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Kort om NGU

Kort om NGU

Landets statlige institusjon for kunnskap om berggrunn,
løsmasser, mineralressurser og grunnvann

ORGANISASJON

Norges geologiske undersøkelse fører stolte historiske
tradisjoner inn i framtida. Vår kunnskap sikrer kloke
og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet.

ORGANISASJON

Vi setter geologi på dagsordenen. Det skal vi fortsette med.
											
Norges geologiske undersøkelse. Geologi for samfunnet.
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HR &
RESSURSSTYRING

•

Langsiktig verdiskaping fra geologiske ressurser

•

Økt bruk av geofaglig kunnskap i arealplanlegging og utbygging

•

Bedre kunnskap om landets oppbygging og geologiske prosesser

•

God forvaltning og brukertilpasning geologisk kunnskap

•

God kommunikasjon og formidling av geologisk kunnskap

•

Bedre måloppnåelse gjennom godt samarbeid
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HELT
PÅ NETT
Norges geologiske
undersøkelse vil til topps.

Adm.dir. Morten Smelror
4

5

Stetind

Helt på nett

“...en ambolt hvorpå gudene kan hamre”. Filosofen
og fjellklatreren Peter Wessel Zapffe beskrev
Norges nasjonalfjell Stetind, 1392 meter over
havet i Tysfjord i Nordland, som en gigant, en majestet, et helveteshorn.

I flere essays og fortellinger beskrev Zapffe spissfindig og humoristisk sine eskapader i naturen.
Bokklassikeren “Barske glæder” fra 1969 har fått
mange til å åpne øynene for Stetind, og for andre
nord-norske fjell og tinder.

“Vår kunnskap sikrer
kloke og helhetlige
beslutninger til beste
for fellesskapet”
Ved Norges geologiske undersøkelse vil vi også
til topps. Vi skal blant annet lage verdens beste
geologiske karttjeneste - og vi er godt i gang.
Vi skal møte framtidige utfordringer og være på
nett med høye faglige ambisjoner.
Allerede nå har vi gjort våre databaser og publikasjoner lett tilgjengelige på mobile plattformer.
I 2014 besøkte nær 250 000 unike brukere www.
ngu.no. Det ble registrert mer enn 292 000 besøk
på karttjenestene, og antall sidevisninger lå godt
over én million. Antallet nedlastede datasett er
mangedoblet.
Vi har lansert en ny og moderne nettportal, utarbeidet ny grafisk profil og endret logo. Vi har tatt

med oss referanser til vår stolte fortid gjennom å
hente tilbake hammeren og fjærpennen, og laget
en modernisert utgave av logoen, som ble introdusert i NGUs første publikasjonsserie i 1891.
NGU ble opprettet i 1858. Få institusjoner her i
landet har en like lang og tradisjonsrik historie.
Det var da Hans Henrik Reusch overtok som leder av institusjonen i 1888, at NGU fikk sitt eget
emblem. Reusch var en profilert forsker, og hans
studier av landskapsformer og forvitring har i
høyeste grad relevans også i dag, om det gjelder
tunellkollaps i Vestfold eller oljereservoarer på
Utsirahøyden i Nordsjøen.
Grunnleggende kunnskap om ressurser og risiko
går aldri av moten. Omstilling og modernisering
krever ny kunnskap om mineralressurser, grunnvann, naturmangfold og utnytting av fornybar energi. Kunnskapen bidrar samtidig til en mer effektiv og sikrere utbygging, og en bærekraftig og trygg
arealutnyttelse.
Vi framskaffer kunnskap, deler den, og sørger
for at den blir tatt i bruk som et kollektivt gode.
Det er vårt samfunnsoppdrag og fundamentet for
vår visjon “Geologi for samfunnet”. Vi fører stolte
historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter
geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer
kloke og helhetlige beslutninger til beste for
fellesskapet. Det skal vi fortsette med.
Selv den legendariske britiske fjellklatreren William Cecil Slingsby mislyktes i 1904 i sitt forsøk
på å førstebestige granittfjellet Stetind; det han
beskrev som “The ugliest mountain I ever saw”.
Men noen kom til topps: Den norske klatretrioen Schjelderup, Bryn og Rubenson var de første,
den 30. juli 1910.

Det mektige Stetind kan sees fra minst syv prestegjeld, og fjellet har fra gammelt
av vært et karakteristisk seilingsmerke for sjøfarende langs Nordlandskysten.
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I TID
OG ROM
Naturen kan ikke temmes,
men den kan overvåkes.

Geolog John Dehls
8
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Jutulhogget

I tid og rom

En demning av is brast. En flom av smeltevann
trengte seg gjennom berget og gravde ut et av
Nord-Europas lengste gjel. På kort tid var landskapet i en strekning på hele 2,4 kilometer
østover fra Alvdal og gjennom fjellet inn i Rendalen, totalt forandret.

