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Grunnundersøkelsesdatabasen GUDB 

Statens vegvesens grunnundersøkelsesdatabase har vært operativ siden sommeren 
2015. Den er basert på innebygde funksjoner i Novapoint, og undersøkelsene 
legges på en Quadri-server.  

Geosuite-prosjekter leses inn i Novapoint. Borlogger, laboratorieundersøkelser og 
pdf av sonderingene mm ligger som hovedregel ved som vedlegg på objektene. I 
mange tilfeller er også datarapport fra undersøkelsen med. Men for å hindre 
dobbeltlagring ligger datarapportene i stor grad i Rapportweb, og disse kan hentes 
derfra. 

Innlegging av grunnboringsdata er en omfattende jobb, og det er litt varierende 
rundt i landet hvor mye som er utført. Pr 2019 ligger det rundt 100 000 borhull inne 
fordelt på ca 2000 grunnundersøkelser. 

All bruk av data gjøres på eget ansvar, og det er viktig å ha et kritisk blikk på 
datakvaliteten før man bruker dem videre.  

Alt som ligger i GUDB er også overført til Nadag. (http://geo.ngu.no/kart/nadag-
avansert/) For enkel tilgang til dataene kan de inspiseres og eventuelt nedlastes 
derfra på Geosuite-format inkludert vedlegg.  

Nedlasting gjennom Novapoint 

GUDB ligger på en Quadri. Dataene kan lastes ned i Novapoint 21 FP4c eller senere. 

Ved prosjekteringsoppdrag i Novapoint og Geosuite vil det være en stor fordel å 
hente grunnundersøkelsesdataene direkte fra GUDB: 

- Vedlegg som er lastet opp på borhullene blir med stedfestet, og blir dermed 
tilgjengelig gjennom kartvisning i Novapoint Basis. 

- Dersom flere grunnundersøkelser (GU, opprinnelige Geosuite-prosjekter) 
importeres under ett vil borhullene bli navnet om med et prefiks på hvert 
borhull. Ved videre eksport fra Novapoint til Geosuite løses dermed 
problemet med at Geosuite ikke kan ha duplikate borhullsnavn. 

- Nødvendige koordinattransformasjoner gjøres automatisk for både høyde og 
plan. 

http://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/
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- Import av data direkte fra GUDB er svært enkelt og er raskeste måte å få tak i 
dem på og er åpent tilgjengelig for alle med nødvendig programvare. 

Brukerveiledning for direkteimport fra GUDB 

I et Novapoint-prosjekt – lokalt lagret eller via prosjekteringsserver: 

Generelt:  

For å vise geotekniske data riktig opptegnet må man i plan- og 3D-visninger velge 
tegneregel «Geoteknisk tolkning». Dette gjøres nede i høyde hjørne i Novapoint 
Basis eller settes som default i «Innstillinger» – «Vinduer»: 

  

 

 

 

1: Forhåndsvisning av GUDB-data 

Først kan man sette inn en forhåndsvisning for å undersøke om det fins 
grunnundersøkelser i det aktuelle området. Om du vet at dette finnes kan punktet 
hoppes over. 

 

Sett inn – Eksterne datakilder - Quadri 
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Velg «Maler» - «Forhåndsvisning av grunnundersøkelser i GUDB» og klikk OK 

Ved å markere oppgaven «GUDB forhåndsvisning» samt plankart og velge «Vis i 
plan» kan man så zoome inn i området man er interessert i. Eventuelle 
grunnundersøkelser vil vises i oransje farge. Dette er for å vise at dataene ikke er 
lastet ned, men kun er en forhåndsvisning. Undersøkelsene som vises vil være 
avhengig av områdeutstrekningen til modellen du jobber i.  
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2: Definere området man vil importere undersøkelser fra 

Før import av undersøkelser må man definere hvilket område man er interessert i. 
Om man vil ha med alt fra et relativt stort område eller bruke forhåndsvisning til å 
bestemme mer detaljert kan tilpasses til prosjektet.  

