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GEOS industrimineraler og naturstein

•1993-1994 Naturstein i Buskerud (Gautneb, Heldal)

•1997-2003 Ressursoversikter Larvikitt (Kjølle 

Heldal, Lund, Gautneb m.fl.)

•2003-2005 Ressursoversikter Drammensgranitt 

Nordmakitt og klebersteiner (Gautneb , Furuhaug)

•2004-2008 Ressursoversikter  murestein 
(Bjerkgård, Marker ,Lund, Gautneb m.fl.)

•2005 Ressursoversikter kalk i Oslofeltet (Gautneb)

Oversikt over undersøkelser



Hvor finner vi forekomstene

Industrimineraler

Kartlegging og 

undersøkelser, vil 

naturlig fokusere på 

forekomsttyper der vi 

i dag ser størst 

potensialet



Kalksteinsforekomster i Oslofeltet



Korrektplassering av bruddområder
og prøvetaking, for kartlegging av 
arealkonflikter og potensielle forekomster

Eksempel fra 
Bøverbru på 
Toten
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Kalkene i 
Oslofeltet er av 
betydelig 
dårligere 
kvalitet en 
forekomster 
f.eks. på 
Nordvestlandet

Enkelte av 

forekomstene vil få 

store arealkonflikter 

ved utvidelse av 

brudd virksomheten, 

og muligheten for 

nye nærliggende 

forekomster er 

begrenset



Hvor finner vi forekomstene

Naturstein

En rekke kartlagte 
områder med gode 
ressurser for 
murestein kommer 
i tillegg



Forekomstene klassifisert etter viktighet



Dataene brukt ved arealkonflikter Ny E-18 Larvik



Iddefjordsgranitten

Kvalitetskartlagt i 

Iddefjordområdet

Samtlige brudd



Nedlagt brudd for gatestein, Hvaler Dagens brudd Skriverøya, Iddefjord

Kartlagte 

varianter



Drammensgranitt

Drammensgranittens interne 

variasjoner er kartlagt, 

dagens brudd i produksjon  

og historiske brudd er 

arealmessig digitalt 

koordinatfestet.



Potensielle nye områder 

er avgrenset og kvaliteten 

dokumentert

Drammensgranitten 

har et utseende som  

gjør den til et lavpris 

produkt, flere 

lignende bergarter 

finnes andre steder



Oslo 

”grorudgranitt”, grefsensyenitt, nordmarkitt

Blanksjø, eldste brudd Dagens brudd, Bånkall



MURESTEIN

Tyktspaltende skifer til tørrmurer, 

forblending og andre formål.

En rekke små 

forekomster der det  er 

kvartsitt- og leirskifer

Ganske betydelig økende marked,  

velegnet for lokal småskala produksjon



Kartlagt område i Bø, Sauherad og Notodden kommuner, med støtte fra BTV samarbeidet.



Lønne

Kiil

Bamblefeltet

Regional kartlegging med støtte fra BTV samarbeidet har påvist utstrakte soner 
(rød farge og trekanter) med stort potensial for drift på murestein. Ett brudd i drift og 
ett i prøvedrift.



Helt ny karttjeneste for mineralressurser i drift (på 

nett) innen 4. juli. 

Den nye karttjeneste gir helt ny 
muligheter for søk og innsyn i 
databasen og blir den mest 
innholdsrike karttjeneste på NGU, 
til nåhttp://www.ngu.n/kart/mineralressurserny/

http://www.ngu.n/kart/mineralressurserny/

