


  INTERN RAPPORT

 
Rapport nr.:  Intern NGU Rapport

                    2016.001 
 

Forfattere:  Gundersen, Pål; Aagaard, Per; French, Helen Kristine; 
Tuttle, Kevin John. 

Tittel:  
 Referat fra seminar på Ås 18. november 2015: Hydrogeologiens framtid. 
  

 

Prosjektnr:  346005 
Hydrogeologisk forskning og 
undervisning 2015-2020 

 

Rapportdato:  11.04.2016 
 

Sidetall: 59
  Pris: 100

 

Sammendrag:  
I perioden mars 2015 til april 2016 gjennomgikk det norske hydrogeologimiljøet sitt eget fagfelts 
status og muligheter for samarbeid og utvikling. Tema som brukerbehov, forskningsbehov, 
finansieringsmuligheter, undervisning og data/ informasjonstilgang ble diskutert. Prosjektet var 
delvis finansiert av NFR og ble sluttrapportert april 2016 i NGU-rapport 2016.008.  
 
Som del av prosjektet ble de avholdt et seminar på Ås med tittelen "Hydrogeologiens framtid". 
Denne rapporten publiserer referatet fra de diskusjoner og forslag som kom fram, samt 
forarbeidene til dette seminaret (se eget vedlegg). Referatet er tidligere utsendt pr. mail til 
deltagerne. Hovedkonklusjonene er også allerede tatt inn i nevnte NGU-rapport. Hensikten med 
denne rapporten er å bevare detaljene av ideer og forslag som kom fram under seminaret på Ås 
for eventuell bruk senere, f.eks. i Nasjonal fagforum grunnvann1 (NFG). Referatet publiseres som 
intern NGU-rapport da det ikke er kvalitetssikret med tanke på fullverdig rapportstatus, men det vil 
være åpent for alle interesserte. 
 
1) Som del av prosjektet har man opprettet et nytt fagforum med oppstart mai 2016; Nasjonalt 
Fagforum Grunnvann (NFG). Fagforumet har som formål å videreføre og gjennomføre 
anbefalinger fra prosjektet. 
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Referat fra seminar på Ås 18. november 2015:                        
 

"Hydrogeologiens framtid" 
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Eivind Bastesen UiB og Uni Research 
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Tanguy Le Borgne Université de Rennes 1           
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Bakgrunn 
Hydrogeologer har historisk sett vært vel kjent og ansett for grunnvannsundersøkelser og 
framskaffelse av rent og kvantitativt tilstrekkelig grunnvann til svært mange vannverk og 
enkelthusholdninger i Norge. I løpet av de siste par tiårene har imidlertid utbygging av nye 
grunnvannsbaserte vannverk avtatt. Men parallelt har samfunnet blitt mer påvirket av andre 
aspekter relatert til hydrogeologi. Man ser at tiltak som graving, drenering, diverse 
utbygginger, tunneler og annen infrastruktur har påvirket eller blitt påvirket av grunnvann. Vi 
ser konsekvensene i form av utglidninger/ ras, setninger og setningsskader, ødeleggelse av 
arkeologisk verdifulle kulturlag m.m. Samfunnsutfordringene som faget skal betjene har med 
andre ord endret seg betydelig de siste tiårene. Dette var bakgrunnen for søknad til og 
senere godkjennelse fra NFR om støtte til  prosjektet "Hydrogeologisk forskning og 
undervisning 2015-2020". Prosjektet har løpt fra mars 2015 og skal sluttrapporteres 29. 
februar 2016.  

Målet med prosjektet "Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020" har vært:  
 Å identifisere status og utfordringer for hydrogeologi i Norge anno 2015. 
 Å oppnå nasjonal enighet om arbeidsdeling og samarbeid rundt undervisning og 

forskning 
 Å tilrettelegge for forskningsprosjekter på områder som er strategisk viktige for 

Norge 
 Å kartlegge hvordan midlene til slik forskning kan økes 

Seminaret "Hydrogeologiens framtid" på Ås, som her oppsummeres, var én av de planlagte 
aktivitetene under dette NFR-finansierte prosjektet.  Mål for seminaret  var: 

 Å presentere arbeidet så langt for det norske hydrogeologimiljøet og dets brukere 
 Å få innspill om prioritering, satsning  og videre arbeid fram mot sluttrapport 

I dette referatet sammenstilles i hovedsak innspillene som kom inn fra deltagerne under 
seminaret. Vedlagt finnes bakgrunnsdokumentet som ble sendt ut til deltagerne i forkant av 
seminaret. Her finnes de anbefalinger og spørsmål som skulle presenteres og diskuteres 
under seminaret. 
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Overordnede innspill og konklusjoner  
Norske hydrogeologer jobber i universitetssektoren, i offentlig forvaltning, som konsulenter, 
blant større utbyggere innen infrastruktur med mer. De jobber med nokså ulike 
problemstillinger, og i mange tilfeller med liten jevnlig kontakt med det øvrige 
hydrogeologimiljøet. Mest samlende for fagmiljøet er IAHs aktiviteter og det årlige 
Hydrogeologisemiaret ved NGU. Utfordringen framover vil ligge i å bygge ett eller flere 
"landslag" med tilstrekkelig tid, motivasjon og finansiell ryggdekning til å ta videre de 
utfordringer samfunnet står ovenfor og som prosjektet har identifisert. Til det trenger man å 
utnytte de mulighetene miljøet har når man møtes, og helst også skape noen nye 
kontaktarenaer der framtidsrettet utvikling av faget kan foregå. De møtene vi har arrangert i 
forbindelse med dette prosjektet har avdekt mange ulike samfunnsbehov og deler av faget 
som viktige og fungerende, men også med mange uløste oppgaver å ta tak i og skape 
moment og aktivitet innenfor. Vi har i det følgende oppsummert de mest overordnede. 

Brukerbehov og media: Hydrogeologi er mindre kjent enn andre tilgrensede fag, som 
geoteknikk, ingeniørgeologi og hydrologi. en Men det er også en økende forståelse for at 
hydrogeologi er viktig for å unngå store negative konsekvenser ved urbanisering og bevaring 
av ytre miljø og kulturarv. Det er generelt viktig at faget kommer inn i en tidlig fase av plan- 
og prosjekteringsoppgaver. Man må skape forståelse for at forkunnskap om undergrunnens 
egenskaper ift grunnvann, ved hjelp av gode databaser fra tidligere undersøkelser og et 
overvåkningsnettverk, vil kunne medføre at reguleringsplaner og utbygging utarbeides på en 
bærekraftig måte. Det er avgjørende at fagmiljøet finner svar på hvordan man bedre kan nå 
fram til brukergrupper/ samarbeidspartnere på riktig tidspunkt og hva som bør utløse et 
"rødt lys" i beslutningsprosessene. Et nærliggende tiltak er å få denne informasjon inn i 
veiledere, prosedyrer, tidsskrifter osv. som beslutningstakerne bruker. I tillegg bør man 
bygge opp fagets egne informasjonskanaler f.eks. gjennom eget nettsted og ved utvikling av 
gode veiledere i form av en revisjon av GiN-veilederne.  

På verdensbasis ser man at urbanisering ofte medfører grunnvannsenkning med 
resulterende grunnsetninger. Senkning av grunnvannet av ulike årsaker har ofte betydd 
skader på infrastruktur i grunnen og i bygninger, endret vannbalanse og økt skade på 
kulturminner. Det hydrogeologiske fagmiljøet må finne fram til ny og bedre praksis for å 
hindre skader på ressursene, samt hindre de negative konsekvensene som medfører et 
senket grunnvannsnivå. Dette bør tilrettelegges ved økt forskning, undervisning og endret 
praksis i byggesaksgangen.  

Undervisning: Et undervisningsforum bestående av høgere utdanningsinstitusjoner bør 
opprettes for å diskutere hvordan man best kan koordinere undervisningen og utnytte 
hverandres kompetanser. En viktig oppgave vil være å tilrettelegge for at studenter kan velge 
mellom kurs på ulike læresteder (informasjon om kurs, koordinering av 
semestre/oppmelding mm). Det er også viktig å samarbeide med tilgrensende fagfelter som 
geoteknikk, ingeniørgeologi og ulike tekniske ingeniørfag for å spre kjennskap til 
hydrogeologien ut til de andre samfunnsfunksjonene, og samtidig forberede 
hydrogeologistudentene på møtet med andre fagfelt senere i karrieren. Det er viktig å knytte 
studentene opp mot konkrete prosjekter og konsulentfirmaer og la dem utføre oppgaver 
som kan legge igjen nyttig kompetanse og verktøy, f.eks. gjennom studentoppgaver. I tillegg 
ble det skissert mange deler av faget som det bør satses på å styrke gjennom i undervisning, 
undervisningsmateriell og samarbeid/utveksling. 
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Forskning: Det ble utpekt 3  spesielt viktige tema man bør fokusere på:  

 Anlegg i fjell og løsmasser 
 Naturfarer (skred og flom) 
 Byutvikling (urban hydrogeologi) 

 
"Grunnvann i fjell" vil kunne inngå i alle tema og bør trolig prioriteres. Til tross for at 
fagområdet er mer komplisert og uforutsigbart enn grunnvann i løsmasser, har det ikke vært 
prioritert som forsknings- og undervisningsområde i Norge frem til i dag. I tillegg ble Geo-
energi nevnt spesielt, men forskningsprosjekter innen dette feltet kan trolig finansieres som 
del av eksisterende energirettede utlysninger og ikke som del av hydrogeologisk rettede 
programmer.  

Gjennom prosjektet har svært mange ideer, forslag og meninger blitt lansert om fagets 
utfordringer på forskningssiden. Det er på den ene siden opp til de enkelte deltageren å lese 
igjennom, benytte og skaffe finansiering og samarbeidspartnere med inspirasjon i dette 
materialet. For en større satsning anbefales imidlertid miljøet å opprette en egen, varig 
arbeidsgruppe som skal følge med på, utnytte og helst også bidra til å skape framtidige 
finansieringsløsninger. Det vil bli tatt initiativ til dette innenfor prosjektet.  

Et sentral innspill gjaldt å slå sammen flere viktige tema til en SFI (Senter for forskningsdrevet 
innovasjon). En mulighet er å slå sammen temaer innen Urban hydrogeologi, Grunnvann og 
naturfarer og Anlegg i fjell og løsmasser. Første mulighet for dette blir trolig høsten 2017, 
med senteroppstart 2019 og avslutning 2024 eller 2027. En slikt senter kan i så fall 
koordineres mot en eksisterende SFI,  "Klima 2050" som har en del tilstøtende/ overlappende 
problemstillinger og der mange aktuelle samarbeidspartnere allerede inngår. 

På informasjons- og datasiden kom det inn mange forslag til tiltak som kan forbedre 
samfunnstjenestene samt formidle og lette utøvelsen av hydrogeologifaget. Et viktig verktøy 
er nettstedet grunnvann.no,  vi foreslår at flere innen det norske fagmiljøet bidrar til å 
videreutvikle og oppdatere nettstedet med nyheter, litteratur/rapporter, utlysninger av 
forskningsmidler, oversikt over aktører (forsknings, undervisning og konsulenter), 
kompetanse og tilgjengelig utstyr, kilder til data og kart og brukertilpassede kart. 

Det ble også foreslått å opprette en varig og tverretatlig arena for å diskutere mangler og 
muligheter i forhold til kart- og databasestrukturer, helst i tilknytning til en bred 
brukerundersøkelse. Det er spesielt viktig at alle data- og informasjonsprodusenter tar sitt 
ansvar ift. å tilgjengeliggjøre mest mulig av det de produserer. Oppdragsgivere bør så langt 
mulig også kreve under kontraktsinngåelser at rapporter, data osv. faktisk blir 
tilgjengeliggjort som del av oppdragene. Videre er det viktig at utviklingen innen 
instrumentering/ datafangst og databaseverktøy oppgraderes fortløpende i forhold til 
hverandre slik at ikke verdifulle data går tapt for framtida. Tids- og måleserier samt "på 
stedet" innrapportering av bilder, filer og data ble nevnt spesielt. Mange nåværende 
karttjenester burde også oppgraderes med ny brukertilpasset kartlegging, bedre detaljer og 
metadata, samt innlegging av data som ikke er tilgjengeliggjort (f.eks. vanngiverevne i fjell og 
geofysikk). 

Innspillene fra Tanguy le Borgne og Eivind Bastesen om forsøksfelt med fokus på grunnvann i 
fjell, var også svært verdifulle og bør følges opp både ift. nasjonal forskningsinfrastruktur og i 
forhold til Geo-energi.  Et større forskningsprogram vil være mer eller mindre avhengig av 
tilgang til store, godt instrumenterte forskningslokaliteter. Flest mulig bør få anledning til å 
delta og bidra på egnede forskningslokaliteter (som avansert instrumenterte brønnparker)  
der man kan eksperimentere med de problemstillinger som er nevnt som spesielt viktige for 
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Norge framover. Bedre dataflyt, deling og bruk, f.eks. gjennom Google maps kan trolig også 
gi mange muligheter. 

Vi anbefaler at det opprettes fire tverretatlige prosjektgrupper med langsiktige og klare 
mandater der medlemsinstitusjonene forplikter seg til å bidra med moderat men jevnlig 
aktivitet over flere år: 
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Følgende fire grupper anbefales opprettet: 

A. Forskningsutvikling innen hydrogeologien; med vekt på utbygginger, geofarer og 
urbane problemstillinger. Videre jobbe for opprettelse av gode, samfunnsnyttige 
finansieringsprogrammer. 

B. Koordinering av undervisning for hydrogeologiske fag og hydrogeologer. 
C. Samling og oppdatering av data og informasjon om grunnvann og undergrunn. 
D. Bevisstgjøring av samfunnet om behovet for hydrogeologisk kompetanse og utredning, 

bl. a. ved å etablere krav eller standardrutiner for tiltak som krever hydrogeologisk 
utredning. 

 
Hvis det nedlagte arbeidet skal få det tilstrekkelige moment etter prosjektslutt vil det trolig 
være nødvendig med finansiering utover direktekostnader.  Det står derfor sentralt for 
fortsettelsen at tilstrekkelig tid settes av og helst også eksternfinansieres. 

Videre arbeid 
Arbeidet så langt har gitt et meget omfattende materiale av innspill og meninger. Fram mot 
prosjektslutt vil innspillene systematiseres ytterligere og videreforedles. Så langt det lar seg 
gjøre også i forhold til å planlegge og igangsette konkrete tiltak. Påvirkning av prosessen kan 
skje gjennom: 

 Innspill om herværende referat og eller andre dokumenter som blir sendt til høring 
framover. 

 Innspill til konklusjoner som blir presentert på Hydrogeologiseminaret ved NGU i 
Trondheim 3. - 4. februar 2016.  

 Utkast til sluttrapport sendes til høring blant de som har vært involvert i prosjektet. 

Sluttrapport sendes til forskningsrådet senest 29. februar 2016. I det følgende kommer en 
mer detaljert oppsummering av innspillene til de enkelte arbeidsgruppene fra seminaret på 
Ås.  
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Fra Arbeidsgruppene 

AG1: Brukerbehov og media 

Deltagerne 
 
Følgende har bidratt med innspill til arbeidsgruppen: 
Hans Kristian Daviknes (Bymiljøetaten, Oslo kommune), 
Steinar Myrabø (Jernbaneverket), 
Randi Kalskin Ramstad (NTNU og AsplanViak), 
Ingelöv Eriksson (Plan og bygningsetaten, Oslo kommune), 
Hanne Margrethe Lund Kvitsand (NTNU og AsplanViak) 
Javier Guzman (Statens vegvesen), 
Per Kraft (AsplanViak),  
Sylvi Gaut (Sweco), 
Kevin J. Tuttle (Gruppeleder, IAH-Norge og Norconsult AS)  

Mandatet 

Arbeidsgruppen «Brukerbehov og media» skulle sette fokus på hva samfunnet trenger av 
bedre hydrogeologisk kompetanse, og muligheten for å bevisstgjøre brukere om 
hydrogeologiske løsninger. Videre inngikk kartlegging av dagsaktuelle problemstillinger som 
store samfunnsprosjekter strever med, samt problemstillinger der hydrogeologi er viktig ifm. 
geofarer og geo-energi. Arbeidsgruppen skulle også vurdere hvilke kontaktflater som kan gi 
økt bevisstgjøring hos de som har mest behov for hydrogeologisk fagkompetanse.  

