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Helikopter EM
- en ny og effektiv kortlægningsmetode

Af  udviklingschef Carsten Ploug, COWI ,
seniorprojektleder Henrik Olsen, COWI og
teamleder Ejner Nielsen, Storstrøms Amt

Helikopter EM er en ny og effektiv

metode til kortlægning af grund-

vandsmagasiner og beskyttende ler-

dæklag. Feltarbejdet kan gennemfø-

res på mellem 5-10 % af den tid,

som det vil tage med de hurtigste

landbaserede metoder, og der er in-

gen problemer med beskadigelse af

afgrøder. I denne artikel fortælles

om resultaterne af en stor kortlæg-

ning foretaget på Stevns i forbin-

delse med Storstrøms Amts grund-

vandskortlægning.

Formålet med undersøgelsen var en kort-

lægning af lerdæklagets tykkelse over det

primære grundvandsmagasin, som udgøres

af kalk.

Behov for nye kortlægningsmetoder

Efter revisionen af vandforsyningsloven i

1999 er kortlægning af grundvandsressour-

cen og ressourcens sårbarhed i fokus hos

amterne i disse år. I løbet af de næste år

skal der gennemføres detailkortlægning af

indsatsområder, og detailkortlægningen

skal resultere i en bedre hydrogeologisk for-

ståelse af forholdene og danne grundlag for

udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse

af den fremtidige drikkevandsforsyning.

Behovet for detailkortlægning er meget

forskelligt fra amt til amt samt fra område

til område inden for det enkelte amt. I store

områder er den eksisterende viden om de

geologiske forhold så mangelfuld, at det vil

være en såvel økonomisk som tidsmæssig

umulighed at foretage en dækkende kort-

lægning med de hidtil anvendte metoder.

Der er derfor behov for kortlægnings-

metoder, som på kort tid og til en overkom-

melig pris kan kortlægge større arealer på

et overordnet niveau og give et grundlag

for udvælgelse af delområder, hvor mere

detaljerede undersøgelser er nødvendige.

Helikopter EM (HEM)

Helikopter EM (HEM) er en elektromagne-

tisk metode, som benytter sig af, at elektro-

magnetiske bølger trænger dybere ned gen-

nem jordlagene, jo lavere frekvens der an-

vendes. Ved at anvende 5 forskellige fre-

kvenser får man oplysninger til 5 forskel-

lige indtrængningsdybder: fra ca. 10 m for

den højeste frekvens til mere end 100 m for

den laveste frekvens.

Undersøgelserne bliver udført fra en

helikopter, som i 60 meters højde over-

flyver undersøgelsesområdet med 100-110

km/t. Målingerne bliver foretaget fra en

kombineret sender/modtager, som hænger

under helikopteren 30 meter over jordover-

fladen. Der foretages 10 målinger pr. se-

kund, hvilket giver en målepunktsafstand

på ca. 3 m langs målelinier, som typisk lig-

ger med 200-250 meters mellemrum.

Undersøgelsesområdet

Indsatsområde Stevns er et af Storstrøms

Amts generelle indsatsområder. Amtet har

valgt at anvende den nye HEM til at skaffe

et overblik over de geologiske forhold på et

tidligt tidspunkt i kortlægningsforløbet. De

geologiske forhold er i flere delområder

relativt velkendte, idet der her er en stor

boringstæthed. Boringsoplysningerne giver

således en god basis for kontrol af meto-

dens anvendelighed til sårbarheds- og

ressourcekortlægning.

Fisken - den kombinerede sender/modtager - er ved at blive løftet op af helikopteren efter klargøring
på jorden. Under målingerne svæver fisken ca. 30 meter over jordoverfladen. (Foto: Carsten Ploug)

HEM-metoden
Frekvens (Hz)

6.200

1.500

380

102.000

25.000

Indtrængningsdybde (m)

10 - 15 m

25 - 30 m

50 - 65 m

80 - 100 m

110 - 170 m

Helikopter EM (HEM) er en elektromagnetisk metode, som benytter sig af, at 
elektromagnetiske bølger trænger dybere ned gennem jordlagene, jo lavere 
frekvens der benyttes. Til denne undersøgelse er der anvendt 5 frekvenser.
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Kortlægningen skal primært bruges til at

belyse tykkelsesvariationer i dæklaget af mo-

ræneler over kalken, som udgør det primære

magasin i området. Udgangspunktet for

HEM-undersøgelsen er, at denne kortlæg-

ningsmetode primært skal anvendes til

screening af større områder og bidrage med

oplysninger om geologien i de delområder,

hvor boringsoplysningerne er sparsomme.

