
Geologiske elementer er defineret som separate enheder af undergrunden
der repræsenterer grupper af lag der kan relateres til specifikke dele af den
geologiske historie i området. De geologiske enheder har således separate
dannelseshistorier og karakteristika. I geostatistisk sammenhæng kan disse
områder derfor betragtes som uafhængige.
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MPS er en forkortelse for Multiple-Point geoStatistics, hvor den rumlige 
variabilitet og korrelationer beskrives gennem et træningsbillede. 
Simulering med MPS tillader at danne ”eksempler”/realisationer med 
lignende strukturer til dem der er beskrevet i træningsbilledet. Disse 
realisationer kan også betinges på data der allerede er kendt i området. En 
samling af realisationer (ensemble) udgør et grundlag for en kvantitativ 
beskrivelse af den rumlige usikkerhed for systemet.

Data består typisk af: geofysisk data (primært tTEM modeller), 
borehulsinformation, geokemisk data, topografimodeller og jordartskort. 
Her er vist for LOOP3-området.

Modeloutput: To eksempler på realisationer af geologi og redox fra LOOP3 genereret 
med MPS.

Flere detaljer?

• Madsen, R.B., Kim, H., Kallesøe, A.J., Sandersen, P.B.E., Vilhelmsen, T.N., 
Hansen, T.M., Christiansen, A.V., Møller, I. og Hansen, B. 2021: 3D multiple-
point geostatistical simulation of joint subsurface redox and geological
architectures. Hydrology and Earth System Sciences 25, 2759–2787. 

• Sandersen, P.B.E., Kallesøe, A.J., Madsen, R.B., Kim, H., Jakobsen, R. og 
Hansen, B. 2022: GEUS RAPPORT 2022/6. The Geological Elements 
approach of MapField: Detailed mapping and modelling of integrated 
geological and redox structures of the subsurface.

Dataoverblik i LOOP3: a) Geofysisk data, borehuller og topografi, b) geokemisk data 
(vand og sedimentkemi) og tidligere tolket begravet dal og c) Jordartskort 

Skematisk oversigt over geostatistisk simulering af geologi og redoxforhold i 
undergrunden ved brug af geologiske elementer 

MapField
områder

https://mapfield.dk/

Det udviklede modelleringskoncept hviler på 3 hjørnesten: 
1.Området inddeles i geologiske elementer der betragtes som statistisk uafhængige
2.Hvert element simuleres for sig selv med MPS og sættes derefter sammen til en 

samlet model
3.Geologi og redoxforhold simuleres samtidigt, så modellerne bliver koblede på 

tværs af domænerne

Fordelen ved den foreslåede semi-
automatiske modellering er balancen 
mellem på den ene side den hurtige og 
konsistente statistiske data integration og 
på den anden side en segmentering af 
arbejdsgangen gennem geologiske 
elementer der tillader input fra mange 
informationskilder, hvilket:
• skaber sammenhørighed/konsistens

mellem geologi- og redoxdomæne
• muliggør usikkerhedsanalyse af 

strukturer i geologi og redox, herunder 
en kobling af den strukturelle usikkerhed 
mellem domænerne

• tillader en naturlig og intuitiv inddragelse 
af domæneekspertise gennem 
træningsbilleder+modelparameterisering

• muliggør at alle typer data kan 
inkluderes i modellerne under simulering, 
så længe de beskriver forhold omkring 
enten geologi eller redox

Den primære udfordring er hvordan 
ekspertviden bedst inddrages og 
dens usikkerhed kvantificeres. Dette 
kommer til udtryk ved:
• at inddelingen geologiske 

elementer er statiske og dermed 
ikke kan simuleres usikkerhed på 
disse inddelinger lige så vel som 
”indmaden”

• at forholdet mellem geofysik og 
geologi skal beskrives statistisk

• at der ikke er megen præcedens
for hvorledes geologisk og
geokemisk viden bør oversættes
til træningsbilleder

• at sikre modellerne mod en
underestimering af usikkerhed

Da inddragelse af alt relevant 
viden er vigtigt for at skabe de 
bedst mulige modeller, især på 
lokal skala, er stokastisk 
modellering oplagt til at skabe 
detaljerede N-retentionskort. 
Koblingen mellem geologi og 
redox sikrer at vandet løber 
igennem de rigtige redoxzoner
i efterfølgende 
grundvandsmodellering og den 
strukturelle usikkerhed kan 
tages med i de efterfølgende 
analyser

Geologi og redoxforhold er traditionelt 
set modelleret separat. Med 
geostatistisk modellering i 3D er det i 
dag muligt at estimere rumlige 
usikkerheder på opstillede modeller 
så længe at en passende analogi 
(træningsbillede) kan opstilles. Hvis 
flere træningsbilleder er koblede, vil 
de endelige modeller af både geologi 
og redox også være koblede.
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