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Sammenfatning af råstofferne kvalitet i Søsum Graveområde. 

Geologien i graveområdet er belyst af 10 råstofboringer og en lang række 
vandforsyningsboringer, som er tilgængelige i Hasbo’s råstofboringsrapport fra Søsum (Juni 
2018) og i GEUS’s Jupiter boredatabase (Fig. 1 & 2). Råstofboringerne er 12-26m dybe mens 
de fleste vandforsyningsboringerne er noget dybere (35-40m) da de ofte går ned i Kalken, 
som der oftest produceres vand fra. Desuden er 4 Multi Elektrode Profilering (MEP) profiler 
indsamlet indenfor Søsum graveområde og tilgængelige i Rambøls rapport fra 2003 (Fig. 2)  

 
Fig. 1: Råstofboringer i Søsum interesseområde markeret med blå polygon. Fra Hasbo 2018. Foreslået Søsum 
graveområde er vist med lilla polygon. 
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Fig. 2. Boringer i GEUS’s Jupiter database, vist med farvede ringe og MEP linjer fra GEUS’s Gerda geofysiske 
database vist med grønne linjer. Numrene er boringernes navn. Råstofboringerne er lilla, vandboringerne er 
blå, de lys-lilla er sløjfede boringer og de sorte er ukendt. Mep linjerne har de grønne linjenavne. Det 
foreslåede, Søsum graveområde, er vist med lilla polygon. 

Baseret på en gennemgang af råstofboringer og vandforsyningsboringer må råstofferne i det 
foreslåede Søsum graveområde betegnes, som råstoffer af dårlig kvalitet. Lagserien består 
hovedsagelig af finkornet smeltevandsand med varierende sorteringsgrad, meget lidt grus, 
næsten ingen sten og med overliggende moræneler med varierende tykkelse af op til 9 m 
tykkelse. Desuden er der beskrevet flere lag af silt i den nedre del af lagserien. Lagserien 
ligger direkte oven på Danien Kalken. 

Smeltevandsgrus er kun beskrevet i to tynde lag i råstofboringen SØ-1 (SØ-1: 5,5-6,5m u.t.) 
(Fig. 1) i toppen af sandet, og i en vandboring, (DGU 200.3791: 7,3-9,8m) (Fig 2) også i 
toppen af lagserien. I råstofboringen SØ-5 findes et tyndt lag af morænegrus med spredte 
sten (SØ-5: 9-12,2 m u.t.), men i ingen af de andre råstofboringer eller 
vandforsyningsboringer er der beskrevet forekomsten af sten. 

Silt er beskrevet i tynde lag i den nedre del af lagserien i fire råstofboringer i den centrale del 
af graveområdet (SØ-6: 26-27,5m u.t., SØ-9:0,5m i 4meters dybde, SØ-5: 17-19m u.t.) og SØ-
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1: 8,3-9,8 m u.t. (Fig. 2). I vandforsyningsboringerne er der beskrevet tykke lag af silt lige øst 
for den nordøstlige del af graveområdet i boringerne DGU 200.1992: 16-24,1 m u.t., 
200.2232: 6-23,8m u.t., 200.1380: 6,7-22,4 m u.t. 

Rambøls MEP undersøgelse blev lavet for at belyse det øverste lerlags tykkelse i et Område 
med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) i Stenløse (nu Egedal) Kommune. Fokus for 
undersøgelsen var således at fremstille et tykkelseskort for moræneleret i toppen af 
lagserien som beskytter grundvandet for nedsivning af pesticider mv. Tykkelseskortet viser 
en tykkelse mellem 5 og 10 m og er i overensstemmelse med boringsdata. MEP 
undersøgelsen blev lavet i 2002 dvs. langt før boring af råstofboringerne og er derfor ikke 
kalibreret til disse. I det følgende er MEP profilerne korreleret til råstofboringerne i det 
foreslåede Søsum graveområde. 

MEP profil Gan023, som forløber mod NNØ i den østlige del af graveområdet, går gennem 
råstofboring SØ-5 / DGU 200.10271 og kan således kalibreres til sedimenterne som er 
påtruffet i denne boring. Lagserien i råstofboringen, SØ-5 ses i Fig. 3, og MEP profilet i Fig 4. 

 
Fig. 3. Lagserien i råstofboring SØ-5/DGU200. 10271. Bemærk at morænelerlaget er 8 m tykt og at der er et ca 
3,2m tykt lag af morænegrus med sten fra 9-12,2 m u.t. Resten af lagserien er fint sand. Fra Hasbo (2018) 
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Fig. 4. Pseudo- og modelprofiler for sektioner for profil Gan023. Fra Rambøll (2003). Placering af råstofboring 
SØ-5 er angivet med sort linje. 

