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2 Oversikt over produktspesifikasjonen  

2.1 Unik identifisering av produktspesifkasjon  
Kortnavn 
GrusPukk 
Fullstendig navn  
ND_Grus- og pukkforekomster 
Versjon 
2 
Undertype 
Data ikke angitt 
Produktgruppe 
Norge Digitalt, leveranser fra NGU 

2.2 Referansedato 
20100225 

2.3 Ansvarlig organisasjon 
Norges geologiske undersøkelse 

2.4 Språk 
Norsk 

2.5 Hovedtema 
Mineralske råstoffer 

2.6 Definisjoner og forklaringer 
Objekter som beskriver ulike mineralske råstofforekomster (-ressurser) er normalt registrert i to nivåer. Objekttype 
råstoffområde representerer øverste nivå. Innenfor et råstoffområde kan man finne objekttypene råstoffregistrering, 
råstoffuttak/-lokalitet og råstoffobservasjon/-prøvepunkt. I tillegg finnes det også noen spesielle objekttyper som kan være 
uavhengig av råstoffområde. 
Et råstoffområde er obligatorisk i beskrivelsen av en råstofforekomst. Råstofforekomsten kan i tillegg også omfatte et eller 
flere objekter fra de andre objekttypene. Begrepet "forekomst" er tatt bort i objekttypenavnene fordi man ønsker å registrere de 
ulike nivå av de stedfestede objektene en råstofforekomst er sammensatt av.  
ForekomstNummer (R_FNR) er koblingsnøkkelen som binder sammen objekter som hører til samme råstofforekomst. NB! 
Mange viktige egenskaper finnes kun på objektet råstoffområde som er hovedobjektet for råstofforekomsten. 
Råstoffområder: Representerer ideelt sett en avgrensning rundt en eller flere større eller mindre registreringer/lokaliteter som 
kan ha potensial for råstoffutvinning, men som ikke nødvendigvis er påvist. Avgrensningen er ofte skjønnsmessig satt. I mange 
tilfeller er ikke avgrensningen kjent og da blir råstoffområdet representert med en fiktiv liten flate som markerer tyngdepunktet 
i det antatte råstoffområdet. Egenskapene som er knyttet til råstoffområdet er generelle/overordnede for hele 
råstofforekomsten.  
Råstoffregistreringer: Representerer et areal hvor det mineralske råstoffet er fysisk registrert. Avgrensningene er bedre definert 
ved kartlegging/registrering.  
Råstoffuttak/lokaliteter: Representerer som regel en punktregistrering uten arealavgrensning. Dette kan være en gruve, et 
skjerp, et steinbrudd eller et massetak hvor det er gjort observasjoner, målinger og prøvetaking. I noen tilfeller er massetaket 
(grustaket, steinbruddet o.s.v.) arealavgrenset og representerer da en flate. 
Vedr. tekstlig geologisk beskrivelse finnes både GEOBESK og GEOBESK_URL. For å lette bruken ligger det kun tekst i 
GEOBESK (geolBeskrivelse) med inntil 255 tegn, og for alle med tekst finnes også GEOBESK_URL (link) som viser 
oppdatert informasjon. 

2.7 Forkortelser 
NGU - Norges geologiske undersøkelse 

2.8 Beskrivelse  
Grus- og Pukkdatabasen er et kart- og registersystem over de fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge som blir 
utnyttet som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. Her finnes kartfestet informasjon om forekomstene, arealbruk, volum, 
kvalitet og hvor viktige de er som råstoff til byggetekniske formål. I tillegg finnes informasjon om massetak på forekomstene 
og driftsforholdene i disse.  
 
Etableringen ble gjennomført fylkesvis ved hjelp av flybildetolkning, geologiske kart, feltkartlegging, prøvetaking og annen 
relevant informasjon. Databasen inneholder innenfor visse fastlagte kriterier med hensyn til mektighet og totale mengder, 
opplysninger om alle landets forekomster av sand, grus og pukk. 
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Målet med databasen er å gi en oversikt over alle sand-, grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge som på kort og lang 
sikt kan utnyttes som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. En av nytteverdiene er å sikre at områder for eksisterende og 
fremtidig uttak av grus og pukk blir tatt med i areal- og reguleringsplanene i kommuner og fylker. 
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3 Delspesifikasjon 

3.1 Identifikasjon av delspesifikasjon  
generell delspesifikasjon 

3.1.1 Nivå  
datasett 

3.1.2 Nivå navn  
Alt innhold i produktet 

3.1.3 Nivå beskrivelse  
Data ikke angitt 
Data ikke angitt 
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4 Identifikasjonsinformasjon 

4.1 Referanse navn 
GrusPukk 

4.2 Alternativt referanse navn 
ND_Grus- og pukkforekomster 

4.3 Sammendrag 
I Grus- og Pukkdatabasen lagres opplysninger om sand-, grus- og pukkforekomstenes viktighet på bakgrunn av beliggenhet, 
avgrensning, arealdisponering, volum og massenes kvalitet til byggetekniske formål. I tillegg finnes informasjon om massetak 
på forekomstene og driftsforholdene i disse. 

4.4 Formål 
Målet er å gi en oversikt over alle sand-, grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge som på kort og lang sikt kan 
utnyttes som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. En av nytteverdiene er å sikre at områder for eksisterende og fremtidig 
uttak av grus og pukk blir tatt med i areal- og reguleringsplanene i kommuner og fylker. Der støy, støv, vern, naturområder 
eller innsyn er arealkonflikter, kan en vurdere alternative forekomster. 

