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A national database for ground investigations will provide an overview of where different types of in-
vestigations have been carried out, and facilitate access to the data. Information about earlier investi-
gations can reduce the need for new investigations related to planning, design and construction, and
prevent duplication of effort. Easy access to data may be crucial in connection with natural hazards.
National Database for Ground investigations (NADAG) version 1.0 was established in 2013, and de-
velopment of version 2.0 is in progress. Data density is very high in some areas in NADAG, and there
are also several visualization challenges due to data point characteristics. This paper presents methods
used to overcome these challenges. The solution presented uses advanced computer data processing
and various visualization techniques adapted to the data density and varying scales.
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En nasjonal database for grunnundersøkelser
vil gi en samlet oversikt over hvilke undersø-
kelser som er utført hvor, og muliggjør en effek-
tiv tilgang til data. Informasjon om tidligere
grunnundersøkelser vil kunne minske behovet
for nye undersøkelser knyttet til planlegging,
prosjektering og utbygging, og hindre dobbelt-
arbeid. Rask tilgang til data kan i tillegg være
avgjørende i forbindelse med beredskap ved
ulykker/naturskade. Nasjonal database for
grunnundersøkelser (NADAG) versjon 1.0 ble
utviklet i 2013, og arbeidet med versjon 2.0 på-
går. I noen områder er datatettheten til NA-
DAG svært stor, og karakteristikken til punkt-
dataene byr på flere visualiseringsutfordrin-
ger. Denne artikkelen presenterer flere ulike
metoder som er anvendt for å møte disse utfor-
dringene. Dette fører til en løsning som benyt-
ter seg av avansert databehandling i samspill
med ulike visualiseringsteknikker tilpasset
datatettheten og ulike målestokker.

Bakgrunn
Bruk av undergrunnen er i stadig vekst. Spe-
sielt i byer og tettbygde strøk er det konkur-

ranse om utnyttelse av arealer, rom og res-
surser i undergrunnen. Den største be-
folkningstettheten er i områder under marin
grense, dvs. områder med løsmasser avsatt
på tidligere havbunn. Opptreden av kvikk-
leire i slike områder gjør samfunnsplanleg-
gingen og utbyggingen av infrastruktur me-
get krevende. Et stort antall geotekniske bo-
ringer utføres derfor for å få data om grunn-
forholdene. I byområder har det etter hvert
oppstått behov for å forvalte undergrunnen i
tre dimensjoner (3D). I undergrunnen er det
behov for plass til tunneler for vann, avløp og
samferdsel, plass for kabler og rør til fjern-
varme, elektrisitet etc., og for bergrom/fjell-
haller til flere andre formål (industri, lager,
tilfluktsrom). Samtidig bores det nye energi-
brønner (grunnvarme) i stort omfang. Ulike
installasjoner i undergrunnen kan også bi-
dra til å endre grunnvannsnivå/poretrykk,
med risiko for påfølgende setninger og byg-
ningsskader. Det stilles store krav til grundi-
ge undersøkelser før inngrep gjøres, noe som
er tidkrevende og kostbart. Vi ser allerede at
mangel på samordning av informasjon fører
til store problemer med planlegging av viktig
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infrastruktur, og til ekstra kostnader for
samfunnet. 

I Norge finnes store mengder data fra
grunnundersøkelser, eksempelvis fra grunn-
vannsboringer/energibrønner, ulike typer
fjellboringer, og geotekniske undersøkelser av
løsmassene. Til tross for at det finnes store
mengder boredata, er disse relativt utilgjen-
gelige og spredt hos ulike dataeiere og -bruke-
re. En nasjonal database for grunnundersø-
kelser vil gi en samlet oversikt over hvilke un-
dersøkelser som er utført hvor, og muliggjør
en effektiv tilgang til data (Solberg et al.
2012). Dette er et svar på Stortingsmelding
15 (av 30. mars 2012), som understreker vik-
tigheten av at informasjon fra grunnundersø-
kelser gjøres allment tilgjengelig, spesielt de
data som er innhentet av det offentlige. 

