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GEOLOGISK KUNNSKAP FOR
ET GRØNNERE SAMFUNN
Av Morten Smelror, administrerende direktør, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Redusert energiforbruk og grønnere
energiformer er viktige tiltak i det grønne
skiftet. Grunnvarme er en lite påaktet energikilde som kan spille en viktig rolle i dette.
Samtidig vet vi at mer omtalte grønne energiformer og -tiltak krever økt tilgang til mineralske råstoffer som er lite tilgjengelige i
dag. For mange er det nok et paradoks at en
"grønnere" hverdag med vindmøller, elbiler
og smart teknologi vil medføre økt gruvedrift. Vi ser også på hvorfor biltransport av
byggeråstoff er en av de største kildene til
klimautslipp fra veitrafikk, og hvordan den
kan reduseres. Alt dette er samfunnsutfordringer som kan løses ved å integrere
geologisk kunnskap i beslutningsprosessene, inkludert prosesser som omhandler
forvaltning av naturmangfoldet. Geologisk
informasjon spiller med andre ord en viktig
rolle som støtte til viktige beslutninger som
må tas framover.

Behovet for en grønnere hverdag trekkes
ofte fram i den offentlige samtalen. For å
lykkes med et grønt skifte, må det norske
samfunnet ta geologiske data i bruk i stor utstrekning. Dette er imidlertid lite kjent, både
blant folk flest og blant beslutningstakere.
I denne artikkelsamlingen går forskere ved
Norges geologiske undersøkelse (NGU) inn
på hvorfor geologi spiller inn på alle faser
av et grønt skifte. Artiklene tar for seg hvorfor et grønt skifte er nødvendig, peker på
noen underkommuniserte effekter skiftet
vil kunne ha, og forteller hvordan geologisk
kunnskap kan bidra til å løse problemene
som vil oppstå.
Du kan lese hvordan geologiske data brukes
til å beregne naturlige endringer i klimaet
gjennom millioner av år, og dermed til å beregne den komponenten som menneskelig
aktivitet medfører. Et villere, varmere og
våtere klima vil også påvirke skredfarebildet, og dette jobbes det med å undersøke.

NGU kan bidra med denne informasjonen.
Lykke til med lesingen!

Morten Smelror
Administrerende direktør,
Norges geologiske undersøkelse
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VINDKRAFT KREVER MASSE
PRODUKSJON AV METALLER
Av Gudmund Løvø, Norges geologiske undesøkelse (NGU)

Europas største landbaserte vindkraftanlegg vil kreve masseproduksjon av metaller og sjeldne jordarter.
278 vindturbiner i seks vindparker i
Trøndelag skal produsere fornybar
energi til 170.000 husstander.

STO R E R ESS URS E R

- Vindkraftanlegget i Midt-Norge er et godt
eksempel på at det grønne skiftet krever
omfattende gruvedrift og en betydelig
produksjon av metaller, forteller forsker
Håvard Gautneb ved Norges geologiske
undersøkelse (NGU).

Hver enkelt vindturbin trenger i gjennomsnitt 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn
bly, 1,3 tonn aluminium, 400 kilo nikkel,
400 kilo neodym og 80 kilo dysprosium.
De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.

Vindkraftanlegget i Midt-Norge omfatter
278 vindturbiner, hver med en effekt på 3,6
MW. Kraftanlegget skal være på 1000 MW.
Hver vindturbin i de seks parkene får en
tårnhøyde på 87 meter og et vingespenn på
117 meter.

MANGEL PÅ METALLER

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind
Power DA har gått sammen om å bygge
seks vindparker på Fosenhalvøya, Hitra
og i Snillfjord. 11 milliarder kroner skal
investeres i prosjektet. Anleggsarbeidene
starter allerede til våren, og alle parkene er
planlagt ferdigstilt i 2020.
- Dette er trolig det europeiske enkeltprosjektet som vil kreve den største mengden
mineralske råvarer av denne typen, som EU
har definert som kritiske. Det betyr at de
har stor samfunnsøkonomisk betydning og
kan være utsatt for forsyningsrisiko. Det er
få land som produserer dem, samtidig som
det er ventet stor øking i etterspørselen, sier
Gautneb.
- Det gjelder blant annet metallet dysprosium, som bidrar til maksimal strømproduksjon fra turbinene. Dysprosium er blant
de sjeldneste av det som kalles sjeldne
jordarter, det som på engelsk betegnes
som Rare Earth Elements, REE. Dysprosium utvinnes i hovedsak i det sørlige Kina,
og vindkraftanlegget vil kreve cirka 1,6
prosent av en årlig verdensproduksjon.

Forsker Håvard Gautneb tror at det er
mange som ikke er klar over hvor mye mineralressurser som faktisk må utvinnes før
man kan ta i bruk ny grønn teknologi, som
vindkraft og elbiler. - For å ha mulighet til å
utvinne ressursene når man har behov for
det, er det ekstremt viktig å først kartlegge
hvor mineralressursene befinner seg, sier
han.
SEKS VINDPARKER

Den storstilte utbyggingen inkluderer
vindparkene Harbakfjellet, Roan, Storheia
og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).
Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de
produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

ENERGI

ELEKTRISITET

VINDMØLLETEKNOLOGI
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Figuren viser at det er
nødvendig med omfattende gruvedrift for å
foredle metaller som
skal brukes i det
grønne skiftet.

GEOLOGISK MANGFOLD I EN
HELHETLIG NATURKUNNSKAP
Av Tom Heldal, avdelingsdirektør og Rolv Dahl, forsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Geologien er grunnlag for det meste.
Derfor blir geologisk kunnskap viktigere i en tid der bedre og mer helhetlig forståelse av naturen er nødvendig.

