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Traditionelt er der ikke den store udveksling af erfa-
ringer mellem olie- og hydrogeologer. Imidlertid ar-
bejder begge faggrupper med opstilling af geologi-
ske modeller og strømning af væsker i samme typer
af reservoirbjergarter. Begge kan derfor med fordel
gøre brug af hinandens erfaringer. Rasmussen (2003)
giver et eksempel på anvendelse af typiske ’olie-
geologiske’ værktøjer i en hydrogeologisk undersø-
gelse.

Opstilling af 3D geologiske modeller er af afgø-
rende betydning for evaluering af blandt andet olie
og vandressourcer i undergrunden. Modellerne er
vigtige til illustrering af centrale problemstillinger
relateret til udnyttelse og beskyttelse af disse. 3D-
visualisering og tolkning af rumlige geologiske mo-
deller, og de data der indgår i disse (typisk seismik,
geo- og petrofysiske logs, boreprofiler), er et væsent-
ligt element i modelarbejdet, som øger både hastig-
hed og sikkerhed på opstillingen af de geologiske
modeller (Chambers & Brown 2003). Nærværende

præsentation søger kort at illustrere styrken ved 3D
visualisering og tolkning af digitale data – et værk-
tøj der i hydrogeologi ligesom i oliegeologi utvivl-
somt vil finde udbredt anvendelse i nær fremtid.

Oliegeologer har gennem en længere årrække ar-
bejdet med digitale geologiske reservoirmodeller og
integration af både geologiske, biostratigrafiske og
geofysiske data i 3D modeller og reservoirsimule-
ringer. Udover stratigrafiske værktøjer anvender olie-
industrien især seismik samt geo- og petrofysiske logs
til opstillingen af de rumlige geologiske modeller og
vurderinger af ressourcernes størrelse. Hydrogeolo-
gien har på grund af et mindre udtalt behov og færre
økonomiske interesser først indledt lignende model-
arbejder inden for de senere år. Tilsvarende hydro-
geologiske værktøjer er derfor ikke helt så udvik-
lede og anvendte. Udviklingen af programmer og
feltmetoder til vandressourceundersøgelser er dog i
kraftig vækst. Figur 1 viser et eksempel fra en olie-
geologisk kortlægning og visualisering, hvor
hydrogeologer og ’hydrosoftware’ har hentet inspi-
ration. Figur 2 vises et eksempel fra et state-of-the-
art program til (hydro)geologisk modellering og vi-
sualisering (Kassenaar et al. 2003, 2004), der til visse
formål kan konkurrere med programmer udviklet i
oliesektoren.

De mest avancerede programmer formår ikke blot
at udføre 3D visualiseringer, men også at foretage
’Realtime Fly-throughs’, hvor det er muligt visuelt
og interaktivt at bevæge sig gennem den rumlige
geologiske model (se fx Geosimulator2000 på
www.statoil.com – søg på geosimulator). Sådanne 3D
visualiseringsteknikker vil blive anvendt i et nyt EU
projekt ’BurVal’ (EU 2004, BurVal 2004), der søger at
kortlægge grundvandsressourcer i begravede kvart-
ære dalsystemer i Danmark, Tyskland og Holland.
Visualiseringerne skal anvendes i tolkningen og op-
stillingen af rumlige geologiske modeller, der dan-
ner grundlaget for opstillingen af grundvands-
modeller til simulering af grundvandets strømning
samt evaluering af vandressourcens mængde og kva-

Figur 1. Eksempel på anvendelsen af 2D seismik til opstilling
og visualisering af en 3D geologisk model af et oliefelt. Visua-
liseringen er udført af programmet ’Seisworks’.
(Se: www.lgc.com/Landmark/productsservices/integrated-
interpretation/seisworks3dr/default.htm).
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litet. Projektet skal beskrive de mest hensigtsmæs-
sige metoder til kortlægning af vandressourcerne i
begravede dale. En sådan kortlægning er et nødven-
digt fundament for en hensigtsmæssig forvaltning
af drikkevandsressourcen.
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Figur 2. Eksempel på visualisering af en 3D geologisk model
for komplekse grundvandsmagasiner. Visualiseringen, som
viser begravede flod- og tunneldale i Ontario, Canada
(Kassenaar et al., 2004), er udført i programmet ’Viewlog’
(www.viewlog.com).
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