Data fra grunnundersøkelser representerer
faktadata av stor verdi, og er avgjørende for en
god forvaltning av arealer og undergrunnen.
Gjenbruk av data vil føre til vesentlige bespa-
relser. Blant de viktigste motivene for å eta-
blere en nasjonal database for grunnundersø-
kelser er de samfunns- og bedriftsøkonomiske
konsekvensene. Eksempler på dette er:

– Mer effektiv datainnsamling: Hva finnes fra
før, hvor bør man supplere, unngå dobbeltar-
beid, mindre omfattende undersøkelser, ras-
kere tilgang til data, enklere arkivering.

– Kortere planleggings- og prosjekteringstid
og bedre beslutningsprosesser.

– Forhindrer kostnader og forsinkelser i pro-
sjektutførelse grunnet «uventede grunnfor-
hold».

– Unngå skader på bygninger på grunn av
at (langvarige) prosesser i undergrunnen
som kan medføre skader har blitt kartlagt
og anerkjent i en tidlig fase.

– Besparelser i datainnsamling og effektiv
datasøking kan føre til mindre kostnader i
felt og lab (avhenger av hvor mye som tid-
ligere er gjort i det aktuelle området).

I tillegg vil det være viktig å kunne framskaf-
fe data om grunnforhold raskt i forbindelse
med kriseberedskap/-håndtering ved ulykker
og naturskade. En database bør favne bredt,
til å gjelde alle typer grunnundersøkelser for
mange forskjellige formål – og dermed kunne
nå ulike brukergrupper i samfunnet.

Prosjektet NADAG
Prosjektet Nasjonal database for grunnun-
dersøkelser (NADAG) samler i dag fire store
offentlige aktører (NGU i samarbeid med
Statens vegvesen, NVE og Jernbaneverket)
som i fellesskap har tatt initiativ til og an-
svar for å samle og gjøre offentlig tilgjengelig
samfunnsviktige data knyttet til grunnun-
dersøkelser og grunnforhold. Databasen vil i
første omgang inneholde data fra geoteknis-
ke undersøkelser, og den er basert på SOSI-
standarden for slike undersøkelser. Utviklin-
gen av databasen foregår i samarbeid med
Norkart, men NADAG skal driftes av NGU.

Prosjektet startet i 2012, og i løpet av 2013
er en første versjon av databasen blitt utvi-
klet. NADAG v. 1.0 representerer primært en
realisering av en databasemodell basert på
SOSI-standarden og består av en enkel inn-
synsklient. Den inneholder data fra et test-
område i Oslo. Fra 2014 videreutvikles NA-
DAG med flere funksjoner og gi mulighet for
import/eksport av data. Utviklingen er styrt
av de konseptuelle standardiserte datamodel-
lene, og justeres etter hvert som flere bruker-
behov blir dokumentert. Prosjektet gjelder i
første omgang utvikling av versjon 1.0 og 2.0,
og løper til og med første halvdel av 2015.

Data i NADAG
For data som ligger i NADAG skal det være
et minimum av informasjon knyttet til punk-
tet (metadata som stedfestelse, boretype, bo-
ret dybde, firma, dato, rapportnr.). I noen til-
feller vil mye mer data være tilgjengelig, i til-
legg til metadataene (rapporter og rådata).
Det vil således være ulike nivå for mengde
tilgjengelige data knyttet til et punkt, og NA-
DAG skal kunne vise alle disse nivåene av
datainformasjon:

1. Kun metadata
2. Metadata og data om dyp til fjell, kvikklei-

reinformasjon, evt. link til rapport-pdf
3. Metadata, rapport, rådata (f.eks. SND-filer)

Noen organisasjoner har velfungerende sys-
tem for egne data, mens andre helt mangler
system, eller har et som ikke fungerer opti-
malt. Dataeiere vil kunne ha ulik tilknytning
til NADAG. Noen vil eie og drifte sin egen da-
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tabase, men benytte NADAG som en innsyns-
løsning. For andre vil NADAG helt eller delvis
kunne fungere som databank, dersom de ikke
har mulighet til eller interesse i å forvalte da-
taene selv. Hovedmålet er at NADAG på sikt
vil kunne vise alle grunnundersøkelser som
er utført, på ett av de tre datainformasjonsni-
våene. Det er ønskelig at alle som eier grunn-
undersøkelsesdata starter systematisering av
disse, for innlegging i NADAG. 

