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KUNSTEN Å BELYSE EN SKJULT RESSURS

Grunnvann er som kjent en ressurs som 
ligger skjult i grunnen. Hydrogeologer har 
tradisjonelt spesialisert seg på å finne dette 
grunnvannet, få det fram i dagen og tilrettel-
egge for bruk av det som drikkevann. Men i 
stadig økende grad har fagfeltet blitt utvidet 
og integrert inn i andre tilstøtende fagfelt. 
24. Nasjonale seminar om hydrogeologi og 
miljø søker å belyse hvor hydrogeologien er i 
dag, hvor den bør være på vei, og hvordan den 
eventuelt kan gjøre seg ny og nyttig inn mot 
andre fagfelt og samfunnsoppgaver.

Dag 1 av seminaret er viet “fysiske” ressurser i form av 
metodebruk innenfor hydrogeologi og beslektede fag-
felter. Hvilke metoder og programvare er det vi råder 
over? Hvordan bruker vi dem? Finnes det nye metoder 
og programvare man kan ta i bruk? Dagen er viet et bredt 
spekter av fordrag om teori og praktiske eksempler på 
bruk av metoder.

Dag 2 søker vi blant annet svar på om hydrogeolo-
gien, med sin slekt og sine venner, sitter på ressurser 
i kraft av sin kompetanse som burde utnyttes bedre.  
Utnytter samfunnet i dag i tilstrekkelig grad kom-
petansen? Og hvis ikke, hvilke konsekvenser får det?  
Eller er samfunnsbehovene i ferd med å endre seg?  
Bør man tilpasse kompetanseutviklingen og forsk- 
ning mot en ny virkelighet, beherske nye teknikker  
og samarbeide mer mot tilgrensende fagfelter?

Vi har invitert nasjonens veteraner og nestorer til bordet. 
Vi håper dette skaper lærerike og inspirerende foredrag 
om fagets nåtid og framtid, etterfulgt av diskusjoner som 
setter oss på sporet av noe ingen av oss på forhånd kan 
forutsi. Vi håper flest mulig vil være med å bidra under 
det vi tror blir meget interessante og viktige diskusjoner 
om og for faget og dets framtid. 

Videreføring: Vi har også søkt Norges forskningsråd om 
støtte til å videreføre seminarets ideer og konklusjoner. 
Planen er her å jobbe innenfor arbeidsgrupper som opp-
rettes i forbindelse med seminaret og som skal sluttrap-
portere etter oppsummerende ny workshop på NMBU 
medio oktober 2015. Fire av landets universiteter samt 
NVE og Bioforsk har så langt gitt sin anbefaling til denne 
søknaden og ønsker å bidra videre i prosessen.

Målgruppe: Vi håper “hele” det norske hydroge-
ologimiljøet vil delta, og med det påvirke og benytte de 
muligheter seminaret med etterfølgende prosesser kan 
medføre. Vi oppfordrer spesielt studenter og “ikke-hydro-
geologer” til å bidra. Flere av workshopene vil inneholde 
diskusjoner om samarbeid med tilgrensende fagområder 
som hydrologi, geoteknikk, limnologi med flere. Vi tror 
dette kan medføre nye ideer, nye samarbeidskonstell-
asjoner og forhåpentligvis også forskningsprosjekter og 
annen aktivitet som både samfunnet og seminarets delt-
agere vil dra nytte av.

Grunnvannet; en skjult ressurs. Vi også?

Vennligst noter følgende

Påmeldingsfrist 13. februar 2015, se  

http://www.ngu.no/pamelding-seminar-2015

Frist for innlevering av abstract til foredrag og postere: 

7. februar 2015.

Eventuelle endringer i programmet vil bli lagt ut på 

www.ngu.no/grunnvannsseminar-2015 og 

www.grunnvann.no

Seminaravgiften er kr 1500,- for begge dager og inklu-
derer en trykt rapport med alle abstract fra presentas-
jonene, rapportering fra workshopene (inkl. etterarbeid 
og evt. ny workshop), lunsj og forfriskninger. 
For deltagelse bare en av dagene er avgiften kr 900,-. 
Faktura vil bli sendt.

Vi serverer seminarmiddag med drikke på tirsdag kveld 
for kr 490. Hvis du har spesielle ønsker eller behov når 
det gjelder mat, vennligst meld fra om dette i påmeld-
ingsskjemaet.
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STUDENTTILBUD
Vi oppfordrer spesielt studenter til å delta. Det er der-
for rabattert studentpris på kr 400 for begge dager.  
NGU spanderer seminarmiddagen på studenter med 
presentasjoner og postere, mens Norsk hydrologiråd 
kan gi reisestøtte til studenter som presenterer vann-
faglig arbeid. Søknadsskjema finner du på hydrologirå-
dets nettsider www.hydrologiraadet.no og utfylt skjema 
sendes til nhr@nve.no

I tillegg deler Norsk hydrologiråd ut priser à kr 2500 til 
beste studentforedrag og poster.

