
Geoteknikerdag 2021 
 
Fredag den 17. september kl. 8.30 til lørdag den 18. september kl. 
10.00 
 

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 
(www.severinkursuscenter.dk) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 
Dansk Geoteknisk Forening inviterer hermed til Geoteknikerdag 2021, som 
holdes i Middelfart med udsigt til Lillebæltsbroerne. 
 
Arrangementets overordnede emne er ”Digitalisering” indenfor den geotekniske 
verden – set fra hhv. bygherrens, rådgiverens og entreprenørens side.  
 
Som sædvanligt vil der være en udstilling fra branchens leverandører, og vi vil 
desuden give mulighed for kollegialt samvær medlemmerne imellem. 
 
Arrangementet vil følge de til enhver tid gældende restriktioner i forhold til 
Covid19. 

Foto: www.severinkursuscenter.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Programmet er tilrettelagt således, at deltagerne frem til frokost følger det 
samme program, som afsluttes med en paneldebat. Efter frokost vil der være 
udstillerforum. Udstillerforummet kan også besøges i de indlagte pauser. 
Herefter er der indlæg i to sale. Indlæggene vil tage udgangspunkt i 
geoteknikerens digitaliserede hverdag. 
 
Ideen til dagens program udspringer af den stigende efterspørgsel til, at vi 
geoteknikere skal levere vores data i 3D og med tilhørende egenskabsdata. Med 
dagens indlæg tager vi pulsen på, hvordan der arbejdes med de digitale 
udfordringer, samt om der findes de nødvendige værktøjer til opgaven.  
 
Mange tænker – og måske med rette – at det er umuligt at formidle alle de data, 
som et boreprofil rummer, i en 3D-model. Andre er måske bekymret over, om 
vores data bliver misforstået af kolleger, som ikke er kyndige ud i geoteknikkens 
forunderlige verden. En anden bekymring kunne være, om den geotekniske 
rapport i papirudgave bliver overflødig, hvis alle data på sigt findes i modellen. 
Digitalisering er et omfattende emne, som vi geoteknikere er nødt til at have en 
holdning til. Digitalisering (BIM) er kommet for at blive.  

 
Bør vi som branche blive enige om en måde at formidle vores data på? Hvor 
mange målte data kan og skal der gengives i en model? Skal vi anvende farver til 
beskrivelse af jordlag og deres geologiske alder, i så fald hvilke? Hvad kan 
branchen på nuværende tidspunkt egentlig levere af 3D-modeller, og hvad er 
niveauet for formidling af egenskabsdata? Hvilke typer af data giver værdi for 
andre fagdiscipliner? Og er vi måske så heldige, at de geologiske 3D-modeller 
kan importeres direkte til de geotekniske beregningsværktøjer? Hvordan deler 
vi data? Skal vi have oprettet en fælles national database? 
 
Der er et hav af spørgsmål, som sandsynligvis ikke kan besvares alle sammen, 
når vi mødes i Middelfart. Det er imidlertid vores håb, at dagen kan være 
startskuddet - blandt andet via formiddagens afsluttende paneldebat - til øget 
fokus på emnet og forhåbentlig på sigt fælles retningslinjer for, hvordan vi 
ønsker geoteknik defineret i den digitale verden. 
 



Program 

Fredag d. 17. september 2021 
08.30 – 09.00 Ankomst med buffet/kaffe/the 
 
09.00 – 09.10 Velkomst i ”Bro & Bælt” 
 v/ Jakob Hausgaard Lyngs, Formand DGF 
  
09.10 – 09.40 BIM som metode til digitalisering 
 v/ Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoratet 
 
09.40 – 10.10 Digitalisering af den københavnske undergrund 
 v/ Lars Marboe, HOFOR 
  
10.10 – 10.25 Pause 
 
10.25 – 10.55 GeoGIS – 2D og 3D visualiseringer  
 v/ Brian Erland Sørensen, Rambøll  
 
10.55 – 12.10 Paneldebat  
 Digitaliseringschef i Molio, Ole Berard styrer debatten mellem paneldeltagerne. Ole 
 driver i dagligdagen bl.a. brancheinitiativerne ConTech Lab og buildingSMART 
 Danmark. Herudover er Ole en ildsjæl omkring digitalisering af byggebranchen som 
 grundlag for et mere produktivt og bæredygtigt samarbejde.  
  
