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Kære alle brugere af GeoAtlas Live 
 

2023 er nu godt i gang. Der er endelig blevet tid til et nyhedsbrev, så vi kan dele alle de spændende ting der 

skete i GeoAtlas Live universet sidste år, og de ting vi har på tegnebrættet til 2023. 

 

Vi synes selv, at vi har flyttet vores GeoAtlas Univers med ’7-mile-skridt’ i det forgangne år. Højdepunkter fra 

2022: 

 

 Visning af kemi i jord, grundvand og poreluft, udviklet med Region Hovedstaden 

 Gem profiler fra GeoAtlas Live 

 Automatisk boringsafstand på 25 meter på profiler 

 Projekt med Københavns Museum og Alexandra Instituttet 

 Aftale om digitalisering af Swecos arkiv af geotekniske undersøgelser 

 Lancering af GeoAtlas Study 

 Nye medarbejdere og kompetencer  

 

På de følgende sider uddyber vi højdepunkterne, skriver om opdaterede fagkort og andre tiltag, og så bliver 

du selvfølgelig ikke snydt for dagens tips. 

 

 

  

 Forslag til forbedringer til GeoAtlas Live 

 Vi vil meget gerne ha’ jeres input, og tusinde tak for alle de forslag vi får løbende.  

 Det er noget vi arbejder meget målrettet og strategisk med.  

 Skriv gerne til data@geo.dk. I er selvfølgelig også velkomne til at ringe. 
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Visning af kemi i jord, grundvand og poreluft 
Visualisering af kemi i jord, grundvand og poreluft er nu færdigudviklet i første version sammen med Region 

Hovedstaden. Visningen kommer på kort, profil og boringsvisning og indeholder filtreringsmuligheder. Værk-

tøjet giver et brugervenligt overblik over kemianalyser, og vi vil gerne takke Region Hovedstaden for at tro på 

værktøjet og dets muligheder i kombination med de andre analyseværktøjer i GeoAtlas Live.  

 

Region Hovedstaden og deres rådgivere er allerede aktive brugere af servicen. 

 

De kemiske analyser bliver opdateret hver nat fra Region Hovedstadens GeoGIS database, og har nu deres 

eget lag i GeoAtlas Live (se nedenfor). Det er en af de hidtil mest komplekse funktionaliteter vi har lavet til 

GeoAtlas Live. Bl.a. er der lavet en dynamisk stof-liste, så de valgmuligheder man har, indsnævres automatisk 

afhængigt af, hvilke data der rent faktisk er i det kort-udsnit man er zoomet ind i. 

 

Næste naturlige skridt er at få implementeret data fra Jupiter og de andre regioner. Dette arbejde vil vi forsøge 

at få ekstern finansiering til, så tag endelige kontakt til os på data@geo.dk hvis I er interesserede.  

 
Eksempel på visning af kemidata i GeoAtlas Live. 
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Gem profiler fra GeoAtlas Live 
Der er tilføjet en funktion så man kan gemme profiler fra GeoAtlas Live. Funktionen tilgås i værktøjslinjen i 

bunden af skærmen.  
 

Profilen kan gemme som PNG, JPEG eller SVG fil. Bemærk dog at SVG ikke kan indsættes i udklipsholde-

ren, men skal downloades. Hvis man har justeret på sit profil, skal man blot trykke på opdater.  

 

 
 

Automatisk boringsafstand på 25 meter på profiler.  
Når man tegner profiler er boringsafstand nu automatisk indstillet til 25 meter på hver side af profillinjen. Før 

skulle dette indtastes efter profilsnittet var optegnet.  

 

Man kan altid ændre afstanden på boringsafstanden i værktøjslinjen i bunden af skærmen. 
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Byrummet under Rådhuspladsen 
Københavns Museum har i samarbejde med Geo og Alexandra Instituttet fået tildelt pilotprojektet ”Byrummet 

under Rådhuspladsen”. Projektet er støttet af Louis-Hansen Fonden, Augustinus Fonden og Dronning Mar-

grethe II’s Arkæologiske Fond. Pilotprojektet skal kombinere arkæologisk, geologisk og geoteknisk viden fra 

Rådhuspladsen og området omkring denne.  

 

Projektet handler grundlæggende om byens geologi. Der er fokus på fyldforhold, byens udvikling fra sidste 

istid til i dag og anvendelse af data fra forskellige kilder – herunder 3D konstruktioner og infrastruktur til for-

skellige nedslag i områdets historie.  

 

Projektet kræver en høj grad af digitalisering, og i øjeblikket arbejdes der med digitalisering af boringer fra 

området (GeoTizer), modellering af infrastruktur og konstruktioner og registreringer af arkæologiske fund 

som kan anvendes i en integreret modellering med geologiske og geotekniske data.  

 

Resultaterne skal udstilles på Københavns Museum og i løsningen kbhbilleder.dk (stadsarkivet).  
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Aftale om digitalisering af Swecos arkiv 

Geo og Sweco har indgået en aftale om at digitalisere Swecos omfangsrige papirarkiv af geotekniske under-

søgelser. Digitaliseringen foregår i platformen GeoTizer og visualiseres løbende i GeoAtlas Live. 

