indvindingsboring (> 50.000 m3 pr. år). 
Der ses i de fleste lag mange boringer med kode -12 (boringer, der ligger isoleret og hvor 
modelsimuleringen ligger højere end pejlingen). Det øverste lag er, som i de jyske områder, 
domineret af udsving, der knytter sig til topografien, og i lag 2 findes en del boringer (næsten 
15%), der knytter sig til forurenede grunde.  
 
I bilag 1 ses en oversigt over de boringer, der er frasorteret i WellViewer-gennemgangen af 
boringer med mere end 20 pejlinger i perioden. 
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Lag 1 
I alt 2.203 pejleboringer, heraf 315 med en ME2 over 50. 
Næsten ¾ af disse (231) tilskrives simuleringsproblemer i områder, hvor topografien stiger 
stejlt og er høj, og hvor modellen ikke kommer helt op i de aktuelle pejlingsniveauer – se 
figur 3.1a (hvide cirkler). Figuren viser også de boringer (turkise cirkler), hvor topografien er 
meget lav, fx i ådale, og hvor modellen ikke kommer helt ned til de reelle pejleværdier. 
Tabel 3.1: koder i lag 1 

Kode -12 -11 1 3 27 30 40 51 52 70 

Farve rød orange hvid turkis sort grå blå lys lilla mørk lilla pink 

Antal 3 8 231 27 3 52 33 3 14 23 

 

 
Figur 3.1a: Hvide cirkler: kuperet høj topografi (kode 1), turkis cirkler: kuperet lav topografi (kode 3). 
Andre farver, se figur 3.1b. Grønne små diamanter: ME2<50 

 

                                                 
2 Heraf 4 blandt boringer med ME2<50 
3 Heraf 1 med ME2<50 
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Figur 3.1b: Andre koder i lag 1 vist med forskellige farver, se tabel 5.1. Grønne diamanter: ME2<50, hvi-
de: kode 1; turkise: kode 3. 
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Lag 2 
I alt 1.217 pejleboringer, heraf 309 med en ME2 over 50. Bemærkelsesværdigt mange borin-
ger i et ikke-vandførende lag; 80 af disse vurderes indvindingspåvirket. 
46 af boringerne med højt ME2 i dette lag ligger i en klynge i den nordlige del af Ringe by og 
næsten forureningsundersøgelses/moniteringsboringer i forbindelse med Ringe Tjære- og 
Asfaltfabrik; et par stykker er dog GRUMO boringer. Fælles for disse er imidlertid, at model-
len simulerer for højt i forhold til det målte grundvandsniveau, hvilket måske kan skyldes at 
boringerne primært er pejlet i en periode med afværgepumpning. 
Det er værd at bemærke, at der er en pæn portion boringer, hvor modellen simulerer for højt, 
både ’isolerede’ boringer og boringer, der ligger sammen med andre, der passer bedre med 
modelsimuleringen.  
Samlet set er der en tendens til at modellen simulerer for højt i dette lag (gælder for ca. 1/6 
af alle boringerne i dette lag). 
Tabel 3.2: koder i lag 2 

Kode -12 -11 27 30 40 51 52 62 70 

Farve rød orange sort grå blå lys lilla mørk lilla lys grøn pink 

Antal 52 14 46 84 2 16 85 12 80 

 
Figur 3.2: Lag 2, grønne diamanter: boringer med ME2 < 50 

                                                 
4 Heraf 6 blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 3 
I alt 1.021 pejleboringer, heraf 317 med en ME2 over 50. 
Der ses tre klynger med boringer, der pejler lavere end modellen simulerer – igen er der flest 
boringer der udviser denne forskel (frem for boringer der pejler højere end simuleringen). 
Klyngerne er alle at finde i forbindelse med forurenede grunde, to af dem indeholder også 
GRUMO-boringer.  
Derudover en pæn andel af isolerede boringer, der pejler lavere end simuleringen.  
Tabel 3.3 koder i lag 3 

Kode -12 -11 27 30 40 51 52 62 70 

Farve rød orange sort grå blå lys lilla mørk lilla lys grøn pink 

Antal 59 7 17 145 306 5 29 21 155 

 
Figur 3.3: Lag 3, brune diamanter: boringer med ME2 < 50 

                                                 
5 Heraf 12 med ME2 < 50 
6 Heraf 8 med ME2 < 50 
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Lag 4 
I alt 699 pejleboringer, heraf 181 med en ME2 over 50. 
Næsten halvdelen (85) af boringer med en høj ME2 er indvindingspåvirkede. Derudover ses 
der nordvest for Odense, midt i Bogense Kommune, en lille klynge af boringer, der alle pejler 
lavere end modelsimuleringen. Endelig er der igen en høj andel af isolerede boringer, der 
igen pejler lavere end modelsimuleringen.  
 
Tabel 3.4 koder i lag 4 

Kode -12 -11 30 40 52 62 70 

Farve rød orange grå blå mørk lilla lys grøn pink 

Antal 61 4 207 128 14 6 85 

 

 
Figur 3.4: Lag 4, brune diamanter: boringer med ME2 < 50 

                                                 
7 Heraf 16 blandt boringer med ME2 <50 
8 Heraf 5 blandt boringer med ME2 <50 
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Lag 5 
I alt 221 pejleboringer, heraf 102 med en ME2 over 50. 
Lag 5 findes fortrinsvis i nordvestlige del af modelleringsområde 3.  
Mere end halvdelen (68) af boringer med en høj ME2 er indvindingspåvirkede.  
 
Tabel 3.5 koder i lag 5 

Kode -12 30 40 52 62 70 

Farve rød grå blå mørk lilla lys grøn pink 

Antal 14 89 1010 3 9 68 

 

 
Figur 3.5: Lag 5, brune diamanter: boringer med ME2 < 50 

                                                 
9 Heraf 5 blandt boringer med ME2 <50 
10 Heraf 5 blandt boringer med ME2 <50 
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Lag 6 
I alt 351 pejleboringer, heraf 99 med en ME2 over 50. 
Igen er ca. halvdelen (50) af disse indvindingspåvirkede.  
På Ærø er der – atypisk – 3 boringer, der pejler højere end modelsimuleringerne. 
 
Tabel 3.6 koder i lag 6 

Kode -12 30 40 52 70 

Farve rød grå blå mørk lilla pink 

Antal 33 611 512 8 50 

 
 
Figur 3.6: Lag 6, brune diamanter: boringer med ME2 < 50 

                                                 
11 Heraf 4 blandt boringer med ME2 <50 
12 Heraf 2 blandt boringer med ME2 <50 
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Lag 7 
I alt 280 pejleboringer, heraf 109 med en ME2 over 50. 
Udover en enkelt boring på Ærø, udbreder lag 7 sig primært i den nordøstlige del af området, 
primært i Odense og Nyborg kommuner samt den nordlige del af Langeland. 
Igen er knap halvdelen (51) indvindingspåvirkede. Derudover ses der en enkelt gruppe i den 
sydlige del af Odense Kommune, hvor modellen simulerer for højt. 
 
Tabel 3.7 koder i lag 7 

Kode -12 -11 30 40 52 62 70 

Farve rød orange grå blå mørk lilla lys grøn pink 

Antal 30 2 1413 1014 7 10 51 

 

 
Figur 3.7: Lag 7, grønne diamanter: boringer med ME2 < 50 

                                                 
13 Heraf 12 blandt boringer med ME2 <50 
14 Heraf 3 blandt boringer med ME2 <50 
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Kommunekort 

 
Figur 3.8: Oversigt over området med kommunenavne for at stedfæste geografien. 
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Område DK-4 - Sydjylland 
 
For område DK4 er der for modelleringsperioden 1990-2010 i alt 9.196 boringer med tilhø-
rende pejlinger i Jupiterdatabasen. Af disse 9.196 pejleboringer har 1.094 en ME2 større end 
50, dvs. en afvigelse mellem middelpejling og modelsimulering på mere end ca. ±7 m.  
I Sydjylland findes 12 lag fra DK-modellen. 