 Panelet består af: 
 Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoratet 
 Brian Erland Sørensen, Rambøll  
 Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS 
 Mads Mølgaard, Geo  
 Per Aarsleff (repræsentant endnu ikke udpeget)  
  
12.10 – 13.10 Frokost 
  
13.10 – 14.10 Udstillerforum i "Fremtiden" + udendørs 
 
14.10 – 14.40 Lokale 1 "Bro": Digitalisering, Norge vs. Danmark 
 v/ Kenneth Christiansen, COWI  
  

Lokale 2 "Bælt": Indsamling, håndtering, lagring, modellering og visualisering 
af geologiske og geotekniske data på Nordhavnstunnelprojektet 
v/ Christian Haugwitz, Rambøll  
 

14.40 – 15.10 Lokale 1 "Bro": Elektrificeringsprojektet - køreledningsmaster og -
fundamenter til 1300 km jernbane  

 v/ Anders Tovsig Andersen, Per Aarsleff  
  

Lokale 2 "Bælt": Digitalisering ifm. 3D grundvandsmodeller – fordele og 
ulemper  
v/ Peter Alfred, Sweco  

 
15.10 – 15.40 Kaffepause (kaffe, the og kage) 
 
 
 
 
 



15.40 – 16.10 Lokale 1 "Bro": Automatiseret håndtering af geoteknisk data fra jord til BIM og 
 alt det indimellem  

 v/ Henrik Pahl og Torben Kirk Wolf, Niras  
  
 Lokale 2 "Bælt": Digitalisering – fra projektering til udførelse 
 v/ Henrik Nøhr Laursen, MJ Eriksson 
 
16.10 – 16.20 Pause 
 
16.20 – 16.30 Opsummering på dagen i ”Bro & Bælt” 
 v/ Jakob Hausgaard Lyngs, Formand DGF 
  
16.30 – 18.00 Biergarten 
 Efter en lang hård tid med Covid19-restriktioner er der brug for at pleje de sociale 
 relationer igen! Ølteltet er derfor slået op, de kulørte kæder er fundet frem og der er 
 fadøl i hanerne… 
 
18.00 – 19.00 Pause 
 
19.00 – 01.00 Festmiddag og kollegialt samvær 

Lørdag d. 18. september 2021 

7.30 – 10.00 Morgenmad og afrejse (tjek ud inden 8.30) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Faglige indlæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

BIM som metode til digitalisering 

Der er et stort potentiale i digitale modeller, men et endnu større 

potentiale i digitalt samarbejde. De to ting smelter sammen i 

metoden omkring bygnings informations modellering (BIM). Fra i 

lang tid at have drøftet om teknologien er klar til BIM, står vi nu 

over for udfordringen: Er vi klar til teknologien? 

 

 

Elektrificeringsprojektet - køreledningsmaster og -

fundamenter til 1300 km jernbane 

Som en del af Banedanmarks Elektrificeringsprogram udfører 

konsortiet EPAS bestående af Aarsleff og Siemens projektering og 

installation af køreledningsanlæg til en stor del af den del af det 

danske jernbanenet, der ikke tidligere er elektrificeret – i alt ca. 

1300 km jernbanespor. I den forbindelse anvendes digitale 

værktøjer i stor udstrækning i de forskellige faser af 

projekteringen såvel som under udførelsen. 

 

Digitalisering, Norge vs. Danmark 
 
Hvor dygtige er vi i Danmark når det kommer til brug af digitale 

værktøjer? Er vi de bedste, og bl.a. dem som vores nabolande ser 

op til? – eller er vi håbløst bagud?  

Indlægget handler om vi er tilstrækkeligt med på 

digitaliseringsbølgen i DK når det kommer til tilgængeligheden af 

geoteknisk information og brugen af denne – tilgængelige 

løsninger sammenholdes med de løsninger, som man er i gang med 

at benytte på det norske marked. 