Der er tale om Danmarks to største geotekniske arkiver målt på både kvalitet og omfang, som nu i løbet af 

de kommende år begge bliver digitaliseret og udstillet i GeoAtlas Live. Både Geo og Sweco har udført geo-

tekniske undersøgelser i Danmark siden midten af det forrige århundrede og de store mængder data fra 

mere end 80 års arbejde vil i en digital form kunne gøre nytte på mange bygge- og anlægsprojekter nu og i 

fremtiden. 

Sweco er den første af de store rådgivere, som har indgået et organiseret samarbejde med Geo for at få nyt-

tiggjort og på sigt delt endnu flere data med omverdenen. 

Samarbejdet er et vigtigt skridt på vejen mod vores vision om, at historiske data skal genanvendes systema-

tisk og med et fuldt digitalt grundlag sikre bedre og mere bæredygtige projekter 

 

 
 

Når alt er digitaliseret, forventes antallet af boringer i GeoAtlas Live at komme i nærheden af 1 million. 

 

Vi håber på mange flere projekter af den slags i årene fremover. Da projektet har behov for ny funktionalitet i 

GeoAtlas Live udvikles der i øjeblikket intenst på disse funktioner. Det handler bl.a. om at få vist projektplace-

ringer, status og forskelige typer af kortlægningsmetoder. Mere om dette på et senere tidspunkt.  

  



 

Nyhedsbrev GeoAtlas Live – Januar 2023  Side 6/10 

GeoAtlas Study – status på projektet 
 

Vi har før beskrevet GeoAtlas Study i vores nyhedsbreve, her følger blot en kort status. Der er pt. (Januar 

2023) over 60 ungdomsuddannelser og undervisningsrelaterede organisationer på platformen. Det er langt 

over hvad vi havde håbet på, og en succes som vi både er stolte af og som forpligter.   

 

Som ungdomsuddannelse, fx et gymnasium, HTX eller HF, kan man skrive til data@geo.dk og få adgang til 

GeoAtlas Study. Samtidig får man tilsendt en kort brugervejledning og de udviklede undervisningsscenarier. 

 

GeoAtlas Study er gratis og tilgængelig for alle landets ungdomsuddannelser. Undervisningsplatformen byg-

ger på offentlige data, samt data og services fra Geos egne arkivsystemer. De udviklede undervisningssce-

narier omhandler opgaver inden for temaerne ’geologi og istider’, ’miljøbeskyttelse’, ’energi og den grønne 

omstilling’ samt ’klima’. Her kan eleverne udforske nutidige problemstillinger i både deres lokalområde og på 

tværs af landet. Ligeledes giver det integrerede fagleksikon, GeoPedia, elever og lærere mulighed for at 

opnå yderligere viden i form af faglige artikler. GeoAtlas Study er en legeplads for naturvidenskabsinteresse-

rede og en god grobund for, at få flere til at interessere sig for Geoscience. 

 

Platformen er lavet i samarbejde med Alexandra Instituttet, og man kan se en video om dette på følgende 

link: 

 

Geo fik et fremtidssikret system, der giver unge mulighed for at arbejde med klima- og energikriser - YouTube 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=25h-i_buG4M
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Nye profiler i Geodata i Geo.  
 

Vi har haft et travlt år, og der er kommet en række nye profiler til afdelingen. Vi har især haft fokus på at styrke 

vores geofysiske kompetencer og automatiseringstiltag på dataflow, datakvaliteter og visualisering.  

 

Vi har derfor været så heldige at få ansat Laura Hjerrild Andersen som er matematisk ingeniør fra DTU. Laura 

har stor erfaring som programmør og IT udvikler, men også med speciale indenfor dataflow, AI og processer. 

Desuden er Simon, Alessandro og Trine kommet til. Deres specialer ligger primært inden for geologi, geofysik 

og avancerede dataanalyser. Virkelige stærke kompetencer, og deres arbejde vil over tid konkretisere sig i 

form af modeller, data og værktøjer i GeoAtlas Live.  

 

 

 

Laura Hjerrild Andersen 
Civilingeniør, Programmør 

lha@geo.dk,  

+ 45 3174 0574 

 

 

Simon Oldfield 
Ph.d. Geolog og geofysiker 

sol@geo.dk, 
+ 45 3174 0567 

 

Trine Andreasen 
Projektleder, Geofysiker 

tan@geo.dk, 

+45 3174 0564 

 

 

Alessandro Møller Sandrin 
Ph.d. Geolog og geofysiker 

asa@geo.dk, 

+ 45 3174 0570 
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Opdaterede lag og fagkort 
Der er kommet en del nye lag og fagkort. Find dem i lagvælgeren. Her er vist nogle udvalgte.  

 

Geodatastyrelsen (GST) har udgivet en ny dybdemodel i 50 meters opløsning for DK. Modellen er selvfølgelig 
lagt i GeoAtlas Live, både som kort og som profilfunktion (brug profillag funktionen).  

