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GEO 2022 skal vise hvor,
hvordan og hvorfor geofaget
kan brukes til det beste
for det norske samfunnet

GEO 2022
Foto: Halfdan Carstens

Mulig fremtidig produksjon i Fensfeltet
Ingen av de nordiske landene produserer sjeldne
jordartsmetaller (REE), og heller ingen andre
land i Europa har produksjon av disse etterspurte
metallene. Men det finnes kjente ressurser både i
Norge, Sverige og Finland. Her ser vi kjerneprøver
fra Fensfeltet i Telemark som bankes ut for
analyse.
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GEO 2022
Vår visjon for helårsutgaven GEO 2022 er
storslått, men likevel enkel:
Vi vil vise hvor, hvordan og hvorfor geofaget brukes til beste for det norske samfunnet.
Arbeidet vi har lagt ned for å komme hit
baserer seg på hva vi kaller geopyramiden.
Den består av fem etasjer:

Alle temaene blir belyst gjennom reportasjer, samtaler og intervjuer med de fremste
ekspertene vi har her i landet.
Utgivelse: 25. januar 2022
Annonsefrist: 7. januar 2022
Redaksjonell frist: 31. desember 2021

DISTRIBUSJON: Tema for artiklene i
denne utgaven er valgt ut fra at de skal
ha aktuell verdi gjennom hele året. GeoPublishing vil derfor sørge for at utgaven blir spredd på alle våre konferanser og alle arrangementer vi er til stede
på gjennom hele året, i tillegg til at den
blir spredd til medlemmer av Norsk
Geologisk Forening, Norsk Bergmekanikkgruppe og Norsk Bergforening.

HALFDAN CARSTENS • ANSVARLIG REDAKTØR

Foto: Halfdan Carstens

SAMFUNN

MILJØ
TEKNOLOGI
RESSURSER /
INFRASTRUKTUR/SIKKERHET

GEOLOGI

Norsk stein møter oss på flyplassen. På Oslo Lufthavn tråkker vi på ekte norsk stein: Fauskemarmor. Den rosa
og hvite marmoren er mest kjent og finnes igjen i eksklusive baderom og luksushoteller. Her ser vi den langt
mer beskjedne grå-hvite varianten.
Foto: Halfdan Carstens

I bunn ligger geologisk kunnskap og erfaring
oppnådd gjennom forskning og praktisering.
Fra denne kunnskapen kan vi lære om hvordan vi kan karakterisere, finne og utvinne geologiske ressurser, planlegge, bygge og sikre
infrastruktur, samt overvåke og beskytte samfunnet mot potensielle geofarer.
For å klare dette trenger vi relevant teknologi,
både programvare og maskinvare, og geofagene
er storforbrukere av teknologi og digitalisering.
Alle inngrep i naturen må også etterleve samfunnets miljøkrav. Derfor er dette aspektet alltid
med i geologiske vurderinger.
Det ender opp med at alt som geologene holder på med skal være samfunnsgagnlig. Vi velger
å låne NGUs slagord «Geologi for samfunnet».
For å illustrere geologenes mangfoldige
hverdag, har vi gjort et utvalg av temaer
innen fag hvor geologisk kunnskap er spesielt viktig:
• Energiressurser (olje, gass, kull, geotermi,
kjernekraft)
• Bergindustrien (malm, industrimineraler,
naturstein og byggeråstoffer)
• Havbunnsmineraler
• Bygging av infrastruktur
• Sikring av infrastruktur
• Monitorering og forebygging av geofarer
• Grunnforskning og anvendt forskning
• Geoturisme (geologi for allmennheten)

Geologenes mørke arbeidsrom. Uten ingeniørgeologer, ingen tunneler. Vi begynte å bygge tunneler på slutten av 1800-tallet, og i dag finnes det ca. 1900 her i landet. Av dem er 33 undersjøiske, og med sine nesten 27
km kommer Rogfast under Boknafjorden til å bli verdens lengste.

SALG: Pia Himberg Salgsfabrikken AS 919 03 697 pia@salgsfabrikken.no
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Energiressurser – Norge i en helt unik
posisjon

Foto: Lundin Energy Norway

Foto: OMV

«Ting tar tid». Oljefunnet
Wisting ble påvist i 2013, for
snart ni år siden, og Plan for
utbygging og drift (PUD)
ventes levert sent i 2022.
Reservoaret inneholder olje
i sandstein av sen trias alder
i Fruholmenformasjonen og
av tidlig jura alder i Nordmela- og Støformasjonene.
Det er svært mye olje i Wisting. Myndighetene opererer
med et ressursanslag på mer
enn 480 millioner fat utvinnbar olje 24 millioner fat o.e.
med gass. Tverrsnittet viser
at funnet ligger svært grunt,
uvanlig grunt, noe som selvsagt har skapt utfordringer
for teknologene.