Jutulhogget ble dannet på et blunk for 9000 år
siden. Jordskjelv, skred og vulkanutbrudd er eksempler på andre enorme geologiske krefter
som svært raskt kan utgjøre en trussel mot folk,
bygninger, broer, demninger, veger og jernbane.
Naturen kan ikke temmes, men den kan overvåkes.
I 2014 sørget Copernicus-programmet i EU for
en styrket satellittbasert overvåking av skredutsatte områder i Norge. Overvåkingssatellitten
Sentinel-1A, som ble skutt opp fra romfartsbyen
Kourou i Fransk Guyana, leverer detaljerte data
hver 12. dag. Data brukes til en landsdekkende og
effektiv kartlegging av bevegelser på overflaten,
og til periodiske målinger av ustabile fjellområder.
Fra 2016 får Norge tilgang til data hver 6. dag.
Den høye frekvensen gjør at også skred som
utvikler seg svært raskt, blir fanget opp.
Satellitter har vist seg å være et svært effektivt
verktøy for å lokalisere områder med større eller
mindre fjellpartier som er i bevegelse. Ved å sammenligne bildeseriene over dager, måneder og
år kan forskerne se bevegelser, setninger eller
nedsynkninger i landskapet.
Sentinel-1A brukes også til å holde øye med skipstrafikk, oljesøl, isfjell og havis, isbreer, vulkaner
og flom. Satellitten kan se gjennom skydekket og
dekke enorme områder på kort tid. Resultatene gir
økt trygghet for folk og bidrar samtidig til å styrke
rammevilkårene for samfunns- og næringsutvikling i utsatte områder.

Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. Historisk dokumentasjon viser at det i Norge har vært to-tre store
katastrofer knyttet til fjellskred og flodbølger hvert
100 år. En stor fare ved fjellskred i norske fjorder
er påfølgende flodbølger.

“Satellitter har vist seg
å være et svært effektivt
verktøy for å lokalisere
områder med større eller
mindre fjellpartier som
er i bevegelse”
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innenfor
skredforebygging. Norges geologiske undersøkelse
(NGU) har lang erfaring med kartlegging av ustabile fjellparti, og utfører arbeidet på oppdrag fra
NVE.
Kartlegging av fare for fjellskred er gjennomført
ved hjelp av en rekke metoder og datasett. Så langt
er tre fylker og noen mindre områder i andre deler
av landet kartlagt. Fire fjellpartier her i landet er
under kontinuerlig overvåking.
Det finnes mange sagn om hvordan Jutulhogget
ble dannet. Det mest kjente handler om et innbitt
fiendskap og en brutal kamp mellom Rendalsjutulen og Elvdalsjutulen. Utfordringen er at virkeligheten er vel så eventyrlig.

De stupbratte veggene i den vestre delen av Jutulhogget er over 100 meter høye, lenger
øst mellom 220 og 240 meter. Bredden ved den øvre randen er fra 150 til 400-500 meter.
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Foto: NGU, Harald Sveian
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HARDE
FAKTA
Jo mer vi vet om berggrunnen under oss,
desto nærmere kommer vi historien om
hvordan landskapet og jordkloden
har utviklet seg, og hvordan
utviklingen vil fortsette.

Geolog Deta Gasser
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Leka

Harde fakta

For 500 millioner år siden kom det lava opp fra
jordas indre, den stivnet og dannet ny havbunnsskorpe langs randen av datidens Nord-Amerika.
Senere, under dannelsen av den kaledonske
fjellkjeden,ble en flik av denne skorpa revet løs
og skjøvet innover mot vårt kontinent.

I dag er denne fliken blitt til øya Leka i Nord-Trøndelag - Norges geologiske nasjonalmonument.
Biten av gammel havbunnsskorpe ble snudd på
siden på turen innover kontinentet. Tar du turen
til Leka i dag, kan du derfor gå på mantelen, som
vanligvis ligger langt under jordoverflata.

Øya er en de få stedene i verden, hvor du kan se et
tverrsnitt av bergartene og grensa mellom jordas
indre og jordskorpa.
Kunnskapen om hvilke bergarter som ligger under føttene våre er sentral for dem som skal lete
etter mineralverdier eller planlegge areal, veier
og tuneller. Og ikke minst; jo mer vi vet om berg-

grunnen under oss, desto nærmere kommer vi
historien om hvordan landskapet og jordkloden
har utviklet seg, og hvordan utviklingen vil fortsette.

