
Åpen og gratis tilgjengelig

✓ Arealforvaltning og planlegging
✓ Utbygging
✓ Samferdsel
✓ Miljøovervåkning
✓ Klimatiltak
✓ Ressursforvaltning
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Databaser om grunnvann
Verdens vanndag 2022

1. Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA)

2. Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

3. Vannmiljø (Miljødirektoratet)

4. Vann-nett (NVE)

5. Varsom SeNorge (NVE)
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Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA)
https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/

GRANADA består av:

• Kartinnsyn

• WMS-tjenester

• 3 registreringsløsninger:

• Brønnreg (borefirma)

• Etterregistrering (privatpersoner)

• Rapportregistrering (konsulenter)

• Nedlastingsløsning

Kontakt: grunnvann@ngu.no

www.grunnvann.no

https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/


Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA)
https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/

I GRANADA (og andre databaser ved NGU) kan du:

• Søke på adresse, eiendom, koordinat eller brønn

• Velge blant 4 ulike standard temakart

• Kombinere kart om grunnvann med kartlag fra 
Kartverket, Miljødirektoratet, NVE, Statens vegvesen mv.

• Dele kart med andre (Facebook, Twitter, e-post, sms)

• Tegne og måle

• Lage 3D kartvisning

https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/


Nasjonal grunnvannsdatabase
Kartinnsyn  https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/

Temakart

• Grunnvannsborehull og oppkommer

• Brønnparker 

• Dyp til fjell

• Energibrønner

Kontakt: pal.gundersen@ngu.no
wmsdrift@ngu.no

https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/


Nasjonal grunnvannsdatabase
API- og WMS-tjenester http://geo.ngu.no/mapserver/GranadaWMS4

DOK datasett

Atom Feed

• Abonner (RSS subscription) på bl.a. grunnvannsborehull og 
få automatisk lenke med oppdaterte filer i innboksen din. 
https://nedlasting.ngu.no/api/atomfeeds

WMS-tjeneste (karttjeneste)

• Koble opp i egne kartinnsyn eller GIS-programvare

Kontakt: wmsdrift@ngu.no

http://geo.ngu.no/mapserver/GranadaWMS4
https://nedlasting.ngu.no/api/atomfeeds


Nasjonal grunnvannsdatabase
Registreringsløsninger 
https://www.ngu.no/grunnvanninorge/registrering-bronner-rapporter

Vannressursloven §46 og Forskrift om oppgaveplikt 
ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser

Kontakt: marianne.engdal@ngu.no

https://www.ngu.no/grunnvanninorge/registrering-bronner-rapporter


Nasjonal grunnvannsdatabase
Brønnreg https://registrer.granada.ngu.no

Om Brønnreg:
✓ Rask og enkel registrering i felt
✓ Automatisk innhenting av stedsinformasjon
✓ Integrert koordinatfesting
✓ Midlertidig lagring og offline funksjonalitet
✓ Offentlig tilgjengeliggjøring i GRANADA samme dag

Kontakt: marianne.engdal@ngu.no

https://registrer.granada.ngu.no/


Nasjonal grunnvannsdatabase
Nedlastingsløsninger
http://geo.ngu.no/download/order?dataset=1800

Alle våre datasett gjøres tilgjengelig under 
Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

http://geo.ngu.no/download/order?dataset=1800


Nasjonal database for grunnundersøkelser
(NADAG)
https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/
https://www.ngu.no/emne/nadag

NADAG består av:

• 2 kartinnsyn (mobil versjon og fullversjon)

• WMS-tjenester

• 2 registreringsløsninger:

• Geosuite Toolbox (fulle datasett, konsulenter)

• WebReg (analoge datasett/rapporter, f.eks. kommuner) 
https://registrer.nadag.ngu.no/

• Nedlastingsløsning

Kontakt: inger-lise.solberg@ngu.no

https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/
https://www.ngu.no/emne/nadag
https://registrer.nadag.ngu.no/


Nasjonal database for grunnundersøkelser
Kartinnsyn
https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/
https://www.ngu.no/emne/nadag

Temakart (mobilversjon)

• Geotekniske grunnundersøkelser og SVV rapporter

• Geotekniske grunnundersøkelser og flyfoto

• Geotekniske grunnundersøkelser, løsmasser og MG

• Geotekniske grunnundersøkelser og kvikkleiresoner

• Geoteknisk metode

• Sortert på leverdær

• Sortert på oppdragsgiver

• Geotekniske undersøkelser og grunnvannsbrønner (GRANADA)

• Geotekniske undersøkelser og bakkegeofysikk fra NGU

https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/
https://www.ngu.no/emne/nadag


Nasjonal database for grunnundersøkelser
Registreringsløsninger
https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
https://www.ngu.no/emne/levering-av-data

GeoSuite

Webreg https://registrer.nadag.ngu.no/

https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
https://www.ngu.no/emne/levering-av-data


Vannmiljø (Miljødirektoratet)
Vannmiljø (miljodirektoratet.no)

Vannmiljø er miljømyndighetenes fagsystem for registrering og 
analyse av tilstanden i vann. Vannmiljø spiller dermed en sentral 
rolle i planlegging og gjennomføring av all overvåkingsaktivitet 
som følger av vannforskriften. 

I Vannmiljø finner du blant annet vannkvalitetsdata fra nasjonal 
basisovervåking (LGN) og tiltaksovervåking grunnvann.

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/


Vann-nett (NVE)
Vannmiljø (miljodirektoratet.no)

Vann-nett er inngangsportalen til informasjonen om vann i Norge.
Målet er å gi en rask tilgang til data i forskjellige format. Her kan 
du finne hvordan det star til i vannet. Miljøtilstand.

• Generell informasjon om grunnvannsforekomstene i Norge

• Beskyttede områder

• Miljømål og risiko - kvantativ og kjemisk

• Kvantitativ tilstand

• Kjemisk tilstand

• Påvirkning - industri, urban, landbruk

• Tiltak

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/


Varsom SeNorge (NVE)
https://www.senorge.no/map?lang=no)

På Varsom SeNorge finner du kart over snø-, vær- og vannforhold 
i Norge, samt klimahistorikk og klimascenarier for Norge.

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/