Det dreier seg om mennesker, arbeidsmiljø og effektive
arbeidsformer. Her ser vi fra
Lundins leteavdeling der alle
geologene sitter i samme
landskap.

Få land i verden er så til de grader tilgodesett
med geologiske ressurser med et potensial til
å fremskaffe energi.
Det startet med vannkraft for flere hundre
år siden, fortsatte med utbygging av fossekraften gjennom det meste av 1900-tallet,
og nådde de store høyder ved funn av olje
og gass på norsk sokkel. Dertil kan både blått
hydrogen og blå ammoniakk fremstilt fra
gass bli betydelige energibærere hvis fangst
og lagring av CO2 kan gjøres i stor skala. I tillegg har vi gjennom mer enn 100 år hatt nytte
av energimineralet kull på Svalbard. Så skal
det bli interessant om vi også vil kunne ta i
bruk geotermisk energi i enda større grad
enn hva vi gjør i dag. Og ikke nok med det,
i Fensfeltet i Telemark finnes ressurser med
thorium som kan bli verdifulle hvis det blir
aksept for å bygge ut kjernekraft.
I den senere tid har industrien blitt utfordret av blant annet IEAs «Net Zero by 2050»,
og i GEO 2022 ser vi spesielt på hvordan oljeselskapene forholder seg til leting og produksjon de nærmeste årene. Men vi kommer ikke
unna at geologisk kunnskap kommer til nytte
også når vi skal ta i bruk andre energiformer.

Bergindustrien – foran en ny vår?
Illustrasjon: The Nordic supply potential of critical minerals and metals for a Green Energy Transition

Gjennom en flere hundre år lang storhetstid
hadde bergindustrien en svært viktig rolle i
distriktsutbyggingen, men i siste halvdel av
1900-tallet begynte en nedgangstid som til
en viss grad fortsatt gjelder. Det grønne skiftet kan imidlertid gi bergindustrien en ny
oppblomstring fordi Norge sitter på lovende
forekomster med kritiske mineraler.

Mineraler for det grønne skiftet
I GEO 2022 ser vi på hvilke mineraler Norge
kan bidra med i det grønne skiftet, og eventuelt hvor og hvor mye. Til å forstå dette har vi
fått hjelp av den institusjonen som har størst
kompetanse på dette feltet: Norges geologiske undersøkelse.

En bærekraftig gruveindustri
Steder med kjente, kritiske mineralressurser og
områder med et kjent eller antatt potensial for
mineralressurser.
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Bergindustriens miljøutfordringer med forurensning og farlig arbeidsmiljø har gitt næringen et svært dårlig rykte, både nasjonalt og

Foto: Halfdan Carstens

TSM er utviklet av den canadiske gruveforeningen
Mining Association of Canada, og Norsk Bergindustri har inngått avtale om at medlemsbedriftene skal
ta i bruk rapporteringssystemet i Norge. Titania AS er
blant medlemmene, og bildet er fra selskapets dagbrudd i Tellnes i Sokndal kommune, Rogaland.

internasjonalt. Derfor har det blitt tatt en
rekke internasjonale initiativer der enkeltbedrifter kan bli sertifisert etter gitte standardiserte krav. Det canadiske Towards Sustainable Mining (TSM), som Norsk Bergindustri
fronter, er ett av dem.
I GEO 2022 kikker vi TSM nærmere i kortene
og prøver å forstå hva dette kan bety for den
norske bergindustriens langsiktige rennomme.

GEO 2022

Landet vårt er som en sveitserost. Det gjennomhulles av tunneler både til lands og
til vanns. I det store og det hele er de alle
sammen trygge. De færreste er derfor redde
for å kjøre inn i en tunnel. Nyhetsoppslag i
media har likevel vist oss at unntak finnes, og
fatale ras har skjedd og vil skje. Men ikke bare
i tunnelene, de bratte fjellsidene våre skaper
også trøbbel for både veier og jernbane, i
stort monn, og nettopp dette var motivasjonen for at NRK kåret «Norges farligste vei» for
noen år siden.
I GEO 2022 er sikkerheten i tunneler og
veiskjæringer tema. Hvor ofte går det farlige
skred, og hva gjøres for å redusere faren for
nye skred? Og hvor i Norge finner vi det farligste fjellet, for skredfaren er vel også avhengig
av type stein? Så har vi ikke glemt fjellskred.
Hvilket fjell er det neste – etter Veslemannen
– til å true en bygd eller to?

E16 mellom Voss og
Bergen ble av NRK for
noen år siden kåret til
«Norges farligste vei».
Her fra Stanghelle
hvor sikringsnett skal
beskytte bilistene mot
stein som tilfeldig
faller ned fra de loddrette og til dels overhengende fjellsidene.