“Å kartlegge hvilke
bergarter som finnes
- på Leka som i resten av
landet - har alltid vært en
av NGUs hovedaktiviteter”
I 2014 har NGUs geologer kartlagt berggrunnen
flere steder i landet, som Vesterålen, Kongsberg, Modum og i Rogaland. Trøndelag har vært
et av satsingsområdene det siste året: Kartblad
Orkanger er så godt som ferdig, og Støren er påbegynt.
Moderne berggrunnskartlegging starter gjerne
med studier av NGUs geofysiske flymålinger.
Kartene over tyngdekraft, elektrisk ledningsevne,
magnetisme og radioaktivt innhold i berggrunnen
blir stadig mer avanserte og presise. Og de forteller mye om hvordan det ser ut under vegetasjon
og løsmasser. Å kartlegge hvilke bergarter som
finnes - på Leka som i resten av landet - har alltid
vært en av NGUs hovedaktiviteter.
Digitale hjelpemidler og avanserte flymålinger er
likevel ikke nok. Det er fremdeles feltarbeid og geologenes godt trente øye som er selve nøkkelen.
Det å komme ut i terrenget og tett på blotningene
er helt avgjørende for å gi et korrekt og detaljert
kartbilde. I 2014 brukte NGUs berggrunns-geologer store deler av sommerhalvåret ute i naturen.

Steinstind på Leka er et klassisk eksempel på at jordskorpa har snudd på seg.
Fjelltoppen er dannet av mantel fra jordens indre, og er et kjent landemerke på øya.
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Foto: Trollfjell Geopark

NGUs berggrunnskart i målestokk 1:250 000
dekker i dag hele landet. Men til mange formål
blir ikke disse detaljerte nok. Derfor handler det
nå om å lage berggrunnskart i målestokk 1:50 000.
Så langt er 55 % av landet vårt dekket av disse
kartene, som kan lastes ned fra NGUs hjemmeside.
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ISTID
I vår levetid kan vi oppleve at isen blir borte.
Forskerne kan “lese” hvordan isbevegelsen har skjedd
gjennom geologisk tid. Og hva vi kan forvente av
klimaet ved neste hundreårsskifte.

Geolog Jochen Knies
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Bigganjarga

Istid

Isen har herjet med Jorda, om og om igjen gjennom millioner av år. Helt nede i vannkanten innerst
i Varangerfjorden, ti mil vest for Kirkenes og drøye
tre mil øst for Tana Bru, ligger ett av bevisene.
Bigganjarga er en forsteinet morene - en tillitt som bærer bud om at så å si hele Jorda for 600700 millioner år siden var dekket av is, vi var en
“snowball earth”.

Det var NGUs andre bestyrer, Hans Henrik Reusch,
som kartla og tolket Bigganjarga som en bekreftelse på det han kalte varangeristiden. Reusch var
en skarp iakttaker og en fremragende formidler
av Norges geologi og landskap.
Isen har kommet og gått, også etter at levende liv
fant sin plass på Jorda. Dersom vi løfter blikket opp
fra Varangerhalvøya i Finnmark kan vi se nordover
mot Polhavet. Hva skjer der ute, nå? I de gedigne
havområdene rundt Nordpolen har vi hatt sjøis slik vi kjenner den i dag - de siste 2,6 millioner år.
I vår levetid kan vi oppleve at den blir borte.

“NGUs forskning
har stor internasjonal
interesse fordi dagens
globale oppvarming
er sterkt knyttet til et
krympende isdekke
i Polhavet”

NGU-forskere og internasjonale samarbeidspartene kunne i 2014 fastslå at sjøisgrensen i Arktis
for fire-fem millioner år siden lå mye lengre nord
enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse oppsto
første gang for rundt 2,6 millioner år siden. Det
er en dyp brønn nordvest for Spitsbergen som er
utgangspunktet for forskningen. I de lagvise sedimentene er det lagret såkalte biomarkører, plantefossiler av samme type som forskerne finner i de
samme farvannene i dag. Forskerne kan dermed
“lese” hvordan isbevegelsen har skjedd gjennom
geologisk tid.
I vår tid viser den siste rapporten fra FNs klimapanel at den arktiske isutbredelsen har hatt
en rask nedgang siden 1970-tallet, med
2012 som det året da utbredelsen var på sitt
minste. NGUs forskning har stor internasjonal interesse fordi dagens globale oppvarming er sterkt knyttet til et krympende isdekke
i Polhavet.
Resultatene viser hvordan havisen i Polhavet utviklet seg før alle de store isdekkene på den nordlige halvkule var etablert. Den nye kunnskapen
kan brukes til å forbedre framtidas klimamodeller - hva vi kan forvente av klimaet ved neste
hundreårsskifte.
Arbeidet har skjedd i et samarbeid mellom forskere ved NGU, UiT Norges arktiske universitet i
Tromsø, og spanske og britiske universitetsmiljøer.
NGU trekker også veksler på sin deltakelse i Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE),
som studerer gasshydrater i de arktiske områdene
for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet
og framtidas globale klima.
Fra Bigganjarja til Polhavet, fra fortid til framtid.
Skarpe iakttakere ved NGU har alltid søkt ny viten.
Det skal vi fortsette med.

Bigganjarga: Forsteinet morene i Varangerfjorden ble fredet i januar 1967.
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FOLKETS
FAVORITT
Over det ganske land er det
attraksjoner med geologisk tilsnitt.
I 2014 lanserte vi en database der
vi har samlet spennende geologi.