Opsummering 
  Boringer:  % andel af forskellige koder  

Lag 
nr.  Lag Antal  

  
ME2>50 % -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 61 62 70 

1 Blandet 2.218 357 16.1 2.5 0.8 59.7 5.6 7.6 10.1 0.3 0.8 1.1 10.1 0.0 0.0 1.4 

2 Ler 989 118 11.9 12.7 7.6 0.0 3.4 0.0 3.4 0.8 3.4 22.0 39.8 0.0 4.2 2.5 

3 Sand 4.045 286 7.1 8.0 8.4 0.0 2.4 0.0 0.0 1.0 3.5 25.2 12.6 25.2 10.5 3.1 

4 Ler 313 40 12.8 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 0.0 2.5 27.5 27.5 20.0 

5 Sand 258 51 19.8 11.8 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 68.6 0.0 3.9 

6 Ler 726 130 17.9 11.5 13.1 0.0 7.7 0.0 0.0 1.5 0.8 7.7 26.2 20.0 6.2 5.4 

7 Sand 229 10 4.4 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 0.0 20.0 0.0 

8 Ler 42 11 26.2 18.2 45.5 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 

9 Sand 132 30 22.7 26.7 16.7 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 3.3 33.3 0.0 10.0 

10 Ler 85 19 22.4 47.4 26.3 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 5.3 

11 Sand 45 2 4.4 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

12 Blandet 87 40 46.0 42.5 20.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 10.0 10.0 0.0 7.5 

1-12  9.196 1.094 11.9 10.1 7.8 19.5 4.6 2.5 3.7 1.0 1.8 10.8 15.0 14.4 5.1 3.8 

Tabel 4.0: Antal boringer i hvert lag, antal med en ME2 > 50 samt fordelingen af de sidste i de forskellige 
kategorier 

Ovenstående tabel viser, at der samlet set er mere end 15% ’fejl’ lag 1, 5, 6, 8, 9, 10 og 12.  
Værst ser det ud i lag 12, men der er relativt få boringer til at repræsenterer dette lag, og da 
der her er tale om en blandet litologi, kan dette være en del af forklaringen. Det er dog værd 
at bemærke, at der ser ud til at være en overvægt at problemer i lag, især i lag 5 (sand), 
hvor der er en del klynger af boringer, der ligger for sig selv, og hvor pejlingen er højere end 
modelsimuleringens trykniveau. I de dybere lag er der en overvægt at ’fejl’ i grupperne ’en-
somme boringer’, men da der er forholdsvis få boringer i disse lag er det naturligt at fejlene 
koncentreres i disse grupper. I lag 1 spiller topografien en stor rolle og derfor er der ikke 
overraskende mange fejl af kode 1 typen. 
 
I bilag 1 ses en oversigt over de boringer, der er frasorteret i WellViewer-gennemgangen af 
boringer med mere end 20 pejlinger i perioden. 
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Lag 1 
I alt 2.218 pejleboringer, heraf 357 med en ME2 over 50. 
En del (213 af disse) tilskrives simuleringsproblemer hvor topografien stiger stejlt og er høj, 
og hvor modellen ikke kommer helt op i de aktuelle pejlingsniveauer – se figur 4.1a. 
Tabel 4.1: koder i lag 1 

Kode -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 70 

Farve rød orange hvid gul turkis sort grå blå lys lilla mørk lilla pink 

Antal 9 3 213 20 27 36 515 3 4 36 5 

 

 

 
Figur 4.1a. Hvide pletter (kode 1) viser boringer i lag 1, hvor lokal høj topografi gør at modellen simule-
rer for lavt (boringer i lag 1 med ME2<50 er vist med grønne diamanter 
 

                                                 
15 Heraf 4 blandt boringer med ME2<50 
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Figur 4.1b: Andre koder i lag 1 vist med forskellige farver, se tabel. Grønne diamanter: ME2<50, hvide 
trekanter: kode 1 
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Lag 2 
I alt 989 pejleboringer, heraf 118 med en ME2 over 50. 
Der er næsten ingen boringer i den vestlige del af området. 
Der ser ud til at være en koncentration af boringer, hvor middelpejlinger passer dårligt med 
simulering i den nordøstlige del af området (mellem Vejle og Kolding og lidt mod vest) og på 
Als, især den nordlige del.  
Tabel 4.2: koder i lag 2 

Kode -12 -11 2 27 30 40 51 52 62 70 

Farve rød orange gul sort grå blå lys lilla mørk lilla lys grøn pink 

Antal 15 9 4 4 516 517 26 47 5 3 

 

 

 
Figur 4.2: Lag 2, mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
16 Heraf 4 blandt boringer med ME2< 50 
17 Heraf 1 blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 3 
I alt 4.045 pejleboringer, heraf 286 med en ME2 over 50. 
Der findes nogle usammenhængende områder i en linie nord-syd (de lys- og mørkegrønne 
pletter), hvor simuleringen passer dårligt, og hvor der ikke er andre tætliggende boringer, 
der passer godt med simuleringen. Disse områder bør checkes.  
Tabel 4.3: koder i lag 3 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 23 24 7 818 1519 72 36 72 30 9 

 
 

 
Figur 4.3: Lag 3. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 
 

                                                 
18 Heraf 5 blandt boringer med ME2< 50 
19 Heraf 5 blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 4  
I alt 313 pejleboringer, heraf 40 med en ME2 over 50. 
Nogle få grupper; én større nordvest for Rødekro (mørke grønne pletter), hvor modellen si-
mulerer for lavt og 3 grupper tættere på østkysten v. hhv. syd for Haderslev, NØ og SSV for 
Åbenrå (lysgrønne pletter). 
Tabel 4.4: koder i lag 4 

Kode -12 -11 30 40 52 61 62 70 

Farve rød orange grå blå mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 4 2 620 421 1 11 11 8 

 
 

 
 
Figur 4.4: Lag 4. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 
 
 

                                                 
20 Heraf 5 blandt boringer med ME2< 50 
21 Heraf 2 blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 5  
I alt 285 pejleboringer, heraf 51 med en ME2 over 50. 
Igen er der problemer i området NV for Rødekro hvor en stor gruppe boringer (mørkegrønne 
punkter) viser, at modellen simulerer for lavt. 
Tabel 4.5: koder i lag 5 

Kode -12 -11 30 40 51 52 61 70 

Farve rød orange grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 6 5 322 223 1 1 35 2 

 
 

 
Figur 4.5: Lag 5. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 
 

                                                 
22 Heraf 2 blandt boringer med ME2< 50 
23 Begge blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 6  
I alt 726 pejleboringer, heraf 130 med en ME2 over 50. 
Der er mange boringer, også med ’fejl’, i den nordøstlige del af området. Især i den vestlige 
del af Vejle Kommune er der mange pejlinger, der ikke passer med modelsimuleringerne. 
Tabel 4.6: koder i lag 6 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 15 17 10 1124 225 10 34 26 8 7 

 
 

 
 
 
Figur 4.6: Lag 6. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
24 Heraf 9 blandt boringer med ME2< 50 
25 Heraf 1 blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 7  
I alt pejleboringer 229, heraf 10 med en ME2 over 50. Overraskende godt fit! 
Tabel 4.7: koder i lag 7 

Kode -12 -11 51 52 62 

Farve rød orange lys lilla mørk lilla lys grøn 

Antal 2 3 1 2 2 

 

 

 
Figur 4.7: Lag 7. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  
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Lag 8  
I alt 42 pejleboringer, heraf 11 med en ME2 over 50. 
Tabel 4.8: koder i lag 8 

Kode -12 -11 2 30 70 

Farve rød orange gul grå pink 

Antal 2 5 3 126 1 

 
 

 
Figur 4.8: Lag 8. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
26 Blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 9  
I alt 132 pejleboringer, heraf 30 med en ME2 over 50. 
Mindre klynge af boringer i den nordlige del af Vejle Kommune, der alle pejler højere end 
modellens simuleringer. 
Tabel 4.9: koder i lag 9 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 8 3 1 227 428 3 1 10 3 

 

 

 
Figur 4.9: Lag 9. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
27 Heraf 1 blandt boringer med ME2< 50 
28 Alle blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 10  
I alt 85 pejleboringer, heraf 19 med en ME2 over 50. 
Tabel 4.10: koder i lag 10 

Kode -12 -11 2 30 40 52 70 

Farve rød orange gul grå blå mørk lilla pink 

Antal 9 5 3 329 130 1 1 

 
 