Den kan produsere overskudd av tungmetaller, andre giftige stoffer og radon, som
særlig får konsekvenser hvis du begynner
å rote rundt i den, bo på den eller dyrke mat
på den.

Samspillet mellom geologi, biologi, klima
og menneskelige aktiviteter skaper vårt
livsgrunnlag nå og i fremtiden. Dersom vi
skal gjennomføre et grønt skifte og forvalte
naturen og naturressurser forsvarlig, må
vi forstå dette samspillet. Flere etater og
institutter som sysler med naturkunnskap
har derfor brettet opp ermene og revet noen
gamle murer: Mer samarbeid om å løse felles utfordringer.

Kunnskap om geologi gir oss altså et
verktøy til å til å forstå årsakene til variasjonene i naturen. Derfor er det geologiske
mangfoldet tatt med i Naturmangfoldloven
av 2010. Siden geologien er ganske robust
sammenlignet med artene som lever på
den, kan vi bruke geologiske data til å lage
prognoser om hvor det er best grunnlag for
visse typer økosystemer og naturtyper, og
kanskje til og med utvikle bedre modeller
for hvordan disse systemene vil påvirkes av
klimautviklingen.

Geologi handler om mer enn fin natur og
verdifulle mineralressurser. Dersom dine
barndomsminner er preget av grønne enger
og frodig skog, eller skrinne, vestlandske
svaberg, er det geologien som la betingelsene. Kanskje du vokste opp i et område
med mye kalkstein og marmor, og har blitt
interessert i sjeldne planter og biologisk
mangfold. Eller du er bonde, fordi du kommer fra et område som har blitt løftet opp
fra havet etter istiden, og derfor har leire og
andre marine avsetninger som ga gunstig
landbruksjord. Eller, du så knapt en plante
men nakent, skrint berg, blottlagt med alle
sine iboende fortellinger om jordas historie
- og du ble geolog.
Geologien er altså en kilde til variasjon i
naturen, enten det gjelder landskapsformer eller livsgrunnlag for økosystemer.
På samme måte som kalkrike bergarter gir
grunnlag for en type biologisk mangfold vil
magnesium-, kalium- og fosforrike bergarter gi det for andre. Porøse løsmasser gir et
annet vekstgrunnlag en tette og leirholdige,
mens vannførende og lettforvitrende bergarter gir et annerledes jordsmonn enn tette
og harde. Noen ganger er geologien giftig.

Vi kan også se nærmere på hvor i Norge
naturen selv har forhøyete verdier av viktige næringsstoffer produsert av geologien.
Kan vi bruke mindre fosfor eller for den
saks skyld magnesium i kunstgjødsel i
slike områder? Kan det bidra til å redusere
overskudd av slike stoffer som fører til algeoppblomstring når de når havet?
Noen ganger har geologien i seg selv stor
verdi. Noen mineraler, fossiler eller landformer kan gi et unikt bilde av viktige hendelser i jordens historie og livets utvikling.
Videre kan spesielle, geologiske naturtyper
yte oss mange geologisk baserte tjenester.
Isranddelta (bygget opp foran smeltende isbreer i dalfører) er et eksempel på en geotop
som gir oss nordboere masse tjenester;
grus- og sandressurser, grunnvannsreservoar, gamle bosetninger (arkeologisk
verdi), nye bosetninger (god grunn for boligfelt), flyplasser (store flater med gunstige
grunnforhold) og økosystemer. Det er ikke
rart at vi får mange arealkonflikter knyttet
til isranddelta!
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Både kilder til variasjon og spesielle naturtyper er eksempler på hvordan geologi kan
gå inn i Artsdatabankens store prosjekt:
Natur i Norge (NiN). Det er nettopp et system
for å kartlegge norsk natur ved å integrerer
ulik kunnskap. Kartleggingen kan i sin tur
lede til at noen utvalgte eller truede naturtyper prioriteres av miljøforvaltningen.
NGU har mange karttjenester og databaser
om norsk geologi. Fra disse grunnlagsdataene kan vi utvikle en rekke nye, skreddersydde
datasett som vil bli viktige bidrag til en mer
helhetlig natur- og miljøforvaltning i Norge.
Grensene settes ikke av fantasien, men av
et fruktbart samarbeid mellom ulike etater
og institutter. NGU utvikler også en karttjeneste om geologisk arv som omhandler
verdifull geologi; både den som har gitt oss
viktig kunnskap om jordas utvikling og den
som gjør fjellturen vår ekstra interessant.
Med andre ord: For å forstå, forvalte,
formidle og oppleve naturens mangfold,
er geologisk kunnskap et godt utgangspunkt.

NATUREN KAN IKKE TEMMES
Av Reginald Hermanns, forsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Gudmund Løvø, kommunikasjonsrådgiver, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Folk krever trygghet mot skred og
flom. Kartlegging og overvåking,
kombinert med god arealplanlegging,
kan forebygge tap og skader gjennom
framtidige klimaendringer.
Myndighetene har fastslått at globale klima- og miljøutfordringer krever omstilling
til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer
innen naturens tålegrenser, og at samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det grønne
skiftet legger blant annet opp til utvikling
av mer kompakte byer og tettsteder med
korte avstander mellom ulike gjøremål.
Transportbehovet blir redusert og kollektivtilbudet bygges ut. Men mer utbygging og et
sterkt press for en effektiv arealutnyttelse,
krever også stor varsomhet. Naturen kan
ikke temmes.
Klimaet forandrer seg. Det har det alltid
gjort, og det vil det fortsette å gjøre. Isavsmeltingen etter siste istid skapte store bevegelser i fjellmassivene i Norge. En nylig
publisert artikkel i tidsskriftet Geomorphology viser at det bare i Storfjorden i Møre
og Romsdal, gikk 51 fjellskred ned i fjorden
mot slutten av, og umiddelbart etter, siste
istid. De siste 9000 årene er aktiviteten kraftig redusert, men fortsatt må Norge regne
med å bli rammet av to-tre store fjellskred
hvert hundreår.
Klimaendringene kan også påvirkepermafrosten og dermed stabiliteten i
bakken. Mange stupbratte fjellsider ligger
i permafrostsonene i norske fjell, og risikerer å kollapse dersom frosten forsvinner.
Forskning i utlandet har vist at selv små
klimaendringer kan bidra til ustabilitet
i bratte skråninger på permafrostgrensen.
Forskningsprosjektet CryoWALL, som er
finansiert av Norges forskningsråd, ser på
hvordan smelting av permafrost påvirker