Oppsummering fra presentasjon og innspill AG1 

Brukergrupper  
Det er viktig til enhver tid kjenne til brukere av vårt fag. Arbeidsgruppen oppsummerte de 
viktigste brukergruppene slik:  

Kommuner: Planlegging av arealer, urbanisering, energibrønner, drikkevannsressurser, 
osv. 

Samferdselsetater: tunneler, veiskjæringer, våtmark, osv. 

Næringsliv og industri: forurensninger, gruvedrift, osv. 

Byggnæring: grunnvannsenkning, osv. 

Staten: integrert vannressursforvaltning, geofarer, osv.  

Kompetanse og informasjonsbehov i forvaltningen 
Norsk forvaltning har etter hvert innsett at de har behov for hydrogeologikompetanse, både i 
forhold til egen bestillerkompetanse, for å kunne løse egne oppgaver, og for å kunne svare på 
faglige spørsmål fra brukere eller internt i forvaltningen. Dette har medført ønske om 
ansettelse av egne hydrogeologer, etterspørsel etter intensivkurs om hydrogeologi, samt 
veileder/håndbok om hydrogeologi.  

Fagmiljøets svar bør være å tilpasse framtidas undervisning til disse brukergruppene, men 
også forbedre informasjonsmateriell og aktivt bevisstgjøre ulike bransjer om hva 
hydrogeologer kan bidra med i de fora som er naturlig. Det anbefales at både nettsiden 
grunnvann.no og veilederserien ‘Grunnvann i Norge’ utvides og revideres, dette vil være en 
stor oppgave med plass til mange aktører. 
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Hydrogeologikompetanse bør tidlig inn i planleggingen for å sikre grunnvannsressursene og unngå 
uakseptabel grunnvannsenkning omkring infrastruktur 

Det ligger i hydrogeologiens natur at den bør tidlig inn i alt planarbeid, 
konsekvensutredninger osv.  Dette er viktig ved større utbygginger og 
urbaniseringsprosjekter til mindre inngrep som boring av energibrønner. Bransjen har en stor 
jobb foran seg i å bevisstgjøre om hvor, hvordan, når, og med hva, hydrogeologi bør inn 
under planlegging og utbygginger slik at hydrogeologer får innpass på et tidlig stadium.  

I tillegg må dette bekjentgjøres på forståelig måte hos utbyggere og beslutningstaker. 
Hvordan skal bransjen få etablert obligatorisk henvisning til hydrogeologi når det er aktuelt? 
Dette er i seg selv en meget stor og viktig oppgave for hydrogeologimiljøet å ta tak i. 

Det trengs hydrogeologer i (større) prosjekter for å gi helhetlig og overordnet forståelse av 
grunnforholdene 

Det er viktig å få til et tettere samarbeid med de andre geofagene: geoteknikk, 
ingeniørgeologi, hydrologi, samt ytre miljø. Man må forstå bedre hva de tilgrensende 
geofagene trenger av bistand, f. eks. forløpet av en grunnvannstrykksendring i leire over tid. 
Samtidig er det viktig at hydrogeologer får økt forståelse for geotekniske aspekter ved en 
utbygging. Klarer hydrogeologifaget å ta den viktige rollen som bindeleddet mellom 
geofagene? 

Hva kan hydrogeologer levere? 
Det er viktig at hydrogeologi-bransjen kan vise til konkrete leveranser og hva faget kan gi svar 
på. Hydrogeologene må bli bedre til å utvikle kreative løsninger som ofte ikke er kjent for 
byggherren/problemeier, og formidle nyutviklingen til markedet. Utvikling og etablering av 
grunn grunnvarme må trekke inn hydrogeologisk kompetanse så tidlig at faget blir inkludert 
under finansieringen for byggeprosjekter. Norges forskningsråds satsning på 
forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og opprettelse av et FME-senter for 
geotermisk energi bør inkludere hydrogeologisk kompetanse og utvikling, tatt i betraktning 
at det foregår i et hydrogeologisk medium.  

Det er også behov for klart definerte begrensninger og krav for å beskytte 
grunnvannsressurser og hindre uønskede konsekvenser til grunnen og grunnvannet. Det er 
videre behov for bedre overvåkning, som starter tidlig, og som er tett koblet opp mot de 
andre geofagene (geoteknikk, hydrologi og ingeniørgeologi).  

Mer kvantitativ leveranse fra hydrogeologene 
For at hydrogeologene skal levere mer samfunnsnyttig kompetanse, er det nødvendig med 
mer forskning og undervisning mht. dagens problemstillinger. Ny og eksisterende kunnskap 
og forståelse av de hydrogeologiske prosessene må videre nå inn til andre geofagfelt 
gjennom et generelt tettere samarbeid. I en verden i endring er det også viktig at 
hydrogeologene selv bidrar til fagets utvikling gjennom å bidra til seminarer, intensivkurs, 
veildere osv. 

Mye av kunnskapsgapet ligger ikke i selve hydrogelogifaget, men mellom fagområder. Tildels 
gjelder dette fagområder utenfor geofagene og tildels også utenfor naturvitenskapen, særlig 
innen urbangeologien. Vi trenger med andre ord også et tettere nettverk og samarbeid mot 
arkitekter, sivilingeniører (prosjektering), ytre miljø osv. 

Databaser er i stadig utvikling, men slike prosesser tar tid. Det er viktig at brukere til enhver 
tid bidrar til og kommer med innspill til hvordan databasene bør utvikles. Både 
innrapporteringsløsninger og tilgjengeliggjøring av data og rapporter fra tidligere 
undersøkelser kan forbedres. Samtidig har bransjen selv ansvar for å sørge for at eget arbeid 
faktisk blir innmeldt og tilgjengeliggjort gjennom de løsninger som finnes og iht. det lovverk 
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som finnes. Det ligger stor samfunnsnytte i at flere data om grunnvann og grunnforhold kan 
åpnes og ajourføres f.eks. gjennom NADAG. 

Hydrogeologien i media 
Hydrogeologi må bli mer synlig i samfunnet. Dette kan gjøres via internett-sider som 
grunnvann.no, henvisning til hydrogeologisk relevante databaser, veiledere og kartsider, 
samt via dagpresse og sosiale medier. 

Flere av brukere har ønsker om kurs og seminar som tar opp dagsaktuelle hydrogeologiske 
tema. Det er også behov for større innsats fra hydrogeologifaget i tverrfaglige konferanser 
for å styrke samarbeid og felles forståelse for tilgrensende problemstillinger. 

Mediedekning og påvirkning er viktig og påvirker beslutninger. Hydrogeologene kan med 
fordel tørre å stikke hode noe lengre fram i den offentlige samfunnsdebatten. 
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AG2: Undervisning i hydrogeologi 

Deltagere 
Deltagere i arbeidsgruppen og i gruppearbeidet (kursiv deltok ikke i gruppearbeidet under 
seminaret): Per Aagaard(UiO), Harald Klempe, Kevin Tuttle (Norconsult), Åse Høysæther 
(NGI), Bjørge Brattli (NTNU), Helge Henriksen (HiSF), Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB), 
Franklin Obiri-Nyarko 

Fra presentasjonen 
Helen French presenterte et sammendrag av hva som ble diskutert per e-post frem mot 
seminaret på Ås. Dette arbeidet er summert i Arbeidsrapporten som ble sendt ut i forkant (se 
vedlegg 1). 

Spørsmålene som ble sendt ut var: 

 Hva er kompetansebehovet i Norge blant brukerne? 
 Hvordan organisere undervisningen bedre? 
 Hvordan oppnå bedre samarbeid med/ bidrag fra bransjen?  

Kommentarer og innspill under seminaret 

Faglig forum 
For å koordinere hydrogeologiundervisningen bedre i Norge ble det bestemt at det opprettes 
et faglig forum som kan utveksle informasjon om kurs, lærebøker og annen relevant 
informasjon.  

Spesielt ønsket man å gjøre det lettere for studenter å velge mellom kurs på ulike læresteder 
i Norge. Studieadministrasjonene må hjelpe til med dette. Forelesning på nett ble nevnt. Kan 
UNI-nett benyttes? 

Forumet vil fortsette arbeidet med å innhente oversikt over lærestedenes studieprogrammer 
for hydrogeologi. Dette vil gi grunnlag for bedre å vurdere den enkelte students 
hydrogeologisk kompetanse, kunnskap og kjennskap.  

Studentoppgaver 
Studentene vil tjene på et mer utstrakt samarbeid med kommunene, slik anvendt geokjemi 
på NTNU samarbeider med Trondheim kommune. De store samferdselsprosjektene gir også 
mange og nyttige studentoppgaver og sommerjobber. Det er også viktig at studentene blir 
knyttet til konsulentfirmaer for å lære av deres arbeidsform.  Studenter som får hospitere 
hos konsulent bør få anledning til å lage/utvikle noe (kompetanse/data/verktøy) som 
konsulentene senere kan anvende. I Sverige er studentene knyttet sterkere opp mot 
konsultentfirmaene og har gjerne kontorplass hos dem imens de skriver.  

Tiltak for å forbedre undervisningen 
Man bør generelt få tilgang til å ansette flere innen hydrogeologiske stillinger da 
rekrutteringen har vært lav de siste årene.  Professor II-stillinger kan også bidra til å skaffe 
spesiell kompetanse på undervisningsstedene. Likeledes kunne konsulenter eller fagfolk fra 
offentlig forvaltning og større utbyggere i større grad benyttes som gjesteforelesere. 

Det kom fram at det er viktig at beslektede fagpersoner som geoteknikere, ingeniørgeologer 
og hydrogeologer har god kjennskap til hverandre. Det vil være nyttig allerede under 
utdanningen å utveksle noe kompetanse med de en senere må kunne samarbeide med i 
konkrete prosjekter. Man kan f.eks. bytte forelesningstimer, om nødvendig ved bruk av 
fjernundervisning. Fagfelt som geotekniske fag og ingeniørgeologi ble foreslått, og likeledes 
tekniske rettede ingeniørutdanninger. Ingeniørutdanning ble nevnt som eksempel i 
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forbindelse med  energibrønner. Større utbygginger kan også kreve kjennskap til CAD-
systemer. Slik kort innføring i andres fagfelt vil både utvide studentenes horisont og bidra til 
å bekjentgjøre hydrogeologifaget blant framtidige samarbeidspartnere og brukere.  

Oppdatering av kompendier ble også nevnt, samt utvikling av kortere kurs (man kan f.eks. 
benytte seg av etterutdanningssentre). Mer "hands-on" praksis og bruk av nærmiljøet vil 
også skape bedre og mer varig kompetanse. JBV og SVV har sommeroppgaver og åpner for 
erfaring i prosjekter. 

Fagområder som ble nevnt som viktige:  
 Grunnvann i fjell (se eget punkt nedenfor) 
 Urban hydrogeologi 
 Behov for opplæring innen 3D modellering/visualisering. 
 GIS bør integreres bedre flere steder: Dagens GIS-kurs har mer relevante eksempler enn 

tidligere, med god veksling mellom teori og praksis. 
 En viktig del av fagkompetansen er å vite hvor man finner informasjon: oppslagsverk, 

databaser, og kart relevant innen hydrogeologi. Hvordan virker de, hvilke muligheter gir 
de og hvilke begrensninger har de?  Man kan f.eks. se for seg at NGU fjernunderviser i 
bruk av og nedlastning fra sine karttjenester og databaser, eller utvikler Youtube-videoer 
som kan anvendes i undervisning eller av andre. 

 Grunnleggende geologi og geokjemi  
 Interaksjoner mellom fjell og løsmasser (med eksempler fra Langøyene, Holmestrand, 

etterbruk av gruver ol.). 
 Hydrogeologi og skred 
 Geotermisk energi  
 (Kjennskap til) ingeniørgeologi/geoteknikk 

Grunnvann i fjell:  
Dette er en ekstra utfordrende og uforutsigbar del av hydrogeologien. Hvordan går 
sprekkene i dypet? Dette er vanskelig å undersøke på tross av geofysikk og grunnboringer. 
Man trenger bedre forståelse for hvor vannet strømmer og vannbalanse for å unngå 
overraskelser i utbyggingssaker.   

Det var enighet om at dette tema kun dekkes i liten grad i dag (noen timer). Ved NTNU 
dekkes tema også innenfor Ingeniørgeologi i fjell. I første omgang ble det anbefalt å øke 
andelen timer om grunnvann i fjell i eksisterende kurs. Eventuelt kunne man lage et kort-
kurs for hydrogeologer – f.eks. med feltarbeid i gamle gruveganger. På sikt bør det ansettes 
flere i fast stiling ved et eller flere av lærestedene som har spesialkompetanse innen 
grunnvann i fjell.  

Dersom større forskningsprosjekt innen grunnvann i fjell blir igangsatt bør det utvikles 
intensive kurs, spesielt om LabFrac (infrastrukturforslag fra Uni-research) blir finansiert. 
Litteratur for dette tema og pensum generelt ved de ulike lærestedene bør samles og 
utveksles. En del tidligere prosjekter har vurdert vann i fjell, men gjerne med en mer 
geoteknisk vinkling:  ‘Miljø og samfunnstjenelige tunneler’ (Vegvesenet, mange), ‘Tight’ 
(Sintef, NTNU, NGI); tetting. NGU ble oppfordret til  å sette sammen eksisterende rapporter 
om grunnvann i fjell. 

Punktene over representerer hovedsakelig innspillene til AG2 under seminaret. Arbeidsgruppens 
presentasjon på seminaret og bakgrunnsinformasjon finnes i vedlegg 1.  
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AG3: Forskning 

Deltagerne 
Bidrag til bakgrunnsdokument: Hans de Beer (NGU), Helen K. French 
(NMBU), Randi Kalskin Ramstad (AsplanViak), Kevin J. Tuttle (Norconsult), Jens Kværner 
(NIBIO), (Helge Henriksen (HISF), Anne Fleig (NVE), Harald Klempe (HIT), Per Aagaard 
(UiO), Rannveig Skoglund (UiB), Arnt-Olav Håøya (Aquateam). 

Mandatet 
Arbeidsgruppen skulle forsøke å igangsette et større forskningsprogram og/ eller anbefale en 
finansieringsmodell for strategisk viktige områder av hydrogeologien, med en realistisk plan 
for videreføring etter seminaret. Arbeidsgruppen skulle også se på om man i dag sitter med 
den nødvendige forskningsinfrastruktur innen fagfeltet for å løse nåtidens og framtidens 
behov. 

Oppsummering fra presentasjonen 

Mulige satsningsområder  
Arbeidsgruppen mente samfunnsbehov, kunnskapsgap og mulighet for tilstrekkelig 
finansiering burde være bestemmende for prioritering av større nasjonale satsing. 
Arbeidsgruppen har nedenfor skissert en oversikt over innkomne satsningsforslag. Som 
figuren viser kan imidlertid faget imidlertid inndeles på ulike måter. En satsning på geo-
energi vil følgelig samtidig også innholde elementer av en satsning på grunnvann i fjell, 
grunnvann i løsmasser eller begge. 