4.5 Temakategori 
 
Følgende temakategorier er listet: 
geovitenskapligInfo 

4.6 Representasjonsform 
vektor 

4.7 Datasettoppløsning 
Målestokktall  
5.000-50.000 
Distanse  
Data ikke angitt 

4.8 Ustrekningsinformasjon 
Utstrekningbeskrivelse 
Hele fastlands Norge og øyer langs kysten 
Geografisk område 
Data ikke angitt 
Vertikal utbredelse 
Data ikke angitt 
Innhold gyldighetsperiode 
Data ikke angitt 
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5 Informasjonsmodell  

5.1 Vektorbaserte data  

5.1.1 Detaljert beskrivelse   
Data ikke angitt 

5.1.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema   
  

5.1.3 Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema 
  

5.2 Rasterbaserte data  
Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata 

5.3 SOSI-format realisering og ytterligere kriterier 
Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet.  Kolonnen merket (+) viser 
maksimumskardinalitet.  
 

5.3.1 Esker 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
langstrakt, smal og ofte slynget rygg eller ås av lagdelt og sortert sand, grus eller rullestein, dannet ved avsetning fra 
smeltevannelver i en tunnel under eller inne i en isbre 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri KURVE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE Esker  1 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

5.3.2 GrusPukkRastoffPkt 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
liten løsmasse- eller pukkregistrering hvor man ikke har registrert arealutbredelsen 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri PUNKT      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE GrusPukkRasto

ffPkt
 1 1  

SOSI40/LOSM losmassetype ..JORDART 10, 121, 20, 36, 
42, 50, 70, 80 

H3 1 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 61, 62, 63, 65 H2 0 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

5.3.3 PukkOmr 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
areal hvor bergarter har et potensiale til å kunne utnyttes som pukkråstoff 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
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 Geometri FLATE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE PukkOmr  1 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

førsteDatafangstdato ..FØRSTEDATAFANGST
DATO 

 DATOTI
D 

0 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 51 H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE  T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID  H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR H3 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD H1 0 1  
SOSI40/RAST typeRastoffVirksomhet ..VIRKSOMHET 41,42,43,62 H2 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/RAST rastoffViktighetOmfang ..NASJVIKTIG  T1 0 1  
SOSI40/RAST sisteBefaringsdato ..SISTBEFART  H8 0 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.4 PukkRegistrering 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
avgrensning av areal som inneholder pukksteinressurs 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri FLATE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE PukkRegistreri

ng 
 1 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 51 H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
SOSI40/RAST lokalNummer ..R_LNR  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST typeRastoffVirksomhet ..VIRKSOMHET  H2 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.5 PukkUttak 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
lokalitet hvor pukk tas ut (steinbrudd) 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri FLATE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE PukkUttak  1 1  
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SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 51 H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE  T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID  H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
SOSI40/RAST lokalNummer ..R_LNR  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST typeRastoffVirksomhet ..VIRKSOMHET 41,62 H2 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.6 RastoffProvePkt 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon
 Geometri PUNKT    
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE RastoffProvePk

t 
 1 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE  H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE  T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID  H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
SOSI40/RAST lokalNummer ..R_LNR  H2 0 1  
SOSI40/RAST proveNummer ..R_PNR  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.7 SandGrusObservasjon 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
lokalitet som gir opplysninger om en sand/grusressurs 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri PUNKT      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE SandGrusObser

vasjon 
 1 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 61, 62, 63, 65 H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE  T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID  H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
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SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
SOSI40/RAST lokalNummer ..R_LNR  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.8 SandGrusOmr 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
avgrensning av areal som antas å inneholde potensielle sand- og grusressurser 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri FLATE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE SandGrusOmr  1 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

førsteDatafangstdato ..FØRSTEDATAFANGST
DATO 

 DATOTI
D 

0 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 61,62,63,65 H2 1 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID  H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST typeRastoffVirksomhet ..VIRKSOMHET 61,62,63 H2 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/RAST rastoffViktighetOmfang ..NASJVIKTIG T1 0 1  
SOSI40/RAST sisteBefaringsdato ..SISTBEFART  H8 0 1  
SOSI40/RAST rastoffVolum ..VOLUM_M3  H10 0 1  
SOSI40/RAST avfallType ..AVFALLTYPE  H2 0 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.9 SandGrusRegistrering 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
avgrensning av areal som inneholder sand- og grusressurs 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon
 Geometri FLATE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE SandGrusRegis

trering
 1 1  

SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 61,62,63,65 H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE  T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID  H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
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SOSI40/RAST lokalNummer ..R_LNR  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST typeRastoffVirksomhet ..VIRKSOMHET  H2 0 1  
SOSI40/RAST antallAnalyser ..ANT_ANALYS  H4 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/RAST mektighetFemtiProsent ..MEKT50  D5.2 0 1  
SOSI40/RAST rastoffVolum ..VOLUM_M3 H10 0 1  
SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.10 SandGrusUttak 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
lokalitet hvor sand og grus tas ut 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri FLATE      
SOSI40/RAST  ..OBJTYPE SandGrusUttak  1 1  
SOSI40/RAST materialType ..MATRTYPE 61,62,63,65 H2 1 1  
SOSI40/RAST materialUndertype ..MATRUNTYPE T30 0 1  
SOSI40/RAST identRastoffobj ..FOREKOM_ID H11 1 1  
SOSI40/RAST forekomstNummer ..R_FNR  H7 1 1  
SOSI40/RAST navnRastoffobj ..FOREKNAVN  T60 0 1  
SOSI40/RAST omrNummer ..R_ONR  H3 0 1  
SOSI40/RAST lokalNummer ..R_LNR  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolVerdivurdering ..GEOVERDIVURD  H1 0 1  
SOSI40/RAST typeRastoffVirksomhet ..VIRKSOMHET 61,62 H2 0 1  
SOSI40/RAST driftForhold ..DRIFTFHOLD  H2 0 1  
SOSI40/GEOI geolBeskrivelse ..GEOBESK  T255 0 1  
GrusPukk/GrusPuk
k 

 ..GEOBESK_URL  T100 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

5.3.11 GeolAvgrLinje 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
generell avgrensning av geologisk objekt 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri KURVE      
SOSI40/GEOI  ..OBJTYPE GeolAvgrLinje  1 1  