steinskred i fjellvegger, både gjennom geologisk tid og i framtida.
Skred er en naturlig geologisk prosess
som er med på å bryte ned fjell og flytte
på løsmasser. Alt som bygger seg opp, skal
på ett eller annet tidspunkt ned igjen, enten
gjennom nedbryting, erosjon - eller skred.
De framtidige globale klimaendringene kan
gi økt risiko for skred. Forskningsprosjektet
GeoExtreme har beregnet at et våtere, villere og varmere klima de neste 50 årene kan
endre skredfaren til det verre:
Trolig flere snøskred i indre strøk av
Sør-Norge og i de to nordligste fylkene som
følge av en økning i antall døgn med mye
nedbør. Sterkere vind i disse områdene vil
også påvirke hyppigheten av snøskred.
Flere døgn med kraftig nedbør gir økt skredhyppighet av jord- og flomskred, spesielt
langs kysten fra Nord-Norge til Vestlandet.
Økningen i antall døgn med kraftig nedbør
vil antakelig også føre til flere steinsprang,
spesielt langs kysten.
De fleste større kvikkleireskredene i nyere
tid er utløst av menneskelig aktivitet, som
fyllinger og graving i leirskråninger. Samtidig kan flommer med høy vannstand føre
til erosjon, økning i poretrykket og fare for
flere kvikkleireskred.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har
i en årrekke systematisk kartlagt skredfare
i Norge, siden 2009 på oppdrag fra Norges
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).
En rekke metoder og teknikker er tatt i bruk
i kartlegging og overvåking av skredfare.
Til og med satellittbilder fra verdensrommet kan vise millimetersmå bevegelser i
en fjell- eller dalside, gjerne mer detaljert
enn målinger på bakken. Kombinasjonen
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av forskning og standardiserte prosedyrer
sørger for at landets brede fagmiljø blir stadig bedre på å vurdere fare og risiko.
Det viktigste virkemiddelet ved arealplanlegging og utbygging - for å forebygge tap og
skader - er å ta hensyn til den brede kunnskapen som finnes om flom- og skredfare.
Samtidig er det viktig å holde oppe trykket
på kartlegging og overvåking for å kunne
møte dagens og framtidige klimaendringer.
Utbygging i tråd med det grønne skiftet må
i størst mulig grad styres utenom fareområder. Om det ikke er praktisk mulig, må det
fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten. Private planleggere og kommunene må utrede flomog skredfare som en del av sin risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunene har
ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert
og tatt tilstrekkelig hensyn til når planene
blir vedtatt.
PS: Uttrykket det grønne skiftet var for øvrig
det mest brukte nyordet i 2015, og ble av
Språkrådet kåret til fjorårets ord.

Laserskanning (LIDAR) er en viktig del av NGUs
kartlegging av ustabile fjellparti. Her gjennomfører
Reginald Hermanns skanning av Gamanjunni
3 i Kåfjord i Troms, som er et av fjellpartiene som er
omtalt i den nye rapporten. (Foto: Martina Bøhme)
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Uberørte strender, som denne på Jan Mayen, er det ikke
mange av. Da gir det ettertanke at global oppvarming
påvirker all verdens kyster blant annet gjennom endring
av havnivå. Foto: Eiliv Larsen
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KLIMAEFFEKTER
– VI GÅR IKKE FRI
Av Eiliv Larsen, seniorforsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU), professor II, NTNU Vitenskapsmuseet
Astrid Lyså, lagleder og seniorforsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Morten Smelror, administrerende direktør, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Klimaendringer er over oss. Uansett
årsakene som ligger bak, må vi forholde oss til dem og ta høyde for virkningene. Det nytter ikke å stikke hodet
i sanden fordi en ikke ”tror” vi mennesker kan påvirke klimasystemet.
Det er heller ikke noe argument for å unnlate å gjøre noe ved å vise til at vi har taklet
tidligere tiders klimaforandringer. Klimaforskningen som ligger til grunn for FNs
siste klimarapport, gir oss en nødvendig
bakgrunn for å kunne forutsi og håndtere
klimaeffekter på vårt fysiske miljø.
Global oppvarming skjer raskt, og vil slå
ulikt ut regionalt og globalt. Klimaendringer
vil gi forskjellige effekter med varierende
grad av styrke i Norge, men ikke minst
mellom regioner og verdensdeler. Vi må
forholde oss til dette.
Klimaskeptikere har hevdet at varme perioder gir bedre livsvilkår for mennesker enn
kalde perioder. Dette er i beste fall nærsynt
og et svært dårlig argument for å unnlate å
ta klimatrusselen på alvor. For størstedelen
av verdens befolkning handler det om tørke,
hetebølger, flom, havnivåstigning, vannmangel og avlingssvikt. Også vi i klimarobuste
Norge vil merke effektene av klimaforandringer. Vi sitter alle i samme båt.
Når isbreene forsvinner i Norge, er dette
selvsagt synd ut fra et rekreasjonssynspunkt. Det rokker ved våre verdier og forestillinger om hva vi er som nasjon. Dette skal
vi ikke undervurdere. Men når det samme
skjer i Himalaya eller på det amerikanske
kontinent, forsvinner vannkildene til millioner av mennesker. Våre drikkevannskilder
vil derimot ha nytte av økt nedbør som følge
av de samme klimaforandringene. Når havnivået stiger langs store deler av verdens

