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Datarapport leveret af Geo
Denne datarapport er en udskrift fra GeoAtlas Live, som ud fra en avanceret 3D-modellering af Danmarks geologi kan
levere viden om undergrunden for den enkelte adresse. Geo´s 3D-modeller bygger på data fra Geo´s eget digitale
projektarkiv med boringer og geo-tekniske oplysninger samt offentligt tilgængelige data fra blandt andet GEUS.
Datarapporten om undergrunden stilles til rådighed ”som beset” uden nogen garanti for rigtighed eller egnethed. Geo
garanterer ikke, at de data eller oplysninger, som er omfattet af servicen er fuldstændige eller korrekte.
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TERRÆNFORHOLD
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Nyeste ortofoto med højdekurver (0,5 m). Placering af virtuel boring og eventuelle faktisk udførte boringer og geologiske tværsnit.
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Høje Målebordsblade 1842–1899
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GEOLOGI i VIRTUEL BORING

Geo har lavet en 3D-model af undergrunden i Danmark. Beregningen er foretaget ud fra faktiske boringer og
geotekniske undersøgelser, som vores geologer har bearbejdet i en omfattende computermodel, hvilket gør os i
stand til at simulere undergrunden i et vilkårligt punkt. Resultatet vises nedenfor som en Virtuel boring. Det vil sige,
at boringen er det bedste, digitale bud på, hvordan en faktisk boring ville se ud på den valgte adresse.

Til sammenligning vises resultatet fra nærmeste faktisk foretagne boring. Denne boring kan være foretaget langt fra
adressen. Se placering i kortet på side 2. Andre faktiske boringer kan ligge tættere men har mangelfuldt
digitaliseringsniveau. Vær opmærksom på, at der benyttes forskellig signaturforklaring for den virtuelle boring og
den faktiske boring.
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GEOLOGISK TVÆRPROFIL PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS

Ud fra vores modellering kan Geo beregne geologiske tværprofiler for adressen. De geologiske tværprofiler
nedenfor viser hvilke jordarter, der med stor sandsynlighed findes i forskellig dybde i både vest/øst- og nord/syd-
gående tværsnit på adressen.

Du kan se tværsnittenes udstrækning markeret med røde linjer på side 2. Signaturforklaring er vist ved den virtuelle
boring på side 3. På tværprofilet vises faktisk foretagne boringer såfremt de er indenfor 100 meter og digitaliseret.
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GEOLOGI VED TERRÆN
De Nationale Geologiske Undersøgelsers Jordartskort viser områdets generelle jordart i 1 meters dybde (GEUS).
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Jordartskort 1:25.000, boringsdata, matrikelkort og terrænoverflade
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JORDFORURENING

Regionerne kortlægger forurenede områder og klassificerer områdets jordforureningsgrad. Regionerne betegner
arealer ud fra det vidensniveau, man har om den eksakte lokalitet:

V1: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau V1 (måske forurenet), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden
om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

V2: Der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der viser, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration,
at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Herunder kan du se eventuelle kortlagte områder i nærheden. Såfremt der ingen blå eller røde markeringer er på
kortet, så er der p.t. ikke kortlagt nogen forureningsgrad i området.

Du kan finde yderligere information om jordforureninger hos din kommune eller region.
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Ortofoto med V1 og V2 forureningV1
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TERRÆNNÆRT GRUNDVAND

Kortet nedenfor viser områder, hvor der er forhøjet risiko for terrænnært grundvandsspejl. Områderne er vist med
lyseblå farve.

Terrænnært grundvand kan have betydning for f.eks. gennemførelsen af udgravninger, effektiviteten af
nedsivningsanlæg eller naturlig nedsivning af regnvand.

Terrænnært grundvand er i denne sammenhæng karakteriseret ved at findes i terrænnære, vandførende lag og at
have et grundvandsspejl tæt på terræn. Den præcise, anvendte definition for kortet er, at grundvandsspejlet skal
være mindre end 2 meter under terræn, og at oversiden af de vandførende lag skal være mindre end 4 meter under
terræn.

Hvis der ikke er lyseblå markeringer på kortet, er der ikke forhøjet risiko for terrænnært grundvand.

Opmærksomheden henledes på, at der på grund af klimaforandringer må forventes stigende havvand og dermed
stigende grundvand i kystnære områder.
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Forhøjet risiko for terrænnært grundvand mindre end 2 meter under terræn
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VAND PÅ TERRÆN

Opstuvning af vand på terræn i forbindelse med nedbør er væsentlig information i forbindelse med vurdering af
eventuelle behov for tiltag imod oversvømmelse. Nedenstående kort giver en indikation af de lokale forhold.

Når det regner kraftigt gennem længere tid, vil nedbør samles på de lavest liggende områder. Opstuvning af vand i
lavninger i forbindelse med ekstrem regn, kan modelleres som såkaldte bluespot-kort, som viser de lavninger i
terrænet, hvor nedbøren vil samles.

Kortet viser de lavninger, der sandsynligvis vil blive oversvømmet ved en regnhændelse med en intensitet på mindst
15mm inden for 30 min (definitionen af et skybrud).

Kortet tager ikke højde for eventuel bortledning gennem kloaknet eller nedsivning og der bør derfor indhentes
yderligere oplysninger, inden der iværksættes tiltag imod oversvømmelse.

Såfremt der ingen markeringer er på kortudsnittet er der ikke lokaliseret bluespots i området.
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Ortofoto med Bluespot 2016/Ekstremregn >15mm/30 min
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UNDERSØGELSER OG RÅDGIVNING

Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er eksperter i jord og grundvand. Vi har kontorer i København og
Aarhus, og vi udfører opgaver i hele landet.

Hvis du ønsker en uddybning af denne datarapport, kan du bestille rådgivning på tlf. + 45 45 88 44 44 eller e-mail
geo@geo.dk. Dette koster kr. 1125 inkl. moms pr. time.

Datarapporten giver dig måske et ønske om at få foretaget en nærmere undersøgelse af bundforholdene på
adressen og rådgivning i forbindelse med f.eks.:

Grundkøb
Fundering af nybyggeri
Sætningsskader
Mistanke om forurening
Nedsivningsanlæg
M.v.

Geo udfører rutinemæssigt sådanne undersøgelser og rådgivning, der tilpasses det aktuelle behov. Vi udarbejder
gerne et uforpligtende, specifikt tilbud til dig. Du kan kontakte os på telefon + 45 45 88 44 44 eller e-mail
geo@geo.dk.

Hvis du er beskæftiget inden for en branche, som kan have nytte af at få direkte adgang til selv at foretage lignende
udtræk fra GeoAtlas Live, så kan vi tilbyde adgang. Læs mere på www.geo.dk.
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