5.3.12 SOSI_Objekt 
 
Definisjon fra SOSI generell objektkatalog  
abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper 
 
Definert i standard Egenskapsnavn SOSI-navn Verdi Datatype - + Restriksjon 
 Geometri PUNKT,KURVE,FLATE      
SOSI40/GenerelleT
yper 

 ..OBJTYPE SOSI_Objekt  1 1  
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SOSI40/GenerelleT
yper 

datauttaksdato ..DATAUTTAKSDATO  DATOTI
D 

0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

posisjonskvalitet ..KVALITET  * 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

målemetode ...MÅLEMETODE  H2 1 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  H6 0 1  

SOSI40/GenerelleT
yper 

arealverdiindikator ..AREALVERDI_IND  T1 0 1  

5.3.13 Basisegenskaper og assosiasjonsroller 
 (GEOBESK_URL), antallAnalyser (ANT_ANALYS), arealverdiindikator (AREALVERDI_IND), avfallType 
(AVFALLTYPE), datauttaksdato (DATAUTTAKSDATO), driftForhold (DRIFTFHOLD), navnRastoffobj (FOREKNAVN), 
identRastoffobj (FOREKOM_ID), førsteDatafangstdato (FØRSTEDATAFANGSTDATO), geolBeskrivelse (GEOBESK), 
geolVerdivurdering (GEOVERDIVURD), losmassetype (JORDART), materialType (MATRTYPE), materialUndertype 
(MATRUNTYPE), mektighetFemtiProsent (MEKT50), målemetode (MÅLEMETODE), rastoffViktighetOmfang 
(NASJVIKTIG), nøyaktighet (NØYAKTIGHET), forekomstNummer (R_FNR), lokalNummer (R_LNR), omrNummer 
(R_ONR), proveNummer (R_PNR), sisteBefaringsdato (SISTBEFART), typeRastoffVirksomhet (VIRKSOMHET), 
rastoffVolum (VOLUM_M3) 

5.3.13.1  GEOBESK_URL 
beskrivende tekstfelt i form av link (URL). Finnes innhold for alle objekter som har GEOBESK. 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..GEOBESK_URL T 
  

5.3.13.2 antallAnalyser ANT_ANALYS 
antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..ANT_ANALYS H4 
  

5.3.13.3 arealverdiindikator AREALVERDI_IND 
indikasjon som viser i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen 
 
Merknad:  
Må ikke forveksles med kartleggingsstandarder, FKB A-D som angis områdevis innen en kommune. 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..AREALVERDI_IND T1 

   

 A-indikator Indikerer et A-område (svært verdifullt 
område). Vil normalt innebære at nye 
planformål som svekker verdiene vil møte 
meget sterke innsigelser. 

A 

 B-Indikator Indikerer et B-område (verdifullt område ). 
Innebærer at disponering til andre 
planformål må vurderes nøye i forhold til 
verdiene. 

B 

 C-Indikator Indikerer et C-område (ordinære områder). 
Omdisponering til utbyggingsformål vil 
normalt ikke bli imøtegått ut fra verdiene. 

C 

 Ikke klassifisert Ingen vurdering. Områder som av ulike 
årsaker ikke inngår i vurderingen, for 
eksempel som følge av manglende 
datagrunnlag. 

X 

  

5.3.13.4 avfallType AVFALLTYPE 
beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde) 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF     
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..AVFALLTYPE H2 
 Gruvevelte (ofte metallholdig)  1 
 Slamdeponi (kan være metallholdig)  2 
 Steintipp (hovedsakelig umineralisert  3 
 Slagg (avfall fra smelteprosess)  4 
  

5.3.13.5 datauttaksdato DATAUTTAKSDATO 
dato for uttak fra en database 
 
Merknad; Skiller seg fra kopidato under egenskapen kopidata ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en original database 
eller en kopi av en originaldatabase 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..DATAUTTAKSDATO DATOTID 
  

5.3.13.6 driftForhold DRIFTFHOLD 
angir driftsforholdene 
Merknad: A jour pr. siste oppdatering 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..DRIFTFHOLD H2 

   

 Ikke satt i drift (mulig fremtidig drift)  1 
 I drift  2 
 Sporadisk drift  3 
 Nedlagt  4 
  

5.3.13.7 navnRastoffobj FOREKNAVN 
navn på råstoffobjekt 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..FOREKNAVN T60 
  

5.3.13.8 identRastoffobj FOREKOM_ID 
forekomstobjektets identifikasjonskode 
Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område 
nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). 
Eksempel: 17290010101 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..FOREKOM_ID H11 
  

5.3.13.9 førsteDatafangstdato FØRSTEDATAFANGSTDATO 
dato når data ble registrerert/observerert/målt  første gang, og som er utgangspunkt for første digitalisering 
 
Merknad:  
Denne er anbefalt brukt der det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over at objektet eksisterer. Dette kan f 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..FØRSTEDATAFANGSTDATO DATOTID 
  

5.3.13.10 geolBeskrivelse GEOBESK 
beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..GEOBESK T255 
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5.3.13.11 geolVerdivurdering GEOVERDIVURD 
hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..GEOVERDIVURD H1 

   

 Meget viktig forekomst  1 
 Viktig forekomst  2 
 Deler av forekomsten er viktig  3 
 Hele eller deler kan være viktig  4 
 Lite viktig 5 
 Ikke vurdert 6 
  

5.3.13.12 losmassetype JORDART 
kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) 
Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan de ble dannet, er å finne i artikkelen; Kvartærgeologisk kart over 
Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..JORDART H3 

   

 Løsmasser/berggrunn under vann, 
uspesifisert 

Brukes for en avsetning der genetisk 
opprinnelse ikke er påvist, og det er heller 
ikke bestemt  om sedimentet er av marin 
opprinnelse.