Eventuelle supplerende detailundersøgelser

kan herefter gennemføres på udvalgte ste-

der, hvis der skønnes behov for det, f.eks.

hvor HEM viser meget tynde lerdæklag. Et

sekundært formål med HEM kortlægningen

er fastlæggelse af saltvandsgrænsens belig-

genhed.

I Stevnsområdet blev der foretaget kort-

lægning af et areal på ca. 130 km2, i alt ca.

740 linie-kilometer. De primære målelinier

blev fløjet med 200 meters mellemrum i

NNØ-SSV retning. Kontrollinier blev fløjet

med 2 kilometers mellemrum vinkelret på

de primære linier. Målingerne blev gennem-

ført på 3 måledage i løbet af foråret 2001.

Kortlægningsmetoden

HEM er en elektromagnetisk undersøgel-

sesmetode, som opererer i frekvensdomæ-

net. Det anvendte udstyr er udviklet af det

canadiske selskab Fugro Airborne Surveys

(Fugro) under navnet DIGHEMVRES, og

feltarbejdet blev ligeledes udført af Fugro.

I princippet virker metoden på samme

måde som slingram, der er en velkendt

geofysisk målemetode. Måleinstrumenterne

er dog løftet op i luften til forskel fra

slingram, hvor måleinstrumenterne bæres

umiddelbart over jordoverfladen. Der ope-

reres med 5 spolepar (sender/modtager),

karakteriseret ved hver deres frekvens i

området 380 Hz til 102 kHz.

Hver enkelt senderspole udsender et

primært magnetfelt, der inducerer en elek-

trisk strøm i jorden. Strømfeltet danner der-

efter et sekundært magnetfelt, og i de en-

kelte modtagerspoler måles det sekundære

elektromagnetiske felt. Styrken af det se-

kundære felt bestemmes i forhold til det

primære felts styrke som Parts Per Million

(PPM) og kan omsættes til resistivitet

(elektrisk modstand).

Indtrængningsdybden er afhængig af

frekvensen og jordlagenes elektriske mod-

stand og udtrykkes som regel ved den så-

kaldte skindybde, 503 × FR / , hvor R er

elektrisk modstand i ohm-m og F er fre-

kvens i Hz. Ved en given elektrisk mod-

stand opnås således størst indtrængning

med lave frekvenser, mens der ved en gi-

ven frekvens opnås størst indtrængning ved

høje modstande. Under de givne geologi-

ske forhold trænger den højeste frekvens

således for det meste 10-12 meter ned un-

der terrænoverfladen, men den laveste fre-

kvens trænger ca. 150 meter ned.

Helikopter EM anvendes til at opnå in-

formation om variationen af jordens elek-

triske modstand. Flere forskellige aflej-

ringstyper kan have samme modstand,

hvorfor det ikke er muligt entydigt at iden-

tificere en aflejringstype ud fra modstanden

alene. Følgende generelle retningslinier

kan dog opstilles:

Lavmodstandslag under 20 ohm-m

tolkes typisk som saltvandsmættede aflej-

ringer eller som fede leraflejringer. Moræ-

neler ligger typisk på et niveau mellem 30

og 60 ohm-m, mens sandede/grusede aflej-

ringer og kalk uden saltvand normalt udvi-

ser modstande over 80 ohm-m.

Geologisk baggrundsviden

Den terrænnære geologi i undersøgelses-

området kan beskrives ved tre geologiske

enheder.

Den øverste enhed består af kvartære

lag, som helt er domineret af moræneler.

Tykkelsen varierer fra mindre end 5 m til

ca. 30 m. Den dominerende tykkelse af

kvartære lag er – ifølge boringsoplysnin-

gerne – 10 til 15 m.

I hovedparten af området hviler de kvar-

tære lag på bryozokalk fra Danien. Bryozo-

kalken er op til ca. 50 m tyk i undersøgel-

sesområdet, men varierer meget i tykkelse.

Under bryozokalken optræder skrive-

kridt fra Maastrichtien. Skrivekridtet ligger

højt i den østlige del af området, hvor over-

siden ligger omkring eller over kote 0 m. I

den vestlige del af området ligger skrive-

kridtet generelt dybere end kote -25 m. I

den nordlige del af området og enkelte ste-

der i den østlige del hviler de kvartære lag

direkte på skrivekridt.

Det forventes, at moræneler i området er

karakteriseret ved modstande på omkring

50 ohm-m. Bryozokalken forventes at ligge

over 100 ohm-m, mens skrivekridt forven-

tes at ligge omkring 80 ohm-m.