 
Figur 4.10: Lag 10. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 

                                                 
29 Alle blandt boringer med ME2< 50 
30 Blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 11  
I alt 45 pejleboringer, heraf 2 med en ME2 over 50. 
Tabel 4.11: koder i lag 11 

Kode -11 30 40 52 

Farve orange grå blå mørk lilla 

Antal 1 531 232 1 

 
 

 
 
Figur 4.11: Lag 11. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
31 Alle blandt boringer med ME2< 50 
32 Begge blandt boringer med ME2< 50 
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Lag 12  
I alt 87 pejleboringer, heraf 40 med en ME2 over 50. 
Forholdsvis dårligt fit, næsten lige så mange boringer med for høje afvigelser som acceptable. 
Især i den nordvestlige del af området. 
Tabel 4.12: koder i lag 12 

Kode -12 -11 2 30 51 52 61 70 

Farve rød orange gul grå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 17 8 2 633 1 4 4 3 

 
 

 
Figur 4.12: Lag 12. Mørkgrønne diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
33 Heraf 5 blandt boringer med ME2< 50 
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 Kommunekort  

 
Figur 4.13: Oversigt over området med kommunenavne for at stedfæste geografien. 
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Område DK-5 - Midtjylland 
For område DK5 er der for modelleringsperioden 1990-2010 i alt 13.466 boringer med tilhø-
rende pejlinger i Jupiterdatabasen. Af disse boringer har 2.442 en ME2 større end 50, dvs. en 
afvigelse mellem middelpejling og modelsimulering på mere end ca. ±7 m.  
I område DK-5 optræder lag 1-11 fra DK-modellen. 

Opsummering 
  Boringer:  % andel af forskellige koder  

Lag 
nr.  Lag Antal  

  
ME2>50 % -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 61 62 70 

1 Blandet 4,253 917 21.6 4.3 1.2 44.8 2.0 17.4 3.7 1.0 0.2 4.6 10.4 0.0 8.5 2.0 

2 Ler 967 211 21.8 7.6 10.0 0.0 2.8 0.0 0.0 2.4 0.0 10.9 10.4 42.2 12.3 1.4 

3 Sand 3,189 463 14.5 6.7 12.1 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 3.2 21.0 24.2 15.8 4.3 9.3 

4 Sand 570 87 15.3 14.9 25.3 0.0 2.3 0.0 0.0 3.4 2.3 18.4 13.8 12.6 4.6 2.3 

5 Ler 2,158 301 13.9 14.6 13.6 0.0 1.7 0.0 0.0 1.0 0.7 23.9 26.6 10.3 4.0 3.7 

6 Sand 863 110 12.7 11.8 9.1 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 2.7 22.7 22.7 20.0 3.6 4.5 

7 Ler 349 67 19.2 22.4 19.4 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 11.9 14.9 0.0 7.5 

8 Sand 383 59 15.4 28.8 13.6 0.0 3.4 0.0 0.0 13.6 0.0 6.8 11.9 0.0 11.9 10.2 

9 Ler 147 40 27.2 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.5 5.0 12.5 0.0 5.0 

10 Sand 15 2 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

11 Ler/Kalk 572 185 32.3 16.8 11.4 0.0 1.1 0.0 0.0 4.3 5.9 5.4 10.8 17.8 10.8 15.7 

1-11  13,466 2,442 18.1 9.5 8.8 16.8 1.9 6.6 1.4 2.0 1.4 12.5 15.7 11.2 7.0 5.1 

Tabel 5.0: Antal boringer i hvert lag, antal med en ME2 > 50 samt fordelingen af de sidste i de forskellige 
kategorier 

Ovenstående tabel viser, at der er mere end 15% boringer med en ME2 > 50 i de fleste lag, 
dog undtaget lag 3,5 og 6. Værst ser det ud i lag 9 og 11, hvor der er over 25%. Lag 11 in-
deholder blandet litologi, hvilket er en stor del af forklaringen her, mens der i lag 9 (ler) er 
fejl af typen ’ensomme boringer’, men da der i de dybere lag er forholdsvis få boringer er det 
naturligt, at fejlene koncentreres i disse grupper.  I lag 2 (ler) er der en del klynger af borin-
ger, der pejles højere end modelsimuleringen. I lag 1 spiller topografien en stor rolle og der-
for er der ikke overraskende mange fejl af kode 1 typen. 
 



 31 

Lag 1 
I alt 4.253 pejleboringer, heraf 917 med en ME2 over 50. 
En del (571 af disse) tilskrives simuleringsproblemer, hvor topografien enten stiger eller fal-
der stejlt og er høj/lav, og hvor modellen ikke kommer helt op i de aktuelle pejlingsniveauer 
– se figur 5.1a.  
Tabel 5.1: koder i lag 1 
Kode -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 62 70 

Farve rød orange hvid gul turkis sort grå blå lys lilla mørk lilla lys grøn pink 

Antal 39 11 411 18 160 34 9 2 42 95 78 18 

 
 

 
Figur 5.1a: Hvide cirkler: kuperet høj topografi (kode 1), turkis cirkler: kuperet lav topografi (kode 3). 
Andre farver, se figur 5.1b. Mørke brune små diamanter: ME2<50, 
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Figur 5.1b: Andre koder i lag 1 vist med forskellige farver, se tabel 5.1. Mørkebrune diamanter: ME2<50, 
hvide: kode 1; turkise: kode 3. 
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Lag 2 
I alt 967 pejleboringer, heraf 211 med en ME2 over 50. 
Tabel 5.2: koder i lag 2 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 16 21 6 734 235 23 22 89 26 3 

 
 

 
Figur 5.2: Lag 2, mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50 
 

                                                 
34 Heraf 2 blandt boringer med ME2<50 
35 Begge blandt boringer med ME2<50 
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Lag 3 
I alt 3.189 pejleboringer, heraf 463 med en ME2 over 50.  
Nogle grupper af boringer, hvor modellen simulerer for lavt i den østlige del af området, År-
hus, Favrskov, Horsens og Odder kommuner. 
Tabel 5.3: koder i lag 3 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 31 56 8 3736 15 97 112 73 20 43 

 
 

 
Figur 5.3: Lag 3. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 

                                                 
36 Heraf 29 blandt boringer med ME2<50 
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Lag 4  
I alt 570 pejleboringer, heraf 87 med en ME2 over 50. 
Tabel 5.4: koder i lag 4 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 13 22 2 1137 2 16 12 11 4 2 

 
 
 

 
Figur 5.4: Lag 4. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
’ 
 
 
 

                                                 
37 Heraf 8 blandt boringer med ME2<50 
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Lag 5  
I alt 2.158 pejleboringer, heraf 301 med en ME2 over 50. Der er en gruppe boringer i den 
østlige del af Viborg Kommune omkring Bjerringbro, der hvor modellen simulerer for lavt i 
forhold til pejlingerne. Der ligger i alt 26 boringer (31 indtag) på et område på ca. 5 x 5 km. 
Boringerne er slået op i Jupiter og der er ingen åbenlys sammenhæng mellem dem. 
Tabel 5.5: koder i lag 5 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 44 41 5 2038 2 72 80 31 12 11 

 
 

 
Figur 5.5: Lag 5. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
38 Heraf 17 blandt boringer med ME2<50 
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Lag 6  
I alt 863 pejleboringer, heraf 110 med en ME2 over 50. Enkelte klynger af boringer, der pejler 
højere end modellen simulerer i den NV-lige del af Herning Kommune, den NØ-lige del af 
Ringkøbing-Skjern Kommune samt i den nordlige del af Horsens Kommune. Desuden en en-
kelt gruppe af boringer, der omvendt pejles lavere end modelsimuleringen i den sydlige del af 
Herning Kommune. 
Tabel 5.6: koder i lag 6 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 13 10 3 839 3 25 25 22 4 5 

 
 

 
Figur 5.6: Lag 6. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  
 

 
 
 

 

                                                 
39 Alle blandt boringer med ME2<50 
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Lag 7  
I alt pejleboringer 349, heraf 67 med en ME2 over 50. En enkelt klynge med boringer, der 
pejles højere end modelsimuleringen i den vestlige del af Herning Kommune. 
Tabel 5.7: koder i lag 7 