1 

 Morenemateriale, uspesifisert Materiale plukket opp, transportert og avsatt 
av isbreen. Det er vanligvis dårlig sortert og 
kan inneholde alt fra leir til stein og blokker. 
Mektighet  og overflateform kan variere. 

10 

 Morenemateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet 

Materiale plukket opp, transportert og avsatt 
av isbreen. Det er vanligvis dårlig sortert og 
kan inneholde alt fra leir til stein og blokker. 
Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m 
til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen 
fjellblotninger i området. 

11 

 Morenemateriale, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen 

Materiale plukket opp, transportert og avsatt 
av isbreen. Det er vanligvis dårlig sortert og 
kan inneholde alt fra leir til stein og blokker. 
Områder med grunnlendte 
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. 
Tykkelsen på avsetningene er normalt 
mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt 
være noe tykkere. 

12 

 Moreneleire Morenemateriale med særlig høyt 
leirinnhold.  

13 

 Avsmeltningsmorene 
(ablasjonsmorene) 

Hauger og rygger med løst lagret, delvis 
sortert morenematerialet avsatt under 
stagnerende breer (dødis). Terrenget er 
preget av haug- og ryggformer med 
vekslende orientering.  

14 

 Randmorene/randmorenebelte Rygger eller belter av rygger som er skjøvet 
opp foran brefronten. Materialet er usortert 
og innholder alle kornstørrelser fra leire til 
blokk. Noen steder kan morenematerialet 
finnes i veksling med noe bedre sortert 
breelvmateriale. 

15 

 Drumlin Langstrakt morenerygg dannet i 
isbevegelsesretningen. 

16 

 Breelvavsetning (Glasifluvial 
avsetning) 

Materiale transportert og avsatt av breelver. 
Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte 
lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand 
til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte 
klare morfologiske former. 

20 

 Breelv- og elveavsetning Materiale transportert og avsatt av elver 
eller breelver. Sedimentet består av sorterte 

21 
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lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand 
til grus og stein. Det er ikke skilt mellom 
breelv- og elveavsetninger.  

 Ryggformet breelvavsetning (Esker) Materiale avsatt i tunneler eller sprekker i 
breen. Der avsetningen er stor nok til å 
danne figur på kartet brukes fargen for 
breelvavsetninger til å angi utbredelsen og 
eskersymbolet til å angi ryggformen.  

22 

 Haugformet breelvavsetning (Kame) Materiale avsatt i hulrom i breen. Store 
avsetninger gis fargen for breelvavsetninger 
i kombinasjon med haugsymbol.  

23 

 Bresjøavsetning (Glasilakustrin 
avsetning) 

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller 
vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer 
enn 0,5 m og arealdekningen er stor nok til 
å danne figur på kartet.  

30 

 Breelv- og bresjøavsetning 
(Glasifluvial og glasilakustrin 
avsetning) 

Materiale avsatt av breelv eller bredemte 
sjøer/brekammer. Det er ikke skilt mellom 
breelv- og bresjø-/kammeravsetninger. 

31 

 Innsjøavsetning (Lakustrin avsetning) Materiale avsatt i innsjøer hvor tykkelsen er 
mer enn 0,5 m. 

35 

 Bresjø- og innsjøavsetning 
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning) 

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to 
avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke 
fargene for bresjø og innsjø på det samme 
kartbladet. 

36 

 Hav- og fjordavsetning, uspesifisert Benyttes ved kartframstilling i svært små 
målestokker. 

40 

 Hav- og fjordavsetning, 
sammenhengende dekke, ofte med stor 
mektighet 

Finkornige, marine avsetninger med 
mektighet fra 0,5 m til flere 10-tall m. 
Avsetningstypen omfatter også skredmasser 
fra kvikkleireskred, ofte angitt med 
tilleggssymbol.  

41 

 Marin strandavsetning, 
sammenhengende dekke 

Marint strandvaskede sedimenter med 
mektighet større enn 0,5 m. Avsetning 
dannet av bølge- og strømaktivitet i 
strandsonen. Materialet er ofte rundet og 
godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand 
til blokk, men sand og grus er vanligst. 
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis 
tynt dekke over berggrunn eller andre 
sedimenter, stedvis som strandvoller. 

42 

 Hav- og fjordavsetning  og 
strandavsetning, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen 

Grunnlendte områder. Det er ikke skilt 
mellom hav-, fjord- og strandavsetning. 

43 

 Skjellsand Avsetning som i stor grad består av knuste 
skall av kalkutskillende organismer. Er en 
type av bioklastisk materiale. Kornstørrelse 
varierer fra nesten hele skall til sand. Det 
kan være ansamlet store mengder av 
skjellsand i umiddelbar nærhet av gode 
skjellvekstområder. 

44 

 Marin gytje Avsetning som består av finkornig 
materiale, silt og leir med høyt organisk 
innhold. Det organiske materialet er 
primærprodusert i vannmassene. Marin 
gytje finnes i områder hvor det er liten 
materialtransport fra land. 

45 

 Elve- og bekkeavsetning (Fluvial 
avsetning) 

Materiale som er transportert og avsatt av 
elver og bekker. De mest typiske formene er 
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus 
dominerer, og materialet er sortert og 
rundet.  

50 

 Elveavsetning, sammenhengende dekke Materiale som er transportert og avsatt av 
elver. De mest typiske formene er 
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus 
dominerer, og materialet er sortert og 
rundet. 

51 

 Elveavsetning, usammenhengende/tynt Grunnlendte områder med elveavsetninger. 52 
 Flomavsetning (uspesifisert) Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved 

plutselig uttapning av bresjøer.
53 
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 Flomavsetning, sammenhengende Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved 
plutselig uttapning av bresjøer. 

54 

 Flomavsetning, usammenhengende/tynt Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved 
plutselig uttapning av bresjøer. 