Resultater

Den grundlæggende dataprocessering blev

foretaget af Fugro. COWI har gennemført

den endelige dataprocessering, inversion af

data samt præsentation og tolkning af

undersøgelsesresultaterne.

Et af de grundlæggende output fra un-

dersøgelserne er fladekort med resultater af

målingerne fra hver af de 5 frekvenser.

Helikopter EM undersøgelserne på Stevns blev udført langs undersøgelseslinier med 200 meters mel-
lemrum. Desuden blev der fløjet enkelte kontrollinier på tværs af de primære målelinier. Grundkort:
© Kort & Matrikelstyrelsen. (Grafik: Carsten Ploug)
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Fladekortene viser variationerne i den elek-

triske modstand for jordlagene mellem

jordoverfladen og den pågældende ind-

trængningsdybde.

Data fra den højeste frekvens, 102 kHz,

viser en dominans af modstande i interval-

let 40-60 ohm-m, hvilket betyder, at denne

frekvens generelt ikke trænger gennem

morænelersdækket. De målte resistiviteter

stemmer godt overens med det forventede

resistivitetsniveau for moræneler. Flere

steder ses dog modstande over 60 ohm-m,

og her må moræneleret være tyndere. Ved

sammenligning med boringer ses der en

tydelig korrelation mellem modstands-

variationer og lertykkelser. Generelt kan

der på basis af 102 kHz data og boringer

opstilles følgende overordnede korrelation

mellem modstande og lerdæklagstykkelse:

60 ohm-m ≈ 10 m ler

Data fra 25 kHz og 6200 Hz målingerne

viser en dominans af modstande i interval-

let 60-100 ohm-m. Med de givne frekven-

ser svarer dette til indtrængningsdybder

(skindybder) på henholdsvis 25-30 m (25

kHz) og 50-65 m, hvilket betyder at disse

frekvenser trænger ned i kalken. Generelt

kan der på basis af 25 kHz-data og boringer

opstilles følgende overordnede korrelation

mellem modstande og lerdæklagstykkelse:

60 ohm-m ≈ 15 m ler

Målingerne med 1500 Hz viser modstande

over 60 ohm-m i øst og sydøst, mens der er

værdier under 60 ohm-m i vest. De høje

værdier tyder på en dominerende respons

fra kalk med fersk grundvand, mens de

lave værdier tyder på en påvirkning fra

saltholdigt grundvand.

Målingerne med 380 Hz viser mod-

stande under 40 ohm-m i stort set hele om-

rådet – i den vestlige del generelt under 20

ohm-m. Dette tolkes til, at signalet er

trængt ned i en dybde, hvor det salte grund-

vand påvirker målingerne, og at det salte

grundvand ligger højere i den vestlige del.

Påvirkning fra elektriske ledere

Som alle andre elektriske og elektromagne-

tiske undersøgelsesmetoder er også HEM

målinger påvirket af elektriske ledere i

form af metalemner, som forefindes i under-

søgelsesområdet. Det vil primært sige elek-

triske kabler, råvandsledninger i støbejern

og større bygninger med metaltag. Med et

fagudtryk opstår der kobling til disse me-

talliske emner, idet der udover responset

fra jorden også kommer et bidrag fra me-

tallet. Desuden bliver der udsendt elektro-

magnetisk støj fra elektiske installationer.

Den elektromagnetiske støj fra de elek-

triske installationer lader sig relativt let

filtrere fra i HEM-data, da der er tale om

veldefineret støj med en frekvens omkring

50 Hz svarende til den vekselstrøm, som

løber i de elektriske anlæg.

Koblingen er noget sværere at håndtere.

Påvirkningen er størst på den laveste fre-

kvens og mindst på den højeste frekvens.

Den langt overvejende del af koblings-

fænomenerne er knyttet til luftledninger

samt kabler og ledninger nedgravet i jor-

den. Disse forstyrrende elementer optræder

således som lineamenter i data, som let kan

afsløres som ikke-geologiske fænomener.

Som oftest kan de ligeledes stedfæstes til

veje og luftledninger aftegnet på kort. Der

ses typisk påvirkning af de målte data i ca.

200 meters afstand til metalemner. Påvirk-

ningen optræder generelt som et lokalt

resistivitetsminimum med små resistivitets-

maksima på hver side. Dette ensartede ud-

seende medfører, at koblingsfænomener let

kan afsløres og isoleres på et kort. Data fra

områder med konstaterede koblingsfæno-

mener skal tolkes med varsomhed. Alterna-

tivt kan man vælge at fjerne data, hvor der

er konstateret kobling. I de kort, som er

vist i denne artikel, er der ikke fjernet data

med kobling.