INFORMASJON OM 
TRONDHEIM OG NGU
Trondheim nås med fly, tog, buss eller båt: 
http://www.trondheim.no/content/1117610581/
Hvordan-reise-hit og innenfor Trondheim  
http://www.trondheim.no/content/1117610019/Trans-
portinfo

Flybuss (kr 240 ved kjøp av t/r billett) kjører hvert 
tiende minutt og stopper ved mange sentrale hotel-
ler og knutepunkter. Det er gratis overgang fra flybuss 
til rutebuss. NGU holder til i Leiv Eirikssons vei 29 på 
Lade, ca 4 km fra sentrum. Du kan komme hit fra sen-
trum med buss 3 eller 4 (begge med destinasjon Lade). 
Gå av bussen ved RINGVE SKOLE hvor du kan se et skilt 
til NGU (8-12 min spasertur). Taxi fra sentrum til NGU 
koster ca. 200 kroner, mens en bussbillett koster 50 kr. 
Seminardeltagerne må selv sørge for overnatting.

ÅRSMØTE IAH
Årsmøte i den norske avdelingen av International Asso-
ciation of Hydrogeologists vil holdes umiddelbart etter 
seminaret, kl 17-19 på onsdag. Dersom du jobber med 
grunnvann er for øvrig dette en høyst relevant organ-
isasjon å være medlem av.

For spørsmål,  
vennligst kontakt organisasjonskomiteen:  

Tove Aune (tove.aune@ngu.no) 73904145, 
Pål Gundersen pål.gundersen@ngu.no 
73904312/99232047  eller 
Marianne Engdal (marianne.engdal@ngu.no) 73904480.



DAG 1
Tirsdag 10. mars 10-17.30
“Hydrogeologens verktøykasse”
Teori og praktiske anvendelser av et bredt utvalg av de verktøy som brukes til undersøkelser og framstilling av
data om undergrunn og grunnvann.

Tid Tittel           

09:30  Registrering   
10:00  Åpning       
10:10  Praktisk informasjon om seminaret  
  
   
Felt og lab (Ordstyrer: Guri Venvik Ganerød)  
 
10:15  Hydrogeologens verktøykasse; Geofysiske metoder     
11:00  Hydrogeologens verktøykasse, fra steinalder til High-tech?  
11:20  Bruk av prøveboringer som grunnlag for optimal utnyttelse   
 av grunnvannsmagasiner  
11:40  Pause med forfriskninger
 
   
Modellering, lovverk, forvaltning  (Ordstyrer: Hans de Beer)
  
12:00  Seismic information from impact-driven piling - modeling and

data harvest 
   

12:20  Vannressursloven – konsesjon for grunnvannsuttak: 
 er kravene hensiktsmessige?  
12:40  Erfaring med grunnvann og saksbehandling i urbane strøk: 
 Utredinger, kunnskapsbehov og framtidige løsninger  
13:00  Lunsj   
   
Praktiske erfaringer (Ordstyrer: Atle Dagestad)   
   
13:45  Plassering av �ellbrønner - ikke bare geologi
   
14:05  Undersøkelser og risikovurdering i forbindelse 
 med grunnvann og forurensning  
14:25  Infiltrasjonens betydning for overvannshåndteringen  
14:45  Pause  
 
15:00  Grunnvarmeeventyret Melhus - en studie av hydrogeologiske 
 og driftstekniske forhold  
 
15:30  En super grunnvannsforsyning med bakgrunn i GPR, GIS og 
 sedimentologimodellering   

15:50  Kort presentasjon av postere i plenum

16:10 Postersesjon m/forfriskninger   
18:00 Middag med underholdning og utdeling av priser  
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Foredragsholder

Morten Smelror
Pål Gundersen

Jan Steinar Rønning
Rolf E. Forbord
Arve Misund

Bagher Farmani
Nils-Otto Kitterød
Elisabeth Gundersen
Karin Kvålseth

Ingelöv Eriksson

Bernt Olav Hilmo

Sylvi Gaut

Sveinn T. Thorolfsson

Marit Førde
Mari Riise

Harald Klempe

Institusjon

NGU
NGU

NGU
Asplan Viak AS
COWI AS

READgroup 
NMBU, Ås 
Statens  vegvesen
Sweco Norge AS

Oslo kommune

Asplan Viak AS

Sweco Norge AS

NTNU

NTNU

Høgskolen i Telemark



DAG 2
Onsdag 11. mars 0900 – 1630 (IAH årsmøte ferdig 1900)
“Det norske hydrogeologimiljøet; faglige utfordringer, 
samarbeid og kommunikasjon med samfunnet”
Dagen er dedikert til workshop/ kafébord innledet av inspirerende og tankevekkende foredrag. Under workshop vil 
deltagerne få rullére og delta på flere av temaene. Dagen ledes av Pål Gundersen og Marianne Engdal, NGU.