Kode -12 -11 2 30 51 52 61 70 

Farve rød orange gul lys grå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 15 13 1 540 15 8 10 5 

 
 

 
Figur 5.7: Lag 7. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
40 Alle blandt boringer med ME2<50 
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Lag 8  
I alt 383 pejleboringer, heraf 59 med en ME2 over 50. En enkelt gruppe af boringer i den syd-
lige del af Herning Kommune, hvor modellen simulerer lavere end boringernes pejling. 
Tabel 5.8: koder i lag 8 

Kode -12 -11 2 30 51 52 62 70 

Farve rød orange gul grå lys lilla mørk lilla lys grøn pink 

Antal 17 8 2 1841 4 7 7 6 

 
 

 
Figur 5.8: Lag 8. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 

                                                 
41 Heraf 10 blandt boringer med ME2<50 
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Lag 9  
I alt 147 pejleboringer, heraf 40 med en ME2 over 50. En enkelt lille gruppe boringer i den 
vestlige del af Herning Kommune, der pejler højere end modelsimuleringen. 
Tabel 5.9: koder i lag 9 

Kode -12 -11 30 40 51 52 61 70 

Farve rød orange lys grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 13 13 842 143 1 2 5 2 

 
 

 
Figur 5.9: Lag 9. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 

                                                 
42 Heraf 4 blandt boringer med ME2<50 
43 Blandt boringer med ME2<50 
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Lag 10  
I alt 15 pejleboringer, heraf 2 med en ME2 over 50. 
Tabel 5.10: koder i lag 10 

Kode 30 51 70 

Farve grå lys lilla pink 

Antal 344 1 1 

 

 

 
 
Figur 5.10: Lag 10. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 

                                                 
44 Alle blandt med boringer med ME2<50 
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Lag 11  
I alt 572 pejleboringer, heraf 185 med en ME2 over 50. 
Lag 11 forekommer tydeligvis kun i den østlige halvdel af område 5. Der er en del klynger af 
boringer, der ligger i grupper for sig selv og passer dårligt simuleringen (både pejlinger over 
og under), især i Århus, Odder og Horsens kommuner.   
Tabel 5.11: koder i lag 11 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul lys grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 31 21 2 1945 2746 10 20 33 20 29 

 
 

 
Figur 5.11: Lag 11. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

                                                 
45 Heraf 11 blandt boringer med ME2<50 
46 Heraf 16 blandt boringer med ME2<50 
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Kommunekort område 5 
 

 
 
Figur 5.13: Oversigt over området med kommunenavne for at stedfæste geografien. 
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Område DK-6  - Nordjylland 
 
For område DK-6 er der for modelleringsperioden 1990-2010 i alt 10.851 boringer med tilhø-
rende pejlinger i Jupiterdatabasen. Af disse har 1.620 en ME2 større end 50, dvs. en afvigelse 
mellem middelpejling og modelsimulering på mere end ca. ±7 m. 
I Nordjylland findes 8 lag fra DK-modellen.  

Opsummering 
Tabel 6.0: Antal boringer i hvert lag, antal med en ME2 > 50 samt fordelingen af de sidste i de forskellige 
kategorier 

  Boringer:  % andel af forskellige koder  

Lag 
nr.  Lag Antal  

  
ME2>50 % -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 61 62 70 

1 Blandet 3,725 637 17.1 1.3 1.7 59.3 2.5 6.3 4.1 1.3 0.6 10.8 2.4 0.0 0.0 9.7 
2 Ler 895 98 10.9 11.2 41.8 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 6.1 6.1 13.3 0.0 0.0 18.4 
3 Sand 3,049 351 11.5 7.7 28.5 0.0 1.7 0.0 0.0 2.0 0.6 14.0 6.3 14.8 4.0 20.5 
4 Ler 653 99 15.2 14.1 28.3 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.1 17.2 8.1 0.0 21.2 
5 Sand 303 56 18.5 28.6 17.9 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 8.9 17.9 0.0 16.1 
6 Ler 347 68 19.6 11.8 25.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 2.9 10.3 10.3 16.2 5.9 11.8 
7 Ler/sand 394 52 13.2 13.5 28.8 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 1.9 11.5 19.2 0.0 9.6 9.6 
8 Kalk 1,485 259 17.4 5.8 9.3 0.0 3.5 0.0 0.4 0.4 4.2 16.2 20.1 6.9 16.6 16.6 

1-8  10,851 1,620 14.9 6.5 15.2 23.3 2.7 2.5 1.7 1.2 1.6 11.8 8.7 6.1 4.1 14.7 
 
Ovenstående tabel viser, at der er mere end 15% ’fejl’ i lag 1, 4,5,6 og 8. Især kategori ’-11’, 
der dækker boringer, hvor modellen simulerer lavere end pejlingen i boringen og hvor der 
ikke andre boringer i nærheden, udgør en stor del af disse, især lag 2-7. Dog findes der også 
grupperinger i lag 5,6 og 8. En del boringer vurderes at være indvindingspåvirket i lag 2-5. 
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Lag 1 
I alt 3.725 pejleboringer, heraf 637 med en ME2 over 50. 
En del (418 af disse) tilskrives simuleringsproblemer, hvor topografien enten stiger eller fal-
der stejlt og er høj/lav, og hvor modellen ikke kommer helt op eller ned i de aktuelle pej-
lingsniveauer – se figur 6.1a. Dette er især tilfældet i et det midterste Vendsyssel (’Jyske Å’), 
der er et randmorænelandskab præget af topografiske variationer.  
 
Tabel 6.1: koder i lag 1 
Kode -12 -11 1 2 3 27 30 40 51 52 70 

Farve rød orange hvid gul turkis sort grå blå lys lilla mørk lilla pink 

Antal 8 11 378 16 40 26 8 4 69 15 62 

 
 

 
Figur 6.1a: Hvide cirkler: kuperet høj topografi (kode 1), turkis cirkler: kuperet lav topografi (kode 3). 
Andre farver, se figur 6.1b. Mørke brune små diamanter: ME2<50, 
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Figur 6.1b: Andre koder i lag 1 vist med forskellige farver, se tabel 6.1. Mørkebrune diamanter: ME2<50, 
små hvide cirkler: kode 1; turkise: kode 3. 
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Lag 2 
I alt 895 pejleboringer, heraf 98 med en ME2 over 50. Disse ligger primært i den nordlige og 
SV-lige del af området.  
Tabel 6.2: koder i lag 2 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla pink 

Antal 11 41 1 647 6 6 13 18 

 

 
Figur 6.2: Lag 2, mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50 
 

                                                 
47 Heraf 4 med ME2 < 50  
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Lag 3 
I alt 3.049 pejleboringer, heraf 351 med en ME2 over 50. Der ses nogle grupperinger af bo-
ringer (de grønne) i midten af Vendsyssel, i Vesthimmerlands Kommune, nord for den vestli-
ge del af Mariager Fjord, samt i den sydlige del af både Skive og Thisted kommuner. 
Tabel 6.3: koder i lag 3 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 27 100 6 3148 2 49 22 52 14 72 

 

 
Figur 6.3: Lag 3. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
 
 

                                                 
48 Heraf 24 med ME2< 50 
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Lag 4  
I alt 653 pejleboringer, heraf 99 med en ME2 over 50. En forholdsvis stor andel af disse vur-
deres at være indvindingspåvirket, mens et par klynger viser højere pejleværdier end model-
simuleringen nord for Mariager Fjord. 
Tabel 6.4: koder i lag 4 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 14 28 1 549 650 9 17 8 21 

 

 
Figur 6.4: Lag 4. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

 
’ 
 
 
 

                                                 
49 Heraf 4 med ME2 < 50 
50 Alle med ME2 < 50 
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Lag 5  
I alt 303 pejleboringer, heraf 56 med en ME2 over 50. Igen to gruppe boringer, der pejler 
højere end modelsimuleringen NV for Mariager Fjord. 
Tabel 6.5: koder i lag 5 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn pink 

Antal 16 10 3 251 152 3 5 10 9 

 