Invertering af data

Til automatiseret beregning af lagtykkelser

har COWI foretaget invers modellering af

data. Invers modellering er en beregning af

de enkelte jordlags elektriske modstand på

basis af målinger af jordens gennemsnitlige

modstand fra jordoverfladen til forskellige

dybder under jordoverfladen. Der blev

foretaget 1D inversion med anvendelse af

3-lags-modeller. Lagene svarer til følgende

geologiske lag:

1. Moræneler (dæklag)

2. Kalk med fersk grundvand (magasin)

3. Kalk med salt grundvand

På basis af inversionen er der konstru-

eret et kort over morænelerstykkelsen. Den

dominerende lerlagstykkelse er 10-15 m,

hvilket også var forventet ud fra borings-

oplysningerne. Kortet viser endvidere, at

der i et større SØ-NV-orienteret, sammen-

hængende bælte gennem Store Heddinge

findes meget tynde lerlag. Generelt er tyk-

Isoohmmeterkort med målingerne fra den højeste frekvens, 102 kHz, afspejler primært lerdæklagets
tykkelse. I områder med modstande over 60 ohmm (gule og orange farver) er lertykkelsen generelt
mindre end 10 m. I områder med modstande under 60 ohmm (grønne farver) er lertykkelsen generelt
over 10 m. Grundkort: © Kort & Matrikelstyrelsen. (Grafik: Carsten Ploug)
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kelsen under 10 m i dette bælte, og lokalt

er den under 5 m, så der i realiteten er tale

om geologiske vinduer. Nord, nordøst og

umiddelbart syd for dette bælte ses flere

mindre områder med under 10 m ler og

enkelte steder under 5 m ler. De største

lerlagstykkelser ses langs kysten i den

nordligste udkant af undersøgelsesområdet,

hvor der mange steder er over 15 m ler.

Inversionsresultaterne svarer generelt

godt overens med boringsoplysningerne.

Desuden kan der i områder uden boringer

udpeges en række mindre områder med

tyndt lerdække (<10 m) på basis af de inver-

terede data, ligesom mindre områder med

relativt tykt lerdække (>15 m) er udpeget.

Det kan konstateres, at koblingsfæno-

menerne ikke har en synlig effekt på bereg-

ningen af lertykkelsen. Det skyldes sand-

synligvis, at koblingspåvirkningen er rela-

tivt begrænset på de høje frekvenser, som

primært danner grund for beregningen af

lertykkelsen. Man skal dog være varsom

med tolkningen i de områder, hvor der er

konstateret kobling.

På basis af inversionen har det tillige

været muligt at kortlægge saltvandsgræn-

sen i området. Dette kort er dog ikke med-

taget i denne artikel.

Der foregår en stadig udvikling af inver-

sionsrutinerne. En af erfaringerne fra

Stevns-undersøgelsen er, at det er meget

vigtigt med gode udgangsmodeller for at

opnå et godt udfald af inversionen.

Konklusion

Helikopter EM er en effektiv metode til

fladekortlægning af større områder. Feltar-

bejdet kan gennemføres på mellem 5-10 %

af den tid, som det vil tage med de hurtig-

ste landbaserede metoder, og der er ingen

problemer med beskadigelse af afgrøder

eller utilgængelighed p.g.a. skov, sump

eller lignende.

Resultaterne viser, at selvom der optræ-

Inversionsresultatet præsenteret som profil med boringer i op til 150 meters afstand projiceret ind på profilet. Profilet er fra den centrale del af området. De
tre lag i profilet svarer til moræneler (øverst), kalk med fersk grundvand og kalk med salt grundvand (nederst). Farverne viser elektrisk modstand - se skala
på kortet med data fra 102 kHz. Boringerne viser moræneler med brunt og kalk med hvidt. Bemærk den gode overensstemmelse mellem morænelerslagene i
boringerne og tykkelsen af det øverste lag i profilet. (Grafik: Carsten Ploug)

På basis af en inversion af HEM-data er der konstrueret et kort over tykkelsen af moræneler over kal-
ken. Den kumulative tykkelse af ler i boringer er vist som farvelagte pletter med samme farvekode som
resultatet fra inversionen. Der ses en fin overensstemmelse mellem inversionsresultatet og borings-
oplysningerne. Rød (<5 m ler), gul (5-10 m ler), grøn (10-15 m ler), blå (>15 m ler). Grundkort:
© Kort & Matrikelstyrelsen. (Grafik: Carsten Ploug)
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der en del boringer, kan der opnås væsent-

lige supplerende oplysninger. For eksempel

har det været muligt at foretage en langt

mere detaljeret afgrænsning af sårbare om-

råder/geologiske vinduer samt påvise sår-

bare områder, hvor mere spredte boringer

ikke viser tegn på sårbarhed. Helikopter

EM giver således øget lateral detaljerings-

grad. Ydermere kan helikopter EM give et

billede af saltvandsforholdene i området og

områder med højtliggende salt grundvand

kan lokaliseres.

