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Grønsandskalken på Sjælland – høj transmissivitet i
lukkede kar?
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Tidligere undersøgelser har etableret følgende tese for
grønsandskalkens geologi og hydrogeologi: Lellinge
Grønsandskalk består af kalksandede og merglede
facies med varierende hærdnings-/cementeringsgrad.
Enheden er adskilt fra den underliggende Danien
Kalk af en erosionsflade, og den repræsenterer gen-
optagen marin sedimentation efter en periode med
erosion og eventuelt tørlægning af området. Vand-
dybden var relativt beskeden.

Grønsandskalken er ofte stærkt vandførende.
Vandføringsevnen er både knyttet til porepermeabi-
litet (primær porøsitet) og sprækkepermeabilitet (se-
kundær porøsitet). Hærdnede lag af grønsandskalk
er oftest meget permeabel, mens merglede lag har en
markant lavere permeabilitet.

En række prøvepumpninger i området mellem
Ringsted og Haslev har påvist stor inhomogenitet i
reservoiret, som tidligere er tolket opdelt af en række
negative hydrologiske grænser (barriere). I forbindel-
se med Suså-undersøgelsen – og kalibreringen af
grundvandsmodellen heri – er fastlagt andre nega-
tive hydrogeologiske grænser. En samlet oversigt vi-
ses i Tabel 1.

Grænserne adskiller fuldstændigt de forskellige
hydrogeologiske enheder (kar) i kalken fra hinanden.
Denne opfattelse er videreført i senere arbejder, bl.a.
en vurdering af ressourceforholdene for Ringsted
Vandforsynings kildepladser.

I forbindelse med indsatsplanlægningen er den
(hydro)geologiske litteratur fra området omkring
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Haslev revurderet (Nicolaisen et al. 2003), og det kan
konstateres at de fleste tidligere tolkede negative hy-
drologiske grænser ikke kan bekræftes af litteratur-
studiet muligvis bortset fra grænsen mellem grøn-
sandskalken og den underliggende bjergart.

I stedet foreslås at observationerne fra prøvepump-
ningerne forklares ved en stærk lagdeling af reser-
voiret. Reservoiret tolkes opdelt i mange mindre kalk-
lag (aquiferer) adskilt af lerlag (aquitarder) af forskel-
lig tykkelse. Trykniveauet i prøveboring henholdsvis
observationsboring er bestemt af tryknivauet i to for-
skellige kalklag, som indbyrdes er adskilt af et eller
flere lerlag.
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