 

 
 

Figur 1: Tematisk inndeling av mulige satsningsområder 

 

Arbeidsgruppe 3 kom etter en vurdering av kriteriene opp med tre forskningsområder som 
utmerket seg: 
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Urban hydrogeologi 
Anlegg i fjell og løsmasser 
Naturfarer (skred og flom) 
 

Ref.anm.: Andre har trukket fram grunnvann i fjell som spesielt viktig. Grunnvann i løsmasser 
var satsningsområde sist (90-tallet) og kunnskapsgapet der er derfor trolig minst. Det foreslås 
derfor at også grunnvann i fjell prioriteres, i hovedsak som del av de andre 
satsningsområdene. Geo-energi ble også nevn spesielt. Etablering av en eventuell nasjonal 
brønnpark/ teststasjon som Eivind Bastesen skisserte vil trolig gjøre dette fagfeltet enda mer 
aktuelt og attraktivt for utvikling av forskningsprosjekter. 

For detaljer se vedlegg 1 under AG3.  

Om finansiering 
Et eller flere større nasjonale hydrogeologiske forskningsprogram vil kreve et vidt spenn av 
finansieringskilder.  En finansdugnad hvor både Forskningsrådet, statlige etater (Vegvesenet, 
jernbaneverket, AVINOR, Miljødirektoratet, NVE), private aktører (bygg-entrepenører; 
Vegdekke, Mesta, konsulentbedrifter; Asplan VIAK, Multiconsult, Norconsult, Berdal 
Strømme, DHI, COMSOL multiphyiscs, leverandører av utstyr; Schlumberger, ITAS, o.a.).   
Eksisterende SFI "Klima 2050" har alerede med de mest aktuelle. Universiteter og høgskoler 
vil kunne stille med egeninnsats og mulighet for stipendiater og postdocs.    

Vi trenger overbevisende argumentasjon på den samfunnsmessige betydning av temaet fra 
de bevilgende myndigheter. En viktig del av en slik argumentasjon ligger i å kunne påvise 
konkrete eksempler der store beløp er eller kunne vært spart. 

Arbeidsgruppens oppsummering 
Samtlige involverte ytret ønske om å delta i et eventuelt større felles nasjonal 
forskningprosjekt. Arbeidsgruppen foreslo altså disse temaene: 

 Anlegg i fjell og løsmasser 
 Grunnvann og naturfarer 
 Urban hydrogeologi 

 
Arbeidsgruppen ville ha en diskusjon på om man var enig i denne prioriteringen. 

Hvis dette var tilfellet ønsket man samtidig en diskusjon konkrete feltområder og 
forskningsinfrastrukturer som ville egne seg for forskning innenfor disse temaene.  

Ref.anm: Under seminaret viste det seg dessverre at vi ikke rakk å diskutere og avgjøre så 
mye som vi på forhånd hadde ønsket. Noen av spørsmålene vil derfor søkes besvart gjennom 
utsending av konkrete spørmål/ avklaringer pr mail i tiden fram mot sluttrapportering.  

Kommentarer fra deltagerne under seminaret 
Selv om enkelte av temaene altså ikke ble anbefalt innlemmet i en spesifikk 
satsningsområde, har vi tatt med også kommentarer til disse i det følgende:  

Generelt 
Bakteppet for initiativet var "Geoevalueringen" fra 2011 (Research in Earth Sciences in 
Norway), med oppfølgingsplanen fra 2014 (Follow-up plan for the Evaluation of Research in 
Earth Sciences). Begge kan lastes ned fra forskningsradet.no/publikasjoner). Vi bør lese dem 
grundig i forbindelse med videre arbeid. Vi bør også sørge for at flest mulig institusjoner får 
bli med under et satsningsforslag. 
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Det kom forslag om å utvikle en SFI (Senter for forskning og innovasjon). Flere temaer kan 
kobles sammen med dette som formål. 

Infrastruktur – fellesressurser i felt  
Det er viktig å innse at satsningsforslag må ses i sammenheng med og utvikles parallelt med 
nasjonal forskningsinfrastruktur. De behov som er avdekket i prosjektet bør føre til 
forsknings- og undervisningsaktiviteter som utnytter eksisterende forskningsinfrastruktur, 
men også bidrar til at den utvikles og tilpasses de nye aktivitetene. 

NFR er opptatt av internasjonalt samarbeid. Infrastruktur som er en del av noe større vil 
derfor både kunne høste fruktene av andres erfaring og samtidig øke sjansen for å få 
godkjent et satsningsforslag. Vi må også integrere oss i nettverk som omhandler nasjonal 
infrastruktur  og målrettet forskning innen instrumentering. En satsning bør også ha som 
formål at den bidrar til at forskningsinstituttene får tilgang på moderne utstyr gjennom 
innkjøp og/eller samarbeid og deling. 

Finansiering  
Hvis vi ønsker å få till en ny satsning må vi kanskje legge til side “andre” saker. En hovedjobb 
er å legge frem en overbevisende argumentasjon. Gardemoenprosjektet gikk over 10 år.  2 
mill/år, 20 mill totalt.  Skal man få til noe tilsvarende må statlige etater ta et løft og 
konsulenter m.fl. bidra.  

Vannforsyning og vannkvalitet 
Det kom inn et ønske om et punkt "Grunnvannsuttak og vassdrag". Det ble foreslått å se på 
vannbalanse og aktiviteter langs elver som mater akviferer. Hvordan blir akviferen matet? 
Hvilken innvirkning har akviferen i flomsituasjoner?  Er det kamp om arealer?  Er det 
konflikter mellom grusuttak og vannforsyning?  

Diverse innspill 
Høytemperatur (vs lavtemperatur) systemer krever mest forskning. 
Trolig mindre penger innen forurensningstransport 
Undergrunnsprosjektet i Oslo; det finnes mye data her. "Det bare å sette i gang"! 
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AG4: Informasjonsflyt og lagring 

Deltagerne 
Bidrag til bakgrunnsdokument: Anna Seither, Ane Bang Kittelsen, Inger Lise Solberg og Pål 
Gundersen. Arbeidsgruppe på Ås-seminaret: Silje Marie Vasstein, Sylvi Gaut, Hans de Beer, 
Pål Gundersen. 

Mandatet 
Arbeidsgruppen skulle tilrettelegge for at de resultater og den informasjon som skapes i 
bransjen, eller kan være et verktøy for bransjen, i størst mulig grad kan bli tilgjengeliggjort og 
synliggjort på en forståelig måte. Både ovenfor bransjen selv og i samfunnet forøvrig. Dette 
innebærer f.eks. rapporter, data, geofysiske undersøkelser med mer. Gruppen skulle også 
søke å samle, tilgjengeliggjøre og bekjentgjøre/ publisere de andre gruppenes arbeid, f.eks. 
info om studietilbud, bransjens aktører, tilgjengelig “hydrogeologisk utstyr”, prosjektets egne 
anbefalinger osv. 

Oppsummering fra presentasjonen 
Arbeidsgruppe 4 hadde inndelt forslagene innenfor tre ulike tiltakspakker og ett 
satsningsforslag (se nedenfor).  

Tiltakspakke 1:  NETTVERK; tiltak rettet mot å øke fagmiljøets samhandling og kjennskap til 
hverandre:  

a. Vi foreslår at det utarbeides og gjennomføres en brukerundersøkelse for fagets 
aktører og dets brukere. 

b. Fagets aktører bør samles om et felles nettsted for å formidler informasjon; nyheter, 
litteratur/rapporter, utlysninger av forskningsmidler, oversikt over aktører, kompetanse 
og tilgjengelig utstyr, kilder til data og kart, brukertilpassede kart, figurer osv. 

 Tiltakspakke 2: DATA INN; forbedre flyt av data og informasjon, fra dette skapes, fram til 
databaser/ der den lagres 

a. samle flere data og kartlag b. forbedre datakvalitet c. tilrettelegge for 
overvåkningsdata d. digitalisering og georeferering av gamle rapporter, geofysikk og 
data 

Tiltakspakke 3:  DATA UT; forbedre og koordinere presentasjon og tilgjengeliggjøring av data 
og rapporter 

a. Brukertilpasning og open access 

Satsningsforslag:  Opprette  en tverretatlig arbeidsgruppe som koordinerer dataflyt og 
kartlag innen  hydrogeologi og urbangeologi  

a. Bredt mandat ift innhenting, bruk og presentasjon av data. 

b. Koordinere og brukertilpasse karakterisering og kartlegging 

c. Identifisere viktige data som ikke fanges opp i dagens datastrømmer og databaser 
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Innspill under diskusjonene 

Om brukerundersøkelse 
En større brukerundersøkelse vil kunne avdekke behovene for tiltak innen 
informasjonsformidling, karttjenester og databasesystemer. Dette vil medføre at man kan 
prioritere de viktigste tiltakene, men en slik dokumentasjon av behovene vil også være en 
støtte i seg selv når man søker finansiering til tiltakene.  Hvilke behov har egentlig de ulike 
brukergruppene for å ha samlet ulike data og kartlag på ett sted? Et konkret eksempel som 
ble nevnt av en konsulent: "Ved konsekvensutredninger trenger man tilgang til kulturminner, 
grunnvannsforekomster, og forurensningstiltak på samme sted. I dag må man åpne tre ulike 
karttjenester. Hadde alle lagt på samme sted hadde det være langt raskere lage et kart som 
kunne klippes inn i en rapport". 

Konsulenter med fartstid i NGU påpekte forøvrig at det er svært stor forskjell på å se og 
bruke NGUs nettsteder fra en PC på NGU i forhold til utenfra. Dette kunne en eventuell 
brukerundersøkelse gå nærmere inn i. 

Om samling av info på ett sted (f.eks. grunnvann.no  alternativt "geologien i min kommune") 
Ideen om at mange aktører bidrar til å samle informasjon om grunnvann på ett sted ble godt 
mottatt. Innhold som ble nevnt spesielt var linker til relevante databaser og nettsteder og 
eventuell revidert utgave av veilederserien Grunnvann i Norge, (link til) masteroppgaver, 
ulike artikler. 

Finansiering av tidsbruk: En ide var å tegne medlemskap knyttet til en slik side eller som for 
VA-sektoren i Sverige; få sidene sponset av firmaer. Alternativt kan noen sider finansieres via 
reklame? Samarbeide rundt formidling via Norge digitalt? Trolig et edruelig innpill at det er 
lurere å søke finansieringsløsninger mot forskning da det er lettere å få eksterne midler inn 
til det enn til database- og nettstedsutvikling. 
 

Om "Data inn" 
Generelt er det mye som kan forbedres i.f.t. datafangst som er relevant for hydrogeologer. 
Det trengs nye føringer og retningslinjer, f.eks. på NOU nivå. På tide med en Nasjonal 
kartplan på departementsnivå?  Det ble også diskutert opprettelse av en 
tverrfaglig/tverretatlig arbeidsgruppe for datafangst.  
 
For å forbedre innrapportering kom det inn forslag om at også byggherrer skulle oppfordres 
til å sette krav til konsulenter om innrapportering av boringer, geotekniske undersøkelser 
osv. til NADAG/GRANADA. Kommunene gjør allerede dette i dag. Rapporter som knyttes opp 
til GRANADA bør videre georefereres slik at de kan synes som punkter/ polygoner i 
karttjenester. 
 

Infrastruktur i felt 
Det er viktig at man bygger opp samarbeidskonstellasjoner og kunnskap om hverandres 
utstyr og kompetanse. Trykk/ temperaturmålere; kan man bytte og låne disse ut? Labfrack og 
H+ network;  kan flere i miljøet bidra og høste gjennom disse eller liknende prosjekter?  

Om kartlegging 
Det er viktig at kartlegging i et område tar høyde for ulike behov og brukere, både i forhold til 
oppløsning, kategorisering, parametere som måles og observeres osv. Hvordan får vi til det? 
Det kan også tilrettelegges bedre for enkelt  innmelding av "på stedet"  lokale detaljer f.eks. 
via mobil (bilder, enkle vannkjemiske målinger, observasjoner osv.). Poenget er å ha et godt 
grunnlag for hva data senere kan brukes til, og hvordan kartleggingen kan tilpasses dette, når 
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noen først er ute og kartlegger et område. Grunnvannstrykkendringer over tid og total 
vannbalanse ble forøvrig spesielt nevnt som viktige parametere. 

Det ble poengtert et behov for en kvalitetsheving av løsmassekart.  NVE trenger mer 
detaljerte kart og  beskrivelser. NGU bør gjøre det mulig å søke opp hvilken 
kartleggingskartmålestokk som ligger til grunn for de viste kartene ikke bare vise “best of” 
kart.  Man savner også informasjon om fjellblotninger og andre detaljer som finnes i de 
trykte kartene, men ikke i karttjenestene. 

Tidsserier og målinger 
Det syntes enighet om at det vil være verdifullt å få på plass ordninger som sørger for at tids-
og måleserier i større grad når fram til offentlig tilgjengelige databaser. Ideelt sett bør det 
tilrettelegges for at også loggere kan levere data rett inn i en database og at brukeren får 
tilgang til egne data derfra. I tillegg bør det kunne tilrettelegges for at også (vann)kjemidata 
kan legges inn eller i hvert fall metadata. 

Innspill fra foredragene til Tanguy le Borgne og Eivind Bastesen var  verdifulle og kan/bør 
følges opp. 

Eksisterende data og kart 
Det ble trukket fram behovet for å gå igjennom og tilgjengeliggjøre gamle data og kart, f.eks. 
kart over vanngiverevne fjell som ble utviklet rundt ca 2008.  

Om databasestrukturer 
Skulle man startet på nytt med innmelding av data til databaser ville nok det beste vært å ha 
langt færre databaser og innmeldingssystemer. Med dagens utgangspunkt er nok likevel det 
eneste realistiske at man også i framtida vil operere med mange separate databaser, men 
tilrettelagt for å koordinere og visualisere hverandres data. Eller at man i det minste linker til 
hverandre. 

Databaseeiere bør være bevisst på at programvare kan oppleves nokså forskjellig  når man 
sitter på utsiden av "brannmuren". Man har kanskje ikke tilgang til alt, nettet kan gjøre 
funksjonene tregere og det er fort gjort at kartutvikler og fagperson ikke tar tilstrekkelig 
hensyn til at mange brukere har minimal kjennskap til karttjenester, databaser og 
hydrogeologifaget. 

Kobling mellom NVE og NGUs databaser bør kunne forbedres. 
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Vedlegg 1 
Bakgrunnsdokument 
               for deltagere til dag 2 på Ås (18/11-2015)  ifm. arrangementet: 

                                    Hydrogeologiens framtid 
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Forord og bakgrunn 
 

Syv samarbeidende institusjoner (se forside) gikk i oktober 2014 sammen om en søknad til NFR om 
støtte til å identifisere status og utfordringer for hydrogeologien i Norge. Prosjektet fikk tittelen 
Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020. IAH er senere blitt med som 
samarbeidspartner til prosjektet. Søknaden ble innvilget, og gjennomføring av seminar på Ås i 
slutten av 2015 er den del av prosjektet. Søknad og ytterligere bakgrunn er lagt tilgjengelig på 
www.grunnvann.no under arrangementet "Hydrogeologiens framtid", "Viktige dokumenter".   

Herværende dokument er et bakgrunnsdokument for dette seminaret. Det rapporterer de 
anbefalinger og ideer fire arbeidsgrupper har jobbet fram og vil presentere for diskusjon på 
seminaret.  

Arbeidsgruppene er; Brukerbehov og media (Kevin John Tuttle), Undervisning (Helen French), 
Forskning (Per Aagaard), Informasjonsflyt- og lagring (Pål Gundersen). 

Vi håper alle påmeldte og eventuelt andre som har interesse for dette åpent arrangerte seminaret 
vil lese igjennom dette dokumentet og bruke det til å bringe fram ytterligere bidrag, ideer og 
meninger om hydrogeologifagets utfordringer og muligheter i den kommende femårsperioden. 

Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 rapporteres til NFR innen 15. mars 2016. 

Vi takker for alle som deltar på seminaret og øvrige bidragsytere for mange interessante og 
fornuftige innspill og ønsker samtidig velkomment til arrangementet. 

Trondheim, 
13. november 2015 

 
Pål Gundersen 
(prosjektleder) 
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Videre arbeid 

 
Rapportering til NFR og avslutning av prosjektet gjøres 15. mars 2016, innenfor rammene  av det reviderte 
budsjettet nedenfor. 