I Sø-5 boringen er morænelerlaget er 8 m tykt og der er et ca 3,2m tykt lag af morænegrus 
med sten fra 9-12,2 m u.t. Resten af lagserien er fint sand. I MEP modelleringens 3 og 4 lags 
modeller (Fig4) ses moræneleret med en modstand på over 80 ohmm, mens der lateralt i 

Sø-5/DGU200.10271 
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samme dybde ses mere typisk morænelers modstand på 50-80 ohmm. Det beskrevne 3,2 m 
morænegruslag med sten står ikke frem på MEP profilet som til gengæld har nogen tynde lag 
i ca 28-30 meters dybde (u.t) (dypere end boringen) med modstand mellem 80 og 100 
ohmm, som kunne svare til tynde siltlag som beskrevet fra nogen boringer. Den tykke serie 
af finkornet sand som er beskrevet i SØ-5 boringen fremstår med en modstand på mellem 
100 og 500 ohmm. 

MEP profil Gan068, som forløber mod NNØ i den nordøstligste del af graveområdet, går 
gennem råstofboring SØ-2/DGU 200.10268 og nær ved SØ-3/DGU200.10269 og kan således 
kalibreres til sedimenterne som er påtruffet i disse boringer. Lagserien i råstofboringen, SØ-2 
& SØ-3 ses i Fig. 5, og MEP profilet Gan068 i Fig 6. 

                   
Fig. 5. Lagserier fra råstofboringerne SØ-3 og SØ-4. Fra Hasbo (2018). 
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Fig. 6. Pseudo- og modelprofiler for sektioner for profil Gan068. Fra Rambøll (2003). Placering af råstofboring 
SØ-3 og SØ-2 er angivet med sorte linjer. 
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Morænelerlaget er 5,8m tykt i SØ-3 og 8,5m tykt i SØ-2 boringerne og ses som en kontinuert 
60-80 ohmm zone lateralt. Under moræneleret er der beskrevet fint-groft sand af varierende 
sorteringsgrad med et tyndt siltlag i SØ-3 i 15-15,7m u.t. På MEP 3 og 4 lags modellerne (Fig. 
6) ses et lag med høj resistivitet på 500-1000 ohmm fra ca 9-20 m u.t. ud for boring SØ-3, 
som ikke svarer særlig godt til det sand, som er beskrevet fra boringen. Men da boringen 
måske er ca 10 m væk fra MEP linjen må det antages at den høje resistivitet kan tolkes som 
et grus eller stenlag som slutter før boringen. Et tilsvarende højresistivitets lag findes med en 
tykkelse på ca 13m på MEP linjen mellem de to boringer. MEP profilet gennem SØ-2 viser 
moræneleret med lav resistens og det underliggende sand med 100-500 ohmm i 
overensstemmelse med boreprøvebeskrivelsen.  

MEP profil Gan085, som forløber mod VNV i den vestlige del af graveområdet, går gennem 
råstofboring SØ-7/DGU 200.10273 og SØ-6/DGU200.10272 og kan således kalibreres til 
sedimenterne som er påtruffet i disse boringer. Lagserien i råstofboringen, SØ-7 & SØ-6 ses i 
Fig. 7, og MEP profilet Gan085 i Fig 8. 

                 
Fig. 7. Lagserier fra råstofboringerne SØ-7 og SØ-6. Fra Hasbo (2018).               
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Fig. 8.  Pseudo- og modelprofiler for profil Gan086. Fra Rambøll (2003). Placering af råstofboring SØ-6 og SØ-7 
er angivet med sorte linjer. 

VNV                                                                              
N           
NN 

SSØ                                                                              
N           
NN 

SØ-6                                                                              
N           
NN 

SØ-7                                                                              
N           
NN 
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Morænelerlaget er 7m tykt i SØ-7 og 8m tykt i SØ-6 boringerne og ses som en kontinuert 60-
80 ohmm zone lateralt med en fortykkelse op mod 25m nord for SØ-7. Den resterende 
lagserie i de to boringer består af finkornet stedvis siltet sand med undtagelse af et tyndt silt 
lag i SØ-6 fra 26-27,5 m u.t. Denne serie af finkornet sand er modelleret til en resistivitet på 
100-500 ohmm, som på de andre profiler. Det tynde siltlag fremstår ikke som et selvstændigt 
lag i modelleringen. Imellem de to boringer findes et område med resistivitet mellem 80 og 
100 ohmm, som kunne være et tykkere silt lag.  

