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1 Innledning
Geotekniske datarapporter lages i forbindelse med grunnundersøkelser som bl.a. gjøres før og
under utbyggingsprosjekter. Rapportene har ikke en fast mal, selv om Eurokode 7 gir noen
retningslinjer for hva rapporten skal inneholde. De ulike dataleverandørene setter gjerne opp
rapporten på sin måte. En del ting går likevel igjen i rapporteringen, og dette notatet vil gi noen
eksempler på hvor man kan finne metadata, og noen andre parametre, i rapportene. Dette er
informasjon som er obligatorisk eller ønsket/frivillig innmeldt gjennom NADAGs registreringsløsning
på web (WebReg). Det er også ønskelig at selve rapporten(e) og ev. andre dokumenter knyttet til
prosjektet legges ved registreringen.
Det må også nevnes at den foretrukne måten for NADAG å ta i mot data på, er på GeoSuite-format
gjennom GeoSuite Toolbox. På denne måten får man levert fulle datasett, og data blir enklere å
gjenbruke i nye prosjekter for konsulenter og andre. Dersom det ikke er mulig å levere gjennom
GeoSuite Toolbox, kan registreringsløsningen WebReg benyttes.
Først i notatet kommer en kort beskrivelse av oppbyggingen av NADAGs datamodell, som er viktig
for å skjønne de ulike nivåene i dataene. Deretter gjennomgås de ulike nivåene, og hvor man kan
finne informasjon om disse i geotekniske rapporter. Eksempler på hvor man finner data er tatt fra
tilfeldig utvalgte rapporter fra konsulentselskap eller Statens vegvesen, og er kun ment som
illustrasjon.
Generell veiledning for bruk av NADAG WebReg finner du her:
https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/Notat_Datainnlevering_NADAG_WebReg.pdf
Informasjonsside om NADAG: https://www.ngu.no/emne/nadag
Der finnes også mer veiledningsmateriell.

Før du begynner registreringen:
•

Sjekk om rapporten/data allerede ligger i NADAG.

•

Statens vegvesen, NVE, Bane NOR og Statsbygg leverer sine data selv.

•

Kun data og vurderinger knyttet til geotekniske undersøkelser skal leveres.

•

For nye prosjekter: kontraktsfest gjerne at konsulentene leverer data via GeoSuite.

•

Start gjerne med nye/viktige rapporter og jobb dere bakover.
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2 NADAGs oppbygging
NADAG-modellen er basert på en datastruktur beskrevet i SOSI-standardene for Geovitenskapelige
undersøkelser og Geotekniske undersøkelser (SK 2011). I ett Geoteknisk undersøkelsesområde (GU)
kan det finnes flere borehull (GeotekniskBorehull, GB). Ett borehull (GB) kan bestå av flere
undersøkelser (GeotekniskBorehullUndersøkelse, GBU). Hver borehullsundersøkelse (GBU) har en
metode. I tillegg inneholder modellen lagring av rådata for de ulike metodene, dokumenter og
rapporter, tolkninger og enkle feltundersøkelser.

Datamodellen i NADAG er basert på
oppbyggingen av SOSI-standarden
for geotekniske undersøkelser (figur
modifisert fra SK 2011).

3 Geoteknisk undersøkelse (GU)
Geoteknisk undersøkelse, GU, kan sees på som prosjektområdet, og ofte representerer den
geotekniske rapporten hele dette området. Derfor er det på dette nivået man laster opp rapport og
andre vedlegg i registreringsløsningen.

3.1 Prosjektinformasjon
Alt dette står ofte på forsiden, og/eller på side 2 i rapporten (se figurer under):
•

Oppdragsgiver er den som har bestilt undersøkelsen.

•

Oppdragstaker er den som har utført undersøkelsen (borefirma/leverandør).

•

Prosjektnavn er et navn som identifiserer prosjektet. Dette kan være lignende rapportnavn,
men er ofte litt kortere. Prosjektnavn kan også være navnet på oppdraget. Man kan ev. lage et
selv som gjør det lett å gjenkjenne hva prosjektet handler om.
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•

Rapportnavn er tittelen på datarapporten. Kan inneholde ord som «datarapport». Skriv inn
navnet på selve datarapporten i feltet «Rapportnavn». (Dersom det er flere enn en datarapport
til GU, kan du lage en zip av disse før du laster de opp under «Rapport».) Du kan laste opp flere
rapporter/dokumenter, f.eks. vurderingsrapport, under Andre vedlegg. Der kan du laste opp så
mange filer du vil, uten å lage zip av disse.