kyster, så stiger det betydelig mindre hos
oss fordi vi fremdeles har landhevning
etter siste istid. Havnivåstigning, ekstremtemperaturer, vannmangel og avlingssvikt
kan resultere i klimaflukt av store befolkningsgrupper til regioner der virkningene
er mindre. Dette kan bare møtes med tiltak
som reduserer global oppvarming, og ved
å forsterke satsninger på klimatilpasning.
Også vi i Norge må ta krafttak for å møte
klimautfordringene. Disse utfordringene
kommer tydelig frem i den tverrfaglige
rapporten ”Klima i Norge 2100” (NCCS rapport nr. 2/2015). Tørke, flom, ekstremvær
med stormflo og ekstremnedbør vil bli mer
vanlig. Store nedbørshendelser påvirker
stabiliteten i bratt terreng og gir økende
fare for flom- og jordskred. Erosjon langs
elver og bekker, så vel som under bakken,
vil tilta ved større flomhendelser. Dette utgjør blant annet en risiko for utløsning av
kvikkleireskred.
Ved Norges geologiske undersøkelse
samler vi inn data og forsker på landets
løsmasser og berggrunn. Dataene lagres i
nasjonale databaser som er fritt tilgjengelige og nedlastbare for alle typer brukere.
Geologisk data og kunnskap som er samlet
inn og generert gjennom 150 år, er til uvurderlig nytte for samfunnet, også ved håndtering og tilpasning til klimaeffekter. Slik fri
tilgjengelig informasjon er krumtappen i en
lang verdikjede som vanskelig kan måles i
kroner, og som ikke nødvendigvis gir umiddelbar avkastning. Men kunnskapen er der
for stadig gjenbruk, forbedring og til nytte
for samfunnet. Det er en klar sammenheng
mellom geologiske prosesser, løsmassenes
fordeling, erosjon og flom. Da er det nyttig
å ha kunnskap og kartgrunnlag som for
eksempel viser hvor i landet det potensielt
forekommer marin leire og hvor det forekommer avsetninger som kan være utsatt
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for utrasning og erosjon. Selv om vi i dag
vet en mye om løsmasser og sårbarhet,
er det en hel del vi kjenner mindre til.
For eksempel er løsmassenes fordeling og
egenskaper mot dypet lite kjent. Dette gir
usikre prognoser i forbindelse med påvirkning av blant annet grunnvannskvalitet og
stabilitet. Størstedelen av Norges befolkning bor langs vår langstrakte kyst, men
kysten er fremdeles dårlig kartlagt. Likevel
vet vi at havnivåstigning, hyppigere stormer
og økt nedbør vil berøre både infrastruktur,
næringer og bosetting.
Vi trenger mer data og ny kunnskap for å
gjøre de beste og mest kostnadseffektive
tiltak og tilpasninger knyttet til klimaforandringene. Her ligger det store utfordringer.
En kanskje like stor utfordring dreier seg
om noe så enkelt, men samtidig så vanskelig, som å ta kunnskap vi allerede har i bruk.

GRUNNVANN OG GRUNNVARME:
FORNYBAR ENERGI I GRUNNEN
Av Guri V. Ganerød, forsker, Norges geologiske undesøkelse (NGU)
Randi K. Ramstad, forsker, NTNU/Asplan Viak

En lite kjent fornybar energikilde som
er i bakken under våre ben er bruk av
grunnvann til oppvarming og kjøling
i bygg. Bakken er fylt av vann, både i
den løse massen over fjellet og i selve
fjellet. Grunnvannet holder en årlig
gjennomsnittstemperatur på minimum 4-6 grader Celsius og dette er
en god og miljøvennlig kilde til energi.

MILJØVENNLIG OG FORNYBAR ENERGI

Grunnvann som energikilde har ingen CO2
utslipp, men den er lite brukt i Norge. Den er
lite benyttet på grunn av manglende kunnskap om potensialet for grunnvann til oppvarming og kjøling. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i et samarbeidsprosjekt
med instituttene geologi og bergteknikk
(prosjektledelse) og energi- og prosessteknikk ved NTNU, Asplan Viak AS (Trøndelag)
og kommunene Melhus og Elverum hvor
bruk av grunnvann som energikilde er i
fokus. Prosjektet er finansiert av Regionale
forskningsfond Midt-Norge (RFFMN) over
3 års tid fra 2015. ORMEL prosjektet “Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til
oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum”
har som hovedmål å fremskaffe et faglig
solid og bærekraftig grunnlag for en optimal
utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i de to kommunesentrene.
HVORDAN BLIR GRUNNVANN TIL ENERGI
OG OPPVARMING?

Teknologien som brukes for å utnytte
grunnvann til energi er en såkalt åpen
løsning der grunnvann pumpes opp fra en
produksjonsbrønn i løsmassene. Filteret
i brønnen er tilpasset størrelsen på sandog gruskornene i bakken. Energien fra
vannet tas ut ved å senke temperaturen på
vannet i en varmeveksler. Videre “pumper”
varmepumpa opp temperaturen til ønsket

temperaturnivå for oppvarming. Det kalde returvannet fra varmeveksleren føres
tilbake i grunnvannsmagasinet i en egen
infiltrasjonsbrønn, i avløp eller i et vassdrag
(se prinsippskissen nedenfor).
GRUNNVANN KAN OGSÅ BRUKES
TIL KJØLING

På grunn av den stabile temperaturen året
rundt, er også grunnvannet meget godt
egnet til kjøling av bygninger, industrikjøling
eller andre kjøleformål. For eksempel kan
man varmeveksle grunnvannet direkte med
bygningens ventilasjons- eller kjølesystem.
Et slikt system er svært lønnsomt siden det
kun trengs elektrisitet til drift av vannpumpen i brønnen.