 

 

Digitalisering af den københavnske undergrund 

HOFOR har planer om digitalisering af en række data, såsom 

inddeling af jord i overordnede (hydrostratigrafiske) lag i 

geologisk model over Københavnsområdet, prøvetagningskategori 

og kvalitet, abrasivitet, mineralogi og udsyring af kalk. I den 

forbindelse oprettes nye felter i GeoGIS. Formålet er at skabe en 

vidensdatabase (en såkaldt videnbank) med kobling mellem 3D 

model (strata fra GeoScene), jordtyper og resultater af styrke-, 

klassifikationsforsøg og avancerede laboratorieforsøg. 

 

 

GeoGIS – 2D og 3D visualiseringer  

GeoGIS er et database system, der benyttes til den primære 

registrering af geotekniske og miljøtekniske boredata og 

labforsøgsdata. 

Programmet er oprindelig bygget over en fælles dansk standard 

for udveksling af geotekniske data: Geoform, men har senere 

indarbejdet data fra det engelske AGS format, det miljøtekniske 

standat/stanlab format samt den nationale geologiske Jupiter 

database. Indlægget vil vise programmets muligheder indenfor: 

• Optegning af Boreprofiler / Lab. Bilag 

• Udtræk af Standardrapporter / grafer 

• Udtræk af Kontrolrapporter 

• Autotolkning af jordtyper og lag 

• Auto-generering af 3D Modeller 

• Visualisering af usikkerheder 

• Deling af projektdata i skyen 

• Detaljerede længdesnit 

 

 

Digitalisering – fra projektering til udførelse 

Den digitale udvikling for entreprenører har været en stor udvikling, 

og i dag er alle maskiner udstyret med GPS-styring. 3D-modeller 

giver en stor fordel i de indledende faser hvor man kan foretage 

kollisionskontrol, men der er også en stor gevinst – både økonomisk 

og tidsmæssigt – under udførelsen, idet maskinerne har 

projektmaterialet lagt ind som maskinfil. Mængdeopgørelser og 

”som udført” dokumentation er også blevet væsentligt nemmere 

efter at de digitale værktøjer har åbnet denne mulighed. 

 

Indsamling, håndtering, lagring, modellering og visualisering af 

geologiske og geotekniske data på Nordhavnstunnelprojektet 

Indlægget vil komme omkring: 

• Indsamling af data indenfor lokalområdet (1 km) via egen 

database og relevante bygherrer til GeoGIS2020 database. 

• Bearbejdning af eksisterende geologiske- og 

grundvandsmodeller fra lokalområdet og København. 

• Brug af data til udarbejdelse af 

geologisk/hydrostratigrafisk model i GeoScene3D og 

sikring af reproducerbarhed. 

• Brug af data til udledning af geotekniske parametre i GIR  

• Brug af data til udarbejdelse af hydrologisk model 

(Modflow 6) baseret på tolket hydrostatigrafisk model, 

prøvepumpinger og flow logs. 

 

 

Digitalisering ifm. 3D grundvandsmodeller – fordele og ulemper 

Data til brug i grundvandsmodeller kan findes i flere forskellige 

offentlige databaser. 

Der er sket en kraftig vækst i digitaliseringen over de seneste 10 år – 

men der er også udfordringer. 

Indlægget vil fokusere på nogle væsentlige udfordringer som man 

ofte støder på. 

 

 

 

Automatiseret håndtering af geoteknisk data fra jord til BIM og 

alt det indimellem 

Geotekniske data leveres i Danmark typisk fra boreentreprenøren i 

Geoform eller GeoGIS. Herfra er der behov for at lagserier genereres, 

hvorefter data analyseres i andre typer software. Da forskellige 

fagligheder har forskellige præferencer for hvilket 

tredjepartssoftware, der anvendes til analyser og visualiseringer, er 

der behov for et fælles dataformat. For at være platformsagnostisk, 

arbejder NIRAS med automatisk transformation til AGS formatet, som 

kan læses af alle anvendte platforme, som f.eks. HoleBase, gINT mv. 