Geolog Anna Bergengren
20
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Preikestolen

Folkets favoritt

I over 100 år har turister strømmet til Preikestolen. Ikke for å lytte til opplesning fra den hellige
skrift, men kanskje kan følelsen av å være hevet
over andre, omtrent som predikanten i gudshuset,
gi noen assosiasjoner? Det er godt over en halv
kilometer med luft under fjellplatået Preikestolen
i Lysefjorden.

Det populære turmålet, formet av sterke geologiske krefter gir utsikt over et vakkert norsk fjordlandskap. I 2014 gikk over to hundre tusen mennesker stien til den geologiske attraksjonen.
Over det ganske land er det attraksjoner med geologisk tilsnitt. Fjell og fjorder er vakkert! Det er
også spektakulære steder som Torghatten, Trolltunga og Jutulhogget. NGU bidrar til å formidle
naturarven og gjøre den tilgjengelig for de nysgjerrige og naturinteresserte. I 2014 lanserte vi en
database der vi har samlet spennende geologi og
viser den på kart på www.ngu.no.
Kartet “Geologisk naturarv” viser registrerte geologiske lokaliteter som vi mener er interessante
for turister, skoleelever og naturforvaltere. Noe
av materialet er av eldre årgang og vi vil gjerne
ha hjelp fra brukerne til å utvikle innholdet videre.
Databasen er en del av en ambisjonen om å sette
geologisk mangfold på dagsordenen. Å kartlegge,
forvalte og formidle det geologiske mangfoldet er
viktig for å utvikle naturbasert reiseliv, for å undervise i naturfag og for å forvalte vår mangslungne
natur på en robust måte.

“Kartet geologisk
naturarv viser registrerte
geologiske lokaliteter som
vi mener er interessante
for turister, skoleelever
og naturforvaltere”
titalls databaser og nærmere 20 forskjellige tematiske kart er fritt tilgjengelig på nett.
I tillegg til kart med den geologiske naturarven,
jobbet vi i 2014 med en nasjonal database for
grunnundersøkelser, forkortet NADAG. I databasen kan du finne borhull i form av punkter der
det er utført grunnundersøkelser. Databasen har
foreløpig borhullsinformasjon for et begrenset område, men dette er økende. NGU lanserte også flere
andre karttjenester i 2014, blant annet tjenester
innen løsmasser og marin grense.
Naturen har alltid vært en viktig del av nordmenns
liv. Gjennom historien har den vært et livsnødvendig spiskammer med fisk, kjøtt og bær, og en verktøykasse med stein til redskaper og bygninger.
I dag er naturen også et skattkammer for restitusjon og gode opplevelser. Sånn som granittblokka
Preikestolen, som henger majestetisk og vakker,
klar til å ta i mot fjellfolk og turister i Rogaland.

På www.ngu.no har vi gratis tilgang til geologiske
data og kart fra hele landet. Du kan se kartene,
laste ned data til bruk i ditt eget GIS-verktøy, eller
knytte deg til våre data via WMS-tjenester. Flere

Det populære turmålet Preikestolen, formet av sterke geologiske krefter,
henger over Lysefjorden og gir utsikt over et vakkert norsk landskap.
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Foto: Visit Norway, Andreas Gruhle
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PAPIRLØST
Slik kartlegger vi løsmassene med vekt
på ny (3D- og laser)teknologi.

Geolog Ola Fredin
24
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Kvitskriuprestein

Papirløs

Stolte skuer prestene utover dalen ved Otta i Gudbrandsdalen. Hvitkledde og majestetiske, med hatt
på toppen. Kvitskriuprestein er en attraksjon av de
sjeldne. De består av løsmasser avsatt fra isen,
men er formet av regn.

Tonnevis med is presset morenemassene sammen, fint materiale blandet seg med større steiner. I årenes løp har regnet vasket bort mye av de
fine massene omkring, mens “steinhattene” har
fungert som paraplyer og har skånet de høyreiste
Kvitskriuprestein.
NGU har kartlagt løsmassenes utbredelse og
egenskaper i Gudbrandsdalen gjennom mange
år. I 2014 var det området rundt Vinstra og Fronbygdene som stod for tur. Der har geologene
tatt i bruk et nytt verktøy - laserskanning fra fly.
Ved hjelp av lasermålinger får vi en detaljert, digital høydemodell av bakken. Skogen kan fjernes
fra modellen før den skyggelegges, slik at både
store og små bakkekonturer kommer til syne.
Geologene bruker nå laserdata i kombinasjon
med feltundersøkelser og flybilder for å kartlegge
løsmassenes utbredelse og egenskaper. Resultatet
blir kvartærgeologiske kart som forteller om den
yngste geologiske utviklingen i området - fra istida
og fram til i dag.
NGUs geologer har også jobbet intenst i Vest-Agder
de siste fem årene. Til forskjell fra Gudbrandsdalen og andre innlandsområder, så er det her
lite løsmasseavsetninger. Mye av bakken i fylket
består av bart fjell. Men det finnes viktige unntak,
for eksempel finkornete, tykke havavsetninger
som utgjør en viktig dyrkingsressurs men som
også kan være skredutsatte. Mange av dalførene
er fylt opp av flere titalls meter tykke breelvavsetninger fra siste istid. Disse er viktige både som
grusressurser og dyrkingsjord. Også her har geologene hatt svært god nytte av lasermålingene.
Ny teknologi blandet med erfaring og kunnskap
har gitt resultater.