I en nasjonal database for grunnundersø-
kelser vil det være hensiktsmessig om det ble
pålagt alle som driver med grunnboringer å
rapportere inn til databasen et minimum av
informasjon knyttet til undersøkelsen. En
slik praksis har grunnvannsdatabasen (Gra-
nada) i dag. Granada driftes av NGU, og inn-
rapportering av utført grunnvanns-/energibo-
ring til databasen er lovpålagt. For nye data
som samles inn i ulike prosjekter, bør det i
framtiden kunne bli kontraktsfestet at data
skal leveres inn til NADAG eller vises i nett-
løsningen til databasen. Dette bør også gjelde
rådata fra undersøkelsene. For endel eldre
data, hvor kontrakter hindrer at alle data gjø-
res tilgjengelig for alle, bør i det minste meta-
data kunne leveres (nivå 1 eller 2 av datain-
formasjon). Alle data i databasen vil uansett
ha en nytteverdi. Alt som legges inn i NADAG
vil være offentlig tilgjengelig. 

Data som ble lagt inn ved utviklingen av
versjon 1.0 begrenset seg til et testområde i
Oslo. Data ble levert av:

– Oslo kommune (excel/shape) (ca. 96 % av
punktene)

– Statsbygg (fra egen database) 
– Jernbaneverket (geosuite/pdf)
– Statens vegvesen (geosuite/pdf)

Til sammen utgjør dette nesten 150 000
punkter i et område på litt over 100 km2. Det-
te gir svært høy datatetthet, og visning av en-
keltpunkt kan kun skje ved stor målestokk.
Se mer om løsninger for visning under.

Versjoner av NADAG
Produktspesifikasjonen til NADAG er defi-
nert i SOSI for versjon 1.0. Datamodellen er
basert på et utvalg fra objektkatalogen til
SOSI-standarden for geotekniske undersø-

kelser (SK 2011). Produktspesifikasjonen for
NADAG versjon 2.0 vil inneholde tilnærmet
hele denne SOSI-standarden. Ved å lage en
produktspesifikasjon i Enterprice Architect
får man omtrent en automatisk realisering
som en ESRI geodatabase i Oracle, noe som
fører til en mer strømlinjet utveksling til
SOSI-format, SOSI-GML o.a.

Figur 1 viser prinsippet for hvordan NADAG
versjon 1.0 og 2.0 er bygget opp. Siden NADAG
skal driftes av NGU, er det lagt vekt på å bruke
teknologi som er kjent for bedriften. Klienten
implementeres med programmeringsspråket
JavaScript (OpenLayers, jQuery samt andre
kjente rammeverk), HTML og PHP. Klienten
kommuniserer fra PHP mot de geografiske sø-
kene via WebServices og mot bakgrunnskart og
kartdata via OpenLayers (WMS og WFS).

Funksjonalitet i nettløsningen
Visualisering av data
Karakteristikken på datasettet i NADAG er,
som tidligere nevnt, preget av en ekstrem
geografisk tetthet. Volumet av data er også
estimert til å være stort grunnet ambisjonen
om å samle inn både historiske og framtidige

 

Figur 1. Grønt og rødt viser NADAG versjon
1.0 – dataflyt med klient i sentrum. Grønt er
teknologi og komponenter ved NGU, rødt viser
ekstern avhengighet. Versjon 1.0 er i hovedsak
en realisering av standarden og datamodellen.
Blått viser utvidelsen til versjon 2.0 som inklu-
derer import/eksport (figur fra NGU 2013).
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data og å være en landsdekkende database.
NADAG implementerer også en svært fleksi-
bel metode for å realisere, og vedlikeholde en
realisering, av en SOSI-standard ved hjelp
av verktøyet Enterprise Architect. Realise-
ring skjer i en ESRI geodatabase i Oracle.
Denne databasen har som hovedformål å
være forvaltningsdatabase og strengt i hen-
hold til SOSI-realiseringen. Dette, kombi-
nert med datakarakteristikken, setter et ut-
gangspunkt og rammer for visualiserings-
teknologien og teknikkene som brukes. Den
rene SOSI-realiseringen har begrensninger i
bruk for visualisering og datauthenting di-
rekte. Dette krever behandling av dataset-
tet, som for eksempel tilkobling av mer data
ved bruk av spørringer, men også tilkobling
til visualiseringsspesifikk informasjon, som
symbolisering, navngiving m.m. 