En fælles data lake anvendes til nem adgang til det standardiserede 

AGS data på tværs af projekter og fagligheder. NIRAS har valgt gINT 

som foretrukne software til håndtering af geoteknisk data, eftersom 

gINT f.eks. giver mulighed for udarbejdelse af længdeprofiler til 

præsentation af data helt efter behov, og der stort set ingen grænser 

er for hvilke og hvordan data præsenteres. gINT giver endvidere 

mulighed for eksport af boringer til 3D/BIM format med Civil 

modulet. Den fælles data lake med standardiseret AGS data giver 

desuden mulighed for automatisk generering af standard-plots og 

flader i diverse værktøjer som f.eks. Python, Excel og Surfer. 

 

 

 

 



Praktiske informationer 

Arrangement - inkl. middag og overnatning 

Deltagerafgiften er kr. 2.400 + moms pr. deltager. Prisen inkluderer: 

- Deltagelse i dagens faglige program 

- Formiddagsbuffet med kaffe/the 

- Frokostbuffet med øl/vand 

- Eftermiddagskaffe/-the med kage og frugt 

- Biergarten 

- Tre-retters middag med tilhørende øl/vin/vand 

- Aftenkaffe/-the med sødt 

- Øl/vin/vand 

- Natmad 

- Overnatning 

- Morgenbuffet 

 

Der gives ikke prisreduktion, hvis du kun ønsker at deltage i dele af arrangementet. 

Tilmelding 

Tilmelding via foreningens hjemmeside www.danskgeotekniskforening.dk. Som det fremgår af 

nedenstående har vi reserveret et foreløbigt antal værelser, og pga. kursuscentrets afbestillingsregler 

skal bindende tilmelding ske senest den 13. august 2021. Eventuelle tilmeldinger efter denne dato vil 

kun kunne tilgodeses i det omfang, der fortsat er ledige værelser, alternativt anvendelse som 

dobbeltværelser. 

 

I forbindelse med tilmelding, bedes angivet særlige behov (kostallergi e.l.), så vi kan tage højde herfor 

ved mad, borddækning og værelsesreservation, (brug kommentarfeltet ved tilmeldingen på foreningens 

hjemmeside). Hvis du ikke ønsker at deltage i middagen, bedes du ligeledes angive dette i 

kommentarfeltet. Eventuelle spørgsmål vedr. Geoteknikerdagen kan sendes til dgf@geo.dk. 

Overnatning 

Foreningen har reserveret 100 værelser på Severin Kursuscenter, der kan anvendes som enkeltværelser 

eller dobbeltværelser. Hvis du gerne deler et dobbeltværelse med f.eks. en firmakollega, bedes navnet 

på denne oplyst ved tilmelding (brug kommentarfeltet ved tilmeldingen på foreningens hjemmeside).  

Udstillerforum 

Der er mulighed for at deltage som udstiller i et udendørs/indendørs udstillerforum. Foreningen 

inviterer firmaer og leverandører af geotekniske produkter til at deltage i dette udstillerforum. Hvis du 

ønsker at deltage som udstiller, kan du kontakte foreningen på dgf@geo.dk. 

 

Udstillergebyret til foreningen er kr. 3.000 + moms (ud over evt. deltagerafgift, hvis du ønsker at deltage 

i den øvrige del af Geoteknikerdagen). Eventuelle direkte omkostninger til f.eks. el, vand, reetablering 

o.l. samt forplejning aftales/afregnes med Severin Kursuscenter. 
  

http://www.danskgeotekniskforening.dk/
mailto:dgf@geo.dk
mailto:dgf@geo.dk


Specialtilbud til studerende 

Pris 

Deltagerafgiften for studerende er kr. 425 inkl. moms pr. deltager. Prisen inkluderer: 

- Deltagelse i dagens faglige program 

- Formiddagsbuffet med kaffe/the 

- Frokostbuffet med øl/vand 

- Eftermiddagskaffe/-the med kage og frugt 

- Biergarten 

 


