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Er du glad i naturen? Opptatt av energisparende grunnvarme? Rent vann i springen? Fine
smykkesteiner og gull? Sand til sandkassen? Er du arealplanlegger eller byggherre? På vårt 
nettsted finner du noe som angår deg.

Samfunnet trenger geologisk informasjon. På www.ngu.no finnes nyttig innhold og data om
natur og geologi - samlet gjennom NGUs 150-årige historie. Geologiske data, bilder og tekst 
som er lagt ut på nettstedet kan fritt benyttes.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berg-
grunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGU skal bidra til at kunnskap om geologi
utnyttes til en bærekraftig forvaltning av naturressursene og miljøet.
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NGU
Norges geologiske undersøkelse

NYHETER
Våre nyheter er lett tilgjengelig for alle - uansett forkunnskap om geologi. På nettstedet finner
du det mest aktuelle innen geologisk forskning og populærvitenskap. Du kan abonnere på våre
nyheter og sørge for at du holder deg oppdatert på siste nytt fra NGU.

TEMASIDER
Tematisk omtale av viktige geologiske tema som klima, miljø, skred, grunnvarme, grunnvann, 
forurensning, mineralressurser og kontinentalsokkel. Alle sider har informasjon om relevant 
litteratur, databaser, kontaktpersoner og relaterte tema.

KART OG DATABASER
NGU har samlet data og kunnskap om norsk natur og geologi i 150 år. NGU er en av drivkreftene
innen utviklingen av digitale karttjenester i Norge. På disse sidene finner du våre tilrettelagte data
med geografiske brukergrensesnitt. Kort fortalt: Kart på nett.

RAPPORTER OG LITTERATUR
NGUs rapporter inneholder faglig dokumentasjon på alle våre prosjektaktiviteter. Rapporter 
lastes ned gratis fra nettstedet. Faglig og populærvitenskapelig litteratur som ikke kan leses i
fulltekst, bestilles på nett.

INTERAKTIVE TJENESTER
Vi har stilt vår faglige ekspertise til rådighet for å svare på spørsmål knyttet til geologi.
Tjenesten "Spør en geolog" er til for deg som vil få et korrekt og lettfattelig svar på noe du lurer
på innen vårt fagområde. Du kan også ta i bruk noen av de andre tjenestene på nettstedet, for
eksempel det digitale bildearkivet eller nyhetsfeeden. Eller du kan gi dine kommentarer på en
av våre blogger.

TOSPRÅKLIG NETTSTED
Det aller meste av nettstedet er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

BESØK OGSÅ:

www.skrednett.no            www.grunnvann.no            www.prospecting.no

Hva finnes på www.ngu.no ?

NGU
7491 Trondheim

Telefon: 73 90 40 00
Telefax: 73 92 16 20

Besøksadresse:
Leiv Eirikssons vei 39

E-post: ngu@ngu.no


