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HVORDAN FINNE 
INFORMASJON I 
GEOTEKNISKE RAPPORTER 
SOM SKAL FYLLES UT I 
NADAG WEBREG?



Veiledningen om 
bruk av NADAG 
WebReg bør 
gjennomgås først



Geotekniske datarapporter

• Datarapporter lages i forbindelse med grunnundersøkelser 
som bl.a. gjøres før og under utbyggingsprosjekter. 

• Rapportene har ikke en fast mal. De ulike dataleverandørene 
setter gjerne opp rapporten på sin måte. 

• Eksemplene som følger er tatt fra tilfeldig utvalgte rapporter 
fra konsulentselskap eller Statens vegvesen, og er kun ment 
som illustrasjon. 



Geotekniske grunnundersøkelser

Sondering

For eksempel:

‐ Dreietrykksondering

‐ Totalsondering

‐ Trykksondering (CPTU)

Kan indikere kvikkleire

Foto: IL Solberg



Geotekniske grunnundersøkelser

Prøvetaking med ulike tester i laboratorium

Foto: TE Helle

Kan påvise

kvikkleire

Foto: TE Helle



Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull



Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersøkelse 
= prosjektområde 

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk 
BorehullUndersøkelse



GU
Geoteknisk Undersøkelse = prosjektområde 



Oppdragsgiver

Rapportnavn

Rapportdato

RapportID

Oppdragstaker

Prosjektnavn

GU



GU

Prosjektnavn RapportID

Oppdragsgiver Oppdragstaker

Rapportnavn



Rapporter med data står det ofte 
grunnundersøkelser og/eller datarapport på.

Kun 1 fil

GU

Rapport = Datarapport

Dersom det er flere datarapporter kan de zip-es og lastes opp



Rapporter det står vurderingsrapport, 
stabilitetsberegninger e.l. på kan inneholde 
grunnlagsdata, men mest beregninger o.l. 

Angi dokumenttype

Mange filer kan legges inn

GU

Andre vedlegg



• Legg gjerne ved alle ferdige rapporter, samt andre relevante dokumenter.

• Dersom man ikke kan levere selve rapportfila bør Rapportnavn, RapportID
og Rapportdato likevel fylles ut.

GU



GU

Dersom man ikke finner informasjon om koordinatsystem 
bør man kontakte oppdragstaker (borefirma/leverandør).



GU

Lag et representativt punkt ved å se på kartet i 
rapporten og sett et punkt i midten av alle 
boringene.

Har du koordinatene til borehullene kan en av disse 
koordinatene være det representative punktet. 

Dersom du registrerer borehull til en GU, behøver 
du ikke levere representativt punkt for GU. 



GB
Geoteknisk Borehull



Stedfestelsesnøyaktighet

GB

Informasjon om koordinatsystem og stedfestelsesnøyaktighet kan stå tidlig i 
rapporten, i et eget kapittel, eller sammen med koordinatliste for borehull.



Koordinater

GB

Borenr.



GB

GBU«Geoteknisk metode» hører egentlig til under GBU.

Alle metoder (GBU) brukt i én GB legges inn.

Metode

Eksemplet over:
10 GB med 1 GBU
2 GB med 2 GBU
1 GB med 3 GBU



GB

GBU«Geoteknisk metode» hører egentlig til under GBU.

Alle metoder (GBU) brukt i én GB legges inn.

Metode

Eksemplet over:
10 GB med 1 GBU
2 GB med 2 GBU
1 GB med 3 GBU



Info om 

metode

Høyde i 
terrenget 
der 
boringen 
startet

Borenr.

Borenr.

GB
Boreprofil



GB
Kvikkleire

Kodeliste:

• Antatt kvikk: hvis sonderinger indikerer at 
det trolig er kvikkleire her. 

• Sikker dvs. påvist kvikk: hvis det er tatt 
opp prøver som er testet i laboratorium og 
som påviser kvikkleire. Denne koden kan 
kun brukes for dette tilfellet. 

• Usikker: hvis sonderinger indikerer at det 
kan være kvikkleire her, men ikke er helt 
sikker. 

• Antatt ikke kvikk: data indikerer at det 
ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale. 

• Ikke vurdert: det er ikke gjort vurderinger 
knyttet til kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale. 



Antatt kvikkleire 

siden det er tolket

fra sondering

GB
Kvikkleire



Påvist kvikkleire

fra testing på 

prøver i lab

→ sikker

Boredato

GB

Borenr.

Kvikkleire
Skjema fra lab (prøvetaking)



Info om 

kvikkleire

GB
Kvikkleire



GBU
Geoteknisk BorehullUndersøkelse



3 ulike borelengder å 
holde styr på

Totalt dyp av boring = Boret lengde

GBU

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



Boret lengde

Boret lengde = total lengde

Må derfor legge sammen for Løsm og Fjell

GBU



GBU

Boret 

lengde til 

(antatt) berg

Boret lengde

Info om avslutning av boring



GBU
Kart

To metoder i samme borehull, 

dvs. 2 GBU i 1 GB



GBU

Terrengkote (høyde, moh.)

~ betyr avsluttet i løsmasser

Hvis verdi: fjellkote (moh.)

Boret lengde 

i løsmasser

Bornr.

Metode

Kart



For alle lengder: pass på 

om rapporten oppgir i 

meter eller moh.

GBU

Boret lengde 

til (antatt) berg



Info om stoppkoder 

og egenskaper

GBU
Stoppkode

Avslutning av boring / Stoppkode angir årsak til avslutning av borehullsundersøkelsen (GBU)



Stoppkode

NB! Bruk kun stoppkodenr. hvis de er definert i 

rapporten. Nummer kan ha forskjellig betydning 

i ulike system.

GBU
Stoppkode



* Når man har boret ca. 3 m inn i berggrunnen → sikker bergpåvisning

(F.eks. Totalsondering og Bergkontrollboring)

GBU

*

Stoppkode



*     Når man har nådd antatt bergoverflate

** Når man har nådd stein, blokk eller noe fast, men ikke tror det er bergoverflate

*** Når man har avsluttet boringen (i løsmasser) i ønsket dybde (Dreietrykksondering, Trykksondering m.fl.)

*

***

**

**

GBU
Stoppkode



GBU

Undersøkelsesnr. her er «1» eller «2»



GBUDe vanligste geoteknisk metoder med forkortelser



Veiledning:
https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/Notat_V
eiledning_NADAG_GeotekniskeRapporter.pdf

Mer informasjon om metoder, 

om symboler på kart og 

boreprofiler m.m.

Foto: IL Solberg

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