Nedsmeltingen av isen la igjen et nasjonalt viktig
naturminne i Vest-Agder. Raet, den store endemorenen som har navnet sitt fra Vestfold, krysser hele
Vest-Agder fylke. NGU har tatt i bruk nyutviklede
dateringsmetoder for å finne alderen til Raet.
Resultatene viser at Raet i Vest-Agder ble bygget
gjennom mange fremrykninger av isen over en
periode på 3000 år, og ikke under ett kortvarig
brefremstøt, som vi har trodd tidligere.

“Ved hjelp av lasermålinger
får vi en detaljert, digital
høydemodell av bakken”
Tilsvarende dateringer fra Lista viser at isen der
var borte allerede for 19.000 år siden. Det er 4000
år tidligere enn hva både geologer og arkeologer
har antatt. Årsaken er trolig en plutselig kollaps
av den store isstrømmen i Norskerenna. Denne
nye kunnskapen er av stor betydning for å forstå
hvordan isdekkene reagerer på klimaendringer.
Samtidig vet vi nå at både planter, dyr og mennesker kunne finne fotfeste på isfritt land i Norge
langt tidligere enn vi hittil har vært klar over.
Vest-Agder-prosjektet markerer et viktig skille i
NGUs historie. For første gang er et kartleggingsprosjekt gjennomført med heldigital arbeidsflyt.
Alle observasjoner er fortløpende lagret direkte
i en robust, bærbar PC ute i felt. Alt av for- og etterarbeid, tolkninger og korreksjoner har skjedd
i GIS, både i felt og på kontor. Etter at siste kvalitetssikring er gjort, legges de endelige data i
databasen og blir gjort gratis tilgjengelig på
www.ngu.no. Miljøvennlig og papirløst.

Geologiske “prester” ved Otta i Gudbrandsdalen. Løsmasser etter istider,
formet av regnet. En attraksjon av de sjeldne.
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UT MOT
HAVET
I 10 år har NGU vært med på å avdekke
havbunnens hemmeligheter utenfor Norge.

Geolog Lilja Rún Bjarnadōttir
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Nordkapplatået

Ut mot havet

Lengst nord på Magerøya i Finnmark ligger Nordkapplatået. En av landets største turistmagneter.
Om lag 200.000 mennesker står hvert år oppe på
klippen og skuer utover den uendelige blå flaten
307 meter under seg: Barentshavet. Kun et fåtall
av turistene har fått med seg at vannmassene
skjuler et severdig landskap, fullt av ressurser og
spennende natur.

I 10 år har NGU vært med på å avdekke havbunnens
hemmeligheter utenfor Norge. Vi har sett vide
platåer og dype juv, gasslekkasjer og skred,
koraller og dyr på steder der ingen tidligere har
kommet til. Kartleggingen gjøres i det store,
nasjonale samarbeidsprogrammet MAREANO.
Sommeren 2014 var vi på tokt utenfor Nordkapp.
På tre hundre meters dyp ble det funnet store
avsetninger med skjellsand. En ressurs som kan
brukes til blant annet jordforbedring, tilsetning til
fjørfefór for at eggeskallene skal bli sterkere, og til
rensing av vassdrag. Skjellsand kan bestå av flere
tusen år gamle knuste skjell. Ikke vet vi, men kanskje kan navnet Knivskjellodden på fastlandet på
Nordkapp knyttes til denne “usynlige” ressursen?
Maringeologene var på flere tokt i fjor. Gjennom
MAREANO-programmet ble det gjort kartlegging
i områder nord for Finnmark og i de tidligere omstridte områdene i Barentshavet mot grensen til
Russland. Vest for Midt-Norge ble sporene etter
et av verdens største undervannsskred, Storeggaraset, saumfart. For fiskerne er Storegga godt
kjent som et yndet fiskeområde på grunn av de
rike fiskeforekomstene. I tillegg har MAREANO
kartlagt et stort antall vakre korallrev på kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge.