55 

 Vindavsetning (Eolisk avsetning) Flygesand med tykkelse på mer enn 0,5 m.  60 
 Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter 

mektighet 
Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller 
kjemisk nedbryting av berggrunnen. 
Tykkelsen er mer enn 0,5 m. Ikke skille 
mellom sammenhengende og 
usammenhengende eller tynt dekke av 
denne avsetningstypen.  

70 

 Forvitringsmateriale, sammenhengende 
dekke 

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller 
kjemisk nedbryting av berggrunnen. 
Tykkelsen er mer enn 0,5 m. 

71 

 Forvitringsmateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen 

Grunnlendt område med tallrike 
fjellblotninger. 

72 

 Forvitringsmateriale, stein- og 
blokkrikt, dannet ved frostsprengning 

Blokkhav, oftest i høyfjellet. 73 

 Skredmateriale, ikke inndelt etter 
mektighet 

Avsetninger fra steinsprang, fjellskred, snø-  
og løsmasseskred fra bratte dalsider.  

80 

 Skredmateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet 

Avsetninger fra steinsprang, fjellskred, 
snøskred og løsmasseskred fra bratte 
dalsider. Symbol viser dominerende 
skredtype.  

81 

 Skredmateriale, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen 

Grunnlendte områder med avsetninger fra 
steinsprang, fjellskred, snø- og 
løsmasseskred fra bratte dalsider. Symbol 
viser dominerende skredtype. 

82 

 Løsmasseskred, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet 

Skredmateriale dannet fra løsmasser, enten 
fra en utglidning på land eller undersjøisk. 
Skredmaterialet er egentlig en 
massestrømsavsetning som inkluderer alle 
typer løsmasseskred. 

86 

 Steinbreavsetning Steinur som inneholder/har inneholdt is og 
derfor er i bevegelse/har vært i bevegelse 
som en vanlig bre. Avsetningstypen dannes 
under permafrostforhold.

88 

 Torv og myr (Organisk materiale) Organisk jord dannet av døde planterester, 
med mektigheter større enn 0,5 m. Det 
skilles ikke mellom ulike torvtyper. 

90 

 Humusdekke/tynt torvdekke over 
berggrunn 

Områder hvor humusdekket ligger rett på 
berggrunnen. Mektigheten av humusdekket 
er vanligvis mindre enn 0,5 m, men kan 
lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer 
hyppig innen slike områder. 

100 

 Usammenhengende eller tynt 
løsmassedekke over berggrunnen, flere 
løsmassetyper i tett veksling 

Forskjellige sedimenter som danner et tynt 
eller usammenhengende dekke over 
berggrunnen. Denne betegnelsen brukes 
bare når en ikke velger å skille mellom ulike 
typer av løsmasser. 

101 

 Bart fjell/fjell med tynt torvdekke, 
uspesifisert 

 110 

 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av 
menneskers aktivitet. 

120 

 Steintipp  121 
 Menneskepåvirket materiale, ikke 

nærmere spesifisert 
 122 

 Bart fjell Skilles ut med egen farge når feltet er av 
tilstrekkelig størrelse. Symbolet for liten 
fjellblotning brukes for blotninger som ikke 
er store nok til å danne egen figur på kartet. 

130 

 Bart fjell/fjell med usammenhengende 
el  tynt dekke 

Både bart fjell og områder der 
løsmassedekke er usammenhengende, eller 
av ubetydelig mektighet. 

140 

 Marin suspensjonsavsetning Finkornige (leire, silt) sedimenter 
transportert og avsatt fra suspensjon. 
Draperer vanligvis underliggende 

200 
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sedimenter eller fjell og er oftest lagdelt. 
 Marin bunnstrømavsetning Sedimenter som består av sand og grus 

transportert og avsatt fra bunnstrømmer. 
Dekker bunnen av undersjøiske kanaler 
laget av bunnstrømmer. Har ofte kryss-
sjiktet og lentikulær- sjiktet indre struktur.   

201 

 Glasimarin avsetning Hovedsakelig finkornige 
suspensjonsavsetninger (silt, leire) avsatt i 
nærhet av is/isbreer. Kan være påvirket av 
bunnstrømmer og utjevner topografien mer 
enn draperer. Forekommer i mektige lag i 
områder på kontinentalhyllen langs kysten 
og i fjorder 

202 

 Iskontaktavsetning Sedimenter avsatt i kontakt med is. Kan 
være morene, glasifluvialt materiale, eller 
en blanding av glasialt avsatte sedimenter. 
Kornstørrelsen veksler mellom leire og grus 
alt etter hvilke prosesser som virket. 

203 

 Utvaskingslag  Sedimenter bestående av sand, grus og 
bergartsfragmenter etter at finstoffet er 
vasket vekk av bølger og strøm. Danner et 
dekkende lag over morene eller andre 
jordarter med stor variasjon i kornstørrelser.  

204 

 Glasifluvial deltaavsetning (marin) Sedimenter transportert av breelver og 
avsatt i hav, bresjø eller innsjø.  

205 

 Fluvial deltaavsetning Sedimenter avsatt ved utløpet av en elv i en 
fjord, innsjø eller i havet. Kornstørrelsen er 
ofte i sandfraksjonen nær elveutløpet og 
mer finkornig på dypere vann. Har typisk 
skrålaging med helling i strømretningen. 

206 

 Tidevannsavsetning Avsetning dannet i kystnære områder ved 
tidevannstransport. Sedimentene er sandige 
til leirholdige med typiske strukturer som 
sanddyner, rifler, kryss-sjikting, mikro-
kryss-sjikting, flasersjikting og lentikulær 
sjikting.  

207 

 Estuarin avsetning Et sediment avsatt i brakkvann i et estuarie. 
Sedimentet er karakterisert av finkornig 
materiale (silt, leire) av marin og fluvial 
opprinnelse blandet med en høy andel rester 
av terrestrisk organisk materiale.  