Arbeidsgruppene vil forøvrig også rapportere  og diskutere konklusjoner ovenfor internasjonale eksperter 
og det norske hydrogeologimiljøet under det 25. Seminar om Hydrogeologi og miljø ved NGU den 3.-4. 
februar 2016. 
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Deltagere og program (bidragsytere som ikke kommer i kursiv) 

Påmeldinger, navn 
Brukerbehov 

media Forskning Undervisning Info Firma Email Telefon 
Hans de Beer   1     Norges geologiske undersøkelse hans.debeer@ngu.no;  40495392 

Pål Gundersen       1 Norges geologiske undersøkelse pal.gundersen@ngu.no;  
99232047/ 
73904312 

Rannveig Øvrevik Skoglund     1   Inst. for geografi, Universitetet i Bergen rannveig.skoglund@uib.no;  55583498 
Jens Kværner   1     NIBIO, Norwegian Institute of Bioeconomy Research jens.kvarner@nibio.no;    
Arnt Olav Håøya   1     Ecoloop AS / IAH Norge aoh@ecoloop.no;  92600766 

Helge Henriksen   1 1   Høgskulen i Sogn og Fjordane -AIN helge.henriksen@hisf.no;  
95050944/ 
57676231 

Harald Klempe   1 1   Høgskolen i Telemark Harald.Klempe@hit.no;  35952767 

Bjørge Brattli     1   NTNU Bjorge.brattli@ntnu.no;  73594821 

Per Aagaard   1     UiO, Institutt for geofag per.aagaard@geo.uio.no;  
22856644/ 
41651182 

Helen French     1   NMBU, Institutt for miljøvitenskap helen.french@nmbu.no;  
67231814/ 
99169947 

Kevin Tuttle 1       Norconsult/IAH-Norge kevin.john.tuttle@norconsult.com;  45401115 
Inger-Lise Solberg       1 Norges geologiske undersøkelse inger-lise.solberg@ngu.no;  73904151 
Anna Seither       1 Norges geologiske undersøkelse 

  Ane Bang Kittelsen       1 Norges geologiske undersøkelse 
  Åse Høisæther         Norges Geoteknske Institutt (NGI) ash@ngi.no;  99402692 

Franklin Obiri-Nyarko   1 1     FONYARKO@YAHOO.COM; 46246801 
Silje Marie Vasstein         NVE/IAH Norge (nestleder) siva@nve.no;  91609633 
Sylvi Gaut 1       Sweco sylvi.gaut@sweco.no;    

Randi Kalskin Ramstad   1     NTNU randi.kalskin.ramstad@ntnu.no; 97513942 
Hans Kristian Daviknes 1       Oslo kommune, Bymiljøetaten hanskristian.daviknes@bym.oslo.kommune.no;   
Eivind Bastesen         UiB og Uni Research eivind.bastesen@uib.no;   

Esther Bloem         NIBIO, Norwegian Institute of Bioeconomy Research Esther.Bloem@nibio.no; 46444223 
 Ingelöv Eriksson  1        Plan og bygningsetaten, Oslo kommune     
Steinar Myrabø 1    JBV Steinar.myrabo@jbv.no ; 91657691 
Per Kraft 1    Asplan Viak   
Javeir Guzman 1    SVV   
Hanne Margrethe Lund Kvitsand 1    NTNU og Asplan Viak   
Mona Henriksen   1  NMBU Mona.henriksen@nmbu.no   
Tanguy Le Borgne         Université de Rennes1           tanguy.le-borgne@univ-rennes1.fr; +33627143977 

mailto:hans.debeer@ngu.no;
mailto:pal.gundersen@ngu.no;
mailto:rannveig.skoglund@uib.no;
mailto:jens.kvarner@nibio.no;
mailto:aoh@ecoloop.no;
mailto:helge.henriksen@hisf.no;
mailto:Harald.Klempe@hit.no;
mailto:Bjorge.brattli@ntnu.no;
mailto:per.aagaard@geo.uio.no;
mailto:helen.french@nmbu.no;
mailto:kevin.john.tuttle@norconsult.com;
mailto:inger-lise.solberg@ngu.no;
mailto:ash@ngi.no;
mailto:FONYARKO@YAHOO.COM;
mailto:siva@nve.no;
mailto:sylvi.gaut@sweco.no;
mailto:randi.kalskin.ramstad@ntnu.no;
mailto:hanskristian.daviknes@bym.oslo.kommune.no;
mailto:eivind.bastesen@uib.no
mailto:Steinar.myrabo@jbv.no
mailto:Mona.henriksen@nmbu.no
mailto:tanguy.le-borgne@univ-rennes1.fr;
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Spørsmål i arbeidsgruppene og i plenum 
 

Spørsmål til diskusjon i arbeidsgruppene. Konklusjoner framlegges til diskusjon i plenum.  

  a) Foreslå prioritering av satsningsforslagene (hvilke tema har størst samfunnsbetydning 
å utvikle innen faget) 

    b) Hvor mange satsningsforslag er det fornuftig at vi sprer arbeidet på framover? 

    c) Velg ut de forslag og innspill dere fant mest interessant fra de ANDRE arbeidsgruppene  
(minst en fra hver) 

     d) Diskuter forslagene i egen arbeidsgruppe (bakgrunnsdokumentet) og innspill til 
presentasjonen i dag. 

 e) Hvordan bidra til at NFR og større aktører ønsker å gå inn og finansiere prosjektene 

 

Spørsmål til sluttdiskusjon i plenum 

                a) Hvilke satsninger (og tiltak) bør vi prioritere fram til rapportering i mars? 

                b) Er det fornuftig å fortsette innenfor samme inndeling av arbeidsgrupper?  
                    Andre modeller? Kan vi allerede nå opprette og skaffe deltagere til noen 
                    satsningsforslag vi skal jobbe innenfor? 

       c) Hvordan skaffe finansiering til satsninger og tiltak?                

                d) Hvordan bør prosessen organiseres videre? Ansvarsfordeling? 
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Arbeidsgruppe 1: Brukerbehov og media 
Innspill fra flere sektorer om hva samfunnet trenger av hydrogeologisk 
kompetanse, samt forslag til fremstøt i media om hydrogeologi. 

Deltagere 
Kevin J. Tuttle (Gruppeleder, IAH-Norge og Norconsult AS), Ingelöv Eriksson (Plan og 
bygningsetaten, Oslo kommune), Steinar Myrabø (Jernbaneverket), Per Kraft, (Asplan Viak), Hans 
Kristian Daviknes (Bymiljøetaten, Oslo kommune), Randi Kalskin Ramstad (NTNU og Asplan Viak), 
Javier Guzman (Statens vegvesen), Hanne Margrethe Lund Kvitsand (NTNU og Asplan Viak) 

Mandat og avgrensning 
Arbeidsgruppen «Brukerbehov og media» vil sette fokus på hva samfunnet trenger av bedre 
hydrogeologisk kompetanse, og muligheten for å bevisstgjøre brukere om hydrogeologiske 
løsninger. Hydrogeologi er bindeleddet mellom geofagene (ingeniørgeologi, geoteknikk, hydrologi 
og hydrogeologi), samt kontakten mot ytre miljø der det er avhengig av grunnvannsnivået. Disse 
fagene er sentrale i mange samferdsels- og urbaniseringsprosjekter. Derfor er det viktig med et 
nært samarbeid mellom disse faggrenene. 

Gruppen vil kartlegge dagsaktuelle problemstillinger som store samfunnsprosjekter strever med, 
samt problemstilling der hydrogeologi er viktig ifm. geofarer og geo-energi. Dette kan gi innspill til 
de andre delgruppene og bidra til en langsiktig og samfunnsøkonomisk riktigere kurs for fagets 
forskningsprosjekter, kompetanseutvikling/utdanning og forskningsinfrastruktur. Sistnevnte kan 
f.eks. inkludere tilgang til teknisk utstyr, større laboratoriefasiliteter og informasjon/databaser. Vi 
vil også vurdere hvilke kontaktflater som kan gi økt bevisstgjøring hos de som har mest behov for 
hydrogeologisk fagkompetanse. 

 

Viktige konklusjoner, lærdom og ideer fra tidligere (Utdrag fra Foredrag og Workshop 
på NGU mars 2015: 

Det er behov for en bedre forståelse av hydrogeologiske prosesser i berg og løsmasser, blant annet 
i store urbaniseringsprosjekter (e.g. Bjørvika). Samfunnet bruker i dag store summer for å unngå 
uheldige konsekvenser ved endringer i grunnvann, eller for å rette på tidligere inngrep. Økt fokus 
på riktig tiltak for å sikre grunnvannsbalansen vil kunne spare samfunnet for skader og økonomisk 
tap. 

- Mange kommuner mangler hydrogeologisk kompetanse, noe som kan medføre dårlig 
bestillerkompetanse og unødig mye outsourcing. 

- Mange tiltak blir i for liten grad vurdert i forhold til potensiale til endringer i grunnvannsnivå og 
medførende skadepotensiale (for eksempel degradering av kulturlag ved grunnvannssenkning)  

- Det hersker til dels manglede kunnskap/ forskning/juridisk klarhet i urbane strøk, f. eks.: 
grunnvann i fyllmasser, karakterisering av masser i urbane strøk, regelverk v/grunnvannpåvirkende 
tiltak og grunnvannsuttak  

- Datainnsamling, systematisering og tilgjengeliggjøring av data er gammeldags og ikke tilstrekkelig 
oppdatert, for eksempel: geokjemi, grunnvannsstand og boringer. 

- Urban geologi er ellers lite ivaretatt i norske utdanningstilbud  



 9  

Det bør utredes nærmere hvordan grunnvannsundersøkelser og faget som sådan kan brukes 
forebyggende som alternativ til å komme inn etter at skade er påvist (til å vurdere for eksempel 
omfang, bakenforliggende mekanismer og mulige tiltak). 

- Kravene til innmelding og tilgjengeliggjøring av data bør økes (for eksempel til NADAG), og bør 
gjelde: målinger av grunnvannsstand ved boringer og fra tilgrensende fagfelt (for eksempel 
tunnelboringer i forbindelse med vannkraft og veg/jernbane)  

- En bør samarbeide om utvikling av nye forskningsoppgaver som kan finansieres av større brukere 
som JBV, SV, kommunene, vannkraft, gruveselskap  

 

Arbeidsgruppens vurdering: Viktigste utfordringer innen mandatet 
 

     Brukerbehov 

Det er flere statlige etater og forvaltere som nå ser behovet for hydrogeologi-kompetanse. Flere 
har nevnt at de ønsker å ansette en eller flere hydrogeologer. Det er nevnt behov for intensivkurs 
innen hydrogeologi, samt veiledere/dokumenter som kan belyser hydrogeologiske 
problemstillinger som man bør ta hensyn til og sette fokus på. 

Innenfor urbanisering, er det vanlig å tilkalle rådgivning fra geoteknikere, sannsynligvis pga. at 
geoteknikk er et veletablert fag innenfor utbygging og har best kompetanse i å vurdere stabilitet og 
setninger, som er konsekvenser ved bl. a. grunnvannsenkning. Det er behov for hydrogeologisk 
kompetanse tidlig i planleggingen for å sikre grunnvannsressursene og unngå grunnvannsenkning 
på en bærekraftig måte. Dette gjelder for bl. a. kommunens plansammenheng for arealer og 
grunnvannsressurser, energi-brønnanlegg, urbanisering, osv. 

Det er behov for hydrogeologer, særlig i større prosjekter, fordi det er behov for en helhetlig og 
overordnet forståelse av grunnforholdene, som er vanlig i en hydrogeologisk vurdering. Det er 
større behov for samarbeid mellom geo-fagene (geoteknikk, berggrunnsgeologi, hydrologi og 
hydrogeologi) og koordinering av undersøkelser og vurderinger. Hydrogeologi er et bindeledd 
mellom geo-fagene, og bør være den koordinerende faget i store tverrfaglige prosjekter. 

Det er viktig at hydrogeologi-bransjen kan vise til konkrete leveranser og hva faget kan gi svar på. 
Det er behov for å kunne fremme f. eks. akseptkriterier/begrensinger til grunnvannsenkning, både 
for byggherre og forvaltningsmyndigheter, sett i sammenheng med de sammensatte endringer i et 
område. Dette må gjøres i tett samarbeid med de andre geo-fagene. 

Det er behov for en mer kvantitativ leveranse fra hydrogeologene. Dette vil kreve bl. a. en bedre 
innsikt i de hydrogeologiske prosessene. Det er dermed behov for økt forskning og undervisning i 
de hydrogeologiske forholdene. 
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      Media 

Hydrogeologi er et forholdsvis lite kjent fag, sammenlignet med de andre geo-fagene. Det er viktig 
at fagpersoner å er mer aktive i media. Det er behov for å få profilert hydrogeologi både til 
allmenheten så vel som til tilgrensende fag-bransjer. 

NGU er i dag en aktiv ressurs som promoterer hydrogeologi i form av seminarer, internett-sider og 
sosiale medier. IAH-Norge har startet et arbeid for å øke profilering av hydrogeologi i form av 
seminarer og sosiale medier, samt vurderer egen internettside. Det er viktig for faget at dette 
arbeidet ikke reduseres, men heller økes. 

En revisjon av Grunnvann i Norge (GIN), med flere tema og leveranser (veiledere) enn det som til nå 
er utarbeidet (f. eks. urbanhydrogeologi, grunnvarme, osv.) bør publiseres og promoteres. 

Fagpersoner bør bli mer aktive i dagspressen, sosiale medier og som foredragsholdere på 
tverrfaglige konferanser. 
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Arbeidsgruppe 2: Undervisning 

Deltagere:  
Per Aagaard(UiO), Harald Klempe, Kevin Tuttle (Norconsult), Åse Høysæther (NGI), Bjørge 
Brattli (NTNU), Helge Henriksen (HiSF), Rannveig Øvrevik Skoglund(UiB), Franklin Obiri-
Nyarko (foreløpig ingen innspill) 

Mandat og avgrensning: 
Undervisningen i hydrogeologi ved norske høyere undervisningsinstitusjoner i dag er et 
resultat av historien til den enkelte institusjon og kompetansefeltet til den/de som har hatt 
undervisningsstillinger der. Samfunnet har kompetansebehov innen flere områder: 
grunnvann i fjell og løsmasser, vannforsyning, energi fra grunnvann, 
forurensningstransport, urban hydrogeologi (grunnforhold, fordrøyning, forurensning). 
Hvordan kan vi best fordele oppgavene slik at vi sørger for at kompetansebehovene 
dekkes? Bør og kan vi fordele ansvar for noen tema på enkelte institusjoner? Hvordan kan 
vi sikre bedre mulighet for studentene til å ta kurs ved ulike undervisningssteder? Målet 
frem til møtet 18. November har vært å legge frem konkrete forslag til hvordan vi kan sikre 
Norge en best mulig utdannelse innen hydrogeologi. Arbeidsgruppen som har jobbet med 
dette tema har kommet med sine forslag og sysnpunkter til følgende spørsmål:  
 
Har noen innspill til tema som bør inn (gjerne ut fra erfaringer fra arbeidsgivere som tar i 
mot studenter)? 

Forslag til hvordan man kan organisere undervisningen bedre? 

Bedre samarbeid med bedrifter? 

Bidrag til undervisning fra ulike bransjer? 

Tenk gjerne finansiering av aktivitet/undersvining også, det er ikke lett å skaffe nye faste 
stillinger ved undervisningsinstitusjonene. 