For å behandle datasettet til å være tilpas-
set visualisering, og samtidig beholde en ren
SOSI-realisering, er det valgt å benytte en
dataprosessering som behandler datasettene
og lagrer resultatet i en PostGIS-database i
PostgreSQL. Selve dataprosesseringen gjø-

res i FME med tilhørende oppsettsfiler i Ex-
cel, som gjør vedlikeholdet og endringen av
dataprosesseringen svært fleksibel. PostGIS
har vist seg å være en svært effektiv teknolo-
gi for romlig datalagring og uthenting. I til-
legg er PostGIS svært tett knyttet til visuali-
seringsteknologi som GeoServer. Begge tek-
nologiene er kjent fra tidligere i NGU sin in-
frastruktur noe som gjorde det svært natur-
lig å benytte denne løsningen. Resultatet er
en tilpasset og optimalisert PostGIS-databa-
se for visualisering av data i NADAG. 

Visualiseringen gjøres primært i GeoSer-
ver ved bruk av en rekke teknikker. Data-
tettheten er den største konseptuelle utfor-
dringen som stiller sterke krav til hvilke visu-
aliseringsteknikker som benyttes. Figur 2 vi-
ser et skjermbilde av et lite utvalg av dataset-
tet på en relativt stor målestokk (1:20 000) og
illustrerer åpenbare problemer med å visuali-
sere grunnundersøkelsespunktene som punk-
ter direkte. Innenfor kartografien har tilsva-
rende problemer vært diskutert lenge og
blant annet blitt omtalt som «the red dot fever
of web maps» (Kraak 2011). 

Det finnes flere tenkelige løsninger på pro-
blemet med overplotting av punktdata i web-
kart. Løsningen som er valgt i visualiserin-
gen av NADAG sine data er en kombinasjon
av rutenettaggregering, punktaggregering
og punktsymbolisering. Rutenettaggregerin-
gen baserer seg på Statistisk Sentralbyrå
sitt offisielle rutenett over Norge. Rutenettet
publiseres i flere oppløsninger fra 500 km til

250 m i ulike sprang. Hver rute har en unik
identifikator knyttet til seg. Figur 3 illustre-
rer tre ulike oppløsninger av rutenettet til
Statistisk Sentralbyrå med henholdsvis 500
km, 2 km og 250 m ruter. 

Rutenettet egner seg svært godt til aggre-
gering av data for analyseformål, men også
for visualisering på ulike målestokker. For å
aggregere punktdata i NADAG blir det gjen-

 

Figur 2. Data fra Oslo
med punktsymbolisering
på målestokk 1:20000.



Inger-Lise Solberg, Alexander Salveson Nossum og Per Ryghaug

170 KART OG PLAN 3–2014

nomført en romlig preprosessering på vei fra
forvaltningsdatabasen til PostGIS-visnings-
databasen som teller opp antall punkt som
faller innenfor de forskjellige rutene i de opp-
løsningene av rutenettet som er valgt. Deret-
ter regnes tettheten av punkter ut per rute
som gir en geografisk normalisert verdi eg-
net for visualisering. Selve visualiseringen
gjøres i GeoServer via Styled Layer Descrip-
tion (SLD)-filer. Filene genereres automatisk
via rutiner for å stemme med tetthetsverdie-
ne i de ulike oppløsningene av rutenettene. I
versjon 2.0 av NADAG vil dette bli imple-
mentert som en helautomatisk og dynamisk
metode direkte i GeoServer ved å benytte seg
av statistiske beregninger i PostGIS kombi-
nert som gir bedre og mer generiske norma-
liseringer på visualiseringsverdien til rute-
ne. Rutenettet publiseres som en enkelt
WMS som grupperer de ulike oppløsningene
og styrer synligheten relativt til forespurt
målestokk. Dette sikrer brukeren en optima-
lisert visualisering basert på forespørselen.
Fargeskalaen som er valgt er basert på en
kjent skala for kvantitativ visualisering og
benytter seg av 5 klasser. Figur 4 viser
skjermbilder av rutenettet i to ulike oppløs-
ninger slik det fremstår som en WMS med
tekst og administrative grenser lagt på top-
pen for orientering.