MAREANO har som mål
å bygge opp en marin
arealdatabase for norske
havområder, og har gjennom ti år kartlagt havbunnen
fra Midt-Norge til langt
nord i Barentshavet.
Resultatene så langt har gitt et godt grunnlag
for en bedre forvaltning av de store og verdifulle
ressursene i de norske havområdene. Kanskje vil
framtida føre forskerne enda lenger ut i havet, til
de store slettene i dyphavet utenfor kontinentalsokkelen?
NGUs eget fartøy FF “Seisma” har i 2014 kartlagt i
flere kystområder. Blant annet Saltstraumen innenfor Bodø, og Søre Sunnmøre, der det skal lages
svært detaljerte marine grunnkart. Saltstraumen
er verdens sterkeste tidevannsstrøm, og mannskapet om bord på Seisma hadde en spennende
oppgave under toktet sist høst.
NGU har tidligere kartlagt flere kyst- og fjordområder i det langstrakte landet vårt, og flere står etter planen for tur i 2015 og årene framover. I disse
prosjektene arbeider vi tett sammen med lokal,
regional og nasjonal forvaltning samt næringsaktørene på kysten.

Nordkapplatået, med det kjente monumentet ytterst på klippen. På havbunnen
nord for Nordkapp har NGU blant annet funnet et stort område med skjellsand.
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DEN
GEOLOGISKE
GÅTEN
Hvordan har naturen klart
å lage ei strandflate som er så bred og
langstrakt, og som det ikke finnes maken
til noe annet sted i verden?

Geolog Fredrik Høgaas
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Torghatten

Den geologiske gåten

Strandflata er en av våre vakreste og mest beundrede attraksjoner. Den opptil 50 kilometer brede
plata som utgjør store deler av norskekysten, er
meislet ut i grunnfjellet over millioner av år. Fra
det flate platået, skyter skjær og bratte fjell opp
over vannskorpa.

Helgelandskysten er den mest karakteristiske delen av strandflata. Tar du Kystriksveien til Brønnøysund, møter du det populære landemerket
Torghatten. Hver sommer tar tusenvis av menne-

sker seg opp til det karakteristiske hullet i fjellet.
For geologer har strandflata alltid vært et mysterium: Hvordan oppstod den egentlig - og når
skjedde det? Hvordan har naturen klart å lage ei
flate som er så bred og langstrakt, og som det ikke
finnes maken til noe annet sted i verden?
I 2014 presenterte NGU-forskere nye funn, som
tyder på at dypforvitring har spilt en sentral rolle
- og at grunnlaget for dannelsen av strandflata ble
lagt allerede for 200 millioner år siden.

“Samtidig som isen
bidro til å grave ut
strandflata, presset
den også jordskorpa
kraftig ned”

Den gang lå Norge på sydlige breddegrader, ikke
langt fra Ekvator. Her var det tropisk regnskog og
klimaet var varmt og fuktig. Det syreholdige vannet fra regnskogen brøt ned -dypforvitret - berget
til løsmasser som grus og leire, også kalt saprolitt. Etterhvert ble denne dekket av tykke lag med
slam- og leirestein. Da istidene kom, ble alt dette
et lett bytte for bølger og is, og massene ble brutt
ned til den strandflata vi ser i dag.
Gjennom målinger av magnetisme og elektrisk
motstand, har NGU-forskerne kartlagt store
mengder saprolitt på strandflata i Lofoten og Vesterålen. Det underbygger teorien om dypforvitring.
NGU-forskernes nye funn gir samtidig en metode
for å kartlegge sprø og forvitret bergrunn under
havoverflaten. Dette forenkler planlegging og
risikoforebygging når man skal lage undersjøiske
tuneller.
Også oljeindustrien er interessert i resultatene.
Industrilederne vet at det er nettopp i soner med
oppsprukket og forvitret grunnfjell, at oljereservoar
kan dannes . Oljefeltet “Edvard Grieg”, som ble oppdaget på Utsirahøgda utenfor Rogaland i 2007, er
et klassisk eksempel.
Samtidig som isen bidro til å grave ut strandflata, presset den også jordskorpa kraftig ned.
Da isbreene trakk seg tilbake, flommet havet ut
over landskapet - og havnivået endret seg. NGUs
kartlegging på Helgelandskysten gir en god
pekepinn på det, her finner vi blant annet spor etter en høy marin grense (markerer det høyeste
nivået havet har hatt). Enkelte steder ligger denne
grensen så høyt som 120 meter over dagens
havnivå.

Torghatten er landemerket som står igjen der isen har gravd ut et platå rundt.
Strandflaten er mest tydelig nettopp her på Helgelandskysten.
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Foto: Per Eide/EdelPix

Kartlegging av hvor høyt havet har stått, kan si mye
om grunnforholdene i området, for eksempel hvor
det vil være naturlig å finne leire og strandgrus.
Dette er viktig kunnskap for å planlegge jordbruk,
masseuttak og utbygging - og for å være klar over
hvor det kan være risiko for skred.
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I
BUNN
OG
GRUNN
Målet er å få en fullverdig oversikt over
grunnforholdene midt i en storby.

Geolog Hans de Beer
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Operabygget i Oslo

Operahuset i Oslo har blitt et av hovedstadens
mest populære landemerker. Steinbygget ruver i
Bjørvika, med italiensk marmor og granitt fra Rennebu i veggene.