•

Rapportdato er datoen datarapporten ble utgitt.

•

RapportID kan være en kombinasjon av tall og bokstaver, for datarapporten.
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3.2 Stedfestelse av GU (prosjekt)
3.2.1 Koordinat som representerer GU
Selve koordinaten som representerer GU finner du ikke i rapporten, men du kan lage et
representativt punkt ved å se på kartet i rapporten og f.eks. lage et punkt i midten av alle boringene.
Har du koordinatene til borehullene (se beskrivelse senere), kan du også velge et av borehullene og
la koordinatene til denne være det representative punktet. Dersom du registrerer borehull i GU,
behøver du ikke levere representativt punkt for GU.
I registreringsløsningen kan du enten legge inn koordinatene til punktet, eller du kan i stedet tegne
et punkt direkte i kartet. Om du på forhånd digitaliserer en shapefil med en polygon for prosjektet,
kan den også lastes opp i løsningen.
Representasjonskvalitet beskriver kvaliteten på angitt område for GU. Denne velger du basert på
hvilken type stedfestelse av GU du har gjort.

3.2.2 Koordinatsystem for grunnriss gitt i datarapporten
Koordinatsystemet for grunnriss for datasettet (hele GU) kan stå nokså tidlig i rapporten, f.eks. på
denne måten:
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I andre tilfeller kan det stå under et kapittel som f.eks. «Feltundersøkelser», eller i borepunktliste
som vedlegg i rapporten.
For grunnriss er gyldige koordinatsystem for innlevering til NADAG EUREF89/UTM sone 32-36 og
WGS84/UTM sone 32-36. Dersom data finnes i andre koordinatsystem må data transformeres.
Dersom man ikke finner informasjon om koordinatsystem kan man kontakte oppdragstaker
(borefirma/ leverandør) for å få vite det, f.eks. den som har laget rapporten. Ofte står det navn på
hvem som har utarbeidet rapporten på første eller andre side.

3.2.3 Koordinatsystem for høyde gitt i datarapporten
Koordinatsystemet for høyde gjelder for hele GU, og må oppgis dersom man fyller ut høydene i
terrenget der boringene startet. Informasjon om hvilket koordinatsystem som er brukt, kan stå
under et kapittel som f.eks. «Feltundersøkelser», eller i borepunktliste som vedlegg i rapporten. Se
eksempel i kap. 4.1.
Dersom man ikke finner informasjon om dette kan man kontakte oppdragstaker (borefirma/
leverandør) for å få vite det, f.eks. den som har laget rapporten. Ofte står det navn på hvem som
har utarbeidet rapporten på første eller andre side.
Det er bare høydesystemene NN54 og NN2000 som er godkjent for levering til NADAG. Dersom data
finnes i andre koordinatsystem enn de som er gyldige, må data transformeres.

4 GeotekniskBorehull, GB og GeotekniskBorehullUndersøkelse, GBU
4.1 GeotekniskBorehull, GB
•

Nøyaktighet for Grunnriss og Høyde, Målemetode for Grunnriss og Høyde (stedfestelsesnøyaktighet) kan være vanskelig å finne informasjon om, og er derfor ikke påkrevd. Men dersom
informasjon om dette finnes i rapporten, er det nyttig å ta med, og gir større verdi til datasettet.
Informasjon om dette kan stå under et kapittel som f.eks. «Feltundersøkelser».
Som regel vil disse være de samme for alle GB og GBU i en GU. Fyll gjerne ut disse før du fyller
ut informasjon om borehullene, slik at de blir gjeldene for alt i prosjektområdet. Dersom
enkeltborehull/enkeltborehullsundersøkelser har en annen stedfestelsesmetode/-nøyaktighet,
kan dette endres på hver enkelt GB/GBU.
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•

Borenr. kan man finne i en liste over boringene som er gjort, ved siden av symbolet for boringen
på kartet i rapporten, og/eller på boreprofilet.

