
Rannveig Ø Skoglund, førsteamanuensis i naturgeografi

Faglige interessefelt:
• Grotter, grottedannelse og landskapsutvikling

– karstgrotter og kystgrotter

• Grunnvann og karsthydrologi 

– vannforsyning og forurensningsproblematikk

• Geofarer relater til vann som flom, skråningsstabilitet, 

setningsproblematikk og jordfallshull

• Rekonstruksjon av isavsmeltingshistorien basert på spor etter 

smeltevannsdrenering, canyondannelse og bredemte sjøer

• Hvordan hydrologiske system påvirkes av klima- og 

miljøendringer og menneskelig aktivitet



Lokalisering
• Røde sirkler – foreslått prosjeker fra

nord til sør

– Sørfold
– Træna
– Voss
– Bergen

• Lilla sirkler – mulige prosjekter -
deglasiasjonshistorie og
smeltevannsdrenering på Indre 
Østlandet og grottedannelse og
landskapsutvikling i Nordland



Kvartærgeologisk og miljøgeologisk 
kartlegging på Bømoen, Voss
Bakgrunn

Bømoen er ei stor glasifluvial avsetning med en del landformer med ukjent genese. Området 
var tidligere en militærleir og det har vært mye forurensende aktiviteter der. Nå er området 
sivilt og det foreligger planer om utnyttelse av området til reservevannkilde til Voss, 
energikilde i grunnvannet og utbygging. 

Oppgaven vil være knyttet til kvartærgeologisk kartlegging av området, sedimentologi, 
isavsmelting og landformer. Studenten(-ene) vil få tilgang til store mengder data fra georadar, 
boringer og hydrogeologiske målinger.

I tillegg skal det gjøres målinger med xrf i ulike område med ulik areal. Dette vil bli et 
geokjemisk kart som skal brukes til både å forstå hvordan ulike jordarter varierer geokjemisk. 
I tillegg vil kartet brukes til å forstå hva som er naturlige bakgrunnsverdier slik at en får bedre 
grunnlag for å skille mellom forurensing og naturlig variasjon. 

Formål

Lage et nytt mer detaljert kvartærgeologisk og miljøgeologisk kart for Bømoen.

Metoder

GIS, feltkartlegging, xrf-måling av sedimenter, analyse av georadar data, borehullsdata, xrf-
data, hydrogeologiske data. 

Biveilder: Oddmund Soldal, Norconsult

Oppgaven vil være et samarbeid med et phd-prosjekt (Cowi og NTNU).

Glasifluvial
avsetning

Bømoen

Bømoen

Bjørkemoen



Utvikling av kystgrotter på
Sanna i Træna kommune
Hovedveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund (Geografi, UiB)
Biveileder: Henriette Linge (GEO, UiB), Stein-Erik Lauritzen (prof.em. GEO, UiB)

Bakgrunn
Mer enn 20 grotter og hellere er kjent på Sanna. Grottene er lokalisert i bratte klipper i forhold til ulike 
strandlinjer rundt øya. Grottene er forskjellige i utseende når det gjelder morfologi, ledespalte og 
stratigrafisk kontroll. I prinsippet er alle huler polygenetiske, men den siste, mest intensive 
landformingsprosessen vil ofte dominere morfologien i hulene. Beslektede prosesser er f.eks. marin 
abrasjon, frostforvitring, bikakeforvitring (tafoni) og massebevegelse. 

Noen av hulene har fine, eoliske avleiringer på gulvet. På slutten av 1930-tallet gjorde G Gjessing 
arkeologiske utgravninger av Kirkhelleren ved siden av O Grønlies geologiske undersøkelser. Funnene 
deres viste bosettninger siden jernalderen (kjent som Træna funnene). 
Sommeren 2021 startet et team av arkeologer og paleoøkologer i prosjektet ARCAVE en ny utgraving av 
denne hulen som vil fortsette til 2023. Deres overordnede mål er å rekonstruere menneskelig interaksjon 
med og innvirkning på kystøkosystemer gjennom perioden etter istiden. Nye dateringer støtter tidligere funn 
som viser tidlig bosetning for mer enn 9000 år siden. (Se mer: https://www.arcave.no/). I tilknytning til dette 
prosjektet er det tilgjengelig et masterprosjekt om grotteutvikling og relaterte prosesser. Et relatert 
masterprosjekt med fokus på TCN og U-serie datering vil være tilgjengelig ved Institutt for geovitenskap.

Foreslåtte forskningsspørsmål:
1) Detaljerte speleologisk undersøkelse av grottene, deres morfologi og posisjon, og klassifisering.
2) Undersøke geologien, de stratigrafiske og strukturelle elementene knyttet til hulene.
3) Relatere grottene til kjente strandlinjer fra tilstøtende øyer og fastlandet.
4) Estimere den nåværende intensiteten av frostforvitring og raten av eolisk avsetning i hulene.