Men geologien ved turistattraksjonen i Bjørvika
er mer enn marmor og granitt. Grunnen preges
av gammel sjøbunn, kvikkleire og fyllmasser, og
undersøkelser viser at områdene rundt operaen
synker raskere enn antatt.

I bunn og grunn

Oslo sentrum er en kjempe på leirføtter, og i møte
med intens utbygging gir dette nye geologiske utfordringer.
På NGU har urbangeologi blitt et høyaktuelt fagfelt. For noen år siden var NGUs geologer sterkt
delaktig i arbeidet med å sikre grunnen under
Bryggen i Bergen. Vi gir også faglige råd når Oslo
kommune jobber for en mer bærekraftig bruk av
undergrunnen, og forsøker å avverge setningsskader på byens østkant.

I 2014 kom klarsignalet for å gjennomføre den aller første urbangeologiske kartleggingen i Bergen.
Dette blir NGUs oppgave, i samarbeid med Bergen
kommune og Riksantikvaren.
Målet med kartleggingen er å få en fullverdig
oversikt over grunnforholdene midt i en storby.
Middelalderbyen i Bergen får et spesielt fokus, siden den er mest utsatt. Vi skal kartlegge massene
og grunnvannet, og lage en tredimensjonal modell
av undergrunnen.

Resultatet kommer til å bli svært viktig for bevaring og utbygging av byen. Med god kunnskap
om grunnvann og undergrunn, kan de rette tiltak
settes inn. Det blir lettere å planlegge byarealene
- og å forby eller tillate utbygging og vannpumping.

“Oslo sentrum er en kjempe
på leirføtter, og i møte med
intens utbygging gir dette
nye geologiske utfordringer”
Det handler selvsagt om å forebygge setningsskader og skredfare, men også om å bevare viktige
kulturminner. Fyllmassene i undergrunnen forteller en interessant historie om svunne tider.
NGU samarbeider på tvers av landegrenser for å
utvikle kunnskapen om geologi i byer. Nederland
og Tyskland har kommet langt i sitt arbeid. I Helsingfors i Finland er det laget en tredimensjonal byplan over grunnforholdene. Her er det mye å hente.
Samtidig er dette et arbeid som blir mer og mer
viktig i alle norske byer. Utstrakt byggeaktivitet
fører til stadig press på bygrunnen, og de aller
fleste av våre største byer står på fyllmasser og
leire. Flere og flere flytter til byene, og behovet for
hus og forretningsbygg, veier og tuneller bare øker.
Resultatene fra NGUs urbangeologiske kartlegging
vil derfor være avgjørende for å berge sentrumsbygg og bygater over hele landet.

De ustabile grunnforholdene rundt Operabygget i Oslo er en av våre urbangeologiske
utfordringer NGU legger mye arbeid i å utvikle og spre kunnskap om usikker undergrunn
i de store norske byene.
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KALKESKJUL
Kalksteinsgrotter er en turistattraksjon,
men kalkstein er også en stor mineralressurs.

Geolog Kari Aslaksen Aasly
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Setergrotta

Kalkeskjul

En av Norges lengste kalksteinsgrotter er Setergrotta i Rana i Nordland. Grotta er en del av et stort
grottesystem på til sammen 8,4 kilometer over 273
høydemeter vel to mil nord for Mo i Rana, og har
vært et attraktivt turistmål i over hundre år.

Kalksteinsgrotter er en del av vårt verneverdige
naturmangfold, men kalkstein er også en verdifull
ressurs. Som et forskningsbasert forvaltningsorgan har Norges geologiske undersøkelse en statlig
plikt til å se i to retninger; vi skal holde ett øye på
vår mangfoldige geologiske arv og det andre på
våre mineralske ressurser.
Kalkstein er “født”. Når organismer med skjell eller
kalkrike skall dør, blir skallene etter hvert begravd
og sementert sammen på havbunnen. Sand og
leire legger seg over i nye lag, og resultatet blir
tre sedimentære - eller avsatte - bergarter; sandstein, skifer og kalkstein. Kalkstein som har vært
utsatt for høyt trykk og høy temperatur over lang
tid, er omdannet til marmor, som veggene innerst
i Setergrotta.
Gjennom programmene Mineralressurser i NordNorge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge
(MINS) har NGU også i 2014 kartlagt mulighetene
for å finne industrimineraler - som blant annet
kalk, kvarts og grafitt - men også andre verdifulle
mineralske ressurser som gull, kobber, nikkel og
jern.

Besøkende i Setergrotta må krype gjennom trange passasjer i de mange berghallene
og ha hodelykt på seg. På det høyeste er Setergrotta 15 meter fra bunnen til toppen.

Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør
størstedelen av NGUs satsing i disse programmene. Den geologiske oppfølgingen på bakken
skjer en lang rekke steder. Samtidig blir det gjort
geokjemiske analyser av flere tusen moreneprøver. Ferdig behandlede data blir offentliggjort
så snart de er klare.