Tid Tittel

09:00 Innledning/ praktisk informasjon
09:10 Groundwater at catchment scale 

09:35 Norsk hydrogeologisk forskning på sitt beste; med eksempler fra
Faneprosjekt Gardermoen  

10:00 Den norske verktøykassen, tilgjengelighet av metoder og utstyr, 
 kan vi organisere oss bedre?
 
10:25 Pause, organisering av kafébord, forfriskninger
 
10:45 Workshop/kafébord 
12:00 Pause/ forberedelse presentasjon
12:15 Presentasjon v/ kaféverter (5 X 6 min)
13:00 Lunsj 
 
14:00 Workshop/ kafébord 
15:15 Pause/ forberedelse presentasjon
15:30 Presentasjon v/ kaféverter (6 X 6 min)
16:10 Oppsummering og åpen diskusjon i plenum
16:30 Vel hjem
 
17:00 (Årsmøte IAH)
19:00 (Årsmøte IAH avsluttes)
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Foredragsholder

Pål Gundersen
Nils-Otto Kitterød

Per Aagaard

Helen K. French

Institusjon

NGU
NMBU, Ås

UiO

NMBU, Ås

Institusjon

UiO 
UiO
Sweco Norge AS
Sweco Norge AS

UiO 
UiO
UiO 
NGI
NGI

NGI

Oslo kommune

NGI

Postere: 

Characterizing interconnection in a multiple aquifer system Hjardal,  
Norway

Hydrogeological characteristics and numerical modeling of groundwater flow and 
contaminant transport in the Folldal mining site

High manganese levels in groundwater from induced river infiltration at 
Lillehammer Waterworks, Norway. 

Natural radionuclides from alum shale. Impact for environment.

Small scale 3D geophysical modeling as a pre-drilling aiding tool – a case study 
from a meander area along the Danube River in Vienna, Austria

Elin Hviding Roalkvam
Carlos Duque
Kim Rudolph-Lund
Karin Kvålseth

Sandra Puig
Carlos Duque
Per Aagaard 
Thomas Pabst 
Gijs Breedveld

Patrich Holmström

Anna Mironova

Jürgen Scheibz   



DAG 2

Organisering av hovedtema og kafébord 
under workshop:
Seminarets kafébord/ workshop vil bestå av totalt 10-12 
deltema som hver faller innenfor en av seminarets tre 
hovedtema. Konklusjoner vil bli oppsummert og utgitt et-
ter seminaret. Forhåpentligvis vil ideene fra seminaret 
også la seg videreutvikle og foredle gjennom bruk av om-
søkte midler (Norges forskningsråd) til reising og avslut-
tende workshop i oktober 2015. Vi vil da i tiden mellom 
seminarene arbeide innenfor tre grupper (de tre hoved-
temaene under seminaret) som hver oppsummerer og 
foredler sine tilhørende deltema/kafébord.

Deltagerne vil få anledning til å delta på ca 4-6 ulike kaf-
ébord med 15 - 30 min varighet pluss avsatt tid til “vrim-
ling” mellom kafébordene. 
Foruten å skape grobunn for nye samarbeidsprosjekter 
og utvikling av faget tror vi også opplegget vil bli svært 
spennende, nyttig, trolig noe forvirrende og ideelt for å bli 
bedre kjent med kollegaer og knytte kontakter. 
De følgende Kafébord-tema med stikkord skal ikke være 
“bindende” for diskusjonene, men er ment å fremskape 
ideer og utgjøre en ca. ramme for deltagerne.

KAFÉBORD 

HOVEDTEMA:

A: Forskning og undervisning
To kafébord søker bl.a. å gi svar på hvor kunnskaps- og forskningsbehovene vil bli størst framover.

B: Samarbeid, kommunikasjon og infrastruktur
Tre kafébord som bl.a. ser på hvem som er fagets nasjonale slektninger og utenlandske tvillinger, og om vi burde 
samarbeide bedre med noen av dem. I tillegg diskuteres fagets rolle i media og “verktøykassen” fra dag 1 av seminaret.

C: Hydrogeologiske “hotspots”
Ca seks kafébord blant ulike tema som anses spesielt interessante. C1-C5 er faste tema som “Urbane strøk” og 
“Grunnvann i som problem”. I tillegg vil det være ett eller flere”åpne” kafébord som blir dedikert innspill som faller 
utenfor disse temaene. Avhengig av påmelding og interesse kan det også bli opprettet flere faste tema.   