En mulig svakhet i hvordan vi har diskutert hydrogeologiundervisningen er at når man ser 
svakheter i kompetansen til kandidater som jobber i konsulentbransjen, 
instituttsektoren ol. kan det skyldes flere ting: Mangler i pensum som undervises, 
undervisningsmetodene eller at kandidatene ikke har hatt alle relevante kurs eller 
at de lærer seg stoffet for dårlig. Hvordan skal vi finne ut av dette? I evalueringen 
fra Faneprosjekttiden er hele fagplanen som leder frem til en hydrogeolog ved de 
ulike undervisningsinstitusjonene satt opp, det har vi ikke gjort denne gangen. 
Kanskje vi skulle samlet inn kursbeskrivelser fra de ulike lærestedene? Burde vi stilt 
noen krav til ‘hydrogeolog tittelen’?  
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Viktige konklusjoner, lærdom og ideer fra tidligere: (Hydrogeologiseminar, NGU, 10-
11 mars 2015): 

Kjerne/ satsning for undervisningstilbud bør inneholde: 
- Basis geologi/ jord 
- Basis likninger for vann og stofftransport 
- GIS/ Geofysikk/ Geokjemi 
- Modellering/ fjernmåling 
- Grunnvannets strømning og geotekniske betydning i løsmasser og i fjell, 
grunnvannskjemi, bruk av grunnvann til vannforsyning/rensekrav, Urban 
geologi (fra delprosjekt C1) 
- Utvikling av analytiske evner/ tolkning 
- Praktisk felterfaring 

Konsulentbransjens rolle: 
- Tilby praksisplass/sommerjobb/masteroppgaver 
- Professor/Første amanuensis II 
- Konsulentene bør ha en interesse i å hjelpe fram studenter i forhold til senere 
rekruttering 

Studentene: 
- treffe problemeiere (som kommuner og utbyggere) 
- få tilgang til god oversikt over aktuelle kurs, feltkurs viktig 
- få praktisk erfaring fra hele prosessen også planfasen 
- bruk av praktiske eksempler, aktuelle (nyere) 
 

Løsningsforslag: 
- Danne undervisningsforum 
- Samordne studieinfo, semestre og påmeldingsfrister. Universitetet og 
Høyskoler kan generelt koordinere sine tilbud bedre 
- Mer bruk av internship/krav til praksis (bedre kontroll av relevans) 
- Bruk av konsulent bransjen til gjesteforelesninger, medveiledere 
- Sommerjobber i bransjen  
- Professor II fra konsulentbransjen ved undervisningsinstitusjonene 
- Bruk av ‘problemeiere’ i undervisning, f.eks. kommuner 
- Bedre oversikt over relevante kurs, flere intensive kurs 
- Organisere dette så det kan løses praktisk (tid/avstand/økonomi: semester, 
påmeldingsfrister osv.) 
- Bedre økonomi slik at flere praktiske kurs kan holdes 

Tidligere tilsvarende prosesser (Miljø i grunnen; "Faneprosjekt Gardermoen" og "Grunnvann 
i fjell") 

Sammenfatning  Faneprosjekt kartleggingen på 90-tallet ikke tatt med her:  sjekk antall 
kurs, hva er nytt siden da, antall faste stillinger mm. Hentes fra: 
1991_Studieopplegg_i_Norge_HandlingsplanKompetanseoppbygging.pdf 
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Arbeidsgruppens vurdering med basis i spørsmålene stilt ovenfor:  

Tema som bør inn i hydrogeologiundervisningen? 

Viktigste utfordringer innen mandatet (tema som ikke er dekket tilstrekkelig i dag): 
- Grunnvann i fjell, teoretisk og gjennom feltkurs 
- Urban hydrogeologi 
- Hydrogeologi og ingeniørgeologi/geoteknikk: Bedre integrering av hydrogeologisk 

kompetanse i planlegging og arbeid i og ved byggegrop, inkludere hydrogeologisk 
kunnskap i forhold til vanntransport og dynamikk i umettet og mettet sone og 
hvordan dette påvirker fare for jordskred/utglidninger under ulike situasjoner 
(helning, geologisk dannelse, jordtype med mer) 

- Grunnvann og energibrønner: Effekt på strømningsforhold, energibalanse i forhold til 
plassering av energibrønner og tetthet av disse. 

- GIS og 3D presentasjon av hydrogeologiske og geologiske data 
- kunnskap om lover og forskrifter knyttet til forurensning, drikkevannsforskriften og 

vanndirektivet 

Tema som er dekket i dag men som anses viktig i bransjen: 
- Grunnleggende geologi- og geokjemikunnskaper 
- Forurensningstransport og spredning i mettet og umettet sone, bruk av 

utlekkingsforsøk i beregning av konsekvenser for forurensningsspredning under ulike 
naturgitte forhold. 

- Modellering av vann i porøse medier 
- Pumpetester i løsmasser og fjell 
- Brønndimensjonering 
- Analytiske løsninger for problemstillingene ovenfor 

Forslag til hvordan man kan organisere undervisningen bedre? 
Studentene har stort utbytte av å samarbeide med studenter fra andre institusjoner som har en 
annen bakgrunn. Det er også viktig at studentene får mulighet til å ta kurs i andre tema enn det 
som blir gitt ved den enkelte institusjon (spesielt gjelder dette innen feltkurs og modellering). 
Dette forutsetter at undervsiningstilbudene ved de ulike lærestedene er kjent og at 
undervisningen foregår intensivt og med god informasjon om påmeldingsfrister.  

Et nasjonalt «fagråd» tilsvarende det en har i geologi burde også vært etablert for hydrogeologi 
(jf. undervisningsforum). Ved en slik organisering kan man diskutere og bestemme pensumstoff 
på bachelor og masternivå, finne lærebøker og annet læremateriell. Hydrogeologi egner seg 
godt til prosjektbasert undervisning? Dette vil kreve tettere samarbeid med bransjen. Konkrete 
eksempler kan brukes i forbindelse med prosjektering, modellering og annet. Kan vi tilby 
nettbasert undervisning, mer bruk av filming av forelesninger, felles oppgaver? Da var det større 
mulighet for å fordele undervisningen slik at forelesere i større grad presenterer sine spesial-
/forskningstema, disse forelesningene deles på nett, samtidig som de inngår i lokale kurs. 

Det er VELDIG viktig med feltkurs for å forstå det praktiske arbeidet (brønnboring, pumpetester, 
sporstoff-forsøk, geofysiske metoder, geotekniske sonderboringsmetoder og tolkninger, 
ingeniørgeologiske undersøkelser og tolkninger), samt at man får en bedre forståelse av 
viktigheten med å kunne overvåke, over tid. Ville det vært en ide å anmode NGU om å gi et 
feltkurs over 4-5 dager som et tilbud til alle studenter i Norge som skal ta master i 
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hydrogeologi/miljøgeologi? De har jo ressurser og logistikk for krevende feltarbeid (tungt 
feltutstyr) hvilket ikke vi har i så stor grad på instituttene. Kunne man organisere en fellespool av 
felt og måleutstyr. Med dagens feltkurs får ikke studentene erfaring med hva som etterspørres 
av et borfirma som skal bestilles til en jobb; dimensjoner, krav til filter, tettemetoder, fyllmasser 
omkring foringsrør ol. Og hva som er praktiske problemer med denne typen bor-aktivitet. 
Studentene bør få erfaring med at mer avansert bor-utstyr benyttes, slik at studentene ikke bare 
kjenner til annet enn håndholdt/manuelt arbeid. 

Sett bra bransjen har NMBU sine styrker innenfor umettet sone, modellering og GIS, UiO 
innenfor geologi, geokjemi og hydrologi, og NTNU innen hydraulikk, geoteknikk og 
ingeniørgeologi, og UiB innen karst hydrogeologi samt planprosesser, forvaltning, 
samfunnsgeografi. Det er viktig at vi ikke mister noen av disse grenene, men heller øke fokuset 
på å bygge opp hydrogeologien. Arbeidsdeling mellom undervisningsinstitusjonene har vist seg 
vanskelig å gjennomføre (basert på tidligere erfaringer). Bedre vinkling å finne muligheter for 
felles opplegg (for eksempel feltkurs) og identifisere viktige tema/ delområder av 
hydrogeologien som bør prioriteres i norsk undervisning.  

Bedre samarbeid med/bidrag fra bransjen? 
Det er mange dyktige hydrogeologer i konsulentbransjen. Å bruke disse som veiledere og 
gjesteforelesere er svært nyttig for fagene, men kan være problematisk i forhold til økonomi og 
tid. Det er derfor ulik erfaring når det gjelder slikt samarbeid ved de ulike institusjonene. Kan det 
være noe å hente fra energibransjen og avfall/deponi? Er det ulike avgifter som kanaliseres inn i 
fond det er mulig å søke på? NTNU har god erfaring i samarbeid med bransjen (tradisjon for det 
 på NTNU). Alle masterstudenter på ingeniørgeologi  har oppgaver i samarbeid med 
bransjen/bedrifter, så her fører vi er har lite å forbedre. IAH-Norge kunne bidra som et ledd 
mellom sine medlemmer (mange innenfor konsulentbransjen), studenter og universitetene. Er 
det lettere å finne midler til II-stillinger ved universitetene? Det hadde kanskje vært lettere å få 
bistand fra ulike bransjer om man kunne tilby slike stillinger, som gir også noe til de som er villig 
til å satse. De fleste bedrifter har trolig ikke økonomi til selv å finansiere II-stillinger. Dette er i 
noen tilfeller mulig (f.eks. NGI, NVE og NGU), men også her sitter slike penger langt inne. Andre 
aktører kan være mattilsynet, f.eks. innen miljørettet helsevern. Det foregår mye praktisk arbeid 
i nærområdene som studenter vil kunne hatt nytte av, det settes ned brønner til energi, 
vannforsyning, eller for fjerning av vann ved bygging av tunnel/bygninger o.a. Hvordan kunne vi 
brukt dette bedre i forhold til å gi studentene praktisk erfaring/demonstrasjon av arbeid som 
utføres?  
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Foreslåtte tiltak: 

Foreslått tiltak 1 

Utfordringen(e): Grunnvann i fjell 

Tiltaket: ansette flere med bakgrunn innen grunnvann i fjell, enten som heltids stillinger eller som 
professor II, eventuelt ‘kompetanse utvidelse’ hos den enkelte ansatte. 

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang: skal det ansettes flere ved utdanningsstedene, eller kan vi 
samarbeide om kurs? 

Anbefaling for videre arbeid: 

Foreslått tiltak 2 

Utfordringen(e): Urban hydrogeologi 

Tiltaket: Kan inkluderes med basis i eksisterende kurs? Innholdsdreining? Eller organisere 
spasialkurs med dette? 

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang:  

Anbefaling for videre arbeid 

Foreslått tiltak 3 

Utfordringen(e): Hydrogeologi og ingeniørgeologi/geoteknikk 

Tiltaket: Bedre samarbeid med ingeniørgeologier, geoteknikere – hydrogeologi inngår i geoteknikk 
kurs og motsatt der dette finnes på samme lærested, gjelder NTNU, NMBU (ikke så omfattende 
som NTNU), UiO?, andre steder?, kan bruke samme forelesere. 

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang: Bytte forelesninger? 

Anbefaling for videre arbeid... 

Foreslått tiltak 4 

Utfordringen(e): Grunnvann og energibrønner 

Tiltaket: Bedre samarbeid mellom eksisterende kurs, men er det noke av dette, ansette flere med 
denne kompetansen? 

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang: Bytte forelesninger? Ansette flere? 

Anbefaling for videre arbeid 
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Foreslått tiltak 5 

Utfordringen(e): GIS og 3D presentasjon av hydrogeologiske og geologiske data 

Tiltaket: Få det inn i kursplanen, gis det slike kurs ved alle læresteder? 

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang: Revidere studieplaner 

Anbefaling for videre arbeid: 

Foreslått tiltak 6 

Utfordringen(e): Koordinering av undervsiningstilbudene 

Tiltaket: Etablere Undervsiningsforum bestående av fast ansatte (og midlertidige) med 
undervisning innen hydrogeologi ved alle lærestedene  

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang: Samordning av timeplaner, bedre oversikt over hva som 
inngår i kurs ved ulike læresteder til enhver tid.  

Anbefaling for videre arbeid: Lærestedene (studieadministrasjonen) må være med i denne 
samordningen, ved organisering av semestre, påmeldingsfrister mm.  

Foreslått tiltak 7 

Utfordringen(e): Tilstrekkelig kompetanse hos uteksaminerte hydrogeologer 

Tiltaket: Etablere krav til hydrogeolog tittelen? Sørge for at hydrogeolog tittelen kommer frem i 
studieplanene? Ved NMBU tar man f.ek.s fordypning innen georessurser  

Målgruppe 

Organisering: utførende og omfang:  

Anbefaling for videre arbeid: 
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A2 Hydrogeologi og undervisning (Helen French) 

Kurs som tilbys ved norske undervisningsinstitusjoner, X betyr at det tilbys 
Kurs UiO NMBU NTNU UiB HiT HiSF 

Bachelor 
kurs 

GEO3020 Soil and groundwater 
GEO3100 Environmental geology 

Geo220 Hydrogeologi 
Geo222* 

TGB4205 Hydrogeologi GEOV221 Karstgeologi 
og karsthydrologi (10 
stp) 

H&G 
4216** 
 

GE482 

Feltkurs GEO4360 Field methods in 
Hydrogeolgy 
(samme som Geo221 NMBU) 10 
stk 

Geo221- 
Hydrogeologi feltkurs (samme 
som Geo4360 v UiO)  10 stk 

TBD 4575 Fordypningsemne i 
ingeniørgeologi  
TGB 4205 1 dags 
feltdemonstrasjon i forbindelse 
med emnet Hydrogeologi. 
Studentene våre ta også emner 
innen GIS enten ved vårt institutt 
eller ved andre institutt (her 
finnes flere tilbud) 
 

 x 
30stk 
 

To dager feltkurs 
inngår i GE482 

Bachelor 
oppgave 

X X X X X X 

Master- kurs GEO4190 Hydrogeology 
GEO5900/GEO9900 
Chemical processes in soil- and 
groundwater 
 

Geo300 Videregående 
hydrogeologi 

Prosjekt-oppgave: TGB4535 
Miljø/hydrogeologi FDE 
TGB  
 

GEO310 
GEO314 Hydrologi og 
grunnvann i naturlige 
og menneskepåvirka 
miljø (10 stp) 

 
P&M 
G&G 
4324 

 
GE482 

Master- 
oppgave 

X X X X X  

Etter-
utdanning 

GEO4190V      Grunnvann- en 
praktisk innføring  

     

 

Kurs UiO NMBU NTNU UiB HiT HiSF 

Tilknyttede 
kurs* 

GEO4160 Contaminants in the 
geoenvironment  
GEO 4120 
Environmental geophysics 
GEO 4161 
Contaminants in the 

GEO100 Geologi  
GEO210 Kvartærgeologi 
GEO211Kvartærgeologisk feltkurs  
TBA201 Geoteknikk 
Vann 200 Vannressurser og 
vannforsyning     

TGB 4185 Ingeniørgeologi  
TPG4120 Min- ing- miljøgeofysikk  
TPK4115 Overflatekolloidkjemi  
TBA4125 Spredning av 
forurensning  
TVM4115 Hydrologi  

GEO215 Geografiske 
informasjonssystemer: 
Teori og praksis 
GEO110 Kartografi og 
tematiske kart 
 

 GIS (10stp) Anvendt 
Geofysikk (10 stp) 
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geoenvironment 
GEG2240 Introduksjon til 
fjernanalyse  
GEG2250  Innføring i landmåling, 
fotogrammetri og romlig analyse 
GEL2120  Sedimentologi, 
paleontologi og stratigrafi 
GEL2130  Strukturgeologi 
GEO-KJM  Grunnkurs i 
programmering for 
problemstillinger i geofag og kjemi 
GEO1010  Naturgeografi 
GEO1020  Geologiske prosesser og 
materialer 
GEO2010  Overflatehydrologi 
GEO4011  Field class in 
geosciences 
GEO4080  Applied geographical 
information management 
GEO4131  Geomechanics 
GEO4140  Environmental 
stratigraphy 
GEO4171  Floods and landslides 
GEO4181  Introduction to Natural 
Hazards 
GEO4310  Stochastic methods in 
hydrology 
GEO4320  Hydrological modeling 
GEO4340  Fluvial hydrology 
GEO4520  Advanced remote 
sensing and topographic analysis 
GEO4530  Geodesy and 
photogrammetry 
GEO4820  Isotope geology 
GEO4830  Advanced methods in 
geochemistry 
GEO4850  Advanced structural 
geology 
GEO4910  Mineral resources 
GEO5540  Special topics in remote 
sensing and terrain analysis 

Vann 300 Vannforurensning 
JORD101 Jordlære  
JORD160 Introduksjon om jord 
JORD200 Jord, vegetasjon og 
landskap 
JORD201 Prosessmodellering i 
jord-, vann- og plantesystemer 
JORD212 Jordanalyse 
JORD221 Jordfysikk, øvelseskurs 
JORD250 Jordmorfologi 
JORD251 Jordklassifikasjon 
JORD310 Globale og lokale 
forurensninger 
JORD315 Biogeokjemi, globale 
endringer 
LAD100 Introduksjon til digitale 
verktøy  
LAD102 GIS - praktisk introduksjon
  
LAD103 Kartografi og 
geodatakilder i planlegging. 
LAD202 Datamodellering i 3D i 
landskapsarkitektur  
LAD302Avanserte 3D-verktøy for 
design og planlegging 
JUS220 Miljørett  
JUS320 Plan- og bygningsrett. 

