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NGU er landets sentrale institusjon for 
kunnskap om berggrunn, 

mineralressurser, løsmasser og 
grunnvann 

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig 
kunnskap utnyttes til en effektiv og 
bærekraftig forvaltning av landets 

naturressurser og miljø 



Ingen slipper unna geologien 



 
Geologiske data er viktige innen landbruk, 
plan-, miljø- og klimaarbeid. 
 
 
 
Dataene er tilgjengelig, men undersøkelser har vist at 
kommunal- og regional forvaltning ikke utnytter den 
geologiske informasjonen godt nok. 
 
 
Hovedutfordringen for NGU er derfor å tilrettelegge og 
formidle den geologiske kunnskapen enda bedre slik 
at geologi i større grad innarbeides i planprosessene. 
 
 
Etter først å ha presentert noen av dataene, vil jeg 
demonstrere hvordan dere lettest får tak i dem ved å 
bruke nettjenesten Geologien i min kommune. 

 
  



Berggrunnen 
(M 1:250.000) 

i Viken-fylkene 

Består av den 
mest 
spennende og 
varierte 
geologien i 
hele landet 



I samarbeid med Statens strålevern har NGU framstilt 

NGU har ved hjelp av fly og helikopter utført omfattende målinger av naturlig 
bakgrunnstråling fra uran i undergrunnen. 

Aktsomhetskart radon 



Kartet viser at bakgrunnsstrålingen varier innenfor 
samme bergartsenhet  
(på kart i målestokk 1:250.000) 



For å få mer pålitelige 
data, er innendørs 
radonmålinger inkludert i 
beregningen av 
aktsomhet. 
 
 
Nytt landsdekkene 
datasett vil bli klart ved 
årsskiftet. 



Den kan på berggrunnskart i grove målestokker virke 
homogen og kjedelig, som her i Larvikområdet 



.. men er i virkeligheten meget variert og spennende. 
Kartet viser de viktigste forekomstene av Larvikitt 

Data fra NGUs natursteinsdatabase 



Mineralressurskartet viser at her 
har vi en av landets viktigste 
natursteinsforekomster  
 
Larvikitt 



Forekomsten er samtidig registrert som  nasjonalt viktig 
uttaksområde for pukkstein 



Løsmassene 
(M 1:1 mill. ) 

i Viken-fylkene 

Kartet viser at 
området i grove 
trekk består av 
bart fjell og 
marine 
sedimenter, og 
med litt moren i 
innlandet. 
 
Dette er den 
mest brukte 
karttjenesten 
fra NGU. 



Mye av området var under siste istid dekket av havvann. 
Dette er områder vi nå sier ligger under den marine grense. 



Breavsetninger dannet under isavsmeltingen er våre viktigste 
grusressurser. Gode grusressurser er blitt en mangelvare. 



Gode pukkressurser blir derfor stadig viktigere. Noen er 
nasjonalt viktige. 



Store nasjonalt viktige grusressurser er attraktive også for 
andre formål (boligbygging, flyplasser etc. ). 



Når de bygges ned …. 



-- blir de lokalt lite viktige 



Morenerygger og elveavsetninger ble dannet under 
isavsmeltingen, og noe av havsedimentene er senere gradvis 
erodert vekk.  



Avledet tema - løsmassenes infiltrasjonsevne 



Men det er jo der vi vanligvis vil legge veiene 



Bonitetskartet (markslag) fra Skog og landskap viser oss kvaliteten på  
jord- og skogbruk er styrt av løsmassegeologien 



Geologiens betydning for 
skogbruket 

Råtefrekvens i eldre 
granbestand ut fra 10 
forklaringsvariabler for 
skoglige, klimatiske og edafiske 
forhold. 
 
Selv om forklaringsgraden 
generelt var lav var geologien 
(bergarten og løsmassetypen) 
på voksestedet den 
enkeltvariablen som viste seg å 
forklare mest av den totale 
råtefrekvensen. 
 
Dette til tross for at 
datagrunnlaget var meget 
grovt (berggrunn M 1:250.000 og 

løsmasser M 1:1 million). 



I dette området er de fleste grunnvannsbrønner boret i fjell 

Løsmassebrønner 





Energibrønner bores i stort antall. 



Grunnvarme som 
fornybar energi 

 
 
 
 

Potensiale for uttak og lagring av  
termisk energi 

Kartdata som viser bergartenes 
termiske egenskaper og 
varmeledningsevne er under 
utarbeidelse 



Hvor er det kvikkleire? 
 