208 

 Levé avsetning (marin) Avsetning dannet som en forhøyning av 
sedimenter langs en eller begge sidene  av 
en undersjøisk kanal (kløft, viftedal eller 
dyphavskanal). Avsetningen kan ha 
varierende kornstørrelse, fra finkornig (leir) 
til nokså grovt materiale (sand). 

209 

 Grunnmarin avsetning Sedimenter avsatt i turbulent grunt marint 
miljø der det fineste materialet er vasket ut 
og transportert til dypere vann av strømmer 
og bølger. Består av sand, grus og stein. I 
områder med mye sand kan sandbølger 
bygges med en karakteristisk kryss-sjikting 
og skrålaging. 

210 

 Konturittavsetning Klastiske sedimenter transportert og avsatt 
av kontur-strømmer langs egga kanten. 
Består av fint, velsortert materiale (silt og 
leir). Avsetningene har vanligvis horisontal- 
eller kryss-sjiktning og normal- eller 
omvendt gradering. 

211 

 Turbitittavsetning Avsetninger dannet ved sedimenttransport 
og utfelling fra en turbidittstrøm.  Består av 
materiale i kornstørrelse fra leire til sand og 
er ofte karakterisert ved normalgradert 
lagning og moderat til dårlig sortering. 
Finnes oftest ved foten av skråninger med 
stor mektighet av løse sedimenter (for 
eksempel langs kontinentalskråningen).  

212 

 Debrisstrømavsetning Avsetning fra en flytende masse av stein, 213 
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jord og slam. Den består av usortert 
materiale der mer enn halvparten av 
partiklene er større enn sandstørrelse.  

 Undersjøisk vifteavsetning En konisk eller vifteformet avsetning 
beliggende ved munningen av en 
undersjøisk kløft. Består for det meste av 
fine sedimenter (leire, silt). Viften har en 
finlaget indre struktur med en svak helling 
av lagene mot dyphavet.   

214 

 Kanalsavsetning Sedimenter avsatt i en kanal. Avsetningene 
vil vanligvis bestå av relativt grove 
sedimenter (sand, grus)

215 

 Dypmarin avsetning Samlebetegnelse på dyphavssedimenter. 
Kan være både konturittisk, hemipelagisk, 
eupelagisk osv. Dette er fine sedimenter 
bunnfelt utenfor kontinentalmarginen. 
Består i stor grad av leire og rester av 
pelagiske organismer. 

216 

 Bioklastisk avsetning  Sediment som for en stor del består av små 
partikler av biologisk opprinnelse (skjell, 
korall). Kornstørrelsen kan variere fra sand 
til hele skjell eller korallkolonier. 
Forekommer i begrensete områder der 
vekstforholdene har vært optimale over 
lengre tid og mengden av annet klastisk 
materiale liten.  

217 

 Vulkanosedimentær avsetning Avsetning som består av materiale av 
vulkansk opprinnelse. Alt etter kornstørrelse 
kan sedimentene deles inn i vulkansk aske, 
lapilli (2-64 mm) og breksje (>64mm). 

218 

 Jordskred, sammenhengende dekke, 
stedvis med stor mektighet 

Avsetning som dannes når løsmasser i bratt 
terreng løsner og glir eller raser nedover. 
Danner ofte karakteristiske vifte- eller 
tungelignende former. 

301 

 Jordskred, usammenhengende eller tynt 
dekke  

Avsetning som dannes når løsmasser i bratt 
terreng løsner og glir eller raser nedover. 
Danner ofte karakteristiske vifte- eller 
tungelignende former.

302 

 Leirskred, sammenhengende dekke, 
stedvis med stor mektighet 

Avsetning som dannes når leirholdige 
sedimenter løsner og glir ut. 

303 

 Leirskred, usammenhengende eller tynt 
dekke 

Avsetning som dannes når leirholdige 
sedimenter løsner og glir ut. 

304 

 Fjellskred, sammenhengende dekke, 
stedvis med stor mektighet 

Dannes når store fjellparti løsner og med 
kolossal kraft går ned i daler og fjorder. 
Består mest av kantete blokker. 

305 

 Fjellskred, usammenhengende eller tynt 
dekke  

 306 

 Steinsprang, sammenhengende dekke, 
stedvis med stor mektighet 

Materiale som har løsnet fra fast fjell og 
over tid akkumulert som bratte urer ved 
foten av skråninger. Materialet varierer fra 
sand til blokk, med økende kornstørrelse 
nedover skråningen. 

307 

 Steinsprang, usammenhengende eller 
tynt dekke  

 308 

 Snøskredavsetning, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet 

Dannes i områder med gjentatte snøskred. 309 

 Snøskred, usammenhengende eller tynt 
dekke  

 310 

 Fjellskred/steinsprang, 
sammenhengende dekke, stedvis med 
stor mektighet 

Materiale bestående av steinblokker og 
større fjellparti som har løsnet og rast ned. 
Består hovedsakelig av usortert grovt 
materiale (stein og blokk) og finnes oftest 
ved foten av skrenter/fjellsider. 

311 

 Fjellskred/steinsprang, 
usammenhengende eller tynt dekke  

 312 

 Snø- og jordskred, sammenhengende 
dekke 

 313 

 Snø- og jordskred, usammenhengende  314 
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eller tynt dekke  
 Jordskred og steinsprang, 

sammenhengende dekke 
 315 

 Jordskred og steinsprang, 
usammenhengende eller tynt dekke  

 316 

  

5.3.13.13 materialType MATRTYPE 
materialtype definerer hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..MATRTYPE H2 

   

 Edelmetaller(Au,Ag,PGE)  1 
 Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)  2 
 Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, 

Mo, W) 
 3 

 Basemetaller (Cu, Zn, Pbinkl. Fe-
sulfider, As, Sb, Bi, Sn) 

 4 

 Energimetaller (U, Th)  5 
 Spesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, Sc, 