TVM 4106 Hydro modellering  
TGB4260 Numerisk analyse  
TVM4145 Vannrensemetoder  
TGB 4190 Ing. Geol. Berg VK 
TGB4200 Ing. Geol. Løsmasse VK 
KJ2072 Naturmiljøkjemi  
KJ3071 Anvendt geokjemi  
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GEO5550  Seminar on remote 
sensing and numerical terrain 
analysis 

* basisrealfagene er ikke tatt med her.  

UNIS: AT329 Intensivkurs i ERT og GPR, Vi har ikke mottatt informasjon fra UiS, UiT  

 

Kurs UiO NMBU NTNU UiB HiT HiSF 
Generelt 
om status 
til faget 

Helge Hellevang  
(vikar i fast stilling i lavtemperatur 
geokjemi) Stillingen er nå utlyst og 
skal besettes til neste år en gang.  
Gijs Breedveld 
Professor II  
XX ny postdoc i hydrogeologi (skal 
lyses ut umiddelbart).  
Isabelle Lecomte 
Førsteamanuensis II geofysikk 
Alvar Braathen 
Professor i strukturgeologi men er 
av Norges fremste spesialister på 
grunnvann i fjell Anja Sundal 
postdoc for 4 år ressursperson 
innen hydrogeologi 
 

Helen Frenh, fast ansatt med 
ansvar for hydrogeologi (seksjon 
for geologi)  
Nils-otto Kitterød er også 
hydrogeolog, men med ansvar for 
hydrologi (Seksjon for Limnologi 
og hydrologi).  
Søknad om en 2-er stilling innen 
grunnvann i fjell ble ikke innvilget. 
Det er et mål å få finansiering til 
en slik stilling ved instituttet. I 
geologiseksjonen er det fortiden 
ansatt to kvartærgeologer og en 
berggrunnsgeolog. Interaksjon 
mellom grunnvann og 
overflatevann i forhold til 
vannbalanse og vannkvalitet (inkl. 
forurensningsspredning) er viktige 
fokusområder. 

Kursen som tilbys innen 
hydrogeologi og miljøgeologi gir et 
godt grunnlag for en jobb innen 
bransjen, både mot tradisjonell 
hydrogeologi og mot miljøgeologi. 
Fagområdet grunn grunnvarme 
(hvor hydrogeologi er en 
forutsetning) er under oppbygning 
og jeg regner med det vil bli mer 
fokus på det også i undervisningen 
fremover. 
Det er ellers ingen planer om store 
endringer innen ingeniørgeologi 
undervisningen (som hydrogeologi 
er en del av). 
 

Rannveig Øvrevik 
Skoglund jobber som 
naturgeograf ved 
Institutt for geografi, 
ved SV fakultet ved UiB. 
Hydrogeologi ved UiB 
var tidligere en retning 
innenfor geologi ved 
tidligere Geologisk 
institutt, nå Inst. for 
geovitenskap på 
MatNat-fak, men 
forsvant da begge 
professorene i 
hydrogeologi sluttet. 
Karsthydrologi 
undervises fortsatt ved 
Inst. for geovitenskap. 

 Kurset er 
obligatorisk i 
bachelorstudiet 
Geologi og geofare. 
Det undervises av 
førsteamanuensis 
Helge Henriksen. 
Før kurset har 
studentene bl.a. 
kvartærgeologi, 
berggrunnsgeologi, 
geofysikk, fysikk og 
GIS. 
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Arbeidsgruppe 3: Forskning 
 

Arbeidsgruppen for hydrogeologisk forskning har fått innspill fra følgende: Hans de Beer (NGU), 
Helen K. French (NMBU), Randi Kaskin Ramstad (AsplanViak), Kevin J. Tuttle (Norconsult), Jens 
Kværner (NIBIO), (Helge Henriksen (HISF), Anne Fleig (NVE), Harald Klempe (HIT), Per Aagaard 
(UiO)  

Mandat: 

Arbeidsgruppen skal legge frem anbefalinger i form av en presentasjon og et dokument som skal 
diskutere: 

-  hva vil vi anse som er de viktigste, større utfordringene framover  

- anbefalte spissede tiltak/vedtak som man kan diskutere og gå sammen om under seminare 

 - er fagmiljøet klar for og motivert for et nytt faneprosjekt, og eventuelt i hvilken form? 

 Anbefalingene kan være basert på rapporten fra workshopene ved seminaret på NGU 11. mars, 
og eventuelt dokumentasjon rundt "Miljø i grunnen; Faneprosjekt Gardermoen (gjennomført) og 
"Grunnvann i fjell" (utredet men ikke gjennomført på 1990-tallet).  

Arbeidsgruppen har søkt å beskrive hvilke større hydrogeologiske forskningsutfordringer Norge 
står overfor idag og videre fremover. Mandatet ber også om å vurdere eventuelle tiltak for å få 
større fokus og aktivitet på de områder som er identifisert som særlig viktig, og om mulighet for 
en større nasjonal fellessatsing slik som Faneprosjekt Gardermoen gjorde. Tilbakemeldingen fra 
de nasjonale aktører  i hydrogeologi har gitt sin generelle tilslutning til dette, men det vil bli 
diskutert i seminaret på Ås den 18 november. Det er kommet innspill også på mulig 
finansieringskilder, men det er kun for å gi en første oversikt. 

1. Forskningsutfordinger 
 

Hydrogeologisk forskning har primært sin basis i væskestrømning gjennom porøse sedimenter 
eller oppsprukne bergarter, men har alltid vært nær knyttet til de mer anvendte aspekter. Noen 
detaljstudier kan nok prøve å få prosessforståelse av mer grunnforskningsnatur, og dermed ha 
muligheter for finansiering fra grunnforskningsmidler eller gjennom universitets og høgskoler 
egne midler, men den overveiende mengden av hydrogeologisk forskning må søke andre 
finansieringskilder mot den anvendte siden i samfunnet. I Norge har man pga den geologiske 
historie, ofte hatt et klart skille mellom grunnvann i fjell og løsmasser, men forståelsen av 
grunnvannsystemer i fjell og løsmasser er like viktig, og ikke minst hvordan de innbyrdes 
påvirker hverandre i kontakten mellom dem. 

En sammenstilling av de ulike innspill, viser at man kan gruppere dem tematisk under følgende 
overskrifter: Grunnvann i fjell, Geo-energi, Grunnvanns-strømning og forurensningstransport, 
Urban hydrogeologi, Grunnvann og naturfarer, Grunnvann og klimautfordringer, Vannforsyning, 
Vannkvalitet, Vannbalanse (mating og avrenning), Anlegg i fjell og løsmasser. 

Det er i tillegg påpekt at geologisk digitalkunnskap mht løsmasser og berggrunn kunne 
forbedres for andre brukere, slik som NVE. 

Figuren under har prøvd å sammenstille innspillene skjematisk og hvordan de påvirker 
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hverandre. De mer anvendte temaer markert med rød farge, er de som har størst 
samfunnsrelevans og som dermed kunne oppnå en finansiering som kan involvere svært mange 
nasjonale aktører.  

 

 

 

Skjematisk oversikt over ulike tema hvor en riktig forståelse av grunnvannet er viktig 

 

1.1 Grunnvann i fjell og løsmasser 
Grunnvann i fjell er knyttet til vanntransport gjennom sprekkesystemer. En vesentlig 
forutsetning for å forstå grunnvannssystemer i fast fjell er å kunne forutsi hvilke 
sprekkesystemer som er vannledende og hvordan de er forbundet. Man trenger klart bedre 
metoder for å karakterisere sprekker og sprekkemønstre, vannledningsevne og strømningsveier. 
Kartlegging i felt må brukes sammen med fjernmåling og kartdata for å bygge 3D 
sprekkemodeller. Øket sprekkevannstrykk vil minske stabiliteten og kunne forårsake 
utglidninger. Videre vil drenering av grunnvann i fast fjell i forbindelse med byggegroper kunne 
redusere porevannstrykket i finkornede løsmasser, og føre til setninger.  

I Norge er grunnvann i løsmasser i særlig grad knyttet til kværtære og holocene avsetninger. 
Sand- og grusavsetninger utgjør viktige akviferer, mens marine leirer er korresponderende 
akvitarder/akvikluder. I tillegg kan grunnvann i morener være av betydning. Kartlegging og 
karakterisering mht hydrauliske parametre er vel så viktig for slike akviferer, men modellering av 
grunnvannstrømning er mer etablert enn for sprekkeakviferer. Setninger i leirer (akvitard), 
avhenger av drenering av porevannet. 
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Problemer knyttet til grunnvann i fjell og løsmasser representerer enorme kostnader for 
samfunnet: 
 
  - sikring av stabilitet/vannlekkasjer i tunneler og bergrom 
  - bruk av geo-varme som er en viktig fornybar energiform, men har ført til 
     en rask utvikling av ett stort antall energibrønner.  
  - alle slike inngrep endrer grunnvannsystemene 
  - interaksjon mellom grunnvann i fjell og løsmasser (viktig både  
    for mating av -og drenering av grunnvann i fjell) 
  - fjellskred og grunnvann 
  - drikkevannsforsyning 

1.2 Anlegg i fjell og løsmasser. 
Inngrep i opprinnelige naturlige grunnvanns-systemer, er spesielt viktige i urbane områder, hvor 
undergrunnen brukes til en rekke formål, men også langs veier og jernbaner. Den store 
satsingen man har innen samferdsel innebærer store tunnelprosjekter, bratte skjæringer og 
storeutfyller. Selv med de beste injiseringsteknikker skapes nye dreneringsveier og 
grunnvannstrykk. Dette vil igjen påvirke stabiliteten av bergpartier, og også drenering av 
løsmasser i hydraulisk kontakt med fjell. Bratte skråninger som skapes både i fast fjell og 
løsmasser kan også bli ustabile. Stabiliteten av løsmassetunneler vil også kunne påvirkes av 
endret porevannstrykk og drenering, og lett kunne føre til setninger over. Dype byggegroper 
innebærer problemer med drenering og senkning av grunnvannsnivå i fjell, som så 
kommuniserer med grunnvann i løsmasser, med påfølgende drenering og setning i leirer. 
Mulige kunstig infiltrasjonsstrategier kan vurderes. Det er her viktig at hydrogeologer, 
ingeniørgeologer og geotekniker samarbeider.  

 

1.3 Geo-energi 
Bruk av geo-energi har økt betraktelig, men da først og fremst knyttet til uttak av jordvarme/ 
bergvarme fra lavtemperatursystemer (dvs energibrønner som er noen få hundre meter dype). 
Energibrønnene kan være både i løsmasser og fjell. Det har også vært flere initiativ for å kunne 
bruke mer høytemperatursystemer, men her har kostnader og tekniske problemer ved flere 
km dype brønner foreløpig ikke ført frem. Et av fordelene ved høytemperatursystemer er at 
man har mulighet for å konvertere energiuttaket til elektrisk energi. Varmeuttaket ved geo-
energi skjer gjennom strømmende væsker. 

De mange energibrønner som ukontrollert installeres, kan som sagt skape problemer i konflikt 
med andre anlegg i undergrunnen og gjennom påvirkning av grunnvannstanden. Dette er 
særlig viktig i mer urbane områder. 

1.4 Urban hydrogeologi 
Det er i dag et stadig større fokus på urban hydrogeologi særlig på grunn av byggeaktiviteter, 
tunneler, og andre anlegg i fjell som endrer grunnvannstanden og poretrykk i finkornede 
masser, og påfølgende setningsskader. Energibrønner kompliserer dette som nevnt over. Det 
er også usikkerhet omkring antropogene masser i urbane områder, og hvilken infiltrasjon og 
vannledningsevne de har. Vil også påvirke redoks-forholdene. Arkeologene har også behov for 
å kontrollere vannmetningsgrad for å hindre oksidasjon i organiske lag. Gamle ledningsnett 
både på vannforsyning og avløp gjør også forurensningsspørsmål aktuelle her. 
Overvannshåndtering er også en kritisk faktor knyttet til økende nedbør og mindre infiltrasjon. 
Det er behov for å konstruere anlegg for øket infiltrasjon i grunnen som flomdempende tiltak. 
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Større bruk av LOD (lokal overvanns disponering). Konstruerte løsmasser til bruk i 
flomdempende tiltak  – behov for retningslinjer og beregningsmetoder? Behov for kunnskap 
om jord-vann og planter samt, dreneringsveier 

Samfunnsbehov: Setninger & byggeskader, flomdempende tiltak, bevaring av arkeologiske lag 

1.5 Grunnvann og naturfarer 
Grunnvann spiller utvilsomt en stor rolle i forbindelse med skred, det være seg fjellskred  og 
steinskred og jordskred. Heving av grunnvannspeilet (-trykket) og erosjon av overflatevann er 
ofte utløsende årsak. Stabilitetsendringer som følge av hevning/senking av vannspeilet, men 
også nedbør og infiltrasjonsprosessen, og frysing of tining er viktige faktorer. Det er påpekt av 
NVE at forskning innenfor overvåkning av jordskred i bratte skråninger. Slike skred er ofte 
veldig krevende å modellere. Det er et behov for utvikling av metode for overvåkning av 
umettet/mettet sone i bratte skråninger. Her kunne man kanskje ta for seg noen spesielle 
områder med ulike typer løsmasser, med detaljstudier, med utstrakt grad av overvåking med 
hensyn til installasjoner i umettet og mettet sone. Dette burde igjen kobles opp mot 
geologiske/geomekaniske/geotekniske modellstudier.  

Fjellskred er klart koblet til oppsprekning og også grunnvannsystemer i fast fjell. Men det har 
vist seg vanskelig å monitorere og komme med forvarsler om sjanse for skred. Eksemplet med 
Mannen synes å vise at det er en deformasjonsform som “strain hardening”. 

Er kanskje et behov for en større innsats rundt det som ligger litt mellom hardt fast fjell og 
løsmasser. Dvs. hvordan er egentlig deformasjonsegenskapene til veldig inhomogent fjell med 
løsere og fastere partier og mye oppsprekking? Her vil spenningen taes opp på en helt annen 
måte, og ikke minst så vil infiltrasjonen være veldig heterogen. Kunne slike fjellmassiver 
monitoreres og modelleres på en annen måte? 