 
Figur 6.5: Lag 5. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

                                                 
51 Begge med ME2< 50 
52 Med ME2< 50 
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Lag 6  
I alt 347 pejleboringer, heraf 68 med en ME2 over 50. To klynger, hvor boringerne pejler hø-
jere end modelsimuleringerne SV for Aalborg og i Jammerbugt Kommune, mens en klynge 
pejler lavere i den sydlige del af Mors. 
Tabel 6.6: koder i lag 6 

Kode -12 -11 2 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 8 17 4 353 754 7 7 11 4 8 

 
 

 
Figur 6.6: Lag 6. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  
 

 

                                                 
53 Alle med ME2< 50 
54 Heraf 5 med ME2< 50 
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Lag 7  
I alt 394 pejleboringer, heraf 52 med en ME2 over 50. Langt de fleste boringer ligger syd for 
Limfjorden. Der er en enkelt klynge af boringer, der pejler lavere end modelsimuleringerne i 
midten af Thisted Kommune. 
Tabel 6.7: koder i lag 7 

Kode -12 -11 2 40 51 52 62 70 

Farve rød orange gul blå lys lilla mørk lilla lys grøn pink 

Antal 7 15 3 655 6 10 5 5 

 

 
Figur 6.7: Lag 7. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

                                                 
55 Heraf 5 med ME2< 50. 
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Lag 8  
I alt 1.485 pejleboringer, heraf 259 med en ME2 over 50. De fleste boringer findes i et NV-
SØ-gående strøg ned gennem midten af området. Der ses en større klynge af boringer, der 
alle pejler højere end modelsimuleringerne, i Thisted Kommune; dog er der max 15 m´s for-
skel. Der ses en tilsvarende mindre gruppe mellem Mariager og Randers Fjord, samt en 
gruppe, hvor der pejles lavere end modelsimuleringen, nord for Mariager Fjord. Der er en del 
boringer, der vurderes indvindingspåvirket. 
Tabel 6.8: koder i lag 8 

Kode -12 -11 2 27 30 40 51 52 61 62 70 

Farve rød orange gul sort grå blå lys lilla mørk lilla mørk grøn lys grøn pink 

Antal 15 24 9 1 1 4856 42 52 18 43 43 

 
 

 
Figur 6.8: Lag 8. Mørke brune diamanter: boringer med ME2 < 50.  

                                                 
56 Heraf 37 med en ME2 < 50. 
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Kommune oversigt område 6 
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Bilag 1 
Boringer frasorteret i WellViewer gennemgangen. Der er kun kigget på boringer med mere 
end 20 pejlinger i perioden 1990-2010, og hvor der samtidig er data efter 1999. 
 
DK-3 Fyn: side 56 

DK-4 Sydjylland: side 58 

DK-5 Midtjylland: side 59 

DK-6 Nordjylland: side 62
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DK 3 – Fyn 
DGU nr. Bemærkning 
134.620_1 Umotiveret spring 2002-2003 - måske ny datalogger? 
135.158_1 Første del af tidsserien slutter i 2003 og genoptages i 2008, hvor niveauet er faldet 2-3 meter - afspejler ikke 

indvindingsmønstret 
135.172_1 Første del af tidsserien slutter i 2003 og genoptages i 2007, hvor niveauet er faldet 4-5 meter - afspejler ikke 

indvindingsmønstret 
135.315_1 Data hopper i niveau ca 2 m i 2002, afspejler ikke indvindingsmønstret - måske ny datalogger? 
135.337_1 Data hopper i niveau ca 50 m fra 2003 til 2008 med datahul i mellemliggende periode, afspejler ikke indvindings-

mønstret – måske ny datalogger? 
135.355_1 Data hopper i niveau 3-4 m fra 2003 til 2007 med datahul i mellemliggende periode, afspejler ikke indvindings-

mønstret - måske ny datalogger. 
135.370_1 Data i 2002-2004 springer umotiveret op og ned 
135.1074_1 Data i 2003 springer umotiveret op og ned 
135.1105_1 Umotiveret spring på 4-5 m efter datahul i 2004-2007, måske ny datalogger? 
135.1124_1 Umotiveret spring på 5-6 m efter datahul i 2004-2007, måske ny datalogger? 
136.575_1 Data springer 4 m op og ned i 2005-2010 
137.227_1 Boringen har ingen dybde 
137.288_1 Data hopper et niveau op ca. 4 m i 2007, måske ny datalogger 
137.501_1 Kort dataperiode og data hopper og og ned over 5 m. 
137.787_1 Kort dataperiode og data hopper og og ned over 3 m. 
137.831_1 Data ligger i tætte enkelte klumper og springer over 5 m i niveau 
144.215_1 Data springer nedad op til 10 m i flere sekvenser - dataloggerproblem 
145.40B_1 Data springer ubegrundet 4 m i 1996, ny datalogger? 
145.284_1 Data springer over 10 m op og ned, ssv. blanding af drift og ro, men ingen indvindingsdata 
145.326_1 Data springer over 20 m op og ned, ssv. blanding af drift og ro 
145.471_1 Data springer 10-15 m op og ned, ssv. blanding af drift og ro 
145.690_1 Data springer over 10 m op og ned, ssv. blanding af drift og ro 
145.811_1 Data ligger i to niveauer med over 20 m´s forskel, datalogger måske fejlkalibreret i perioden 2003-2010 
145.814_1 Data springer i niveau over 15 m, ssv. blanding af ro og drift 
145.832_1 Data springer i niveau over 5 m, ssv. blanding af ro og drift 
145.880_1 Data ligger i to niveauer med over 20 m´s forskel, datalogger måske fejlkalibreret i perioden 2003-2010 
145.1597_1 Data ligger i flere niveauer og i periode i 2003 er der tætte pejlinger af noget der ligner en blanding af ro og drift 
145.2023_1 Data springer i niveau ca. 10 m, ssv blanding af ro og drift 
145.2025_1 Data springer i niveau ca. 8 m, ssv blanding af ro og drift 
145.2026_1 Data springer i niveau ca. 12 m, ssv blanding af ro og drift 
145.2075_1 Data springer i niveau ca. 5 m, ssv blanding af ro og drift 
145.2084_1 Data springer i niveau ca. 10 m, ssv blanding af ro og drift 
145.2280_1+2 Der er byttet om på indtagene i 2003 
146.487_1 Data springer i niveau ca. 8 m indtil 2000, derefter op til 15 m, ssv blanding af ro og drift 
146.525_1 Data springer i niveau mindst 10 m, ssv blanding af ro og drift 
146.537_1 Data springer ca 20 m i 1997 
146.1138_1 Data springer 40 m i niveau fra 2006 til 2007 
146.2043_1 Data sejler rundt… 
146.2103_1 Data springer 5-6 m året rundt uden mønster, ssv blanding af ro og drift 
146.2153_1 Data springer 4-6 m året rundt uden mønster, ssv blanding af ro og drift 
146.2419_1 Data ligger i 2 niveauer med over 10 m´s forskel. 
147.849_1 Dataloggerproblemer 
147.882_1 Data ligger i flere forskellige niveauer med op til 8 ´s forskel 
147.886_1 Data ligger i flere forskellige niveauer med over 20 m´s forskel 
147.894_1 Det ser ud til at der i perioder byttes om på indtag 1 og 2 
147.894_2 Det ser ud til at der i perioder byttes om på indtag 1 og 2 
154.189_1 Data springer mellem 3 niveauer med ca 15 forskel, uafhængigt af indvinding 
154.208_1 Data springer mellem 2 niveauer med over 10 forskel, uafhængigt af indvinding 
154.328_1 Data springer i niveau over 10 m uafhængigt af indvindingsmønstret 
156.83_1 Kun data i 2009-2010, der ikke afspejler indvindingsmønster men flyver op til 5 m op og ned 
156.361_1 Måske ny datalogger i 2009, hvor data falder knap 10 m i niveau uden kobling til indvindingen 
163.519_1 Data ligger i en klump fra dec 1995 til maj 1996 med et fald på over 2 m i de sidste få data 
164.61A_1 Data ligger i 2 niveauer med 15 m´s mellemrum uden sammenhæng med indvinding 
164.61D_1 Data ligger i flere forskellig niveauer med op til 25 m´s forskel 
164.183_1 Data springer i niveau over 15 m i 1996, måske ny datalogger 
164.334_1 Data ligger i flere forskellig niveauer med op til 40 m´s forskel 
164.343_1 Data ligger i flere forskellig niveauer med op til 30 m´s forskel 
164.425_1 Data ligger i flere forskellig niveauer med op til 40 m´s forskel 
164.493_1 Data ligger i to niveauer med over 3 m´s forskel, datalogger måske fejlkalibreret i perioden 2002-2009 
164.500_1 Ligner en fastlåst logger med to niveauer 
164.501_1 Ligner en fastlåst logger med to niveauer 
164.829_1 Data ligger i 2 niveauer med over 20 m´s forskel 
164.1093_1 Data ligger i flere forskellige niveauer uden sammenhæng med indvinding 
164.1094_1 Data ligger i flere niveauer med op til over 20 m´s forskel 
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DK 3 – Fyn 
DGU nr. Bemærkning 
164.1095_1 Data ligger i flere niveauer med op til over 15 m´s forskel 
165.90_1 Data springer over 3 m i niveau i 2008 uden sammenhæng med indvinding 
165.109_1 Data springer over 2 m i niveau i 2008 uden sammenhæng med indvinding 
165.144_1 Data ligger i to niveauer med over 40 m´s forskel 
165.147_1 Data ligger i 3 forskellige niveauer med næsten 50 m´s forskel 
165.150_1 Data ligger i flere niveauer med op til 50 m´s forskel 
165.151_1 Data ligger i flere niveauer med over  15 m´s forskel 
165.153_1 Data ligger i 2 niveauer med ca. 10 m´s forskel 
165.154_1 Data ligger i 2 niveauer med ca. 40 m´s forskel 
165.170_1 Mystisk dataserie med flere niveauer helt uden sammenhæng med indvinding 
165.266_1 Flere niveauer uden sammenhæng med indvindingen 
165.360_1 Data flyver op til 6 meter op og ned uafhængigt af indvinding 
172.186_1 Data ligger i forskellige niveauer, der ikke afspejler indvindingen 
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DK 4 – Sydjylland 
DGU nr. Bemærkning 