NADAG vil etter hvert inneholde et lands-
dekkende datasett. Dette betyr at rutenettet

vil dekke mesteparten av landet. Dette gir
visualiseringsutfordringer for orientering og
gjenkjennelse av geografien. Dette er adres-
sert i NADAG ved å benytte seg av en stan-
dard transparens på rutenettlaget i klienten.
Transparens kan gi forvrengninger i fargene
og føre til misoppfatninger og tolkninger av
fargene og dermed feil-informasjon. Dette
kommer spesielt til syne ved bruk av trans-
parens på tematiske kartlag på toppen av to-
pografiske kart i farger, hvor for eksempel
nasjonalparkfarger (sterk grønn) kan skinne
igjennom og blande seg med den tematiske
fargen. I NADAG er det valgt å bruke et bak-
grunnskart i gråtone for å løse problemet
med fargeblanding, samt å sette graden av
gjennomskinnbarhet til relativt lite. For å
øke den geografiske orienteringen til kartle-
seren er det lagt et lag på toppen av rutenett-
laget med den mest vesentlige informasjo-
nen, som infrastruktur (vei/jernbane), tekst-
lag med stedsnavn, og administrative gren-
ser. Dette fører til en klar heving av kvalite-
ten og en forenkling for brukeren. 

I NADAG benyttes utelukkende Statistisk
Sentralbyrå sine oppløsninger på rutenettet.
Dette medfører at det laveste nivået er 250 m
ruter. Tettheten av punkter gjør at selv dette
blir for stort til å kunne benytte en ren
punktvisualisering og samtidig beholde les-
barheten av kartet. For å løse dette er det
valgt å legge inn et nytt aggregeringslag som

 

Figur 3. Eksempel på forskjellige oppløsninger av Statistisk Sentralbyrå sitt rutenett.
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benytter seg av en punktaggregering (clust-
ring) og symboliserer de aggregerte gruppe-
ringene som symboler i ulike størrelse. Figur
5 illustrerer et eksempel på punktaggrege-
ring slik det fremstår i den tilbydte WMS’en.
Selve utregningen av punktaggregeringen er
basert på geografisk nærhet og benytter seg
av et dynamisk rutenett for beregningene.
Representasjonspunktet er senterpunktet til
klyngen. Implementasjonen av punktaggre-
geringen er gjennomført i GeoServer og be-
nytter seg av en intern prosesseringstjeneste
(WPS) som gjennomfører analysen basert på
en WMS-forespørsel. Dette gir ekstrem flek-

sibilitet og medfører at aggregeringen teore-
tisk støtter alle oppløsninger WMS’en støtter
og gjennomfører prosesseringen og visualise-
ringen i sanntid. Klyngene er visualisert
med sirkelsymboler hvor størrelsen varierer
mellom tre klasser. Radiusen til sirklene er
satt absolutt i motsetning til en kognitiv ska-
lering av sirkelstørrelser som i noen tilfeller
vil være anbefalt. En absolutt skalering er
valgt med bakgrunn i at det er få klasser, noe
som medfører at forskjellene mellom dem vil
være enklere å skille. Samtidig er ikke punk-
taggregeringen tiltenkt å være for direkte
sammenligning mellom klassene, men gi et

 

Figur 4. To ulike
oppløsninger av ru-
tenettet med kart-
bakgrunn og admi-
nistrative grenser
og tekst lagt på top-
pen.
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overblikk over datamengden for rask navige-
ring til aktuelle områder. 

Ved større målestokker er punktsymbolise-
ring mulig uten å påvirke lesbarheten av kar-
tet til det uleselige. Som tidligere nevnt be-
nyttes PostGIS-databasen som datakilde for
visualiseringene. I databasen er det tilknyttet
en rekke visualiseringsparametere direkte på
objektene, som f.eks. symbolkoder og lignen-
de. Det er lagt opp til flere ulike visualise-
ringsperspektiv på data i NADAG. Blant de
tre viktigste for versjon 1.0 og 2.0 er symboli-
sering med hensyn på geoteknisk metode, bo-
refirma og leverandør. Parametre for disse er
lagt på objektene i databasen via FME og et
Excel-skjema som fører til enkel utvidbarhet
og vedlikehold. Symbolene som benyttes til
metodesymboliseringen hentes fra en fontfil
som fører til presis visualisering grunnet vek-
toropptegning av hvert enkelt symbol. 