Generelt har varmepumpeløsninger basert
på grunnvann for middels til store bygninger god lønnsomhet, og er å foretrekke
fremfor den vanlige grunnvarmeløsningen
med energibrønner i fjell som er et lukket
system. Foruten at de geologiske forholdene må være gode (sand- og grus), må også
vannkvaliteten og vanntemperaturen være
tilfredsstillende. Dersom grunnvannet inneholder for mye jern og det blandes inn luft i
vannet, blir det ofte problemer med utfellinger og belegg i varmevekslere og pumper.
Grundige undersøkelser og planlegging av
erfarne fagfolk er viktig for å unngå slike
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problemer som er vanskelig å bli kvitt når
de først har oppstått.
RIKTIG GEOLOGI FOR BRUK AV
GRUNNVANN TIL GRUNNVARME

Sedimenter, det vil si grus, sand, silt og leire
avsatt av isbreer og vann for ca. 10.000 år
siden, lager gode magasiner for grunnvann.
Slike masser er gjerne avsatt i dalbunner
og langs kysten, og kan sees i terrenget der
det er dyrket mark og frodig vegetasjon.
Massene som er ideelle til uttak av grunnvann er grov sand og grus. Området i og
rundt Elverum og Melhus er dekket med
sedimenter fra siste istid og senere, og har
ideelle forhold for uttak av grunnvann til
grunnvarme fra løsmasser (sedimenter).

Grunnvann i fjell er også en god energikilde. Fjellet har vann i sprekker og hvor mye
vann avhenger av hvor mange sprekker.
Noen bergarter (fjelltyper) egner seg bedre
enn andre, men generelt inneholde alt fjell
grunnvann.

FELTARBEID ER VIKTIG

Feltarbeid med kartlegging av typer masser; leire, silt, sand eller grus, er viktig for å
finne potensialet i avsetningen som energikilde. Feltarbeidet består av kartlegging på
overflaten, geofysiske målinger av grunnen
og boringer for å finne type masser i dypet og senere mengden vann. Målet med
undersøkelsene i ORMEL-prosjektet er å
detaljkartlegge mulighetene for å pumpe
ut grunnvann fra den store grunnvannsressursen under det nye boligfeltet Ydalir
i Elverum og for eksisterende og nye bygg
i Elverum sentrum, samt for hele Melhus
sentrum. Oppumpet grunnvann er allerede,
og vil også i framtida, være en viktig kilde til
fornybar oppvarming og kjøling av byggene i
sentrum samt i nye boligområder.
D ET NYE BOLI GFELTE T YDA LIR I
ELV ER UM SKAL BLI E T Z EN- O MR Å D ET
“ ZERO E MI SSI ON N EI G HB O U R HO O D ”

Ydalir er et området under nyutvikling.
Der skal det bygges ny skole og flere flermanns- og enmannsboliger. Området har
som mål å bli ZEN, det vil si “Zero Emission
Neighbourhood” eller null utslipp i både

energi og CO2. Her blir grunnvann som
energikilde viktig. Energi til oppvarming om
vinteren og til kjøling om sommeren. For å
oppnå dette målet må hele det nyetablerte
området planlegges sammen, og ikke bare
oppfylle krav til byggene. Store bygg som
skolen kan høste varme fra grunnvann om
vinteren, men det er like viktig at varme
blir “reinfiltrert “ i bakken om sommeren.
Ved kjøling av bygg om sommeren skal
overskuddsvarmen føres ned i bakken og
varme opp vannet i grunnen. I tillegg kan
bygget ha solfangere på taket som fører
ekstra varme ned i bakken som lagres i
grunnvannet til gjenbruk om vinteren.

Når det er stort forbruk av vann og flatene
dekkes av bygg, asfalt og annen ugjennomtrengelig dekke er det viktig at nok vann
kommer ned i bakken. Regnvann fra tak og
avrenning i veier skal samles og føres ned i
bakken - reinfiltreres. Massene (jord, sand
og grus) har en naturlig egenskap til å rense vannet for slaggstoff og forurensing. det
kan også bygges “fangstgroper” for vann
spesielt sammensatt for å rense vannet for
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tungmetaller og andre kjente miljøgifter.
Ydalir ønsker å oppnå en balansert og bærekraftig bruk av naturlige ressurser.

MØT DEN GRØNNE
STEINALDEREN
Av Morten Smelror, administrerende direktør, NGU

Et skifte til en grønnere hverdag krever økt tilgang til en rekke mineraler
og nye materialer. Byggeklossene i
den nye steinalderen er sjeldne mineraler som inngår i dagliglivets nye og
smarte teknologiske løsninger og som
er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi.

GRØNN ENERGI KREVER
MER MINERALER

Økt produksjon av fornybar fra solceller
og vindmøller krever økt tilgang til en rekke metaller og andre mineralske råstoff.
Moderne solceller krever arsenikk, bauxitt, bor, kadmium, kull, kopper, gallium,
indium, jern, kvarts, molybden, bly, fosfat,
selen, tellur og titan, mens vindmøller krever
bauxitt, kobolt, kobber, jern og molybden.