•

Boringers XY-koordinat og Høyde (Z) (terrenghøyde der boringen startet) kan man finne i en
liste i rapporten (se figurer under). Terrenghøyden kan også stå på selve boreprofilet. Dersom
liste mangler i rapporten, og undersøkelsene er ganske nye, kan man høre om konsulenten vil
sende koordinatene. I verste fall må man digitalisere fra kartet i rapporten. Som oftest vil GBU
ha samme XY-koordinat som den GB den/de tilhører, men er de forskjellige kan man legge inn
nye koordinater.

•

Boredato for hver enkelt boring kan stå i listen sammen med koordinatene, eller det kan stå på
selve boreprofilet.
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•

Kvikkleirepåvisning registreres på selve borehullet, men kommer egentlig fra en eller flere
metoder (GBU) som gjøres i hvert enkelt borehull. Hvis det er funnet kvikkleire er dette viktig
informasjon. Dersom det er fylt ut «Sikker dvs. påvist kvikk» eller «Antatt kvikk» i feltet
kvikkleirepåvisning, vil dette borehullet markeres når «Kvikkleirefilteret» skrus på i NADAGs
kartinnsyn. Utfylling av dette feltet kan gjøres ved at man finner informasjon om dette i
rapporten (se figurer under), eller, hvis man har kompetanse, tolker dette selv fra datasettet.
Man bruker kodeliste for dette:
o Antatt kvikk: hvis sonderinger indikerer at det trolig er kvikkleire her.
o 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.
o Usikker: hvis sonderinger indikerer at det kan være kvikkleire her, men ikke er helt sikker.
o Antatt ikke kvikk: data indikerer at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale.
o Ikke vurdert: det er ikke gjort vurderinger knyttet til kvikkleire eller sprøbruddmateriale.
Dersom man ikke vil legge til denne informasjonen på borehullet, lar man bare feltet stå tomt.
Man kan ev. bruke beskrivelsesfeltet.
Sprøbruddmateriale har omrørt skjærfasthet mindre eller lik 2 kPa. Kvikkleire er en type
sprøbruddmateriale, med omrørt skjærfasthet mindre eller lik 0,5 kPa. I «Kvikkleirefilteret» i
NADAGs kartinnsyn, vil borehull bli markert dersom det er levert informasjon om
påvist(sikker)/antatt kvikkleire eller sprøbruddmateriale.
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Siden resultater fra laboratorietester er så viktige, kan det spesielt i nyere rapporter finnes
mange sider med resultater fra disse (f.eks. måleverdier).
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Geotekniske metoder
Geotekniske metoder hører til under GBU, men for hvert borehull (GB) i registeringsløsningen legger
man til den/de metode(r) som er benyttet. Når man har lagt inn metoden(e) for hvert borehull (GB),
kan man på neste side i registreringsløsningen (skjema for GBU) fylle ut informasjon om hver
metode.
Geoteknisk metode er det som kjennetegner hver GBU. Det finnes mange geotekniske metoder,
hovedskillet er mellom sonderinger og prøvetakinger. Metoden er viktig å angi for å kunne tolke
data på riktig måte. Man velger metode(r) fra en kodeliste i registreringsløsningen. I rapporten kan
man finne den geotekniske metoden flere steder (se figurer under), f.eks. i lista sammen med
koordinatene til borehullet, på kartet i rapporten og/eller på selve boreprofilet. Det skal i rapporten
være en oversikt over hva symbolet på kartet/boreprofilet betyr, ev. kan man se i NGFs melding nr.
2 (NGF 2011, s. 37). Metode kan i rapporten også kalles «Type grunnundersøkelse». I vedlegg 1 er
standard-vedlegget til Statens vegvesens geotekniske rapporter. Dette gir oversikt over metoder,
tegningssymboler, tolkning m.m.
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De vanligste metoder med forkortelser er gitt her:
Navn i NADAG
(SOSI)

Vanlige
forkortelser/
navn

Dreietrykksondering
Dreiesondering

Hører til under
metodegruppe

Kommentar

DRT, DT

Statisk
sonderingsmetode

Kan indikere kvikkleire og dyp til
berg.

DR

Statisk
sonderingsmetode

Ikke så vanlig å bruke i våre dager,
men finnes i en del eldre rapporter.

Dynamisk
sonderingsmetode

Ikke så vanlig å bruke i våre dager,
men finnes i en del eldre rapporter.