Løsmassekartet viser kun jordarten (løsmassetypen) i de 
øverste meterne, så det kan ligge overraskelser under disse. 
Vi må forstå de geologiske prosessene og støtte oss til 
grunnboringer for å få det hele bildet. 



http://geotest.ngu.no/kart/webgl/wxs.three4.html?BBOX=220820.954557,6572848.558636,245715.889714,6589556.249344&WMS=http://geotest.ngu.no/kart/webgl/img/LosmasseTonsberg.png&ZMULT=9


Kvikkleire - faresone 





Kvikkleireskred - faregrad 

Fra WMS karttjeneste – (NVE/NGI/NGU) 

Skredet på Byneset ved Trondheim 
1. Januar 2012 



Undersøkelser i skredområdet 
NGU-rapport 2012- 004 Skredgropa 



Geofysiske målinger  i bakken 
Resistivitet (motstandsmålinger) og geotekniske borehull 



Geoteknisk boring 

Kjerneboring 

Brønnboring 

 

 

En ny nasjonal 

database for ulike typer 

boringer i undergrunnen 

er under utvikling 



Utviklingen er basert på to SOSI-standarder 
Målet er å samle alle grunnundersøkelser i Norge på ett sted  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Først:  Geotekniske undersøkelser 

Etterhvert: Andre typer grunnundersøkelser 



NADAG – Innsynsklient, versjon 1. 
http://geo.ngu.no/kart/nadag 

Testområde i Oslo,  
men skal bli 
landsdekkende 

Griddet blir mer detaljert ettersom 
du zoomer deg innover i området 



Versjon 1.0 

Griddet går etter hvert over i en sirkelpresentasjon, 
hvor sirklene representerer ulike samlinger (klustere) 
av borehull 



Versjon 1.0 

Alle grunnundersøkelser symbolisert på metode 



Versjon 1.0 

Kvikkleirefarekart som bakgrunn 



Du kan også sortere på 
leverandør/oppdragstaker 

Mer avansert styring av hver temalag hver for seg  

Innsynsklienten 



Innsynsklienten 

Klikk på borehullet, og du får info om hver 
enkelt borehullsundersøkelse 



Egen 
opplastingsportal 
skal være ferdig 
ved årsskiftet  



NADAG – Enkel innsynsklient og på sikt med landsdekkende data 

Nasjonal database for 

grunnundersøkelser 

Alle 
grunnundersøkels

er 

Borefirma 

Oppdragsgiver 

Gå til avansert 
innsyn 

Opplastingsportal 



NADAG  Avansert innsynsklient 

Gå til enkelt 
innsyn 

Nasjonal database for 

grunnundersøkelser 

Alle 
grunnundersøkelse

r 

Borefirma 

Oppdragsgiver 

Flyfoto 

Geoteknisk metode 

Løsmasser og 
marin grense 

Mer informasjon om verktøy i 
nettstedet 
 

Kontaktinfo 
 

Opplastingsportal 

Les mer om NADAG i  
KART OG PLAN 3-2014  



Det offentlige 
kartgrunnlaget 

= 
Viktig offentlige 

geografisk 
informasjon 

Kunnskapsbasert 
forvaltning 

 
Effektive 
prosesser 

 
Fornøyde 
brukere 

 

Plansaker 

Byggesaker 

Risiko- og sårbarhets- 

analyser 

Konsekvens- 

utredninger 

- viktig informasjon til bruk i de store planprosessene   
etter Plan og Bygningsloven 

Det Offentlige Kartgrunnlaget  (DOK) 



Krav:   Dokumentasjon og standard format 
 

- metadata, produktark, tegneregler, produktspesifikasjon, sosi-format  

 

Aktuelle datasett fra NGU: 

 

 Løsmasser 

 Marin grense 

 Grus og pukk 

 Mineralressurser 

 Grunnvannsbrønner 

 Aktsomhet – Radon 

 

 

   



Dokumentasjonen håper vi skal hjelpe dere  
å ta geologien i mer bruk  

En ny innsynsløsing: ”Geologien i min kommune” 

skal gjøre det enda lettere. 



NGU-prosjektet ”Geologien i min kommune”  
ble startet i 2010 og avsluttet i 2013 

 
 
 
Dette var en oppfølging av en 
brukerundersøkelse ”Bruk av geologisk 
kompetanse i kommunene” utført av 
Asplan Viak i 2009. 
 
Nettjenesten er utviklet 
i samarbeid med 7 utvalgte  
pilotkommuner: 
 
 

 



Den nye web innsynsløsningen finner du på førstesiden på 

NGUs nettsted  http://www.ngu.no 
 

http://www.ngu.no/
http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=704