I hele vår utvikling har vi mennesker vært
avhengig av mineralske råstoff fra naturen. Teknologiske paradigmeskifter
gjennom vår historie har medført
store forandringer i hvilke mineraler som har vært viktige, men som poeten
Gene Dalby uttrykker
det: “Samtiden er
alltid steinalder”.
Når levestandarden skal økes
for milliarder av
mennesker øker
forbruket av mineralske råstoffer eksponentielt.
Bruken av de fleste
metaller målt opp
mot nasjonalprodukt
vokser nesten logaritmisk før det flater ut mot
nivået som kjennetegner
industriland. Mens forbruket
av kopper per innbygger har
vært rundt 2,5 kg i utviklingsland
er tilsvarende tall i industrialiserte
Mineralet kvarts er
land 4-5 ganger høyere. En rask vekst
et av de mest vanlige
mineralene i jordi mange utviklingsland har medført økt
skorpa. Det er et viktig
etterspørsel etter mineraler, ikke bare
industrlimineral med
byggeråstoff og energimineral som
mange bruksområder,
bl.a i solceller.
kull og petroleum, men også sjeldne
mineraler som er nødvendige for en
karbonfri energiproduksjon.

Det trengs også flere typer sjeldne jordartselementer for å lage lette og små
magneter som inngår i vindturbiner.
Litium behøves å lage moderne batterier
med lengre levetid. Den økende etterspørselen etter elektriske biler har ført til
et voksende press for å sikre nok litium,
og prisen på metallet har følgelig skutt i
været. Uten økt leting og ny gruvedrift vil
en omlegging til en grønnere, mer miljøvennlig energiproduksjon være truet.
I dag dekker solenergi og vindmøller kun
1 prosent av verdens energibehov, men
vannskraft dekker omtrent 7 prosent.
Hvis sol, vind og vann skal kunne erstatte
energien produsert fra olje, gass og
kull og fra atomkraft står vi ovenfor
en ny steinalder. Eksempelvis
vil vi trenge 90 ganger mer
aluminium og 50 ganger
mer jern, kobber og ren
kvarts for å kunne lage nok
solceller og vindmøller.
For å kunne møte etterspørselen etter stål, aluminium og kobber må vi
mer enn tredoble produksjonen av disse metallene
fram mot 2050.
Rundt om på jorden finnes det tilstrekkelige store
kvanta av de fleste metallene
som kreves for et slikt paradigmeskifte. Men forekomstene er
ujevnt fordelt, noe som kan føre til
økonomiske, miljømessige og politiske utfordringer. Europa forbruker
mer enn 20 prosent av metallene
som produseres globalt, men mindre
enn 1,5 prosent av alt jern og aluminium
og 6 prosent av verdens kobber kommer
fra europeiske gruver. Økt gjenvinning må
til for å møte den økte etterspørselen. Men
gjenvinning er i seg selv energikrevende,
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og dette vil langt i fra være nok. Vi må finne nye forekomster og åpne nye gruver.
Første steg må være å kartlegge hva som
kan finnes i det gjenværende dårlig undersøkte områdene i vårt eget land og i Europa
for øvrig.
SORT GULL FOR EN
GRØNNERE HVERDAG

Grafitt er et mykt, svart mineral som er en
god leder for elektrisitet og har gode termiske egenskaper. Mineralet har en rekke
brukes innenfor moderne grønn teknologi,
blant annet i batteriene i elektriske biler der
det går med 10-20 ganger mer grafitt enn
litium.
Norge har naturlige fortrinn etter som
grafittrike bergarter av god kvalitet finnes
flere steder, ikke minst i Nord-Norge. En av
få grafittgruver i Europa, og en av i alt tjue
forekomster utenfor Kina, ligger på Senja i
Troms og drives av Skaland Graphite. Forekomsten på Trælen er antagelig den største,
med høyest karboninnhold. Gjennom NGUs
kartleggingsprogram er det avdekket flere
andre interessante forekomster på øya,
samt andre steder i landet vårt.
Industrien har pekt på det ikke nødvendigvis er lett å tjene penger i et globalt marked
selv om du har en god forekomst. Kundene
ute i den store verden har ofte langvarige
relasjoner med leverandørene, og det er
krevende å arbeide seg inn på nye markeder. Langsiktighet og forutsibarhet er helt
nødvendig. Men første steg for å kunne skape verdier er å få kartlagt hvilke ressurser
berggrunnen inneholder. God kunnskap om
forekomstene, omfang og kvalitet, må på
plass for å klargjøre hva vi har av framtidige
muligheter.

Grønn energi krever mer mineraler
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KLIMA FØR OG NÅ – HVA SÅ!
Astrid Lyså, lagleder og seniorforsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU),
Eiliv Larsen, seniorforsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU), professor II, NTNU Vitenskapsmuseet

Klimaet har variert gjennom hele
Jordens historie. Dette er et faktum.
Vi kan likevel ikke bruke dette som
argument for å unnlate å ta dagens
klimautfordringer på alvor. Det er ikke
uten grunn at FN utpeker dette som en
av de største globale miljøutfordringer vi står ovenfor. Vi har ikke råd til
å la være å bry oss.
Årsakene til at klimaet varierer er svært
sammensatt, og det trengs kunnskap og

innsats fra en rekke fagdisipliner for å
forstå dette. Vi som er geologer og paleoklimatologer, forskere på tidligere tiders
klima, har metoder og strategier for å
studere fortidens klima. Basert på denne
type forskning, vet vi at kontinentaldriften
er viktig for langtidsvariasjoner i Jordens
klima. Kontinentaldriften bestemmer fordeling av land og hav, og er dermed avgjørende for klimafaktorer som for eksempel
atmosfærisk sirkulasjon og havsirkulasjon.
I kvartærtiden, de siste cirka 2,6 millioner
år, har disse faktorene vært omtrent som i
dag. Geologer har beskrevet store vekslin-