REE) 
 6 

 Andre metaller  19 
 Karbonater  21 
 Silika  22 
 Talk  23 
 Feltspat  24 
 Olivin  25 
 Grafitt  26 
 Kull  27 
 Nefelinsyenitt  29 
 Magnesium mineraler 30 
 Zirkon 31 
 Beryllium mineraler 32 
 Andre industrimineraler  39 
 Blokkstein  41 
 Skifer  42 
 Møllestein  43 
 Brynestein  44 
 Pukk/knust fjell  51 
 Sand og grus  61 
 Grus og andre løsmasser  62 
 Skred og forvitring  63 
 Skjellsand  64 
 Steintipp  65 
 Leire  66 
 Torv  67 
 Grunnvann i fjell  71 
 Grunnvann i fjell og løsmasser  73 
  

5.3.13.14 materialUndertype MATRUNTYPE 
underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning 
Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og 
mineralnavn) 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..MATRUNTYPE T30 
  

5.3.13.15 mektighetFemtiProsent MEKT50 
gjennomsnittlig mektighetangivelse med 50% sannsynlighet 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..MEKT50 D5.2 
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5.3.13.16 målemetode MÅLEMETODE 
metode for måling i grunnriss (x, y) og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..MÅLEMETODE H2 

   

 Terrengmålt  10 
 Totalstasjon  11 
 Teodolitt med elektronisk 

avstandsmåler 
 12 

 Teodolitt med målebånd  13 
 Ortogonalmetoden  14 
 Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre 

punkter, slik som to avstander eller avstand 
+ retning. 

15 

 Tatt fra plan  18 
 Annet  19 
 Stereoinstrument  20 
 Aerotriangulert Punkt beregnet v/ aerotriangulering 21 
 Analytisk plotter  22 
 Autograf - vanlig registrering  23 
 Digitalt stereoinstrument  24 
 Scannet fra kart  30 
 Scannet fra blyantoriginal  31 
 Scannet fra rissefolie  32 
 Scannet fra transparent folie - god 

kvalitet 
 33 

 Scannet fra transparent folie - mindre 
god kvalitet 

 34 

 Scannet fra papirkopi  35 
 Flybåren laserscanner  36 
 Digitalisert på dig.bord fra 

ortofoto/flybilde 
 40 

 Digitalisert fra ortofoto - film  41 
 Digitalisert fra ortofoto - fotokopi  42 
 Digitalisert fra flybilde - 

monodigitalisert fra film 
 43 

 Digitalisert fra flybilde - 
monodigitalisert fra fotokopi 

 44 

 Digitalisert fra ortofoto  45 
 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde  46 
 Digitalisert på skjerm fra andre digitale 

rasterdata 
 47 

 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart  50 
 Digitalisert på dig.bord fra 

blyantoriginal 
 51 

 Digitalisert på dig.bord fra rissefolie  52 
 Digitalisert på dig.bord fra transparent 

film - god kvalitet 
 53 

 Digitalisert på dig.bord fra transparent 
film - mindre god kvalitet 

 54 

 Digitalisert på dig.bord fra papirkopi  55 
 Digitalisert på skjerm fra scannet 

samkopi 
(Raster) 56 

 Genererte data (interpolasjon) 60 
 Generert i terrengmodell 61 
 Vektet middel  62 
 Generert sirkelgeometri  63 
 Generalisert  64 
 Generert sentralpunkt  65 
 Sammenknytningspunkt/randpunkt  66 
 Koordinater hentet fra GAB  67 
 Koordinater hentet fra JREG  68 
 Beregnet  69 
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 Spesielle metoder  70 
 Målt med stikkstang  71 
 Målt med waterstang  72 
 Målt med målehjul  73 
 Målt med stigningsmåler  74 
 Fastsatt ved dom eller kongelig 

resolusjon 
 78 

 Annen spesiell metode  (spesifiseres i 
filhode) 

 79 

 Frihåndstegning  80 
 Digitalisert fra krokering på kart  81 
 Direkte innlagt på skjerm  82 
 Treghetsstedfesting  90 
 GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange 91 
 GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange 92 
 GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 93 
 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, 

fase 
94 

 Kombinasjon av GPS/Treghet 95 
 GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS 

kinematisk (Real time kinematic) 
96 

 GPS Fasemåling, float-løsning  97 
 Ukjent målemetode  99 
  

5.3.13.17 rastoffViktighetOmfang NASJVIKTIG 
angir graden av viktighet for samfunnet 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..NASJVIKTIG T1 

   

 Internasjonalt viktig forekomstområde  i 
 Nasjonalt viktig forekomstområde  n 
 Regionalt viktig forekomstområde  r 
 Lokalt viktig forekomstområde  l 
  

5.3.13.18 nøyaktighet NØYAKTIGHET 
punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer 
 
Merknad: 
oppgitt i cm 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..NØYAKTIGHET H6 
  

5.3.13.19 forekomstNummer R_FNR 
unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører 
Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på 
områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten 
Eksempel: 1729001 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..R_FNR H7 
  

5.3.13.20 lokalNummer R_LNR 
nummerering av lokalitet i forekomsten 
Merknad: Er en del av FOREKOM_ID 
Eksempel: 1729001(01)01 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..R_LNR H2 
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5.3.13.21 omrNummer R_ONR 
nummerering av forekomsten (forekomstområdet) i kommunen 
Merknad: Er en del av FOREKOM_ID 
Eksempel: 1729(001)0101 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..R_ONR H3 
  

5.3.13.22 proveNummer R_PNR 
nummerering av prøvepunkt i forekomsten eller i lokaliteten 
Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 172900101(01) 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..R_PNR H2 
  

5.3.13.23 sisteBefaringsdato SISTBEFART 
dato for siste feltbefaring av forekomsten 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..SISTBEFART H8 
  

5.3.13.24 typeRastoffVirksomhet VIRKSOMHET 
angir type/status på eventuell aktivitet 
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 
.DEF  
..VIRKSOMHET H2 