Formål 
Foreslå en tentativ modell for grotteutviklingen og en potensiell timing.
Gi et estimat på hvordan og med hvilken hastighet grottene fortsatt endres og utvikles og vurdere      
risikoen for besøkende.

Metoder
Grottekartlegging, geologisk undersøkelse inkludert målinger av strukturelle og stratigrafiske        
elementer, temperaturlogging, prøvetaking av kalsittskorpe for datering, Schmidt-hammer målinger.

Feltarbeid: Ca. 3 uker, fasilitert av Helgeland museum, Træna



Karst og grotterelaterte prosjekter
Bakgrunn
Karstgrotter er landformer dannet ved kjemisk oppløsning av berggrunnen. Grotter inneholder sedimenter, 
dryppstein, dyre- og planterester, unike mikrober og uberørte flater som er en sjelden ressurs på dagens
klode. Det stabile miljøet med minimal påvirkning utenfra gjør grottene til unike oppbevaringsteder for 
geologi-, fauna- og klimahistorie. Men, det gjør også grottene svært sårbare for påvirkning siden et fotspor
kan bli stående i tusenvis av år. Grotter er en rødlistet naturtype.
Nye utbygninger som vindparker og veitraséer fører til at nye karstområder blir berørt og kan gi enklere
tilkomst for allmennheten til nye og sårbare grotter. Gjennom de siste 10-20 årene har det vært en økt ferdsel
i grotter. Dette kan ha sammenheng med økt interesse for mer utfordrende former for friluftsliv, fremveksten
av sosiale medier hvor spektakulære naturbilder genererer mange likes og eksponering i reality-programmer 
som “71°Nord”. 
Innenfor temaet karst og grotter er det mulig å jobbe med ulike problemstillinger. Feltområdet vil være i 
Nordland.

Mulige forskningstema
• Foreslå en plausibel modell for grottenes dannelse basert på kartlegging og dokumentasjon av 

grottenes utbredelse og morfologi, innhold av sedimenter, beinrester, dryppstein og evt. arkeologiske 
spor. Bestemme når grottene sist var aktive og hvilke spor etter isavsmeltingen som fins i grottene. 

• Hydrologiske undersøkelser av aktive underjordiske systemer for å vurdere hydrodynamisk funksjon og 
mulig effekt av endringer i dreneringsfeltet.

• Vurdere grottenes sårbarhet og verneverdi. 

• Kartlegge effekten av (økt) ferdsel og bruk på utvalgte objekter, dokumentere nåværede tilstand og
fysisk slitasje i områder der man forventer vekst i antall besøkende på grunn av økt tilgjengelighet

Metoder
Grottekartlegging, sedimentkartlegging og -analyse, strømskålsanalyse, U-serie datering, 
radiokarbondateringer, sporingsforsøk, vannføringsmålinger, etablering av automatiske hydrologiske 
målestasjoner, vannprøvetaking, GIS, fotogrammetri, lidar, fjernanalyse, osv.

Potensielle samarbeidspartnere
Staten Vegvesen, nasjonalparkforvaltere i Nordland, ansatte og masterstudent på naturbasert reiseliv på 
NMBU.



Vannressurser og geofarer i karst
Bakgrunn

Statens Vegvesen holder på med utbygging av ny trasé for E6 gjennom Sørfold kommune. I dette området vil den nye 

veistrekningen krysse flere marmorlag med grottesystemer og underjordisk elver og bekker. Det er av stor interesse å 

få dokumentert underjordiske hydrologiske system i området for å kunne vurdere hvordan de vil kunne bli påvirket av 

veiutbyggingen (både under og etter utbygging) og om de underjordiske systemene kan utgjøre en risiko i 

anleggsfasen eller for den ferdige veistrekningen. 

Formål

• Kartlegge grottesystemer og karstformer på overflate med fokus på doliner og jordfallshull

• Kartlegge underjordiske hydrologiske system (karstakviferer) og deres hydrodynamiske funksjon og vurdere den 

kjemiske og evt. økologiske tilstanden til vannforekomstene i henhold til Vanndirektivet og vurdere akviferenes

sårbarhet

• Vurdere faren for påvirkning på de underjordiske hydrologiske systemene under og etter utbygging 

• Vurdere faren for dannelsen av jordfallshull i området

Metoder

Feltkartlegging med fokus på karstformer, hydrologi og marmorens utbredelse, grottekartlegging, kartlegging av 

jordfallshull, GIS, hydrologiske undersøkelser som sporingsforsøk, vannføringsmålinger, etablering av automatiske 

målestasjoner, vannprøvetaking, osv.



Mulige veiledere på instituttet: Rannveig Skoglund og Gidske Andersen eller andre
Mulig medveileder: Oddmund Soldal (Norconsult) 


