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Levering av data til NADAG



Levering av data

• To muligheter:

– GeoSuite Toolbox

– WebReg



Levering av data

• To muligheter:

– GeoSuite Toolbox

– WebReg

• Dersom du bruker programvaren GeoSuite

• Dersom data er på GeoSuite-format

• Veiledning finnes på NADAGs nettsider:

http://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/Levering_av_data_til_NADAG.html

Primært for konsulenter



Levering av data

• To muligheter:

– GeoSuite Toolbox

– WebReg Dersom data er «analoge» rapporter (pdf o.l.)

Primært for kommuner



Levering av data

Vår anbefaling:

Nye data/nye oppdrag:

• Sikre leveranse til oppdragsgiver og NADAG gjennom kontrakter, 
levering fortrinnsvis via GeoSuite Toolbox



Levering av data

Vår anbefaling:

Data i arkiv/gamle data:

• Hvis mulig gjøre avtale om at gamle data som finnes på GeoSuite-
format leveres av konsulenter gjennom GeoSuite Toolbox

• Levere via WebReg

‐ Start med de nyeste/viktigste rapportene og jobb dere bakover



Levering av data

Data fra disse oppdragsgiverne blir i hovedsak levert av dem selv:

• Statens vegvesen

• NVE

• Bane NOR

• Statsbygg

→ Start med oppdrag dere har bestilt fra konsulenter



Levering av data

Før du begynner…

…sjekk hva som allerede ligger i NADAG

http://geo.ngu.no/kart/nadag



Oppbygging av NADAG



Oppbygging

• Datamodellen er 
basert på SOSI-
standarden for 
geotekniske 
undersøkelser



Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull



Oppbygging

GBU = Geoteknisk 
BorehullUndersøkelse:

I ett borehull (GB) kan 
det gjøres en eller flere 
undersøkelser (metoder)



Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = 
prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk 
BorehullUndersøkelse



Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse 
= prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk 
BorehullUndersøkelse:

NADAG 

kartinnsyn

Grønt polygon



Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse 
= prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk 
BorehullUndersøkelse:

NADAG 

kartinnsyn

Blått punkt



Oppbygging

• NADAG kan ta imot og vise data av ulik detaljeringsgrad,

men jo mer innhold, jo mer nyttig.

• Alle data i NADAG er fritt tilgjengelige for alle.



Utfylling av skjema



Logg inn i NADAG WebReg
https://registrer.nadag.ngu.no

Egen veiledning for dette





Sjekk hva som allerede ligger i NADAG
http://geo.ngu.no/kart/nadag

http://geo.ngu.no/kart/nadag


Det er 2 eller 4 steg som skal fylles ut:

• Hvis man bare skal levere datarapporten (GU): 2 steg

• Hvis man også vil levere boredata (GB og GBU): 4 steg



Løsningen er basert på NADAGs oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk BorehullUndersøkelse

GU GB GBU



Løsningen er basert på NADAGs oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk BorehullUndersøkelse

GU GB GBU



Hele GU



Administrativ informasjon 
om prosjektet

Hele GU



Administrativ informasjon 
om prosjektet

Intern ID er kommunens 
egen ID, f.eks. saksnr. 

Hele GU



Geoteknisk datarapport

Andre vedlegg som gjelder 
hele prosjektet/GU

Hele GU



Beskrivelse

Hele GU



Husk å lagre!

Hele GU



Eksempel på utfylling

Hele GU

Datarapport_Skien.pdf



Hele GU



Velg koordinatsystem som 
oppgis i datarapporten

Hele GU



Dersom du ikke skal levere GB og GBU, 
må du stedfeste GU

Hele GU



Sett et punkt i kartet som 
representerer GU…

Hele GU



…eller skriv inn en koordinat 
som representerer GU…

Hele GU



…eller lag på forhånd en polygon 
(shapefil (zip)) som dekker hele GU

Dersom du leverer shapefil for GU vil 
denne vises i NADAGs kartinnsyn

Hvis du i tillegg leverer GB og GBU 
må disse ligge inni denne polygonen

Hele GU



Sjekk om kommune/ 
fylke stemmer

Hele GU



Ikke glem Representasjonskvalitet

Hele GU



Hele GU

Blir valgt automatisk av 
systemet hvis man legger til GB



Hele GU

For shapefil og uten GB



Hele GU

For representativ punkt, 
velg Representasjonskvalitet 
avhengig av størrelsen til 
prosjektområdet



Husk å lagre!