   

 Prospektering  1 
 Røsking  2 
 Skjerp  3 
 Prøvedrift  4 
 Gruvedrift  5 
 Steinbrudd  41 
 Mulig fremtidig uttaksområde  42 
 Typelokalitet(er)  43 
 Grustak (massetak)  61 
 Utplanert massetak/endret arealbruk  62 
 Observasjonslokalitet  63 
 Leirtak  64 
 Torvtak  65 
 Naturlig grunnvannskilde  71 
 Borebrønn  72 
 Overvåkingsstasjon  73 
  

5.3.13.25 rastoffVolum VOLUM_M3 
gjennomsnittlig volum av råstoffregistreringen eller summen av alle registreringene i råstoffområdet 
Merknad: Volumet er målt i m3 og anslått med 50 % sannsynlighet. Angir areal multiplisert med gjennomsnittlig mektighet 
SOSI-navn syntaksdefinisjon 
.DEF  
..VOLUM_M3 H10 
  

5.3.14 Gruppeegenskaper 
posisjonskvalitet (KVALITET) 

5.3.14.1 posisjonskvalitet KVALITET 
beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen 
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SOSI-navn syntaksdefinisjon Egenskapsnavn 
.DEF  
..KVALITET * 

 

...MÅLEMETODE H2 målemetode 

...NØYAKTIGHET H6 nøyaktighet 

...SYNBARHET H2 synbarhet 

...H-MÅLEMETODE H2 målemetodeHøyde 

...H-NØYAKTIGHET H6 nøyaktighetHøyde 

...MAX-AVVIK H6 maksimaltAvvik
Denne egenskapen skal kompaktifiseres slik: 
..KVALITET <MÅLEMETODE> <NØYAKTIGHET> <SYNBARHET> <H-MÅLEMETODE> <H-NØYAKTIGHET> 
<MAX-AVVIK> 
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6 Referansesysteminformasjon 

6.1 Identifikatorinformasjon 
Tittel: 
SOSI-sekretariatet 
Organisasjon: 
Statens kartverk 
Link: 
www.statkart.no 
Identifikasjonskode: 
23 
Koderom: 
SYSKODE 
Kodeversjon  
 

6.2 Temporalt referanse-system  
Data ikke angitt 
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7 Kvalitet 
 
En eller flere delspesifikasjoner har ikke definert kvalitetskrav!  
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8 Datainnsamling 
Etableringen av databasen er blitt gjennomført fylkesvis ved hjelp av flybildetolkning, geologiske kart, annen relevant 
informasjon, feltkartlegging og prøvetaking. Databasen inneholder innenfor visse fastlagte kriterier med hensyn til mektighet 
og totale mengder, opplysninger om alle landets forekomster av sand, grus og pukk. 
 
Endring i driftsforhold og nye forekomster legges inn fortløpende ved oppdatering.  Anbefalt bruksmålestokk er 1:50.000. Der 
ØK er tilgjengelig er imidlertid dataene etablert i 1:5.000-1:50000. 
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9 Datavedlikehold 

9.1 Vedlikeholdsfrekvens  
irregulært 
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10 Presentasjonsinformasjon 

10.1 Referanse til presentasjonskatalog  
I forbindelse med oppdateringen er det utviklet en ny kart- og rapportserie med ressurskart i farger hvor forekomstene er 
klassifisert etter hvilken betydning de har som ressurs for bygge- og anleggsformål. 
 
Begrepene sand, grus, stein og blokk er basert på materialets kornstørrelse. Symbolene er standard for løsmassekart, temakart 
om byggeråstoff og i rapporter. 
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11 Leveranseinformasjon 

11.1 Identifikasjon av leveranseformat 
SOSI 

11.1.1 Leveranseformat 
Formatnavn  
SOSI 
Formatversjon  
4.0 
Produktspesifikasjon  
Data ikke angitt 
Filstruktur  
Data ikke angitt 
Språk  
Norsk 
Tegnsett  
8859part1 

11.1.2 Leveransemedium 
Leveranseenhet  
Geografiske områder 
Overføringsstørrelse  
Data ikke angitt 
Navn på medium  
cd/dvd, ftp-server 
Annen leveranseinformasjon  
Data ikke angitt 

11.2 Identifikasjon av leveranseformat 
Shape 

11.2.1 Leveranseformat 
Formatnavn  
Shape 
Formatversjon  
Data ikke angitt 
Produktspesifikasjon  
Data ikke angitt 
Filstruktur  
Data ikke angitt 
Språk  
Norsk 
Tegnsett  
8859part1 

11.2.2 Leveransemedium 
Leveranseenhet  
Geografiske områder 
Overføringsstørrelse  
Data ikke angitt 
Navn på medium  
cd/dvd, ftp-server 
Annen leveranseinformasjon  
Data ikke angitt 
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12 Tilleggsinformasjon 
Bakgrunnen for etableringen av Grus- og Pukkdatabasen var et initiativ fra Miljøverndepartementet 1978 for å opprette en 
nasjonal database over landets sand- og grusforekomster. I 1984 overtok Næringsdepartementet v/ Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) ansvaret for etablering og drift av Grus- og Pukkdatabasen. Miljødepartementet støttet arbeidet med 
etableringen økonomisk fram til 1995, da databasen var opprettet for hele landet.  
 
Etableringen ble gjennomført fylkesvis ved hjelp av flybildetolkning, geologiske kart, annen relevant informasjon, 
feltkartlegging og prøvetaking. Databasen inneholder innenfor visse fastlagte kriterier med hensyn til mektighet og totale 
mengder, opplysninger om alle landets forekomster av sand, grus og pukk. Det er lagt opp til en fylkesvis oppdatering av 
databasene hvert tiende år. 
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13 Metadata  
Det leveres metadata i henhold til ISO-standarden 19115 Geografisk informasjon - Metadata. 
 
 
-----dette er slutten på rapporten------ 
 