1.6 Grunnvanns-strømning og forurensningstransport 
Grunnvannstrømning er en fundamental egenskap ved en akvifer og krever detaljstudier i det 
aktuelle området. Enhver transport av forurensninger er styrt av grunnvannsstrømningen og 
de interaksjoner forurensingene har med omgivelsene. Dette var tema i Faneprosjektet, men 
er like aktuelt i dag idet nye forurensninger dukker opp samt at det er flere ”gamle synder” 
rundt. Vann og avløp i spredt bebyggelse med vanninntak og infiltrasjonsanlegg tett på 
hverandre; forurensninger fra landbruk og industri, ”gamle synder” etc. Også særs viktig ved 
vannforsyning: ved grunnvannsvanninntak kreves minimum oppholdstid i akviferen før vannet 
når brønnen. 
 

1.7 Vannforsyning og vannkvalitet 
De fleste større vannverkene i Norge som benytter grunnvann har infiltrasjon fra overflatevann 
(elv/innsjø), idet de ikke har tilstrekkelig infiltrasjonsområde for egen nedbør. Interaksjonen 
mellom aquiferen og elven/sjøen er dermed viktig. Her kommer både den nødvendige 
oppholdstiden for å fjerne bakterier/virus inn, men også en god del andre spørsmål knyttet til 
vannkvalitet. Et vanlig problem er innholdet av jern og mangan som kan komme etter flere års 
drift (særlig mangan) og som følges av bakteriebegroing/utfelling i brønner. Dette gir både 
kostnader til rehabilitering av brønner og rensing av drikkevannet. 

Tilsvarende problemer gjelder for grunnvarmebrønner basert på grunnvann (ofte i bebygde 
områder hvor grunnvann ikke er aktuelt for vannforsyning). Jern og manganproblemer henger 
sammen med endrede redoksforhold fra akvifer til brønn. Her er in-situ vannbehandling kanskje 
løsningen.  
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1.8 Grunnvann og klimautfordringer. 
Et varmere klima vil endre nedbørs og infiltrasjons mønsteret, og dermed hele vannbalansen. 
Dette vil på virke alle de områder som er diskutert over. I områder med mye nedbør bør man 
forvent høyere grunnvannstand og kanskje endret kvalitet. Her vil det landsomfattende 
grunnvannsnettet være viktig. Kan tenkes som et tema under hydrologisk forskning, med 
mulighet for støtte fra NFR eller europeisk forskning. 

2. Infrastruktur – fellesressurser i felt 
For å kunne gjennomføre en større nasjonal forskningsinnsats innen hydrogeologi, kommer man 
ikke utenom installasjoner i grunnen og målrettede feltforsøk. Feltstasjonen på Moreppen var 
f.eks en forutsetning for gjennomføringen av Faneprosjekt Gardermoen. Det kommer en ny 
utlysning fra forskningsrådet om Nasjonal infrastruktur neste vår. Her ligger det allerede et 
forslag fra NGI+ UNIS+NTNU om Geo-test sites ( http://www.forskningsradet.no/prognett-
infrastruktur/Artikkel/Equipment_for_ground_and_soil_investigations/1253962034739 ) 

Dette forslaget har en geoteknisk begrunnelse, men det er kanskje mulig å få inn hydrogeologisk 
utrustning også. Det er også forslag Uni Research om å lage en brønnpark i fast fjell i 
Bergensområdet (LabFrac) for generell væskestrømning i sprekker. I tillegg er det mindre 
brønnområder som kunne utvides innefor en felles satsing. Det som kan være et mulig problem, 
er at stedsvalg ikke er nødvendigvis stemmer med det tematiske utvalg vi har prioritert og at 
forskningsdeltakelse er begrenset til noen institusjoner. 

Man burde også diskutere om det kunne være noen ide å opprette et utlånssystem for enklere 
hydrogeologiske verktøy som kunne benyttes  til undervisning og forskningoppgaver 

3. Finansiering 
Et eller flere større nasjonale hydrogeologiske forskningsprogram vil kreve et vidt spenn av 
finansieringskilder. En finansdugnad hvor både Forskningsrådet, statlige etater (Vegvesenet, 
jernbaneverket, AVINOR, Miljødirektoratet, NVE), private aktører (bygg entrepenører; 
Vegdekke, Mesta, konsulentbedrifter: Asplan VIAK, Multiconsult, Norconsult, Berdal Strømme, 
DHI, COMSOL multiphyiscs, Leverandører av utstyr; Schlumberger, ITAS, o.a.). Her vil 
universiteter og høgskoler kunne stille med egeninnsats, og mulighet for stipendiater og 
postdocs. Dette vil imidlertid kreve en stor innsats, og overbevisende argumentasjon på den 
samfunnsmessige betydning av temaet. 
 

4. Anbefalinger 
Samfunnsbehov, kunnskapsgap og mulighet for tilstrekkelig finansiering vil være bestemmende 
for hvilke tematiske forskningsområder man bør prioritere innen større nasjonale satsinger. Vi 
mener 3 av områdene over (ingen innbyrdes prioriterering), peker seg ut: 

    Anlegg i fjell og løsmasser 
   Grunnvann og naturfarer 
   Urban hydrogeologi 

Å fremheve disse tre områdene, er selvsagt ikke til hinder at folk og institusjoner velger å satse 
på andre områder, men vi mener at en større nasjonal satsing som inkluderer svært mange 
miljøer, krever en betydelig finansiering. Man ønsker en bredest mulig diskusjon på seminaret, 
om man er enig i å trekke disse ut, og om man kan samles om en eller flere satsinger. Og også 
hvordan veien videre er. Det ville muligens være naturlig med å etablere prosjektgrupper som 
kan arbeide videre med utforming og finansiering.  

http://www.forskningsradet.no/prognett-infrastruktur/Artikkel/Equipment_for_ground_and_soil_investigations/1253962034739
http://www.forskningsradet.no/prognett-infrastruktur/Artikkel/Equipment_for_ground_and_soil_investigations/1253962034739
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Basert på det man kan bli enig om, burde man også diskutere hvilke egnede felt/infrastrukturer 
dette krever. 
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Rapport fra Kafebord "Hydrogeologi og forskning" under Hydrogeologiseminaret ved NGU mars 2015 
Tittel/ utfordring 

i) Grunnvann i fjell 
Problemer knyttet til grunnvann i fjell 
representerer enorme kostnader for samfunnet: 
- sikring av stabilitet/vannlekkasjer i tunneler og 
bergrom 

- utvikling av ett stort antall energibrønner skjer nå 
raskt 

- alle slike inngrep endrer grunnvannsystemene 

- fjellskred og grunnvann 

- interaksjon mellom grunnvann i fjell og løsmasser 
(viktig både for mating av og utløp av grunnvann i 
fjell) 

ii) Grunnvann i drikkevannsforsyning og vannverk 

Manglende kompetanse rundt 
drikkevannsforsyning og vannverk 

Oppholdstider bakterier/virus 

Infiltrasjon av overflatevann, spesielt elver 

 

Løsning 

A) Dypere forståelse av problemene 

B) Overvåking med datafangere (f.eks 
temperaturmåler, lekkasjemålere, oa) 

C) Trenger integrering med ingeniørgeologi og 
geoteknikk 

A+B+C kunne oppnås gjennom et nasjonalt 
forskningsprosjekt, som f.eks kunne knyttes opp mot et 
større undergrunnsprosjekt i Oslo regionen. 

 

 

__________________________________________ 

Feltstudier både med sporstoff og bakterier 

Lav-vannsføring ligger til grunn i dag, bør bruke 
middelvannføring. 

Fjernobservasjoner av akviferer (temp og geofysisk 
datainnsamling) 

 

Organisering 

Konsortium av brukere, forskere og 
statlige organer: 

Universiteter og høgskoler, 
Vegvesenet, Jernbaneverket, NVE 
(Vannbalanse og grunnvann), samt 
regional forvaltning. Kompetansen 
hos konsulenter bør også inkluderes. 

 

 

 

______________________________ 

Problemeier 

sammen med NGU, konsulenter, 
universitet og høgskoler, forvaltning 
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 Tittel/ utfordring 

iii) Samarbeid privat og offentlig i 
forskningsprosjekter 

Manglende vekselsvirkning mellom private og 
offentlige etater. Konsulenter og entreprenører er 
like faglig interesserte, og de sitter på en stor mengde 
data som bør kunne utnyttes 

 

 

 

 

iv) Infiltrasjon av overvann i byområder.  

Gjelder fyllmasser / antropogen jord. 

Ekstremnedbør.  

 

v) Jern- og manganproblemer i vannverk 

Kan komme etter flere års drift. Hvorfor skjer det 
først etter lengere tid? 

Fører til kostbar rehabilitering av brønner 

Gjelder også i grunnvarmebrønner (ofte i bebygde 
områder hvor grunnvann ikke er aktuelt for 
vannforsyning)   

Løsning 

Trenger å få korrekte data inn på databaser/arkiver 

- Forenkle innsendelse av rapporter  fra konsulenter/entrepenører 
(f.eks sende inn pdf filer) 

- Bedre kontroll med koordinater. 

- Kan være problemer med konfidensialitet med data rundt 
grunnforurensning. Også endel hemmelighold med geoteknikk-
rapporter (er forskjellig praksis i ulike fylker). 

- Burde være kontraktfestet at arbeidet med å legge inn data skulle 
bli betalt for. 

- Kan skje at data tapes ved overføring mellom forskjellig etater, 
f.eks til fylker/kommuner 

_____________________________________________________ 

Trenger gode oversikter over drenssystemer, dybde til fjell, 
fordeling av fyllmasser i forhold til naturlig jord etc. 

Åpne opp bekkelukninger, skape lekkasjer  

- Detaljstudier over mindre områder, med fordrøyning og 
forsinkelse  
    av topper 

- Dette kunne være studentoppgaver. 

- Høyskoler/universiteter inn tidlig 

- Kompetansen hos konsulenter bør inn 

______________________________________________________ 

Indikerer endrete red-oks forhold.  

- Bør få kontroll på red-oks forholdene 

- Vyredox–metoden? 

Organisering 

Databaser burde vært organisert ved 
NGU / ev Miljødirektoratet 

 

(data burde i større grad vært samlet 
sentralt) 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Organiseres av kommunale 
instanser. Bør adresseres og 
budsjetteres tidlig 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Problemeier 
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Arbeidsgruppe 4: Informasjonsflyt og informasjonslagring 

Deltagere 
Pål Gundersen , Anna Seither, Inger-Lise Solberg, Ane Bang-Kittelsen (alle NGU) 

Mandat og avgrensning 
Arbeidsgruppen vil tilrettelegge for at de resultater og den informasjon som skapes i bransjen, 
eller kan være et verktøy for bransjen, i størst mulig grad blir tilgjengeliggjort og synliggjort på 
en forståelig måte. Både ovenfor bransjen selv og i samfunnet forøvrig. Dette innebærer f.eks. 
rapporter, data, geofysiske undersøkelser med mer. Gruppen vil også søke å samle, 
tilgjengeliggjøre og bekjentgjøre/ publisere de andre gruppenes arbeid, f.eks. info om 
studietilbud, bransjens aktører, tilgjengelig “hydrogeologisk utstyr”, prosjektets egne 
anbefalinger osv. 

Om oppbygging  
Arbeidsgruppe 4 har kommet fram til en del tiltak som kan forbedre flyt av ny og gammel 
informasjon og data og som er relevant for bruk innen hydrogeologien eller for resten av 
samfunnet, som et resultat av hydrogeologenes aktiviteter.  

Tiltak som arbeidsgruppa har funnet spesielt interessante er oppsummert kapittelet 
"Prioriterte tiltak". 

Disse og diverse andre tiltak vi har diskutert ligger i en av de tre delkapitlene under "Foreslåtte 
tiltakspakker". 

Fra tiltakspakkene har vi trukket ut en del tiltak som vi mener kan høre sammen i en 
tverretatlig større satsninger som kan utvikles videre og søkes finansiering til. Forslag, innhold, 
inndeling og prioritering er åpen for innspill fra seminardeltagerne eller andre fram til 
rapportering. 

Tiltakspakker: 

1: Nettverk; tiltak rettet mot å øke fagmiljøets samhandling og kjennskap til hverandre.  

2: Data inn; forbedre flyt av data og informasjon fra der den skapes. 

3: Data ut; forbedre og koordinere presentasjon og tilgjengeliggjøring av data og rapporter. 

    Satsningsforslag: 

Tverretatlig arbeidsgruppe; innhenting, bruk og presentasjon av data om grunnvann og 
undergrunn 
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Oppsummering fra tiltakspakkene 

Tiltakspakke 1: NETTVERK; tiltak rettet mot å øke fagmiljøets samhandling og kjennskap til 
hverandre: 

1. Kunnskap om og fra miljøet på ett sted: Vi foreslår at fagfeltet samler seg om å tilgjengeliggjøre 
kunnskap samlet på ett sted, f.eks. nettstedet www.grunnvann.no.       

 
Følgende foreslås prioritert å samle informasjon om: 

A. Innsending av nyhetsoppslag, artikler osv. fra IAH, større institusjoner, forskere 
osv.  

B. Grunnvannsinformasjon tilpasset behovet fra offentlig forvaltning (kommuner). 
Herunder hvordan grunnvann bør tas hensyn til og vurderes i.f.m.  kommunenes 
saksbehandling. Foreslås i første omgang lagt til de nettsteder disse bruker mye 
som miljøkommune.no med flere. (se også satsningsforslag 1 og pkt om 
brukerundersøkelse). 

C. Også utlysninger av forskningsmidler, oversikt over norske aktører, publikasjoner 
og nyhetsoppslag, tilgjengelig hydrogeologisk utstyr samt oversikt over norsk 
hydrogeologisk utdanning er aktuell, men det vil være et prioriteringsspørsmål om 
noen har anledning til å opprette egne sider som skal oppdateres jevnlig for all 
denne informasjonen. 

D. Gjennomgang og oversikt over de mest aktuelle datakildene, 
innrapporteringssteder osv, med kort beskrivelse av hva de enkelte innholder og 
med lenker. 

E. Veikrysskart for å finne riktig informasjon, der man kan klikke seg fra overordnede 
til underordnede nivåer. For eksempel for å få opp brukertilpassede kart, figurer, 
verktøy og tekstinformasjon. 

 

2. Markedsføringsframstøt for bransjen 
Bransjen som helhet bør bli flinkere til å formidle sin nødvendighet og nytte: gjennom 
skoleverk, i kronikker, og gjennom å bruke og profilere samlende nettsted. 

3. Brukerundersøkelse 

En brukerundersøkelse anvendes i første omgang til å avdekke; brukeres behov ift. 
felles informasjonssider, hvilke data- og informasjonskanaler som er kjent og brukes, 
anvendbarhet og mangler i eksisterende kart- og informasjonskanaler 

Kan også brukes til å kartlegge behov for eller hente opplysninger til database/faktaark 
om utstyr, kompetanse, studietilbud osv. hos den enkelte institusjon og fagperson. 
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Tiltakspakke 2: DATA INN; forbedre flyt av data og informasjon fra den skapes til 
databaser/ der den lagres. 

 
AG 4 trekker spesielt fram behovet for å fokusere på at punktdata (vanligvis boringer) 
må bli registrert, med alle tilgjengelige parametere tatt med og med god pålitelighet 
på datakvaliteten og målinger i felt. 

Det samme gjelder rapporter skrevet om grunnvann. Bransjen bør ta et felles løft for 
at alle rapporter leveres inn og at det tilrettelegges for at de kan legges ut med 
senterkoordinat/polygon for det område de omhandler.  

Tiltakspakke 3: DATA UT; forbedre og koordinere presentasjon og tilgjengeliggjøring av 
data og rapporter 
 

Oppdragsgivere og forskningsinstitusjoner bør sørge for at mest mulig data, rapporter 
osv. må bli tilgjengeliggjort Open Access gjennom å planlegge dette inn allerede ved 
budsjettering, kontraktsinngåelsen osv. 

For detaljer om tiltakspakkene; se kapittel "Foreslåtte tiltakspakker". 

