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Grus-, pukk- og 
steintipp- 
databasen

Verktøy for forvaltning av byggeråstoffer 

Grus-, pukk og steintippdatabasen er et digitalt kart- og registersystem 
over de fleste grus-, pukk- og steintippforekomster 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.

I Norge har vi tradisjonelt betraktet sand, grus og pukk som ubegrensede 
ressurser. Nå ser vi stadig oftere at denne oppfatningen kolliderer med 
økonomiske, byggetekniske og miljømessige hensyn. Dermed har vi fått et 
økende behov for verktøy som både gir oversikt og detaljkunnskap om  
ressursene som omgir oss. Grus-, pukk og steintippdatabasen og fylkesvise  
ressursregnskap er slike verktøy.

Hvordan finne fram til databasen

På NGUs hjemmesider www.ngu.no finnes flere innganger til 
databasen ved å velge «Kart og data». Mer utfyllende informa-
sjon om sand, grus og pukk som tema, finnes også på  
www.ngu.no/grusogpukk 

Hvordan søke i databasen 

Det er mulig å søke i databasen via kart eller direkte søk mot 
faktadata 
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KONTAKT
Rolv Dahl  E-post:  Rolv.Dahl@ngu.no 
Lagleder   Telefon:  73 90 43 08

Eyolf Erichsen  E-post:  Eyolf.Erichsen@ngu.no 
Forsker  Telefon:  73 90 41 63

Kartsøk mot databasen («Vis kart»)

Når du søker i kartet, kan du zoome eller velge fylke og  
kommune. Ved å klikke på en forekomst på kartet får man  
opp faktainformasjon om forekomsten. En kan også skifte  
mellom type kart «Ressurskart» eller kart med  «Verdivurdering 
av grus-, pukk- og steintippforekomster».

Søke i database

Ved søk etter faktainformasjon benyttes 
fylke og kommune som søkekriterier. Det 
er laget lands- og fylkesoversikt over  
nasjonalt og regionalt viktige forekomster. 
For kommuner som er blitt oppdatert/ 
ajourført er det laget en samlet ressurs-
oversikt over byggeråstoffsituasjonen. 
For noen kommuner er det også laget 
oversikt over uttak og forbruk av sand, 
grus og pukk. Forekomstene i databasen 
er klass ifisert med hensyn til viktighet som 
ressurs. For noen kommuner er det også 
produsert trykte ressurskart som kan lastes 
ned. For alle forekomster kan det lastes 
ned bilder og detaljinformasjon om den 
enkelte forekomsten.

Dersom du vil ha mer informasjon eller 
finner feil/mangler i forbindelse med  
Grus-, pukk og steintippdatabasen,  
vennligst kontakt NGU v/ Eyolf Erichsen. 