 

Sett inn - Import 

 

 

Maler – Import av grunnundersøkelser fra GUDB 

 

 

VIKTIG: klikk Quadri 

 

 

Utvalg 



5 
 

 

 

Områder 

Som default vises her området som er definert for modellens utstrekning. Slett først 
dette ved å klikke på «-» ute til høyre når du holder pekeren over figuren. Klikk 
deretter på «+» oppe til høyre for å legge til et nytt polygon. Gå til planvisningen og 
definer ditt interesseområde. Avslutt med «Enter» 

 

Det kan da se ut som om polygonet blir borte igjen, men ved å holde pekeren over 
området i «Server Query»-boksen vil det vises i kartet. Avslutt med Lukk og OK. 
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3: Importer undersøkelsene innenfor det valgte området 

 

Etter at riktig område for importen er valgt ser vi at vi må klikke «Forhåndsvisning» 
før import. Data leses da fra server. 

 

Borhull innenfor det tidligere definerte arealet blir med, men «rammene» som 
symboliserer grunnundersøkelsene kan også gå utenfor polygonet. 

Om importen ser riktig ut – klikk «OK». Objektene lagres da til ditt prosjekt. 
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4: Innhold i importen 

Det har nå blitt importert grunnundersøkelser med tilhørende geotekniske borhull. 

En grunnundersøkelse tilsvarer utstrekningen til det enkelte prosjekt. Om du 
markerer ramma og blar i egenskaper-vinduet vil du se egenskapene til det 
opprinnelige Geosuite-prosjektet.  

 

Her ligger data som prosjektnavn, prosjektnummer, opphavsrett, hvem som har 
utført undersøkelsen, STACK-mappe med rådatafiler fra Geosuite-prosjektet og 
opplastede vedlegg i form av rapporter, borpunktlister, kalibreringsskjemaer for 
CPTu mm. 

 

  



8 
 

Om man zoomer inn på et borhull vil man se symboler for om det er lastet opp pdf 
av sonderingen/prøveserien generert fra Geosuite og om det er manuelt lastet opp 
vedlegg i form av f.eks. laboratoriedata knyttet til det enkelte borhullet. 

  

 

Ved å høyreklikke på borhullet kommer det opp meny med oversikt over de 
tilknyttede vedleggene. 
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5: Eksport til Geosuite 

For å jobbe videre med dataene kan alt eksporteres til Geosuite: 

 

Leveranse – eksport 

 

 

Maler – Geotekniske grunnundersøkelser 

 

 

Velg format «GeoSuite Project».  
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I «Velg objekter» - se til at riktig importoppgave er valgt under «Oppgaver» 

 

 

Klikk «Egenskaper» 

Her må du fylle ut et prosjektnavn for Geosuite-prosjektet som skal skapes. Du kan 
også velge å fylle inn prosjektnummer om dette er relevant.  

 

I lista kommer det opp en oversikt over tidligere Geosuite-prosjekter som nå slås 
sammen til ett. Prefiks-kolonnen kan endres om ønskelig. Alle borhull i det aktuelle 
prosjektet vil få denne bokstaven først. Om det er kun ett prosjekt/ei linje i lista kan 
prefiks sløyfes om ønskelig. 

Klikk «Lagre til oppgave» og «OK» 
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Spesifiser hvor Geosuite-prosjektet skal lagres: 

 

Klikk OK og Geosuite-prosjektet skapes. 

 

6: Data i eksportert Geosuite-prosjekt 

 

Vi kjenner igjen et vanlig Geosuite-prosjekt, men med mappene «GEOSUITE.DOC» 
og «Vedlegg_eksport» i tillegg. I GEOSUITE.DOC ligger en dump av alle vedleggene 
på borhullene sortert etter nye, omnavnede borhull med prefikser. I 
«Vedlegg_eksport» ligger alle vedleggene systematisert i egne mapper etter det 
opprinnelige Geosuite-prosjektet som lå i GUDB.  
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For å vite hvilken mappe som tilhørte hvilket prosjekt er det også en egen fil med 
oversikt over prefiksene.  

Vedleggene som ligger på Grunnundersøkelsesnivå («Ramma») må lagres manuelt 
fra Novapoint ved å markere ramma og bla seg fram til «vedleggListe» og «STACK» i 
«Egenskaper». 

I Geosuite presentasjon ser nå borpunktlista slik ut, vi ser prefiksene A, C og D i 
dette utvalget. 
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