 

Oppsummering fra satsningsforslag 

Satsningsforslag: Opprettelse av en tverretatlig arbeidsgruppe; koordinering av dataflyt 
innen hydrogeologi og urbangeologi 
 
Hensikten med å opprette en slik arbeidsgruppe vil være: 

Å skaffe seg oversikt over hvilke typer grunnvannsrelaterte data som blir samlet inn gjennom 
ulike ordninger. Dernest vil det være finne ut om det er visse type data som "faller mellom 
stolene" og som kan innhentes, tilgjengeliggjøres eller presenteres på en bedre måte. Eventuelt 
at de ulike datatypene kunne standardiseres og presenteres samlet gjennom hverandres 
innsyns- og nedlastningsløsninger. 

Det å skaffe seg oversikt over og sortere dataflyt inn, dataflyt ut samt standarder/formater osv 
hos de enkelte aktørene innebærer en del arbeid. Å jobbe seg fram til gode forslag til hvordan 
dataflyt bedre kan koordineres krever også bruk av tid da data fra ulike steder griper inn i 
hverandre, er lagret på ulike formater, og ulike institusjoner har ulike rammer, agenda, flere 
avdelinger med interesse i de enkelte data.....osv.  En vellykket satsning krever derfor at de 
viktigste aktørene kan bruke tid til det, helst gjennom å skaffe ekstern delfinansiering.  

Arbeidet fram til rapportering vil derfor være rettet mot å dokumentere/ begrunne en slik 
satsning, skissere aktører, en overordnet arbeidsform og mulig finansieringsmodell. 
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Foreslåtte tiltakspakker: 

Tiltakspakke 1: NETTVERK; tiltak rettet mot å øke fagmiljøets samhandling og 
kjennskap til hverandre. 

Bruker-/ spørreundersøkelse for faget 

Spørreundersøkelse(r) om kart, rapporter, datakilder, utstyr, kompetanse 

Brukeres behov på grunnvann.no ( f.eks. konsulenter og forvaltning (kommuner)) 

Kartlegge hvilke tjenester som brukes og hvor godt kjent ulike tjenester grunnvannsmiljøet 
tilbyr er 

Kartlegge anvendbarhet og mangler i de ulike tjenestene 

Kartlegge behov for brukertilpassede kart og figurer (ift NGUs kart; se rapport fra Asplan Viak 
om "Geologien i kommune, 2013"). 

 Hente inn data (om hvilket utstyr, kompetanse, studietilbud osv. den enkelte institusjon og 
fagperson har). 

Oppfordre til innsending av informasjon og lenker som kan være nyttig at er tilgjengelig gjennom 
f.eks. grunnvann.no 

Tilgjengeliggjøre kunnskap samlet, f.eks. på grunnvann.no 

Norske aktører; aktivitet og spesialkompetanse (evnt. på LinkedIn) 

Tilgjengelig hydrogeologisk utstyr 

Norsk hydrogeologisk utdanning  

Anbefaling: Status for 2015, link til utdanningssted eller søkemotor for norske aktuelle 
utdanninger. 

Utlysninger (NFR/Horizon 2020 osv.) 

Nyhetsbrev fra IAHs medlemmer og fra institusjoner. 

Grunnvannsinformasjon tilpasset kommuner og eventuelt større 
oppdragsgivere 

Samlet plan/ veileder for hvordan grunnvann hensyntas ifm kommunenes 
saksbehandling (arealplanlegging, konsekvensutredninger osv.) 

Fra evaluering av hydrogeologifaget på begynnelsen av 90-tallet ble det 
påpekt behov for en samlet plan for utnyttelse og vern av landets 
grunnvannsreservoarer under konsekvensutredninger av 
utbyggingsalternativer.  
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Er vi i mål i dag? Blir grunnvannsressursene i tilstrekkelig grad ivaretatt 
under saksbehandling ved utbygginger og tiltak? Har Saksbehandlerne 
den tilstrekkelige kunnskap og de riktige verktøyene (data/ 
figurer/rapporter) tilgjengelige?  

Trenger man fortsatt en slik plan? (Det finnes ny veileder for 
Konsekvensutredninger; bør sjekkes ift grunnvann). 

Viktig; man bør ideelt sett inn i de arenaer kommuner og forvaltning 
bruker, (f.eks. Vannportalen, miljøkommune.no) framfor 
tilpasse/opprette egne nettsteder. 

Gjennomgang sammen med repr. for kommunene; hva mener 
kommunene trenges og hva kan man tilby? 

Hva trenger (eventuelt) større oppdragsgivere, konsulenter og andre tilgang til info om, 
og hvor? 

Info om tilstøtende fagfelt, med kontaktpersoner, for å kunne utnytte 
hverandres kompetanse 

Link til/ tips om presseoppslag 

Forslagskasse 

Databaser, karttjenester.... 

Markedsføringsframstøt for bransjen 

Viktighet av å bruke hydrogeologien, hvorfor og når 

Hvor finnes info om hva 
Vurdér nøye; hvilken ny info bør i database/ oversikt som må oppdateres 
kontinuerlig? Bedre med link til nettsteder? Hvilken info vil man like 
gjerne nå lett ved å google/ gå inn på andre naturlige nettsteder? 

Tiltakspakke 2: DATA INN; forbedre flyt av data og informasjon fra der den 
skapes til databaser/ der den lagres. 

Innmelding av boringer og andre punktdata 

Samle og lagre data gjennom felles løsninger (NADAG, GRANADA). 

Felles løsninger i framtida (NADAG, GRANADA, kommuner, konsulenter). 

"Vannmiljø", Vann-nett og Vannportalen 
Dette er nettsteder opprettet i forbindelse med oppfølging av EUs vanndirektiv/ 
grunnvannsdirektivet, hvor av Vannmiljø er tilrettelagt for innmelding av data om (bl.a.) 
grunnvann. Kan/ bør flere data om grunnvann legges inn fra grunnvannsforekomstene? 
Hvordan håndteres/ kartlegges vannkjemi og vannbalanse i disse grunnvannsforekomstene? 
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Innmelding av rapporter om grunnvann 

Samle og lagre alle nye og gamle norske rapporter om grunnvann på ett 
sted, åpent eller i det minste metadata. Gjennomgang av rapportene, 
legge inn koordinater/polygon for område de omhandler. Sørge for at 
rapportør får "credit" for innrapporteringen 

Kontraktfeste tilgjengeliggjøring av boredata inkludert rapporter   

 

Samle og digitalisere gamle kart, tolkninger, figurer og data" 

Tilrettelegge data for å legge f.eks. 2D-resistivitetstolkninger inn i 3D 
visualiseringsverktøy. 

Kampanje for å legge ut geofysiske rådata og tolkninger, også andre enn 
de NGU har 

Hydrogeologiske modeller og rådatafiler: Opprette sted for å kategorisere 
og legge inn for senere bruk og videreforedling når nye data eller behov 
for nye undersøkelse oppstår. 

Overvåkning av grunnvann 

Vet man i dag nok om grunnvannsstand, grunnvannskjemi og utviklingen?  
Ivaretas dette av LGN/ kommende "utvidet" LGN med påvirkede områder? 
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Større overvåkningsprogrammer for å avdekke kritiske endringer i 
grunnvannet 

Vannstand, vannkjemi, annet? 

Som følge av klimaendringer 

Som følge av lokale grunnvannsendrende tiltak 

I urbane områder 

I kritiske områder ift skred 

Behov for større utviklingsarbeid: 

Metodeutvikling, standard metoder 

Standardisering av data 

Enkelttiltakene foreslått under Satstingsforslag 1; tverretatlig arbeidsgruppe 
I den grad satsningsforslaget ikke blir en realitet i sin helhet står fortsatt de enkelte 
underpunkter igjen å vurdere på lik linje med de andre foreslåtte tiltakene. 

 

Tiltakspakke 3: DATA UT; forbedre og koordinere presentasjon og 
tilgjengeliggjøring av data og rapporter 

Open Access 
Oppdragsgivere og forskningsinstitusjoner bør sørge for at mest mulig data, 
rapporter osv. må bli tilgjengeliggjort Open Access gjennom å planlegge dette inn 
allerede ved budsjettering, kontraktsinngåelsen osv. 

Brukertilpassede kart og figurer 
Utvikle standardiserte kart, veiledere, tabeller og figurer til ulik bruk? 

Trafikklyskart: Kan det lages bedre systemer for offentlig forvalting eller andre 
for å finne(trykke seg fram til)  de data, databaser, veiledere osv en trenger?    

Enkelttiltakene foreslått under Satstingsforslag 1; tverretatlig arbeidsgruppe 
I den grad satsningsforslaget ikke blir en realitet i sin helhet står fortsatt de 
enkelte underpunkter igjen å vurdere på lik linje med de andre foreslåtte 
tiltakene. 
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Satsningsforslag: Tverretatlig arbeidsgruppe; innhenting, bruk og presentasjon av 
data om grunnvann og undergrunn 

• Utgangspunkt for arbeidet 
o Det finnes mange databaser og datasett som kan gi informasjon fra og til 

hydrogeologimiljøet. Men er databasestukturen OK slik den er i dag? 
o Hvordan ville en ideell situasjon være 
o Kan man forbedre dagens organisering innenfor rimelige kostnadsrammer, eller er 

det best å beholde det slik det er? 

• Fase 0: Brukerundersøkelse (se tiltakspakke 1) 

• Fase 1: Lage oversikt over og vurdere status for "alle mulige 
hydrogeologisk relevante parametere"  

- Hvilke databaser finnes? 
 Innrapportering 
 Tilgjengeliggjøring 

- Kategorier 
 Grunnvannsrapporter 
 Geotekniske data 
 Brønndata 
 Kommunens data 

- Innhenting og vurdering av metadata 
 Hva brukes de til 
 Viktighet 
 Begrensninger (mangler i dataserier, konfidensialitet osv) 
 Samles de godt nok inn 
 Finnes de lett tilgjengelig? 
 Tilstrekkelig anvendbare data? 
 Nedlastbare løsninger i riktig format? 
 Gode nok datastandarder? 

- Eksempler på parametere som bør vurderes ift bedre 
innmelding og tilgjengeliggjøring (evnt. ivaretas i.f.m. NADAG 
3.0) 
 Sprekkerelaterte parametere 

Fjernanalyser 
Feltanalyser av sprekkeretninger og -typer 
Sprekkeanalyser av regioner  
Vanngiverevne i tunneler 
Sprekkefyllingsmaterialer 
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 Trykk-strekk målinger 
 Sporstofforsøk 
 Geofysiske borehullsundersøkelser 

Hvilke finnes, og er de tilgjengelige? 
Kan dagens databaser håndtere denne type informasjon 

 Kan brønnborere få hjelp til å rapportere bedre borelogger? 
 Vannkvalitet og vanngiverevne 

Data fra kommunen (grunnvann som drikkevann) 
Arealanvendelse ift vannkvalitet 
Vannkjemiske bakgrunnsverdier i ulike bergarter 

 Video og bildedokumentasjon under utbygging og boringer 
 Andre undergrunnsobjekter som burde vært kartlagt 

Grunnvannspumper i kjellere 
Dreneringer 
Hvordan bør nyere installasjoner som infiltrasjonsgrøfter, 
"Shales" osv. rapporteres og beskrives for å ivareta 
informasjonsbehovet ved modelleringer og forvaltning i 
områdene? 

 Gravemelding.no 
Ivaretar tjenesten bransjens behov? 

Fase 2: Identifisere de viktigste hydrogeologiske parametere som bør 
innhentes og tilgjengeliggjøres bedre 

 Hvilke er spesielt viktige og bør ivaretas bedre 
 Hvordan 
 Gjøre noe med datastandarder? 

Fase 3: Koordinere innhenting av data bedre 
 Forenklinger 
 Slå sammen til færre databaser 
 Noe å hente/ lære av ift geoteknikernes standard/ felles 

programvare GeoSuite? 
 Alle filformater som brukes bør gjøres lett tilgjengelig for nedlasting 

og bruk i modeller. 

Fase 4: Tilgjengeliggjøre data i ulike databaser hos hverandre eller på felles 
sted (f.eks. kommuner og NGU)? 

 Data ifm vanndirektivet, grunnvann som drikkevann, geotekniske 
boringer, brønnboringer. Diverse gamle datafiler, rapporter og 
undersøkelser. Flere? 

 Alternativt; oversikt over hvor ulike typer data finnes på ett sted. 
 

http://www.vegvesen.no/_attachment/220732/binary/419525
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Fase 5: Utvikle brukertilpassede løsninger (se tiltakspakke 3) 

Fase 6: Tilrettelegge for at  kartlegging, overvåkning og karakterisering av 
grunnvann, løsmasser, fjell, urbane masser samt logging av 
borhullsinformasjon gjøres på en måte som ivaretar ulike brukeres behov 
bedre. 

 Eksempel: 
Kan (NGUs) løsmassekartlegginger bedre ivareta ulike brukeres 
behov (f.eks. skredrelatert): mektighet, kategorisering av jordtyper, 
hydraulisk ledningsevne,  nøyaktig på data og målinger osv. 
 
Er dagens praksis for måling av vanngiverevne i borehull 
tilstrekkelig? Hvilke metoder fungerer og hvilke ikke? 

 

Målgruppe 
Satsningsforslaget vil innebære at både databrukere, dataleverandører og de som 
jobber med å visualisere og tilgjengeliggjøre data får bedre over egne og andres data, 
og som sådan er målgruppe både i forhold til å bidra til arbeidet og til å høste 
fordeler av det.  

Fordeler, eventuelle ulemper 
Fordelen vil i korthet kunne være bedre og mer effektiv datainnsamling, -
tilgjengeliggjøring og -presentasjon og gi aktørene et bevissthet forhold til 
kostnadsbruk og samfunnsfordeler ved dagens og foreslåtte ordninger. 

Eventuell ulempe er ressursbruken. 

Anbefaling for videre arbeid 
Det opprettes en liten arbeidsgruppe som skal orientere de viktigste bidragsyterne og 
undersøke om det er interesse for forslaget. Hvis interessen er tilstrekkelig inviteres 
flere med i arbeidsgruppen, og rapportere anbefaling ift omfang, delelementer, 
deltagere og finansiering fram til 15. mars.  
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Vedlegg (i vedlagt rapport); Abstract, foredrag ved Tanguy Le Borgne 
 

The H+ Network of hydrogeological research sites, status, trends and advances in 
hydrogeological research in France 

 
Tanguy Le Borgne, Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes, France 

 
The H+ network is the national network of hydrogeological experimental sites in France (see 
website hplus.ore.fr/en). Its primary objective is to produce high quality observations and 
experimental data on subsurface flow and processes from highly instrumented sites (figure 
1). Recent years have witnessed the emergence of sophisticated Earth observation systems 
in response to societal and institutional demands (i.e., water framework directive) and to 
increasing anthropic pressures (climate change, water abstraction and storage, geothermal 
energy exploitation, mining, oil and gas activities, waste storage or CO2 sequestration). 
However, our knowledge of subsurface environments, which control the long-term evolution 
of our water resources and sustain a large part of our energy resources, quickly decreases 
with depth. The H+ network offers an opportunity for progresses in this domain by gathering 
well-established field infrastructures, academic teams and emerging companies that develop 
innovative sensors and hydrogeophysical inversion methods, and experts in subsurface 
modelling. The obtained datasets are disseminated through a common database 
(http://hplus.ore.fr/en/database/acces-database).  
 
The H+ teams are involved in public engagement activities to explain the scientific results to 
the general public. Field visits are organized for the general public as well as geo-
environmental consultancies on the H+ field infrastructures to explain the principles and 
interests of the developed subsurface characterization and monitoring techniques. Field 
training courses for master students are regularly organized on the H+ sites. A direct link with 
the policy community is established through associate partner BRGM (French geological 
survey), which is the main referent for groundwater policy in France. The challenge for policy 
makers is to take appropriate decisions for developing appropriate subsurface exploration 
strategies and monitoring networks, as well as to better understand the risks and 
opportunities associated with subsurface heterogeneity.  
 

 

 

 

Figure 1: 
illustration of the 
different field 
characterization 
techniques 
developed and 
tested on the H+ 
experimental sites  
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