Fra Paulabreen i Van Mujenfjorden på Svalbard. Foto Astrid Lyså
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ger mellom istider og mellomistider i denne
perioden, men det var en astronom som beregnet at disse endringene skyldes sykliske
variasjoner i jordbanens form rundt sola,
i jordaksens helning og dens presesjon,
eller slingring på godt norsk. Dette styrer
hvor mye solinnstråling som når Jorden,
hvordan denne fordeles på ulike breddegrader og gjennom årstidene. Endringene
er svært små, og det var lenge vanskelig å
forstå at disse kunne føre til så store klimavariasjoner. En uendelig stor
forskningsinnsats fra matematiske og
naturvitenskapelige fag har vist hvordan

slike ytre klimapådrivere blir forsterket
eller svekket av ulike interne mekanismer
i Jordens klimasystem. Eksempler på
slike interne faktorer er havsirkulasjonen
i verdenshavene, drivhuseffekten og jordoverflatens reflektivitet, det vi kaller albedoeffekten.
Klimavariasjoner er regelen og årsakene
er mange. Dette kan vi si etter mer enn
25 års forskning i, og prosjektledelse av,
store nasjonale og internasjonale prosjekter.
I dag, i vår mellomistid, dekker isbreer cirka 10 prosent av jordens overflate. Under
siste istids maksimum, for «bare» omtrent
20.000 år siden, var hele 30 prosent av jordoverflaten isdekket. I hele kvartærperioden
har istider vekslet med mellomistider. Innen
hver av disse har det vært større og mindre
klimavariasjoner slik at isutbredelse, havnivå og havstrømmer varierte, og skoggrensen endret seg. Alt dette gir innsikt i naturlig
klimavariabilitet. Det gir oss kunnskap om
klimasystemet, hvor fort endringer går, og
ikke minst, det gir oss referanse for hvilke rammer det naturlige klimaet opererer
innen. CO2-innholdet i atmosfæren er i dag
nesten 40 prosent høyere enn i førindustriell tid. Geologiske data viser at det ikke har
vært så høyt i løpet av de siste 800.000 år.
Dette er tydelige signal fra paleoklimaforskningen om avvik fra de naturlige svingningene slik vi kjenner dem. Lille istid var en
kjølig periode som kulminerte omkring 1750.
Vintrene var strenge, nedbøren høy og breene
vokste. Vi vet mye om klimaet den gang fordi
det finnes historiske data, og fordi perioden
er grundig studert av paleoklimaforskere.
Det måtte imidlertid også andre fagdisipliner til for å vise at klimaforverringen
skyldtes en kombinasjon av lav solaktivitet
og store vulkanutbrudd. Det blir fra enkelte
hold hevdet at oppvarmingen vi har hatt

de siste 100 år er en naturlig oppvarming
etter Lille istid. Faktum er at oppvarmingen
i siste halvdel av forrige århundre inntraff i
en periode da de naturlige klimapådriverne
skulle føre til avkjøling. Hva har vi lært av
alt dette? Jo, at samarbeid mellom fagdisipliner er avgjørende for å finne ut hvordan
klimaet har vært, hva som forårsaket det,
og hvordan det kan bli.
Klimamodeller er helt nødvendig for å
kunne forutse hvordan klimaet kan bli.
For de som tar seg bryet med å studere rapportene til FNs klimapanel, er det åpenbart
hvor omfattende det vitenskapelige grunnlaget er, og hvor tydelig usikkerhetene med
prognosene er kommunisert. Forbedring
av disse modellene skjer på mange måter.
En av disse er å teste i hvor stor grad de kan
simulere fortidens klima slik det er rekonstruert av geologer.
Klimaskeptikere bruker det forhold at det
alltid har vært klimavariasjoner som argument mot at vi mennesker kan påvirke klimaet. Dette blir helt feil. Fortidens naturlige
klimavariasjoner er ikke et argument for at
alt som skjer i dag, har naturlige årsaker.
Og det er heller ikke slik at - fordi det har
vært varmere perioder tidligere - dagens
oppvarming ikke utgjør noen trussel.
For 6-8000 år siden levde menneskene på
våre breddegrader under varmere og tørrere forhold enn det vi gjør i dag. Det eksisterte heller ikke isbreer i Norge. Vegetasjonen
var annerledes med trær i høyfjellet. Dette
er ikke så merkelig ettersom solinnstrålingen på våre breddegrader i denne perioden
var høyere enn i dag.
At forskere diskuterer seg imellom, blir også
misbrukt. Slike diskusjoner er normalt og
et uttrykk for en vitenskapelig tilnærming,
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der kritisk gjennomgang av forskningsdata og resultater bringer fagfeltet videre.
Forskningens natur er sannhetssøkende.
Åpen, fri og kritisk forskning har tatt oss dit
vi er i dag, og er helt nødvendig for ytterligere å forstå klimasystemet. Det blir feil å
tvile på forskningsresultater bare fordi man
ikke liker dem.
Kunnskap om klimautvikling og dets effekter er avgjørende for at våre folkevalgte skal
kunne gjøre riktige valg, som også bør ha
støtte i opinionen. Uansett årsaker til klimaendringene, må vi ha både kompetanse og
vilje til å møte utfordringene som kommer.
Verken isbreer, havnivå eller ekstremvær
bryr seg om endringene som skjer i dag,
skyldes naturlige klimasvingninger alene,
eller om klimaet i tillegg er påvirket av oss
mennesker. Har vi mennesker råd til å la
være å bry oss? Vårt forskersvar er et klart
nei!