MEP profil Gan097, som forløber mod N i den østlige del af graveområdet, går gennem 
råstofboring SØ-4/DGU 200.10270 og SØ-1/DGU200.10267 og kan således kalibreres til 
sedimenterne som er påtruffet i disse boringer. Lagserien i råstofboringen, SØ-7 & SØ-6 ses i 
Fig. 9, og MEP profilet Gan085 i Fig 10. 

 

 

 
Fig. 9: Lagserier fra råstofboringerne SØ-4 og SØ-1. Fra Hasbo (2018).           

Morænelerlaget er 9m tykt i SØ-4 og 4m tykt i SØ-1 boringerne og ses som en kontinuert 60-
80 ohmm zone lateralt. I SØ-1 er der beskrevet et tyndt gruslag fra 5,5-6,5 m u.t., fint til groft 
sand lidt over og under. Desuden er der beskrevet et tyndt siltlag fra 8,3-9,8 m u.t. i SØ-1. De 
resterende prøver fra de to boringer er beskrevet som fint stedvis siltet velsorteret sand. 
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Fig. 10: Pseudo- og modelprofiler for profil Gan097. Fra Rambøll (2003). Placering af råstofboring SØ-4 og SØ-1 
er angivet med sorte linjer. 

SØ-4                                                                              
N           
NN 

SØ-1                                                                              
N           
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Hele sand serien fremstår med 100-500 ohmm i 3 og 4 lags MEP modellerne. I området 
mellem SØ-4 og SØ-1 boringerne fremstår der et mindre område med høj resistivitet, som 
kan tolkes som et mindre område med grus eller sten.    

Baseret på en gennemgang af boringerne og korrelation til de eksisterende MEP profiler må 
det således konkluderes at råstofferne i Søsum graveområdet: 

• Generelt er af dårlig kvalitet da de er domineret af finkornet sand,  
• at grus kun er påvist i meget begrænset omfang, men kan være tilstede i den 

nordøstligste del af graveområdet hvor der er højresistente materialer i mindre 
områder indikeret på MEP linjerne Gan097 og Gan086  

• at sten næsten mangler helt i boredataene, 
• at silt er tilstede i tynde lag i den centrale del af graveområdet og i tykke lag lige øst 

for den nordøstlige del af graveområdet 
• At fordelingen af 1/3 grus og 2/3 sand i graveområdet, som angivet i Region 

Hovedstadens udkast til forslag til Graveområde ved Søsum i Egedal Kommune, er 
urealistisk, da der baseret på denne gennemgang må forventes en betydelig mindre 
andel, anslagsvis 5-10%, grus. 

Hovedparten af råstofferne kan således kun bruges til fyldsand og flise sand mens man for at 
fremstille de værdifulde materialer til vej og byggeindustrien, som f.eks. stabilgrus og indslag 
til beton må sortere og tilføre grovere materialer udefra, som skal blandes i for at opnå den 
ønskede kvalitet. Denne aktivitet vil medføre brug af sorteringsanlæg og knuseværk som vil 
øge støjen i grusgraven.  

Det relativt store indhold af silt i det finkornede sand kan desuden skabe problemer med 
luftbåret støv, som typisk er i siltfraktionen.  

Da der således er stor tvivl om råstoffernes kvalitet og værdi, bør det nøje overvejes om der i 
det hele taget bør fremsættes forslag om graveområde ved Søsum – og der må i det mindste 
laves en re-modellering af MEP linjerne (Rambøll 2003) hvor disse kalibreres til de nye 
råstofboringer fra 2018 (Hasbo 2018). I denne kalibrering må der fokuseres på at identificere 
hvor meget grus der er i graveområdet og ikke, som den oprindelige undersøgelse at 
bestemme det overliggende lerlags tykkelse.  

Desuden bør der laves en værdiøkonomisk proportionalitetsberegning af den 
samfundsmæssige værdi af Søsum graveområde sammenholdt med den værdiforringelse, 
der vil være for de omkringboende borgere i de tre landsbyer, Ganløse, Søsum og Slagslunde 
på grund af:  

• reduktion af herlighedsværdi pga. støv og støj plager,  
• øget trafikbelastning både af lastbiler og privatbiler til og fra grusgraven 
• Sætningsskader i de gamle huse på grund af tung trafik 
• Generelt fald i huspriserne 
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