Enkel sondering

Symbol

Trykksondering

CPT, CPTU

Insitu test

Kan i noen tilfeller indikere
kvikkleire.

Totalsondering

TOT, Total

Kombinasjonsonderingsmetode

Kan indikere kvikkleire. Kan påvise
dyp til berg (dersom det bores i
berget).

Kombinasjonsonderingsmetode

Kan påvise dyp til berg (dersom det
bores i berget).
Det kan være forskjellige metoder i
prøvetaking og prøveserie, sjekk
beskrivelse i rapporten.

Fjellkontrollboring
Stempelprøve

PR, Prøve,
Prøveserie,
Sylinderprøve

Prøvetaking

Vingeboring

VB, Ving

Insitu test

Poretrykksmåling

PZ, Pore

Insitu test
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4.2 GeotekniskBorehullUndersøkelse, GBU
Man fyller ut hvilke metoder som er benyttet i skjema for GB, men info om hver metode fylles i
skjema for GBU (se over).
Som regel har GeotekniskBorehullUndersøkelser (GBU) samme koordinater som det borehullet (GB)
den/de tilhører. Hvis de har andre koordinater o.l. har man mulighet til å legge inn dette i løsningen.
I noen tilfeller har GBU et eget nr. (Undersøkelsesnr.), dette kan i så fall være listet sammen med
borenr.
Ofte vil stedfestelsesnøyaktighet være den samme for alle GB og GBU i en GU. Dersom det likevel
er en eller flere GB/GBU som har annen stedfestelsesnøyaktighet, kan man på hver GB/GBU endre
dette.
Når det gjelder borelengder, finnes det flere av disse i geotekniske rapporter. Den viktigste er «Boret
lengde», og det er kun denne som er påkrevd. De andre borelengdene er likevel viktige dersom det
finnes informasjon om dette, og er en fordel om man melder inn. Verdier i «Boret lengde til berg»
brukes i filteret «Dyp til fjell» i NADAGs kartinnsyn, og borehullet vil markeres dersom man har
antatt eller påvist dyp til fjell i boringen. Figuren under viser prinsippskisse for de ulike
borelengdene.
•

Boret lengde er den totale borelengden i løsmasser og ev. berg (angis i meter). I rapporten kan
man finne boret lengde flere steder (se figurer under), f.eks. i lista sammen med koordinatene
til borehullet og/eller på selve boreprofilet.
”Boret lengde” er en obligatorisk egenskap. I noen tilfeller kan det vise seg å være fjell i dagen
der man hadde planlagt et borehull. Denne informasjonen er nyttig å videreformidle, og Boret
lengde (og Boret lengde til berg) kan da settes lik 0 m. Man kan i tillegg bruke kommentarfeltet.
NB! Dersom det er flere GBU i en GB vil disse som regel ha ulik boret lengde, så pass på at riktig
lengde blir fylt ut for de ulike metodene!
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•

Boret lengde til berg er lengden som er boret ned til antatt eller sikkert fjelldyp (angis i meter).
I rapporten kan man finne Boret lengde til berg flere steder (se figurer under), f.eks. i lista
sammen med koordinatene til borehullet og/eller på selve boreprofilet.

•

Boret lengde i berg er den lengden som er boret i selve fjellet. Det er bare noen få typer
sonderinger som kan bore i fjellet (f.eks. bergkontrollboring og totalsondering), så det er bare
når disse metodene er benyttet at man kan fylle ut verdier her (angis i meter). I rapporten kan
man finne Boret lengde i berg flere steder (se figurer under), f.eks. i lista sammen med
koordinatene til borehullet og/eller på selve boreprofilet.

•

Dybde grunnvannsstand er dyp ned til målt grunnvannsstand (angis i meter). Data kan komme
fra f.eks. poretrykksmåling, grunnvannsmåling, hydraulisk test. I rapporten kan man finne
informasjon om grunnvannsstand flere steder, f.eks. i liste sammen med annen boreinformasjon
eller på selve boreprofilet. På boreprofilet kan det stå som et symbol. Sjekk i så fall tegnforklaring
som gjerne er en egen side i rapporten.