Hele GU



Dersom man ikke vil levere GB 
og GBU, kan man nå gå til 
Innsending, og sende 
prosjektet til NADAG.

Alle obligatoriske felt må være 
fylt ut før man kan sende inn.

Hele GU



Løsningen er basert på NADAGs oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk BorehullUndersøkelse

GU GB GBU



GB



Hvor nøyaktig er stedfestelsen av borehullene (GB)?

Skriv inn målemetoder og nøyaktighet som gjelder 
alle eller de fleste boringene

GB



Nå kan du legge til 
borehullene (GB)

GB



Stedfestelse av 
borehullet

GB



Velg alle
boremetoder (GBU) 
som er benyttet i 
denne GB

Du kan scrolle i 
lista, eller søke ved 
å begynne å skrive

GB

GBU



Velg alle
boremetoder (GBU) 
som er benyttet i 
denne GB

Du kan scrolle i 
lista, eller søke ved 
å begynne å skrive

GB

GBU

Flere metoder kan 
altså hakes av



Finnes det 
informasjon 
om kvikkleire?

GB

NB! Sjekk 
veiledning for 
utfylling av 
denne
https://www.ngu.no/u
pload/Kart_og_data/n
adag/Notat_Veiledning
_NADAG_Geotekniske
Rapporter.pdf



Hvis du trenger 
å endre 
stedfestelses-
nøyaktighet for 
denne GB

GB



Obligatoriske felt må fylles 
ut før du kan trykke her

GB



Her er det lagt 
til 3 GBer

GB



Man kan se på informasjonen 
man har lagt inn, og redigere 
ved behov

GB



Legg til alle borehull med tilhørende 
metoder som finnes i prosjektet

GB



Løsningen er basert på NADAGs oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk BorehullUndersøkelse

GU GB GBU



GBU



1

2

3

Vi la inn 3 borehull (GB) og 
de finner vi igjen her –
sammen med de metodene 
(GBU) vi la inn

GBU



Fyll inn informasjon 
for hver GBU

GBU



3 ulike borelengder 
å holde styr på

Obligatorisk å fylle inn:
Boret lengde = Totalt dyp av boring

NB! Metodene i en 
GB vil som regel ha 
ulike borelengder

GBU



Metoden bestemmer om 
man har lov til å fylle inn 
«Boret lengde i berg»

GBU



Validering: sjekker om 
regnestykket går opp

GBU



Stoppkode: hvordan 
sonderingen ble avsluttet

GBU



Stoppkode: hvordan 
sonderingen ble avsluttet

GBU



Last gjerne 
opp fil for 
boreprofil 
(pdf)

GBU



Hvis du trenger 
å endre 
koordinater eller 
stedfestelses-
nøyaktighet for 
denne GBU

GBU



Husk å lagre 
når du har fylt ut informasjon

GBU



Innsending



Denne siden oppsummerer 
det meste av det man har 
fylt ut for GU, GB og GBU



I kartet vises GU (grønn) og 
GB (blå) som er lagt inn

Kontroller at det ser riktig 
ut før du sender inn



Send til NADAG

Alle obligatoriske 
felt må være fylt ut





Under arbeid
og

Innsendt



Når man lagrer en GU man har startet på, 
havner den i «Under arbeid». 

Her blir GU liggende til man er klar til å 
sende den inn.



