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Hvorfor er grunnvann så viktig? 
Undervisning og utfordringer i Norge

Helen K. French (NMBU) og Anja Sundal (Norsk romsenter/UiO) 1



Hva er grunnvann?

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet
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Grunnvann: en viktig ferskvannsressurs

GEO300 - Hydrogeology



Hydrogeologi - Læren om grunnvann

Hva gjør hydrogeologer i Norge?

Bruk av grunnvann som ressurs
• Drikkevann, små vannverk i Norge
• Utviklingssamarbeid
• Energi, varme og kjøling

Forståelse av grunnvannets rolle innen 
• Geofarer (ras, setningsskader)
• Forvaltning og bevaring av økosystemer
• Bevaring av kulturminner
• Spredning av forurensing

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet
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Hva er bærekraftig bruk 
av grunnvann?

– Mengde

– Kvalitet

Randi Kalskin Ramstad

Bjørn Frengstad



Hvorfor er grunnvann så viktig?

Korgen vannverk, 
Lillehammer

Hvordan ser et grunnvannsverk ut?



Hvorfor er grunnvann så viktig?

Prinsipp skisse for grunnvannsbrønn 
enkelt husholdning

(Gaut 2005)



Nordre Puttjern 1990-tallet. (Foto: Steinar Saghaug)

Geotekniske egenskaper, bæreevne



Setningsskader: Romeriksporten, flytogtunellen



Setningsskader: 
Barcode og Bryggen i Bergen

https://www.tu.no/artikler/bjorvika-synker/231007



Setningsskader: 
Barcode og Bryggen i Bergen

https://www.tu.no/artikler/bjorvika-synker/231007



Ras: Kvikkleire og grunnvann

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf

Inger Lise Solberg, NGU



Grunnvann: forurensingstransport
Folldal gruver



+ USN & NTNU 
(kommer snart)

Ulike typer prosjekter og fagekspertise hos de forskjellige 
institusjonene – fyller ulike nisjer
→ Alle er representert i Norsk Fagforum for Grunnvann



Nasjonalt Fagforum Grunnvann NFG

Koordinerer virksomheten innen grunnvann til 10 større institusjoner/ organisasjoner, inkludert alle 
utdanningsinstitusjonene, samt NGU og NVE. 

Hver organisasjon har:

1 Underskrivende 

1 Representant NFG

1 Faglig ansvarlig@

Temamøter og ekskursjoner

Mye samhandling med IAH

Temamøtene er åpne for andre 

interesserte, for eksempel fra

konsulentbransjen. 
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International Association of Hydrogeologists (IAH) – avd. Norge. En organisasjon for enkeltmedlemmer + studentforum.  



Arbeidsmarked og utdanning



Stort behov for hydrogeologer i samfunnet!

- Godt arbeidsmarked nasjonalt og internasjonalt
→ Vi utdanner ikke nok folk ... !

- Ser en økende interesse for miljøfag blant studenter
- Et meget tverrfaglig og praktisk rettet studie

→ Ressurskrevende, deler utstyr mellom institusjoner



- Forskningsbasert undervisning

- Opplæring i praktiske metoder (felt og numerisk modellering)

- Holistisk tilnærming: fysikk, kjemi, geologi, ressursforvaltning og samfunn

- Involvering av studentene med eksterne aktører og «ekte utfordringer»



Godt og omfattende samarbeid mellom læringsinstitusjoner, 
kommunen, forvaltningen og konsulentbransjen. 

Deling av data, organisering av dyre undersøkelser, samarbeid. For eksempel urbant grunnvann i Torshovdalen (her)



Ny digital hverdag- nye muligheter og innspill:

Stikkord:
• Tilgjengeliggjøring av videoundervisning?
• Hydrogeologi til publikum 
• «Digital ekskursjon…»?
• Deling av undervisningsmateriell, data og resultater
• Videreutvikling av grunnvann.no
• Samkjøring og innspill til karttjenester



Takk for oss!
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