•

Avslutning av boring / Stoppkode angir årsak til avslutning av borehullsundersøkelsen (GBU),
og man benytter en kodeliste for dette. I rapporten kan man finne informasjon om stoppkode
eller avslutning av boring flere steder, f.eks. i en liste sammen med annen boreinformasjon eller
på selve boreprofilet. På boreprofilet kan det stå som tekst, eller som symbol. Sjekk i så fall
tegnforklaring som gjerne er en egen side i rapporten. Dersom kode er benyttet i rapporten (i
stedet for tekst), er det ofte SOSI-kode – og det benytter NADAG. Sjekk at riktige/samme koder
blir benyttet ved å sammenligne NADAGs kodeliste med kodelista i rapporten. Stoppkoden som
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brukes dersom man ikke har stoppet mot noe fast, men bare avsluttet boringen, er «Sondering
avsluttet uten stopp (kode 90)». Se også vedlegg 1.

Stoppkode i
NADAG WebReg
Boring til antatt berg

SOSIkode
93

SOSI-navn

Definisjon/Forklaring

AntattBerg

Kode for avslutning av boring i antatt
berg.
Kode for avslutning av boring i antatt
stein eller blokk.
Kode for avslutning av boring ved brudd
i borstang eller borspiss.

Stopp mot antatt
stein eller blokk
Avbrutt pga brudd i
borstang eller
borspiss
Boret ønsket dybde i
berg

92

AntattSteinBlokk

95

BruddBorstangSpiss

94

DybdeIBergOppnådd

Sondering avbrutt
pga material eller
maskinfeil
Sondering avbrutt

96

MaterialEllerMaskinFeil

97

SonderingAvbrutt

Sondering avbrutt
fast grunn
Sondering avsluttet
uten stopp
Uspesifisert

91

SonderingAvbruttFastGrunn

90

SonderingAvsluttetUtenStopp

0

Uspesifisert

Kode for avslutning av boring ved oppnådd ønsket boredybde i berg. Normalt
3 m i berg for sikker bergpåvisning.
Kode for avslutning av boring ved feil på
borustyr.
Kode for avslutning av boring ved
avbrutt sondering.
Kode for avslutning av boring i fast
grunn.
Kode for avslutning av sondering uten
stopp.
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4.3 Filvedlegg
Vi ønsker at man sender med flest mulig vedlegg til leveransen. Man kan laste opp filer til de ulike
nivåene i datasettet/prosjektet:
•

GU-nivå
- Selve datarapporten. Dette er det viktigste vedlegget.
- Andre vedlegg: vurderingsrapport, andre dokumenter som gjelder hele prosjektet.

•

GB-nivå: PDF-fil med samlede data for hele GB (f.eks. sammensatte profiler).

•

GBU-nivå: PDF-fil med sonderingsprofiler, labresultater o.l.

Når man leverer f.eks. sonderingsprofiler eller resultater fra lab på GBU, vil man kunne åpne disse
direkte i kartinnsynet til NADAG. Dette er nyttig for å få en rask oversikt over grunnforholdene, uten
å måtte laste ned rapporten først.

5 Kontaktinfo
Ta kontakt dersom det er spørsmål knyttet til NADAG, f.eks. til levering av data. Om dere allerede
har en database for deres grunnundersøkelser som dere ønsker å tilpasse for innlegging i NADAG,
kan vi gi råd om hvordan dette kan gjøres.
NADAG driftes av Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Postadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim
Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim
Telefon: 73 90 40 00

Kontaktpersoner for NADAG:
Inger-Lise Solberg: inger-lise.solberg@ngu.no (faglig)
Bobo Nordahl: bobo.nordahl@ngu.no (teknisk)
nadag@ngu.no

6 Referanser
SK: Statens kartverk 2011: SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0. Fagområde: Geotekniske
undersøkelser. Juli 2011.
www.statkart.no/Documents/Standard/SOSIstandarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/Geot
ekniskeUnderskelser_v40.pdf
NGF 2011: Veiledning for symboler og definisjoner i geoteknikk. Identifisering og klassifisering av jord. Norsk
geoteknisk forening. http://www4.databasehuset.no/ngf/wp-content/uploads/2015/03/2_NGF-ny-melding-2endelig-utgave-2011-12-04-med-topp-og-bunntekst-Alt-3.pdf
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7 Vedlegg: Statens vegvesens standard-vedlegg til geotekniske
rapporter
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