Perspektiver

Helikopter EM er en billig kortlægnings-

metode, idet prisen pr. linie-kilometer lig-

ger under 1/3 af prisen for de billigste land-

baserede alternativer. Der er derfor nogle

spændende, økonomiske perspektiver i at

anvende helikopter EM til større fladekort-

lægninger. Da man samtidig undgår at kom-

me ind på folks ejendom og eventuelt for-

årsage skader på marker og afgrøder, er det

muligt at foretage målingerne på stort set

alle tider af året – også om sommeren, hvor

afgrøderne står højt, og hvor man normalt

ikke kan foretage landbaserede målinger.

Det forventes, at helikopter EM frem-

over blandt andet vil finde anvendelse i

områder, hvor man på et tidligt tidspunkt

ønsker at skabe sig et overblik over sårbar-

hed og evt. problematiske saltvandsforhold

i et større område. Baseret på helikopter

EM resultaterne vil det sandsynligvis være

muligt at afgrænse de områder, som er

mest sårbare på grund af ringe lerlags-

tykkelse, og den fortsatte detailkortlægning

kan så koncentreres om disse begrænsede

områder. Herved kan der spares penge, og

der kan ligeledes på et meget tidligt tids-

punkt skabes en geologisk ramme til støtte

for det videre arbejde.

Da HEM er både billig og hurtig at gen-

nemføre, giver det muligheder for – inden

for en økonomisk og tidsmæssig oversku-

elig ramme – at etablere et ensartet geofy-

sisk grundlag på meget stor målestok,

f.eks. på amtsplan. Herved kan det blive

muligt at nyttiggøre de mere spredte geolo-

giske og geofysiske oplysninger, som fin-

des i mange områder, idet der kan etableres

en overordnet referenceramme og geolo-

gisk model på basis af HEM resultaterne.

En kortlægning af Vestsjællands Amt med

500 m mellem målelinierne kan f.eks. gen-

nemføres på ca. 15 effektive flyvedage,

hvis der flyves 400 km om dagen med 500

m mellem flyvelinierne, mens en tilsva-

rende kortlægning af Viborg Amt kan gen-

nemføres på 30 effektive flyvedage.

Målingerne foretages med 100 km/t, og der kan kortlægges ca. 400 km på en feltdag.
Her letter helikopteren for at påbegynde målingerne. (Foto: Carsten Ploug)

Hul i søen

Den islandske sø Kleifarvatn er langsomt

ved at tømmes for vand. “Hvis man lægger

øret til jorden, lyder det på samme måde,

som når vandet løber ud af et badekar”,

siger geologen Amy Clifton fra Nordisk

Vulkanologisk Institut i Reykjavik. Vand-

standen i søen er på et år skrumpet fra en

størrelse på 6 km x 2,3 km til 3,5 km x 1,8

km. Det er en 400 meter lang revne i klip-

pegrunden, der er med til at tømme

Kleifarvatn for vand. Revnen er sandsyn-

ligvis opstået efter et jordskælv 17. juni

2000, hvis centrum var 80 kilometer borte.

                                          Ingeniøren/PBSJ

Startforbud til Rømer-satellitten

Da Ørsted-satellitten i 1999 blev opsendt,

trådte Danmark ind i den eksklusive klub

af rumfartsnationer. Ørsted-satellitten har

været en stor succes og bibragt os ny viden

om magnetfelter på Jorden og i rummet.

Danmarks næste satellit, Rømer-satellitten,

skulle efter planen opsendes i 2005, bl.a.

med det formål at undersøge sollignende

stjerners kemiske sammensætning. Men

med regeringens nye finanslovsforslag er

projektet så godt som skrinlagt. Staten skal

spare penge og har fjernet 100 mio. kr. til

Rømer-satellittens udvikling, som foreløbig

har kostet 19 mio. kr. Forslaget har mødt

kritik fra Dansk Rumforskningsinstitut; her

står man uforstående over for finanslovs-

forslaget, idet Ørsted-satellitten var en god

forretning for Danmark; de involverede

virksomheder har opbygget en ekspertise,

som de og Danmark kan profitere af, og

samtidig er interessen for dansk forskning

øget. Udviklingen af den nye satellit er

langt fremme, men indstilles fra den 1.

august, hvis finanslovsforslaget vedtages.

www.berlingske.dk/MLH
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