 Nøyaktig inndeling i kafébord vil avhenge av påmelding. Videre info gis under seminaret.
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DAG 2

Organisering av hovedtema og kafébord 
under workshop:

Første sesjon; 10:45-13:00
HOVEDTEMA A: Forskning og undervisning

A1 Hydrogeologi og forskning: 
Forskes det nok i dag i Norge på hydrogeologiske tema? Hva er kunnskapsbehovene? Og hvor er midlene til å 
få gjort noe? Burde det finnes bedre utlysninger og programmer for hydrogeologisk forskning og utvikling?

A2 Hydrogeologi og undervisning: 
Har vi nok studenter og riktig sammensatt undervisning? Kan man gjøre utdanningen enda bedre f. eks ved bruk 
av professor II - ordninger?

HOVEDTEMA B: Samarbeid, kommunikasjon og infrastruktur

B1 Hydrogeologi og samarbeid: 
Kan vi gjøre noe for å utvikle faglig samarbeid og arbeidsdeling mot tilstøtende og beslektede fagfelt? 
I så fall hvilke fagfelt og hvordan kan vi samarbeide? 
Kan vi utvikle et bedre samarbeid med andre hydrogeologer internasjonalt og innad i Norge?

B2 Hydrogeologi og kommunikasjon mot omverden:
Hvilke kommunikasjonsutfordringer har faget ovenfor beslutningstagere, ikke fagpersoner 
og andre/beslektede fagfelt?
Hvordan skape og formidle forståelig “to the core” begrepsbruk og visualiseringer?

B3 Hydrogeologi og nasjonal forskningsinfrastruktur:
Undersøkelser av grunnvann og markvann krever kostbart utstyr til geofysikk, boringer, 
brønninstallasjoner, pumper, loggere, analyser med mer. Har vi det vi trenger, og kan vi samordne bruken?

Kunne man utnytte spisskompetanse fra oljeindustrien bedre? 

Grunnvannets verktøykasse fra dag 1 blir diskutert videre på dette kafébordet.
 

Andre sesjon; 14:00-16:10                       

HOVEDTEMA C: Hydrogeologiens “HOTSPOTS”

C1 Urbane strøk 
Grunnvannsundersøkelser og setninger ifm utbygginger og inngrep
- Hva er kommunenes rolle, hvor trengs forskning og kompetanse?
- Hvordan overvåke og kontrollere utviklingen ifm inngrep?
Bør tiltak og viten om infiltrasjon og grunnvannsregulerende tiltak styrkes?
Er ekstensiv utbygging av energibrønner uproblematisk?
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C2 Grunnvann som problem
Utbygging av veg, jernbane, tunneler og andre større anlegg:
hvordan minimere problemer som følge av vanninntregning og endringer i grunnvannsstand

C3 Grunnvann som ressurs
Vannforsyning i spredte strøk/ reservevannsforsyning:
Er potensialet tilstrekkelig utnyttet?
Vet man nok om muligheter og farer ved etablering og drift? 
Bør grunnvannsvarme utnyttes i langt større omfang enn i dag?

C4 Flom, skred og klimaendringer
Grunnvannets betydning; kan vi nok og er vi forberedt?
Stikkord: grunnvannets bidrag til regional vannbalanse og infiltrasjon av overvann

C5 Kartlegging, modellering og visualisering
Hvordan utnytte moderne data- og modelleringsverktøy?
Strengere krav til modellering ved nye utbygginger? 
Kan og bør deler av Norge detaljkartlegges i 3D? Kan matematiske miljøer bidra mer?

C6  “Åpent bord” (organisering, antall bord og evnt. undertema avhenger av påmelding og interesse):

C6a Grunnvann og miljø
Forurenset grunnvann
Kjemiske prosesser i undergrunnen 
Fluor, radon, uran osv. i grunnvann
I gruveområder

C6b Grunnvann og økosystemer
EUs vannrammedirektiv og grunnvannstilpassede økosystemer (myrer, kilder, vassdrag)
Minstevannføring
Tiltak mot gyro

C6c Grunnvann og jus
Eiers rett til uttak av grunnvann og grunnvarmeenergi; hvor mye og hvor dypt? 
Ansvar for setningsskader og nedbryting av fundamenter og kulturminner ved 
senkning av grunnvannsspeil
Avløpsanlegg som forurenser brønner i hyttefelt og spredt bebyggelse

C6d Vannforsyning i utviklingsland
Noe vi kan og bør gjøre?

C6e Hydrogeologi – hydrologi – limnologi
Har man fellesnevnere, kan man komplementere hverandre – og eventuelt; i hvilke sammenhenger?

C6# Eventuelt andre innkomne tema før/under seminaret
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