Foto: Halfdan Carstens

Bergmekanikk – kritisk for samferdsel
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3D-bilde fra skredområdet.

Illustrasjon: NVE

Tragiske omstendigheter har gjort både geologer og geoteknikere til kjendiser. Omtrent
hvert eneste år trekkes de fram foran fjernsynskameraene for å forklare hvorfor det gikk
et leir- eller jordskred akkurat her, og om det
er sannsynlig med flere skred.
Men før det kommer så langt har geoteknikerne gjort sine vurderinger og bidratt til både
arealplanlegging for kommunene og utbyggingsplaner for entreprenører.
I GEO 2022 ser vi på årsakene til leirskred
generelt, og Gjerdrum-skredet spesielt, samt
hvor i Norge faren for nye leirskred er størst
og kanskje overhengende. I tillegg spør vi
ekspertene om hva som må til for å redusere
– eller helst eliminere – leirskredfaren når det
skal bygges nye veier, boligfelt eller industriområder.

Noen hus stod igjen.
Noen ble borte da
skredet gikk.

Foto: Halfdan Carstens

Geoteknikk – fremfor alt sikkerhet

GEO 2022

Foto: Halfdan Carstens

Foto: Halfdan Carstens

Fortidens klima – nøkkelen til forståelse

Geologene kan fortelle at vi har hatt istider i fire av Jordens tolv geologiske perioder: prekambrium (urtiden), ordovicium-silur, karbon-perm og kvartær. Dette bildet er fra Bøyabreen, en arm av Jostedalsbreen
som går ned i Bøyadalen, innerst i Fjærland, og et flott utsiktspunkt er lett tilgjengelig fra Rv. 5.

I de flattliggende, sedimentære bergartene på Svalbard finnes lag med kull som har blitt utnyttet industrielt gjennom mer enn 100 år. Da kullet ble avsatt i
tidlig tertiær, var klimaet betydelig mildere. Bildet er
fra lageret som Store Norske hadde for kullet som
ble brutt i den nå nedlagte gruven Svea Nord.

Vi snakker nesten utelukkende om noe vi ikke
vet så mye om, fremtidens klima, og mindre
om det vi vet ganske mye om, fortidens klima.
Det er fortidens klima mange geologer har
studert og kan si noe sikkert om.
Gjennom kvartær tid (de siste 2,6 millioner
år) vet vi blant annet at endringer i klimaet

finner et arktisk klima, mens en enkelt lokalitet i Finnmark vitner om en istid her i landet
for ca. 600 millioner år.
I GEO 2022 tar vi et tilbakeblikk på fortidens klima gjennom hele jordhistorien og
mulige årsaker til de variasjonene som blir
observert.

førte til en rekke istider, og gjennom flere
hundre millioner år har Jorda gjennomlevd
både varmeperioder og kuldeperioder som
varte i millioner av år.
De sedimentære bergartene på Svalbard
kan for eksempel fortelle oss at det tidlig i
tertiærtiden var et tropisk klima der vi i dag

Geofarer – «No kjæm spiret»
Foto: NVE

Det var langvarig gråvær i Romsdalen. I flere
dager hadde det falt lett regn, og lørdag 31.
august varslet NVE rødt farenivå. For 16. gang
siden 2014 måtte politiet beordre evakuering av beboerne under Mannen. Årsaken var
naturligvis at målingene hadde begynt å vise
raskt økende bevegelser i fjellpartiet.
Etter fem års ventetid, den 5. september,
gikk skredet i beste sendetid, og rasfaren under
Veslemannen er definitivt over.
I GEO 2022 ser vi litt nærmere på fjellskredfaren i Norge. For det er ikke bare i Romsdalen
at folk har vært nervøse. Rimelig nok, for landet vårt er fullt av bratte fjellskrenter.

Til slutt forsvant Spiret nedover den bratte fjellsiden. Faren var over.
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Havbunnsmineraler – en ny arena

Illustrasjon: Green Minerals

Foto: ISA

Elektrifiseringen av samfunnet krever store
mengder mineraler, og det blir hevdet at det
på verdensbasis er nødvendig å øke uttaket
mer enn fire ganger i forhold til i dag i løpet
av de neste 20 årene for at verden skal bli
utslippsfri innen 2050 (IEAs “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”).
Det er lite sannsynlig at dette kan oppnås
kun med landbaserte gruver og resirkulering.
Derfor kan havbunnen bli gjenstand for gruvedrift om mindre enn ti år, og Oljedirektoratet
- så vel som flere interesserte industriselskaper - har gitt uttrykk for at det kan finnes lønnsomme ressurser i norske farvann i form av
sulfidmineraliseringer og skorpeavsetninger.
Selv om vi har en grunnleggende forståelse for hvordan mineraler og metaller avsettes
langsmed de midtoseaniske ryggene og i dyphavet for øvrig, gjenstår fortsatt mye forskning
for å kunne drive effektiv prospektkartlegging.
Det er kun noen få miljøer i verden som driver
med slik forskning, og Norge har mye å bidra
med gjennom den innsatsen flere universiteter
og Oljedirektoratet har lagt ned.
I GEO 2022 ser vi på mulige ressurser, nødvendig teknologi og miljøutfordringer som er
nødvendig for å finne og produsere havbunnsmineraler.
For å fremheve den betydningen forskning
har hatt på kunnskapen om havbunnsmineraler, bringer vi også et intervju med ham som
har vært en pioner innen dette fagfeltet.