“Samlet sett omsetter
den norske bergindustrien
mineralske ressurser
med en førstehåndsverdi
på rundt 13 milliarder
kroner i året”
Papirindustrien er den største forbrukeren av kalkstein. Det nedmalte og finknuste mineralet brukes
blant annet til å gjøre papiret hvitere, glattere, mer
mottakelig for blekk, lettere og billigere. Kalkstein
brukes også i sementproduksjon, i plast-, gummiog malingsindustrien, i jordbruk og farmasøytisk
industri, i kjemisk og metallurgisk industri, i sukkerraffinerier og som surhetsregulator.
14 bedrifter med til sammen nær 400 ansatte
produserer kalkstein i Norge. Brønnøy Kalk er
den største produsenten av kalkstein til fyllstoff. Den går til Hustadmarmor på Møre, hvor
det fremstilles kalksteinslurry til papirindustrien.
Det er også en betydelig kalkproduksjon til andre
formål ved Verdalskalk, Norcem, Visnes Kalk og
Franzefoss Miljøkalk. Den samlede produksjonsverdien er på over 200 millioner kroner. Samlet
sett omsetter den norske bergindustrien mineralske ressurser med en førstehåndsverdi på
rundt 13 milliarder kroner i året. Videreforedlede
produkter utgjør adskillig større verdier.
Etter alt å dømme blir mineralindustrien en gradvis viktigere næringsveg i Norge i årene som
kommer. Nye satsinger kan gi økt prospektering,
nye funn og gradvis utvikling av næringslivet.
I mellomtiden må du besøke en av de flotte kalksteinsgrottene i Nordland.

Foto: www.setergrotta.no
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Regnskap 2010-2014 (kontantprinsippet, mill. kr)
Inntekter

2010

2011

2012

2013

2014

Nærings- og fiskeridep.

124,5

170,3

172,2

186,3

189,2

82,7

66,5

79,6

75,3

77,0

207,1

236,8

251,8

261,6

266,2

Eksterne inntekter
Sum

Utgifter

2010

2011

2012

2013

2014

Lønn/sosiale kostnader

119,3

124,9

128,8

135,4

141,9

78,9

103,2

112,9

111,4

105,7

9,0

14,0

7,6

14,6

20,6

207,2

242,1

249,3

261,4

268,2

Andre driftsutgifter
Investeringer
Sum

NGU oppnådde i all hovedsak målsettingene og
oppfylte de kravene og føringene som ble gitt fra
våre eiere, Nærings- og fiskeridepartementet
(NFD). Dette ble gjort innenfor budsjettrammene
og de økonomiske retningslinjene vi jobber etter.
NGU mottok en tildeling på 189,2 millioner kroner
i 2014. Dette, sammen med 7,2 millioner kroner
overført fra 2013, utgjør NGUs samlede driftsbevilgning fra NFD.
I dette ligger en basisbevilgning, i tillegg til tre
øremerkede bevilgninger. Disse er 25,6 millioner
kroner til videreføring av arbeidet med å bygge
opp en marin arealdatabase for norske kyst- og
havområder, 25 millioner kroner til kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge og 10
millioner kroner til et tilsvarende kartleggingsprogram i Sør-Norge.

De eksterne inntektene ble om lag 77 millioner
kroner. Dette er en økning på ca to prosent fra
året før. Innbetalinger fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) var på 18 millioner kroner
og er knyttet til NGUs arbeidsprogram for skredfarekartlegging.
Det ble i 2014 utbetalt 20,6 millioner kroner til
ulike investeringer. Den største investeringen var
nye instrumenter til NGUs laboratorium.
NGUs databaser er tilgjengelige via våre nettsider
www.ngu.no. I tillegg til databasene rapporteres
arbeid i rapporter, vitenskapelige tidsskrifter og
foredrag for ulike målgrupper. Den vitenskaplige
produksjonen av artikler ved NGU er høy sammenlignet med tilsvarende institusjoner i inn- og
utland.
NGU har stabilt og lavt sykefravær. Samlet var
fraværet i 2014 på 4,6 prosent.

NGUs samlede produksjon av rapporter, publikasjoner,
foredrag og kart for 2009-2014
Produkttype
NGU-rapporter
Artikler, vitenskapelige tidsskrift og bøker
Artikler i andre publikasjoner
Foredrag og undervisning
forskning.no

2009

2010

2011

2012

2013

2014

67

66

67

80

47

49

166

138

126

173

137

157

41

32

42

37

23

21

484

542

449

447

440

417

19

16

17

15

21

13

9

12

13

14

15

10

Berggrunns- og lømassekart

NGUs medarbeidere
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antall medarbeidere totalt

216

221

222

211

219

225

Med masterutdanning

142

150

153

143

153

160

Med doktorgrad

77

81

82

72

77

82

Antall utenlandske medarbeidere

67

72

74

66

75

81
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