115.332_1 Uegnet. Dataloggerproblem. Ligger ml 35 og 36, afrundede tal? 
115.388_1 Uegnet. Dataloggerproblem. Ligger konstant på 37 undtagen første pejling 
116.1418_1 Uegnet. Dataloggerproblem 'loft' ved 3 meter; 2 første datapunkter fra 1995 og 1996 ser mystiske ud 
116.153_1 Uegnet. Datalogger problem. Ligger ml 4 og -21  
116.199_1 Datapunkt fra 1996 ser mystisk ud 
116.216_1 Data efter 1999 ser mærkelige ud 
116.371_1 Uegnet; Kun få egentlige data mellem -10 og -13, resten på 2 
116.376_1 Udskiftet datalogger? Data tager et hop fra 6-7 til 4-5 i slutningen af 2002 
116.449_1 Datapunkter i 2009 og 2010 ser lidt mystiske ud 

116.763_1 De første datapunkter ser lidt mystiske ud - især fra juni 1995 og 1996, hvor grundvandsspejlet ligger temmelig højt 
trods tørre somre og høj indvinding 

121.1250_1 Første datapunkt ligger temmelig højt sammenlignet med de øvrige.  
121.138_1 Lidt mystisk dataserie: stort dyk i potentiale trods indvindingsstop 

121.410_1 Dataloggerproblem i perioden sep. 2005 – nov. 2007, hvor potentialet stiger 5 meter men falder tilbage til tidligere 
niveau. Ingen indvinding i perioden. 

121.878_1 Niveauet ligger temmelig lavt, ca. 5 m under normal i nogle måneder af sommeren 2000. Afspejler ikke indvinding. 

121.1129_2 Boring med 3 indtag. I dette indtag ligger de første data lidt lavt i forhold til de 2 øvrige indtag - alle indtag  
følges derefter ad. 

123.1000_1 Dataloggerproblem. Ligger ca. 10 m højere end ellers i perioden nov. 2006 - marts 2009 
123.1167_2 Uegnet. 3 uens datapunkter 
123.1167_3 Uegnet. 3 uens datapunkter 
123.1167_5 Uegnet. 3 uens datapunkter 
124.11_1 Dataloggerproblem? Data hopper 6-7 m op og ned fra 1998-2000. 
124.356_1 Dataloggerproblem. Data hopper 10 m og ned i stort set hele perioden (1990-2003) 
124.357_1 Dataloggerproblem. Data hopper over 10 op og ned og indvindingen synes ikke afspejlet 
124.358_1 Dataloggerproblem frem til 1996; data hopper over 15 m op og ned 
124.366_1 Dataloggerproblem? Data hopper 2-3 m fra dag til dag i dyb boring? 

124.555_1 Dataloggerproblem? Data hopper 2-3 m fra dag til dag i dyb boring, og indimellem flyver det 20 m ned under niveau. 
2 filtre i forskellig dybde, men ét indtag. 

125.1761_1 Uegnet. Data hopper 10 m op og ned. 
125.1837_1 Dataniveau springer ca. 1.5 m i midten af 1994 - måske nedlukning af nærliggende indvinding? 
125.515_1 Data ser lidt mystiske ud. Udsving på op til 5 m fra måned til måned. 
125.576_1 Data springer 3 m ved årsskiftet 1995 - 1996 - ny datalogger?? 
125.707_1 Sandsynligvis driftssituation for flere pejlingers vedkommende - springer 10 - 20 m i dyb boring  
125.742_1 Data ser lidt mystiske ud. Udsving på 3-10 m, som ikke rigtigt følger årstiderne 
131.1010_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger 
131.1039_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger 
131.1040_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1124_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger 
131.1313_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1313_7 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1316_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1328_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1329_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1330_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.1331_1 Mærkeligt forløb, grundvandsstanden stiger i takt med at indvindingen stiger i nærliggende indvindingsboringer 
131.905_1 De første datapunkter indtil midten af 1995 ser mærkelige ud 

132.1054_1 Indvindingspåvirket? Udviser forholdsvis store udsving (over 2 m) og større end indtag 132.1054_2, der sidder 
højere i boringen 

133.959_1 Data fra 2001 og frem en blanding af ro og drift. Før 2001 sandsynligvis drift, men stabilt niveau. Sammenfaldende 
med indtag 2 

133.959_2 Data fra 2001 og frem en blanding af ro og drift. Før 2001 sandsynligvis drift, men stabilt niveau. Sammenfaldende 
med indtag 1 

133.959_3 Data fra 2001 og frem en blanding af ro og drift. Før 2001 sandsynligvis drift, men stabilt niveau. Synkron med 
indtag 1 og 2 

141.927_1 Dataloggerproblem i perioden sep. 2002 til okt. 2004 - data hopper 10 m i en del pejlinger 
142.280_1 Udviser besynderligt forløb - grundvandsspejl falder i perioden 1995 - 1999, hvor indvindingen også falder 

142.737_1 Dataloggerproblem eller nærliggende indvinding? Frem til 2004 ca. 36 mut, derefter datahul, så 44 mut fra 2008-
2010 og fra sept. 2010 ned på ca. 36 mut igen 

143.156_1 Dataloggerproblem. Data springer fra nov. 2003 fra 25 mut til 45 mut i nov. 2004 
149.377_1 Uegnet. Mærkeligt forløb med udsving på over 15 m 
149.472_1 Besynderligt forløb i juni 2005, svinger 6-7 m over et døgn, sandsynligvis driftspåvirkning 
149.480_1 Uegnet. En blanding af drift og ro situationer 
150.572_1 Data tager et mærkeligt hop 3 m opad fra 2007 til 2008 
150.642_1 Dataloggerproblem? Data hopper ca. 10 m opad i nov. 2004 og yderligere 5 m opad i juni 2005 samt i maj 2006 
150.663_1 Grundvandsspejl synes stort set upåvirket af stigninger og nedgang i indvinding ml 0 og godt 60.000 m3 pr år 
169.156_1 Uegnet. Dataloggerproblemer i flere perioder men især fra 2008 og frem 
169.266_1 Uegnet. Kun data fra kort periode i 2003 og data flyver 9 m op og ned 
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DK5 – Midtjylland 
DGU nr. Bemærkning 
59.186_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 2-3 meters forskel på de to. 
59.189_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 6-7 meters forskel på de to. 
59.259_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 6-7 meters forskel på de to.  
59.288_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 4-5 meters forskel på de to. 
60.18A_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ½-1½ meters forskel på de to. 
60.18B_2 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-2 meters forskel på de to. 
60.23_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 2-3 meters forskel på de to. 
60.48_2 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 7-8 meters forskel på de to. 
61.12_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 8-9 meters forskel på de to. 
61.25_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 4-5 meters forskel på de to. 