 

I forbindelse med ”Byrummet under Rådhuspladsen” sker en der en omfattende digitalisering af historiske kort 
og data. De data som er modne til visning lægges løbende ud. Herunder er vist eksempler på voldgrave og et 
historisk kort før voldene blev revet ned i København. Ønsker I dækning af historiske kort fra andre områder 
af landet, så tag fat i os.  

 



 

Nyhedsbrev GeoAtlas Live – Januar 2023  Side 9/10 

Andre tiltag 

Som altid er der fuld tryk på udviklingen af GeoAtlas-platformen. Her er oplistet andre områder, som vi også 

arbejder med: 

 

 Projektvisning i GeoAtlas Live 

 Ny startside  

 Visning af geofysik 

 Endnu flere baggrundskort, modeller, rapporter og data. 

 Tegne og målefunktionalitet.  

 Udvidet grafvisning af forskellige geotekniske og hydrologiske forsøgstyper, parametre og tidsserier. 

 Kobling mellem GeoAtlas Live og KlimaAtlas fra DMI.  

 

 

Vi lytter altid til jeres ønsker. Der vil altid være nogle tiltag, der prioriteres før andre, men ingen ønsker bliver 

glemt. 

 

Dagens tips 
Landbevægelser fra satellit er som bekendt også lagt i GeoAtlas Live. Når man klikker på markeringerne af 

disse ser man tidsserier over de registrerede landbevægelser, og de kan derfor med fordel benyttes til at 

screene et område for sætningsrisiko – det kunne fx være en havn eller anden anlægskonstruktion. 

 

 Find Vertical SDFE 80m grid Denmark 2020 i lagvælgeren 

 Brug info-tool og klik på punkt 

 Se tidsserie for flytning for det pågældende punkt  
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Kontakt os på data@geo.dk , så er vi mange der ser mailen. I er også velkomne til at skrive til os individuelt.     

 

 

 

Mads Robenhagen Mølgaard 
Afdelingsleder, Geodata Lyngby, Geolog 

mrm@geo.dk, +45 3174 0188 

Salg, projekter, produktudvikling, geodata og 

adgang til services 

 

 

 

Lars Brønnum Fisker 
Afdelingsleder, Geodata Aarhus, Geotekniker, 

lbf@geo.dk, +45 3174 0540 

Salg, projekter, produktudvikling, geodata og 

adgang til services 

 

 

 

Carina Louise Hendriksen 
Projektleder, Geolog/Datalog 

clh@geo.dk, +45 3174 0222 

Databehandling, datamodeller og databaser, 

GIS, webservices, programmering og pro-

duktudvikling 

 

 

 

Kasper Lundvig 
Teamchef, Geofysik 

khl@geo.dk, +45 3174 0203 

Projektstyring, geofysik, avanceret databehand-

ling, modellering, automatisering 

 

 

 

Thomas Breum Andersen 

Projektleder, Seniorgeolog 

tba@geo.dk, +45 3174 0224 

Projektledelse, geologisk og geofysisk model-

lering, stratigrafi, databehandling 

 

 

Simon Oldfield 
Ph.d. Geolog og geofysiker 

sol@geo.dk, + 45 3174 0567 

Projektledelse, Integreret og varme modellering, 

geofysik, data, udvikling 

 

 

 

Peter Viskum Jørgensen 
Seniorprojektleder, Geograf, Ph.d. 

pvj@geo.dk, +45 3174 0538 

Projektledelse, dataanalyse, satellitdata, GIS 

og produktudvikling 

 

 

 

Magnus Marius Rohde 
Seniorprojektleder, Geolog 

mmr@geo.dk, +45 3174 0105 

Projektledelse, avanceret databehandling, ML, 

databaser, geologisk modellering, grundvands-

modellering og produktudvikling 

 

 

 

Annemarie Rasmussen 
Teknisk tegner 

amr@geo.dk, +45 3174 0207 

CAD, GIS, BIM 

 

 

 

Alessandro Møller Sandrin 
Ph.d. Geolog og geofysiker 

asa@geo.dk, + 45 3174 0570 

Projektledelse, Integreret modellering, geofysik, 

data, udvikling 

 

Trine Andreasen 
Projektleder, Geofysiker 

tan@geo.dk, +45 3174 0564 

Projektledelse, digitalisering, GeoTizer, GIS, 

geofysik og modellering  

Rebeca Quintero Gonzalez 
Projektleder, Geograf 

rqg@geo.dk, +45 3174 0554 

Projektdeltagelse, avanceret databehandling, 

ML, databaser og programmering 

 

Caroline Frank Nielsen 
Projektleder, Geolog 

cfn@geo.dk, +45 3174 0239 

Projektledelse, digitalisering, GeoTizer, læ-

ringsværktøjer, GIS, modellering og produkt-

udvikling 
 

Laura Hjerrild Andersen 
Civilingeniør, Programmør 

lha@geo.dk, + 45 3174 0574 

GeoTizer, programmering, softwareudvikling, 

databehandling 
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