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Anvisningar för beställning och leverans av geotekniska
undersökningar från/till geoarkivet
Allmänt
Alla handlingar som tas fram inom ramen för avtalade konsultuppdrag och
entreprenaduppdrag ska inlämnas till kommunen. Äganderätten till alla
inom uppdraget upprättade handlingar tillhör kommunen.
Alla handlingar ska levereras i gällande koordinatsystem i plan och höjd,
Sweref 99 21 45 respektive RH2000, och i för kommunen anpassade format.
Uppdrag kan inte anses vara slutfört innan kompletta handlingar levererats
till och godkänts av beställaren.
Beställning av geotekniska undersökningar från kommunens geoarkiv.
Beställning görs via kommunens e-tjänst. Bifoga en enkel skiss över området,
eller en fastighetsbeteckning om det rör sig om en enstaka tomt/fastighet.
Ange önskat leveransformat. De flesta geotekniska undersökningar kan
levereras i pdf- och dwg-format kompletterat av geotekniskt PM. Äldre
undersökningar levereras enbart scannade i tif-format. Logg-filer, tex. snd-,
gvr-, prv-filer kan levereras i den mån de finns.
Meddela kommunens geoansvariga om kompletterande undersökningar ska
genomföras, eller om de levererade geotekniska undersökningarna från
kommunens Geoarkiv är tillräckliga.
ID-nummer som erhålls vid beställning är också referensnummer vid
kontakt med Geoarkivet.
Leverans av utförda undersökningar
Undersökningar och redovisningar ska göras enligt gällande standard och i
övrigt i enlighet med beställarens önskemål.
Borrningar redovisas som Autograf-filer, kompletterade med Geotekniska
underlag enligt SGF-standard.
Plan och borrhålsritningar redovisas som bundna dwg-filer och i pdf-format.
Logg-filer från borrning, t ex snd-, gvr-, prv-filer samt andra tekniska filer,
ska ingå i leveransen.
En geoteknisk beskrivning ska bifogas till varje enskilt uppdrag.
Geohydrologiska och miljögeologiska undersökningar levereras i pdf-format.
För att kommunens arkiv ständigt skall bli bättre är det önskvärt att även
undersökningar som utförs till andra beställare än Luleå kommun
rapporteras in. På detta sätt får vi ett ständigt växande arkiv med fler och
bättre undersökningar, detta gagnar inte bara kommunen utan även andra
intressenter.
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