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GATE 21

GeoAtlas Live, overblik Tina Baastrup Damgaard 

Teamchef, Cand.scient i 

Miljøkemi 

E-mail: tbd@geo.dk

Tlf.: 3174 0440
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GeoAtlas Live

Page 4

Easy accessibility/global Always updated Open APIProject relevant QGIS plugin



GeoAtlas Live 
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Brugervenlig portal med samlet viden om 

undergrunden:

- Geo’ s boringer

- Offentlige boringer (fra GEUS: Jupiter) 

- Andre private aktørers boringer

- Regions boringer

- Geo’s 3D-modeller af undergrunden

- Offentlige 3D-modeller af undergrunden

- Andre organisationers modeller

- Andre relevante data og temakort

Aktuelt mere end +720.000 digitale boringer og +100 modeller af Danmarks undergrund ! 



GeoAtlas Live viser boringer, tværprofiler, 3D-

jordartskort og virtuelle boringer
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• GeoAtlas Live tilføres nye 

boringer hver eneste dag –

mange tusinde hvert år. 

• Data bliver set og brugt!
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En meget aktiv platform 



Integration til GIS, WebGIS, Fagsystemer og hjemmesider
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QGIS plugin
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GeoAtlasQGIS
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Mere end bare boringer og modeller



• GeoAtlasLive kan allerede i planlægningsfase give os en masse viden om undergrunden, hvilket 

kan optimerer de kommende forundersøgelser og hjælpe udvikler, bygherre, byplanlægger og 

andre aktører til at træffe nogle kloge og veloplyste valg.

• Genbrug af data. Med mere end 700.000 boringer i portalen kan vi sige rigtig meget om 

undergrunden de fleste steder i Danmark. Ved at genbruge den viden vi allerede har kan vi 

optimerer på forundersøgelserne og genbruge data. På et konkret projekt i Aarhus sparede vi 

bygherre for 80 ud af 82 planlagte boringer ved at genbruge data.

• GeoAtlasLive kan på et tidlig stadie fortælle os noget om mulighederne for LAR løsninger, 

oplagring af varme i undergrunden, etablering af damvarmeanlæg, jordens egnethed til solceller 

og mange mange andre bæredygtige forsyningsløsninger.

• Minimerer udgifter, tid og CO2 udledning ved at målrette undersøgelser og genbruge data.

Hvad har GeoAtlasLive og viden om undergrunden med bæredygtighed at gøre ?
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Spørgsmål ?

- skriv også til data@geo.dk 
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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 
produktudvikling 

 

 

 
Caroline Frank Nielsen 
Projektleder, Geolog 
cfn@geo.dk, +45 3174 0239 
Projektledelse, digitalisering, GeoTizer, 

læringsværktøjer, GIS, modellering og 
produktudvikling 

 

 

 

Thomas Breum Andersen 
Projektleder, Seniorgeolog 
tba@geo.dk, +45 3174 0224 

Projektledelse, geologisk og geofysisk 
modellering, stratigrafi, databehandling 

 

 

 
Kasper Lundvig 
Projektleder, Geolog og geofysiker 
khl@geo.dk, +45 3174 0203 
Projektledelse, geofysik, logs, avanceret 
databehandling, modellering og 

produktudvikling  

 

 

 
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, 

grundvandsmodellering og produktudvikling 

 

 

 

Annemarie Rasmussen 
Teknisk tegner 
amr@geo.dk, +45 3174 0207 

CAD, GIS, BIM 

 

 

 

Elina Kamla  
Projektleder, Geolog og geofysiker 
eka@geo.dk, +45 3174 0260 

Projektledelse, geofysik, logs, digitalisering, 
GeoTizer, GIS, modellering og 
produktudvikling 

 

 

 
Sonja Madsen 
Programmør 

smal@geo.dk, +45 3174 0557 

Programmering, databaser, udvikling 

 

 

 
Rebeca Quintero Gonzalez  
Projektleder, Geograf 
pvj@geo.dk  
Projektdeltagelse, avanceret databehandling, 

ML, databaser og programmering 
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