
 
 

 

Norges geologiske undersøkelse inviterer til 
 

DET 12. SEMINAR OM HYDROGEOLOGI OG MILJØGEOKJEMI 
 

Tid: Tirsdag 4. og onsdag 5. februar 2003 
Sted: Knut S. Heiers konferansesenter, NGU, Trondheim 

 
 
 
Velkommen 
For 12. gang har vi gleden av å invitere til seminar med tema: Miljøgeokjemi og hydrogeologi. Vi 
håper at vi kan fortsette tradisjonen med utveksling av kunnskap og ideer i en hyggelig atmosfære. 
Det er vårt mål at seminaret skal fungere som en faglig og sosial møteplass for alle grupper og 
profesjoner som er opptatt av fagfeltet, og nye deltakere og studenter er spesielt velkomne. Den 
enkelte står fritt til å bli med på begge dagene eller bare en av dem, men vi oppfordrer alle til å bli 
med på seminarbanketten tirsdag kveld! 
 

 
To premier (á kr 1.250), sponsorert av Norsk hydrologiråd, vil bli delt ut til de to beste student-
bidragene under seminaret. 
 
I tilknytning til seminaret organiseres NGU-dagen med fokus på skredproblematikken på torsdag 
6. februar (se http://www.ngu.no/ og vedlagt informasjon om NGU-dagen). 

  
Program 
Seminaret er i utgangspunktet åpent for alle innlegg innenfor miljøgeokjemiske, hydrogeologiske 
og grunnvarme emner. Det legges opp til innlegg à 20 min. inklusive 5 min. spørsmålsrunde. For 
å stimulere til faglig diskusjon ønsker vi i år å redusere antall muntlige bidrag og øke andel og 
viktighet av postersesjonen. Arrangementskomiteen skal klargjøre programmet og informere 
deltakere om presentasjonsform av deres bidrag, muntlig eller poster, i uke 3, 2003. Det kan skje 
at arrangementskomiteen vil be enkelte bidragsytere som primært ønsker å holde foredrag om å 
lage en posterpresentasjon.  
  
Tirsdag  4.2. 09:00-09:30 Registrering 
  09:30  Miljøgeokjemi  
  12:30 Lunsj  
  13:30 Water-rock interaction/Hydrogeokjemi  
  15:00 Diskusjon 
  15:30-17:00 Postersesjon m/forfriskninger 
  19:30  Seminarbankett 
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Onsdag  5.2. 09:30  Hydrogeologi  
  12:30 Lunsj  
  13:30 Grunnvarme  
  15:00 Diskusjon 
  15:30 Avslutning  

  

Posterpresentasjoner 
Under seminaret blir det anledning til presentasjoner av prosjekter, vitenskapelig arbeid o.a. i 
form av poster, innenfor alle relevante miljøgeologiske, hydrogeologiske og grunnvarme 
problemstillinger. Postersesjon m/forfriskninger blir en integrert del av seminaret. 
  

Registrering og frister 
Påmelding 
Vennligst send oss en bindende påmelding på vedlagte svarslipp senest 16. desember 2002. 
Utfylt svarslipp kan eventuelt også sendes med e-post (se adresse nedenfor). 
Sammendrag 
Foredragsholdere oversender sammendrag ("extended abstract") av foredrag og plakatpresenta-
sjoner. Disse vil bli satt sammen til en NGU-rapport som deles ut til alle deltakerne ved seminar-
start. Sammendrag må derfor være oss i hende før 10. januar 2003. Sammendrag kan inkludere 
figurer og bes holdt innen maks to A4-sider (12 pkt Times New Roman). 
Vennligst send sammendraget som vedlegg til e-post eller på diskett slik at det er leselig i Word 
for Windows (se adresse nedenfor). 
  

Endelig program og kostnader  
Program 
Et endelig program vil bli utsendt i uke 3, 2003.  
Kostnader 
- Deltakeravgiften per dag er kr 550 (inkl. lunsj, kaffepauser og seminarrapporten) 
- Deltakeravgiften for begge dagene er kr 1.000  
- Heltidsstudenter og arbeidsledige betaler halv pris, dvs kr 275 per dag/kr 500 for 2 dager 
- Pris for seminarbanketten tirsdag kveld er kr 450 (eksklusive drikke) 
Beløpet vil bli fakturert etter at påmeldingen er registrert. 
Ved avbestilling etter 31.01.03 refunderes ikke deltageravgiften.  
  
Komiteen forutsetter at reservasjoner for reise, overnatting mv. besørges av den enkelte deltager. 
  
Arrangementskomiteen ser fram til interessante og hyggelige dager i februar! 
  
 Trondheim, 18.11.02 
 Aivo Lepland     Jan Cramer   Tove Aune 
  

Seminaradresser 
Besøk Leiv Eirikssons vei 39, Lade, Trondheim 
Post NGU, 7491 Trondheim 
Telefon 73904000 (sentralbord); 73904310 (Jan); 7390431 (Aivo); 73904145 (Tove) 
Faks 73921620 
Epost tove.aune@ngu.no 

mailto:tove.aune@ngu.no