NADAG sin visualiseringsinfrastruktur
tilbyr en svært høy grad av fleksibilitet til
tross for avanserte visualiseringsteknikker
som beskrevet ovenfor. Fleksibiliteten med-
fører en ytelseskostnad som primært gjør seg
gjeldende i uthenting av data til opptegning
av kartlagene som forespørres. En naturlig
løsning er å dedikere kraftigere maskinvare
til de forskjellige systemene. En alternativ
løsning, som er mye brukt for å øke ytelse på
digitale karttjenester, er å pre-generere og
lagre opptegnede kartbilder. Svært ofte er

den mest hensiktsmessige metoden å define-
re de oppløsninger som skal støttes, og pre-
generere kartfliser til disse – såkalt «tile-
caching». Tettheten av data medfører at det
ofte er ønskelig å ha en unormalt stor måle-
stokk i kartet. Antall kartfliser som er på-
krevd skalerer eksponentielt med zoom-ni-
vået, mens datamengden i hver kartflis ofte
reduseres i takt med zoom-nivå. Kombina-
sjonen av dette medfører at det ikke er hen-
siktsmessig å pre-generere kartfliser for
høye zoom-nivå, men tegne disse i sanntid.
Hele kartvisualiseringen består av flere uli-
ke visualiseringer og kartlag. Hvert lag vil
ha forskjellige krav til hvordan en tilecache
skal genereres, hvor ofte, og hvor lenge kart-
flisene skal være gyldige før de tegnes på
nytt. I NADAG vil dette løses ved å imple-
mentere en slags «smart-caching» hvor slet-
ting og opprettelse av kartflisene blir be-
stemt basert på naturen til kartlaget og
ferskheten av data som inngår i kartlaget.
Eksempelvis vil de store rutenettene være
mindre påvirket av små datainnlastinger –
og trenger derfor ikke tegnes på nytt. Deri-
mot vil symbolvisualiseringen være svært
påvirket av datainnlastinger og er avhengig
av en helt fersk opptegning. 

NADAG tilbyr per 1. juni en avansert inn-
synsklient som tilbyr brukere den mest fleksi-
ble løsningen og er da også noe tregere. Figur
6 viser et skjermbilde av den avanserte klien-

 

Figur 5. Eksempel på punktaggregering symbolisert med skalerte sirkler.
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ten. Den avanserte klienten tilbyr, i tillegg til
NADAG-spesifikke datasett, også en rik
mengde kartlag fra flere forskjellige tilbydere
som lar brukeren sammenstille kartlag og
gjøre visuelle analyser og vurderinger. I løpet
av 2014 er det forventet å realiseres en enkle-
re innsynklient som gir publikum en rask inn-
gangsport inn mot kartene i NADAG. Denne
vil finnes i tillegg til den avanserte klienten.

Sluttkommentar
Nasjonal database for grunnundersøkelser
(NADAG) utvikles for å muliggjøre en lands-
dekkende sammenstilling av grunnundersø-
kelser, og forenkle tilgangen til disse data.
Gjennom dette legges det til rette for gjen-
bruk av data, noe som bl.a. kan føre til store
besparelser for samfunnet, og vil være svært
viktig ved krisehåndteringer.

I enkelte områder er datatettheten i NA-
DAG svært stor. Data som er lastet inn i data-
basen i versjon 1.0 dekker bare en del av Oslo
kommune (ca. 100 km2), og her er det nesten
150 000 punkter. Visualisering av dette er der-
for en utfordring. I NADAG er dette løst ved å
ha forskjellige typer aggregering på ulike må-

lestokker. Først ved målestokker hvor kartet
er lesbart når enkeltpunktene vises, er de en-
kelte borepunktene visualisert og klikkbare. 

På landsbasis er potensialet for antall data-
punkter flere millioner. Etterhvert som data-
basen fylles med data fra hele landet vil visua-
liseringsløsningene evalueres med hensyn på
egnethet når datatettheten varierer ekstremt
over utvalgte geografiske områder. NADAG-
tjenesten finnes på geo.ngu.no/kart/nadag/.
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Figur 6. Skjermbilde av den avanserte innsynsklienten til NADAG. Punktene er symbolisert
på geoteknisk metode.