61.42_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 4-5 meters forskel på de to. 

68.592_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er op til 10 meters forskel på de to 
pejlinger. Desuden hopper niveauet to gange. 

68.61_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 5-9 meters forskel på de to  
pejlinger og data tager i øvrigt et hop efter datapause i 1999. 

68.740_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-1½ meters forskel på de to 
pejlinger. Desuden springer data ca. 1 m i niveau efter datapause i 1999 og 2000. 

68.748_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 4-5 meters forskel på de to. 
68.749_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-2 meters forskel på de to. 
68.804_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-2 meters forskel på de to. 
68.8B_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 4-5 meters forskel på de to. 
69.265_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 10 meters forskel på de to. 
69.291_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 8-10 meters forskel på de to. 
69.292_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 10 meters forskel på de to. 
70.215_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 7-9 meters forskel på de to. 
70.331_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 3-9 meters forskel på de to. 

70.380_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 4-5 meters forskel på de to pejlin-
ger. Desuden springer niveauet ca. 2 m i efter datapause i 1997 . 

70.442_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 1½ meters forskel på de to. 
71.135_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ½-1 meters forskel på de to. 
71.136_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ½-1 meters forskel på de to. 
71.137_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 2 meters forskel på de to. 
71.261_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 3 meters forskel på de to. 
71.268_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 3 meters forskel på de to. 
71.284_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 2 meters forskel på de to. 
71.393_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 9-10 meters forskel på de to. 
71.394_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 10-13 meters forskel på de to. 
77.1202_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 2-3 meters forskel på de to. 
77.1203_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 3-4 meters forskel på de to. 
77.1352_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1½-2½ meters forskel på de to. 
77.16B_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 2-3 meters forskel på de to. 
79.1204_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 15 meters forskel på de to. 
79.426_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 15 meters forskel på de to. 
79.430_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 20 meters forskel på de to. 
79.465_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 12 meters forskel på de to. 

79.468_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 5 meters forskel på de to. 

79.568_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 10 meters forskel på de to 
pejlinger, før 1993 lidt mindre. 

79.612_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 3-8 meters forskel på de to. 
79.803_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 8-10 meters forskel på de to. 
79.848_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 6-9 meters forskel på de to. 

79.966_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 10 meters forskel på de to 
pejlinger, dog lidt mindre fra 2001. 

80.384_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 5 meters forskel på de to. 
81.46_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 3 meters forskel på de to. 

81.74_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 3, efter 1997 omkring 15, 
meters forskel på de to pejlinger. 

81.75_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 25 meters forskel på de to. 

87.1007_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 5 meters forskel på de to. 
87.1028_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to. 
87.597_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to. 
87.792_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-3 meters forskel på de to. 
87.793_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 2-4 meters forskel på de to. 
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DGU nr. Bemærkning 

87.841_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to. 

88.1049_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog efter 2007 begge mærket unknown. 
Der er 3-7 meters forskel på de to pejlinger. Der sker et niveauspring fra 2001 til 2007 

88.1050_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog efter 2007 begge mærket unknown. 
Der er ca. 5 meters forskel på de to pejlinger. Der sker et niveauspring fra 2001 til 2007 

88.224_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, dog kun frem til 1996. Der er ca. 1 me-
ters forskel på de to pejlinger. 

88.244_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 7 meters forskel på de to. 

88.506_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-2 meters forskel på de to pejlin-
ger og niveauet springer et par gange. 

88.553_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 2 meters forskel på de to. 

88.683_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog efter 2007 begge mærket unknown. 
Der er 1-2 meters forskel på de to pejlinger. 

88.723_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 7-9 meters forskel på de to. 

88.763_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog efter 2007 begge mærket unknown. 
Der er 5-6 meters forskel på de to pejlinger.   

88.825_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog efter 2007 begge mærket unknown. 
Der er 1-2 meters forskel på de to pejlinger.   

88.826_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog efter 2007 begge mærket unknown. 
Der er 1-2 meters forskel på de to pejlinger.   

88.839_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 15-20 meters forskel på de to 
pejlinger.  - dog ikke 3 enkeltstående pejlinger fra 2006  

88.965_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 5-10 meters forskel på de to.   

89.1038_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 5 meters forskel på de to 
pejlinger. Niveauspring efter 1999  

89.1088_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 5-8 meters forskel på de to  
pejlinger. Niveauspring efter 1999  

89.1089_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 5-6 meters forskel på de to  
pejlinger. Niveauspring efter 2000 

89.1118_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 10 meters forskel på de to. 
89.1263_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to.  
89.940_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 3 meters forskel på de to.  

91.22_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog kun frem til nov 1998. Der er 5-6 
meters forskel på de to pejlinger.  

91.25_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 3-6 meters forskel på de to  
pejlinger. Niveauspring i 1988 

91.26_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog kun frem til nov 1998. Der er 7-10 
meters forskel på de to pejlinger.  

91.29_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 6-11 meters forskel på de to.  
91.35_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 8 meters forskel på de to  
91.36_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 7 meters forskel på de to. 
97.11A_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 8 meters forskel på de to.  
97.11B_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 9-12 meters forskel på de to.  
97.423_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 1½ meters forskel på de to.  

98.1067_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, indtil 2002. Der er ca. 4 meters forskel  
på de to pejlinger, dog ikke efter 2002.  

99.171_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 2 meters forskel på de to 
pejlinger. Efter 1999 springer niveauet for ro ca. 2 m opad - ny datalogger? 

99.327_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, dog er begge mærket unknown efter 
2005. Der er ca. 5 meters forskel på de to pejlinger  frem til 2002.  

99.371_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, indtil 2002. Der er ca. 4 meters forskel  
på de to pejlinger, dog ikke efter 2002.  

99.505_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown; dog kun frem til 1998, hvor der kun er  
én ropejling pr dato. 

108.151_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, indtil 2005 hvor begge er mærket 
unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to pejlinger. 

108.153_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, indtil 2005 hvor begge er mærket 
unknown. Der er op til 16 meters forskel på de to pejlinger.  

108.162_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, indtil 2005 hvor begge er mærket 
unknown. Der er 7-8 meters forskel på de to pejlinger. 

49.512_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, dog kun frem til 2002. Der er ca. 3 me-
ters forskel på de to pejlinger. 

49.511_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, dog kun frem til 2002. Der er ca. 4 me-
ters forskel på de to pejlinger. 

68.558_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 2-3 meters forskel på de to. 
59.162_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-2 meters forskel på de to. 

49.273_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 10 meters forskel på de to 
pejlinger, før 1994 lidt mindre. 

49.324_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 2 meters forskel på de to 
pejlinger, efter 1997 lidt mindre. 
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49.562_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 10 meters forskel på de to. 

49.484_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to 
pejlinger, niveauet falder lidt efter 2007. 

49.395_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 6 meters forskel på de to 
pejlinger, niveauet falder lidt efter 2007. 

58.438_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 7 meters forskel på de to. 

49.227_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 10 meters forskel på de to 
pejlinger, før 1994 lidt mindre. 

59.303_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der op til 14 meters forskel på de to. 
50.241_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned 
50.315_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned 
59.181_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned 
68.901_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned. 
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4.277_1 Dataloggerproblem? Nogle værdier ligger lige på 16 og 15, men samme dag ligger andre værdier med decimaler. 

5.944_1 Dataloggerproblem eller indvinding? Data fra før 1996 ligger ca. 35 m lavere end efter for alle 3 indtag.  
Et datapunkt i samme lave niveau i juni 2006 er slettet.   

5.944_2 Dataloggerproblem eller indvinding? Data fra før 1996 ligger ca. 35 m lavere end efter for alle 3 indtag. Et data-
punkt i samme lave niveau i juni 2006 er slettet.   