Verdikjeden ved produksjon av havbunnsmineraler slik Green Minerals forestiller seg den.
Internasjonale media har vist utforskningen av dyphavets mineralressurser stor oppmerksomhet det
siste året. Blant annet hadde TIME en «cover story»
der miljøutfordringene ble problematisert.
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Det er i leirlagene at geologene håper å finne organisk materiale som kan datere forkastningens alder.
Foto: Sandra Herrmann / JRSO IODP

Et lineament som først ble sett fra lufta vakte
nysgjerrighet hos noen geologer som drev
med kartlegging på Finnmarksvidda. Nærmere undersøkelser på bakken viste at det
kan forklares med en stor forkastning som
hever seg opp til sju meter over det ellers flate
landskapet. Datering har gitt overraskende
resultater. Det er godt mulig at forkastningen var aktiv i middelalderen, og kanskje ga
den opphav til skjelv med styrke på mellom
syv og åtte. Er vi forberedt om det skjer igjen?
I GEO 2022 treffer vi forskerne i felt og forteller om de siste dateringene av denne helt
spesielle forkastningen i norsk natur.
Når det gjelder forskning i norske farvann
blir 2021 et merkeår. Etter 35 år kom det internasjonale boreprogrammet IODP tilbake til
Norskehavet, og over en periode på to høstmåneder ble hele to kilometer med kjerner
av bergartene under havbunnen hentet opp.
Flere norske selskaper og institusjoner deltok
på toktet, der formålet er å besvare noen av
de største spørsmålene vi fortsatt stiller oss
om dannelsen av Norskehavet og hvordan de
enorme vulkanutbruddene for ca. 55 millioner
år siden påvirket det globale klimaet.
I GEO 2022 spør vi den vitenskapelige
toktlederen om vi allerede nå har fått svar på
noen av gåtene Norskehavet skjuler og hva
som ligger bak navnevalget til en nyoppdaget undersjøisk vulkan.

Foto: Halfdan Carstens

Geoforskning – kunnskap i bunn

Norskehavet skjuler en om lag 55 millioner år gammel vulkanprovins. Nylig innsamlede prøver kan hjelpe
forskerne å forstå hvordan den ble dannet.

Nordisk Geologisk Vintermøte 2022 blir arrangert på Island i mai. En ekskursjon til Fagradalsfjall sørvest for Reykjavik, der lava strømmet
ut i seks måneder i strekk i fjor, og hvor nye
utbrudd kan ventes, vil ganske sikkert være en
ekstra motivasjon til å dra til dette møtet.
Vulkanisme, jøkulløp, jordskjelv og geotermisk energi vil naturlig nok bli mye omtalte
temaer på vintermøtet, og det spektakulære
utbruddet fra Eyjafjallajökull i 2010 som hindret
flytrafikken over Europa i lang tid minner oss
alle om at vulkanismen på Island angår oss alle.
I GEO 2022 ser vi nærmere på hvorfor det
er så mange vulkanutbrudd på Island, hva vi
kan forvente av fremtiden og hvordan vulkanismen har påvirket historien etter at øya ble
8 | GEO 2022 teaser

Foto: Berserkur, Wikimedia Commons

Nordisk forbrødring

Er noen uker med sterk seismisk aktivitet (jordskjelv) vinteren 2021, brøt lava ut ved Fagradalsfjall ca. 40 km
sørvest for Reykjavik den 19. mars. Da hadde det gått 800 år siden siste utbrudd på Reykjaneshalvøya.

oppdaget i begynnelsen av vikingtiden. Geoturisme og geofarer er stikkord, men varmen

i dypet kan også utnyttes til å fremskaffe ren,
fornybar energi.
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Et kunstverk
Men ikke fra naturens side. Stein på stein heter
det 93 tonn tunge kunstverket som vi finner langs
bilveien over Valdresflya, like nord for der veien har
sitt høyeste punkt. I bakgrunnen ser vi Rasletinden,
et yndet mål for skituristene når godværet
kommer på senvinteren.

Foto: Halfdan Carstens