DET GRØNNE SKIFTET TRENGER
KORTREIST STEIN
Eyolf Erichsen, Kari Aslaksen Aasly, Rolv Dahl,
forskere, Norges geologiske undersøkelse

Norge trenger store mengder stein til
å bygge infrastruktur. Når vi frakter
stein fra stedet den tas ut til stedet
den brukes, bruker vi tunge lastebiler som belaster vegnettet, rammer
miljøet og øker forurensningen. Kan vi
redusere det økologiske fotavtrykket
fra denne virksomheten ved å tenke
mer “kortreist”?
Uttrykket “kortreist” forbindes gjerne med
mat og bevisste forbrukere. Kortreist mat er
definert som “lokal, produsert i nærheten av
forbrukeren”. Myndighetene har fastslått at
globale klima- og miljøutfordringer krever
omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser, og
at samfunnet må igjennom et grønt skifte.
Det grønne skiftet legger blant annet opp
til utvikling av mer kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike
gjøremål. Transportbehovet blir redusert og
kollektivtilbudet bygges ut.
Norges forskningsråd har nylig innvilget
støtte til et innovasjonsprosjekt som ser
på rammebetingelser for bruk av kortreist
stein. Fokus er rettet mot overskuddsmasser, for eksempel fra tunneler. I Norge bruker vi ett lastebillass med sand, grus eller
pukk - som er knust fjell - per person per år.
I 2014 ble det i solgt og produsert 79 millioner tonn av disse byggeråstoffene. Dette er
masser som blant annet brukes til å bygge
veier, bruer, jernbanelinjer og bygninger.
En del av massene eksporteres, men det
meste bruker vi her hjemme. Eksporterte
masser fraktes sjøveien, mens innenlands
er vegtransporten det dominerende. Ifølge
“NTP Godsanalyse” skjer 78 prosent av all
innenriks massetransport og distribusjon
langs veg. Frakten av byggeråstoffer utgjør
omlag 20 prosent av denne andelen.

Byggeråstoffer bør være kortreiste.
Ved avstander over 30 kilometer vil transportkostnadene for de tunge massene
være høyere enn prisen på byggeråstoffet.
Derfor transporteres det meste av
byggeråstoffene over korte avstander.
Akkurat som for mat er kort transport av
stein gunstig for miljøet. Befolkningen i
byene vil øke sterkt i årene som kommer.
Det gjør at behovet for byggeråstoffer vokser. Da blir det vanskelig å sikre tilgang til
kortreist stein.

Tradisjonelt drives pukkforekomster som
åpne dagbrudd. Der det driftsteknisk er
mulig er underjordsdrift et godt alternativ.
Kort avstand til avsetningsmarkedet kan
være et økonomisk fortrinn. Drift under
jord gir også mindre skjemmende innsyn,
og mindre støv og støy, som bransjen ofte er
belastet med. Når steinen er sprengt ut, kan
fjellhallene som står igjen gjerne brukes til
massedeponering. Selv om underjordsdrift
er dyrere enn dagbruddsdrift, er det mange
fordeler ved å gå under bakken etter stein.

Et eksempel er Akershus fylke, som i løpet
av høsten skal behandle en ny plan for
masseforvaltning. Planen er gjennomtenkt.
En målsetning er å redusere belastningen
på miljø og samfunn ved uttak og transport
av byggeråstoff.

I andre land transporteres en større andel
av slike råstoff med jernbane. Flere av de
største forekomstene, som kan forsyne
Oslo-regionens framtidige behov, ligger nær
tilgjengelig infrastruktur for jernbanetransport. Studier fra Storbritannia viser at frakt
med jernbane reduserer karbondioksidutslippet med minst 80 prosent sammenlignet
med frakt på veg.

Gjenbruk, andre driftsformer og alternativ
transport er nødvendig for det grønne skiftet.
Å gjenbruke masser er et viktig supplement,
men vil ikke dekke behovet alene. Bare i
Stor-Oslo — hovedstaden pluss 45 nærliggende kommuner - forbrukes det i dag
over ni millioner tonn i året. Den forventede
befolkningsøkningen i regionen vil medføre
et omtrentlig behov for cirka 339 millioner
tonn byggeråstoff fram til 2040. Hvor skal
all denne steinen komme fra?
Konfliktnivået er ofte høyt både ved eksisterende, og ikke minst ved etablering av
nye, masseuttak av sand, grus eller pukk.
Spesielt er dette et tema i og rundt storbyene der avstanden fra uttak til bebyggelse
er kort. Frakt gjennom tettbebyggelse med
støv- og støyplager vil ingen ha. Det medfører at noen større byer blir forsynt med
byggeråstoff som transporteres fra steder
stadig lenger unna. Resultatet er økt belastning på miljøet og høyere byggekostnader,
men hva er alternativet?
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Flere av de største pukkforekomstene i landet er basert på frakt sjøvegen. Transport
med båt kan også være viktig for byer som
ligger ved sjøen. Utfordringen ved å bruke
tog eller båt er at det kreves mye plass for
å ta i mot og mellomlagre masser, som
senere kan fraktes videre ut i markedet.
NGU ønsker å intensivere kartleggingen
for å sikre framtidas store behov for byggeråstoff. Nye ressursområder, spesielt
de med særskilt god kvalitet, kan deretter
tas hensyn til ved arealplanlegging. Ved å
etablere hensynssoner rundt eksisterende
og mulige nye masseuttak kan en unngå
konflikter når nærområdet bygges ut.
Samfunnet kan skaffe seg nødvendig byggeråstoff med minst mulig negativ effekt
for miljøet. Da må vi tenke kortreist, sende
massene på kjøl eller skinner, samt etablere
alternative driftsformer. Kortreist stein bidrar dermed til det grønne skiftet.

Illustrasjonen av en “planering”
av Gaustatoppen viser hvor
mye byggeråstoff som må til
for å forsyne Stor-Oslo fram
til 2040.

I Norge bruker vi ett lastebillass
med sand, grus eller pukk - som
er knust fjell - per person per år.
Dette er masser som blant annet
brukes til å bygge veier, bruer,
jernbanelinjer og bygninger.
Foto: Mark Simoni
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Norges geologiske undersøkelse
Postboks 6315, Sluppen
7491 Trondheim, Norge

Besøksadresse
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim
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