5.944_3 Dataloggerproblem eller indvinding? Data fra før 1996 ligger ca. 35 m lavere end efter for alle 3 indtag. Et data-
punkt i samme lave niveau i juni 2006 er slettet.   

5.945_1 Dataloggerproblem eller indvinding? Data fra før 1996 ligger ca. 30 m lavere end efter for alle 3 indtag.   
5.945_2 Dataloggerproblem eller indvinding? Data fra før 1996 ligger ca. 30 m lavere end efter for alle 3 indtag.   
5.945_3 Dataloggerproblem eller indvinding? Data fra før 1996 ligger ca. 30 m lavere end efter for alle 3 indtag.   
6.28_1 Dataloggerskift eller indvinding? Data falder pludselig 12 m i niveau i marts 2010.  
6.618_1 Data efter 2004 falder pludselig 40 m - passer med at data er indberettet i m under pejlepunkt i stedet for m.o.h. 
7.1381_1 Indvindingspåvirket? Falder godt 1 m henover årsskiftet 2001-02, men passer ikke med den viste indvinding 

7.1488_1 Dataloggerproblem. En del lavtliggende outliers allerede slettet, men kurven tager stadig nogle ture dybt ned 
henover enkelte datoer. Svært at se om det er reelt eller teknik 

15.400_1 Uegnet, udviser mærkeligt mønster med stort fald i grundvandsspejl i periode lige efter indvindingsstop 
17.441_1 Uegnet? Ser lidt sær ud 

17.452_1 Dataloggerproblem? Forholdsvis pæn dataserie men mange spring op og ned på enkelte datoer, hvor der er flere 
data, ligner pludselige udfald af datalogger 

17.461_1 Dataloggerproblem? Forholdsvis pæn dataserie men mange spring op og ned på enkelte datoer, hvor der er flere 
data, ligner pludselige udfald af datalogger 

17.466_1 Dataloggerproblem? Flyver lidt vel rigeligt op og ned og ligger meget lavt indimellem i 2008 men ikke konsekvent 

17.699_1 Dataloggerproblem? Flyver lidt vel rigeligt op og ned og ligger forholdsvis lavt eller højt indimellem i 2005 og 06 
men ikke konsekvent 

18.162_1 Uegnet? Springer i niveau 2 gange 
18.243_1 Følger indtag 2 og 3 indtil oktober 2005 - hvorefter 2 og 3 falder ca. 3 m 
18.243_2 Følger indtag 1 indtil oktober 2005, falder derefter ca. 3 m 
18.243_3 Følger indtag 1 indtil oktober 2005, falder derefter ca. 3 m 
18.244_1 Uegnet efter 2004, hvor datalogger har målt i et helt andet niveau 
24.626_1 Dataloggerskrift? Niveauet falder ca. 20 m i starten af 2001, afspejler ikke indvindingsmønstret. 
24.782_1 Falder alle over 20 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   
24.783_1 Falder alle over 20 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   
24.784_1 Falder alle over 20 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   
24.785_1 Falder alle over 20 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   
24.786_1 Falder alle over 20 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   
24.834_1 Dataloggerproblem? I 2005 flyver data ½-1 m ned i forhold til niveau i en af flere målinger med samme dato. 
24.849_1 Falder alle over 35 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   
24.850_1 Falder alle over 20 i løbet af 2006. Sandsynligvis pejlefejl.   

25.425_1 Dataloggerproblem i perioden maj-juli 2005 og igen april-juli 2009, hvor data flyver langt ned under niveau hen-
over nogle dage 

26.31_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.108A_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.108C_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.149_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.822_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.1323_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.1742_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.1943_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.1944_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.2046_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.2047_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.2056_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.2069_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3092_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 
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26.3096_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3915_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3924_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3924_2 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3924_3 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3998_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.3999_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.4000_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.4355_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.4356_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.4358_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.4933_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.5017_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

26.5112_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

27.271_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

27.280_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

27.282_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

27.283_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

27.291_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

32.844_1 Delvis uegnet: henover sommermånederne i 2005 ligger flere pejlinger ret lavt, 2-3 m under niveau, med udsving 
indenfor samme dato med flere pejlinger.  

33.405_1 Uegnet. Defekt datalogger, alt for mange udfald både op- og nedad 

34.42B_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.78_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.226_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.231_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.233_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.234_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.241_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.288_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.492_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.496_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.497_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.499_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.502_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.503_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.507_1 
 
 

Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 
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34.509_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.510_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.571_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.572_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.578_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.579_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.593_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.1415_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

34.1641_1 Viser et lidt mystisk mønster med lavt niveau efter indvindingsstop 
34.1738_1 Springer 2 op m fra 2005 til 2006 tilsyneladende uden grund? 

35.100_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

35.146_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

35.516_1 Lang række boringer, hvor der er datapause fra 1997 og frem til typisk 2006, hvorefter data ligger et niveau 
højere og er mærket 'unknown'. Alle i Aalborg Kommune 

37.1025_1 I perioden fra 2007-2011 er der sat tæt registrerende datalogger i, der momentant ryger op på 24 rent henover 
samme dato. 

39.583_1 Uegnet, ryger lidt rigeligt op og ned i 2001 
39.644_1 Dataloggerproblem i perioder i 2005 og 2006, hvor niveauet ryger over 2 m ned i løbet af en enkelt dato 
39.732_1 Uegnet, dataloggerproblem, niveauet ryger op og ned med nogle meter 
40.962_1 Fald 30 m i perioden 1994-1996, i 14 m dyb boring!   
40.965_1 Forår og sommer 2003 ser ualmindelig våd ud, ikke et mønster der kan genfindes i andre boringer tæt på  
41.19_1 Uegnet, dataloggerproblem.  
41.461_1 Dataloggerproblem 2004-2005, hvor data ryger ned på værdien 27 rent ind imellem. 
41.817_1 Dataloggerproblem 2004-2005, hvor data 'hænger' i flere tilfælde. 
47.727_1 Uegnet, kort periode 2009-2010 og gnidret forløb, dataloggerproblem? 
48.670_1 Uegnet. Kort periode og lidt dataloggerproblemer.  
48.724_1 Uegnet. Dataloggerproblem 
48.976_1 Niveauet falder ca 1½ m i 2010, hvor der er sat datalogger i 
47.1000_1 Dataloggerproblem i aug. 2009 
47.1122_1 Niveauet stiger 1 m med isætning af datalogger i sept. 2004. Data ser lidt mystiske ud i perioden med datalogger 

49.227_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er over 10 meters forskel på de to 
pejlinger, før 1994 lidt mindre.  

49.273_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca 10 meters forskel på de to 
pejlinger, før 1994 lidt mindre.  

49.324_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca 2 meters forskel på de to 
pejlinger, efter 1997 lidt mindre.  

49.361_1 Dataloggerproblemer. Data ryger indimellem op på 33 rent. I midten af 2009 falder niveauet knap 2 m 

49.395_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 6 meters forskel på de to 
pejlinger, niveauet falder lidt efter 2007.  

49.484_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 4 meters forskel på de to 
pejlinger, niveauet falder lidt efter 2007.  

49.511_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, dog kun frem til 2002. Der er ca. 4 
meters forskel på de to pejlinger.  

49.512_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown, dog kun frem til 2002. Der er ca. 3 
meters forskel på de to pejlinger.  

49.562_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 10 meters forskel på de to.  
50.241_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned 
50.315_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned 
54.700_1 Dataloggerproblem i 2009-2010, kan løses ved at slette alle med værdien 17 rent 
54.700_2 Dataloggerproblem i 2010, kan løses ved at slette alle med værdien 17 rent 
57.444_1 Uegnet. Kun data i et halvt år i 2010 og datalogger 'falder ned' halvdelen af tiden 
57.726_1 Datalogger udfald i juli og aug. 2010 
58.438_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er ca. 7 meters forskel på de to. 
59.162_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der er 1-2 meters forskel på de to  
59.181_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown, men niveauet farer også umotiveret op og ned 
59.303_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der op til 14 meters forskel på de to.  
68.558_1 To pejlinger med samme dato, den ene markeret ro, den anden unknown. Der 2-3 meters forskel på de to.  
68.901_1 Uegnet. To pejlinger samme dato ro/unknown,og niveauet flyver umotiveret op og ned 

 


