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Notat 

Til:  Leverandører av grunnundersøkelser Saksbehandler: Øyvind Hellum 
Fra: Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen Tlf saksbeh.  99519491 
Kopi til:  Vår dato: 02.11.2020 

 

Spesifikasjon av ønskede grunnboringsdata til 
SVV/fylkeskommunene/Nye Veier AS for arkivering i GUDB og NADAG 

Statens vegvesen har gjort avtale med Nye Veier AS og fylkeskommunene om at 
grunnundersøkelser knyttet til vegnettet skal leveres inn til GUDB. Derfra sendes dataene 
videre til NADAG. Det er derfor ikke nødvendig at konsulenter eller andre leverandører 
sender dataene til NADAG selv. Dataene som gjelder oppdrag for Nye Veier AS sendes 
Statens vegvesen. Data fra oppdrag for fylkeskommunene sendes fortrinnsvis 
fylkeskommunen. Ved usikkerhet om kontaktperson kan SVV bistå. 

For opplasting i GUDB og derfra til NADAG er det viktig at alle relevante data fra 
grunnundersøkelsen vedlegges. Prosjekter kan inneholde spesielle ting utover de vanlige 
standardundersøkelsene, så det må i hvert enkelt prosjekt vurderes om det fins øvrige 
arkivverdige metoder/data/logger/informasjon.  

En grunnundersøkelse forstås her som ett Geosuite-prosjekt. Geosuite-prosjektene bør ha 
en logisk oppdeling med tilhørende riktige rådatafiler og vedlegg. For store prosjekter er 
vanskelige å håndtere. Et Geosuite-prosjekt kan f.eks. være enten geografisk oppdelt, 
oppdelt på leverandør eller planfase.  

Formatet som ønskes oversendt er Geosuite-prosjekter. I egenskapsvinduet til prosjektene 
må det være fylt ut et beskrivende prosjektnavn og riktig oppdragsnummer. 

Det er ikke nødvendig å oversende prosjektets tegninger (AUTOGRAF.RIT).  

Data som må være vedlagt er: 

1. Mappe AUTOGRAF.DBF 
2. Mappe STACK  
3. Fil autograf.dbs 
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Tilrettelegging av Geosuite-prosjekter 
Før oversendelse bør geoteknisk saksbehandler gå igjennom prosjektet og rydde opp i alt 
som kan misforstås. 

- Borhullsliste ryddes, borhull navngis fornuftig med færrest mulige tegn, maks 7. 
Boringer uten koordinat og borhull uten metoder/dybde 0 slettes. 

- STACK-mappe fylles med relevante rådatafiler, f.eks. *.tot, *.std, *.cpt, *.rko, *.rla 
samt gjerne originale, utransformerte *.kof fra innmålte borpunkter dersom dette er 
tilgjengelig. 

Vedlegg: 
SVV har valgt å legge mye innsats i å systematisere vedlegg. De inneholder data som er 
kostbare å anskaffe, og kan være vanskelig å finne fram til igjen hvis de ikke sorteres og 
stedfestes. Ved å gjøre denne innsatsen vil dataene være lett tilgjengelige gjennom klikking i 
kart i nettleser, direkte i programvaren i framtidige byggeprosjekter og gjennom WMS-
tjenester. 
 
Vedlegg ønskes levert systematisert i en forståelig mappestruktur med fornuftige navn. 
Vedlegg som skal lastes opp på borhullsnivå ihht lista under ønskes splittet opp i filer som 
også inneholder borhullsnavnet. F.eks. navngitt slik: «kornfordeling hull 1.pdf», «prøveserie 
hull 1.pdf», «CPTu-tolkning hull 1.pdf» eller liknende. Hver pdf kan inneholde flere sider. 
Alle relevante vedlegg som er knyttet til ett spesifikt borhull kan også leveres som ei 
sammenslått pdf-fil om ønskelig.  

Vedlegg som gjelder hele prosjektet legges ved i egen mappe. Dette er vanligvis de filene 
som er spesifisert til høyre i tabellen under, men kan også være andre ting. Vi understreker 
viktigheten av å vedlegge borlogg/boredagbok da dette er data som kan være essensielle for 
tolkning av grunnundersøkelsene eller kan gi utfyllende informasjon, men som normalt sett 
ikke legges ved i geotekniske rapporter. 

 

På borehullsnivå legges På Grunnundersøkelsen (ramma) legges 
- Kornkurver 
- Borprofiler 
- Borprofiler i tabellformat 
- CPTu-tolkninger, 

kvalitetskontrollskjemaer 
- Laboratoriebeskrivelser 
- Avlesningskjema poretrykksmålinger, 

kalibreringsskjemaer piezometere 

- Geotekniske rapporter 
- Borlogger/boredagbok 
- Borkort 
- Borpunktliste i Excel-format e.l. 
- Kalibreringsskjemaer CPTu 

 

 

Oversendelse foretrekkes gjort i en ftp- eller skytjeneste. Ved behov kan undertegnede 
opprette mappe for overføring.  

Kontakt for mottak av data og spørsmål om leveransen: 

Geofag Utbygging v/Øyvind Skeie Hellum, oyvhel@vegvesen.no, tlf 99519491.  
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