Alle GU man har sendt 
inn til NADAG ligger i 
«Innsendt/Publisert»



Hvis man trykker på en 
GU man har sendt inn…



…åpnes en oppsummering av GU



Hvis man ser at noe må 
endres, eller man vil legge til 
noe, kan man trykke 
«Rediger». 

GU må da først være godkjent 
hos NGU for å kunne åpnes, 
og knappen vil da være blå.



Hvis man ser at noe må 
endres, eller man vil legge til 
noe, kan man trykke 
«Rediger». 

GU må da først være godkjent 
hos NGU for å kunne åpnes, 
og knappen vil da være blå.

NB! Knappen vil ikke bli grå 
igjen. Dersom du sender inn 
et redigert skjema bør du ikke 
sende inn flere endringer før 
det sist innsendte vises i 
NADAGs kartinnsyn.



Når du redigerer i et allerede 
publisert prosjekt kan du ikke 
mellomlagre slik du kan under 
førstegangsregistrering. 
Du må derfor gjøre ferdig alle 
endringer før du trykker «Send 
til NADAG».

Om du avbryter en redigering 
vil ikke data du har sendt inn 
tidligere gå tapt.



Vedlegg



Rapporter og andre dokumenter må gjerne leveres:

• GU-nivå:

- Datarapport

- Andre vedlegg: vurderingsrapport, andre dokumenter som

gjelder hele prosjektet

• GB-nivå: samlede data for hele GB (f.eks. sammensatte profiler)

• GBU-nivå: sonderingsprofiler, labresultater o.l.

Filvedlegg



Rapporter og andre dokumenter må gjerne leveres:

• GU-nivå:

- Datarapport

- Andre vedlegg: vurderingsrapport, andre dokumenter som

gjelder hele prosjektet

• GB-nivå: samlede data for hele GB (f.eks. sammensatte profiler)

• GBU-nivå: sonderingsprofiler, labresultater o.l.

Filvedlegg

Viktigst



Rapporter og andre dokumenter må gjerne leveres:

• GU-nivå:

- Datarapport

- Andre vedlegg: vurderingsrapport, andre dokumenter som

gjelder hele prosjektet

• GB-nivå: samlede data for hele GB (f.eks. sammensatte profiler)

• GBU-nivå: sonderingsprofiler, labresultater o.l.

Filvedlegg

Bra å ha med

http://geo.ngu.no/kart/nadag



Diverse

• Adminside for bruker
• Hjelpeside
• Varsler og Feilmeldninger



En innlogging varer fram til mandag 
morgen, da må du logge inn på nytt 
(men du trenger ikke ny godkjenning)





Eksempler på Varsler og Feilmeldninger



GU er levert som polygon (shapefil) men GB er blitt plassert i en annen 
kommune enn GU:

Eksempler på Varsler og Feilmeldninger

GU er levert som polygon 
(shapefil) men GB er blitt 
plassert utenfor polygonen:



Ved opplasting av shapefil:
Noe er feil med fila, f.eks. æøå i filnavnet.

Eksempler på Varsler og Feilmeldninger



Eksempler på Varsler og Feilmeldninger

Fyll inn obligatoriske felt



Eksempler på Varsler og Feilmeldninger

Her kan du også få «mykt varsel» dersom ikke regnestykket er riktig

15-14 ≠ 3



Eksempler på Varsler og Feilmeldninger

Obligatoriske felt 
mangler innhold



Veiledning:
https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/
nadag/Notat_Datainnlevering_NADAG_Web
Reg.pdf



Se egen veiledning:
Finn informasjon i geotekniske 
rapporter som skal fylles ut i 
NADAG WebReg

Veiledning:

https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data

/nadag/Notat_Veiledning_NADAG_Geot

ekniskeRapporter.pdf

https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/Notat_Veiledning_NADAG_GeotekniskeRapporter.pdf


Informasjonsside om NADAG: 

https://www.ngu.no/emne/nadag

Kontakt:

nadag@ngu.no

https://www.ngu.no/emne/nadag

