
T1. Berggrunn og geodynamikk / Bedrock geology and Geodynamics 

Til denne sesjonen inviterer vi studier av bergarters dannelse, deformasjon og metamorfose i løpet 

av en Wilson-syklus, fra nano- til platetektonisk skala. En Wilson-syklus beskriver en utvikling fra 

kontinental riftdannelse, åpning av et havbasseng, ofiolittdannelse, begynnende subduksjon og 

påfølgende destruksjon av havbassenget, dannelse av vulkanske øybuer, kollisjon mellom 

kontinenter og dannelse av fjellkjeder. Vi ønsker bidrag fra prekambrium til i dag; fra Kaledonidene 

og andre Wilson-sykluser; og fra et bredt spekter av fagområder som sedimentologi, petrologi, 

undersøkelse av magnetiske mineraler, geokjemi, geokronologi, geofysikk, seismologi, 

strukturgeologi, tektonikk, paleomagnetisme, paleogeografi og modellering som bidrar til å bedre vår 

forståelse av Wilson-syklustektonikk.    

In this session we invite studies investigating the formation, deformation and metamorphism of 

rocks during a Wilson Cycle from nano to plate tectonic scales. A Wilson cycle describes the sequence 

of continental rifting, the opening of an ocean basin, ophiolite formation, subduction initiation and 

subsequent destruction of an oceanic basin, volcanic arc formation, continent-continent collision and 

mountain building. We welcome contributions from the Precambrian to the present; from the 

Caledonides and from other Wilson Cycles; and from a wide range of disciplines such as 

sedimentology, petrology, magnetic mineral research, geochemistry, geochronology, geophysics, 

seismology, structural geology, tectonics, paleomagnetism, paleogeography, and modelling that 

contribute to improve our understanding of Wilson cycle tectonics. 

 

T2. Sedimentologi / Sedimentology 

Denne sesjonen dekker et bredt spekter under paraplyen sedimentologi og stratigrafi av både 

klastiske- og karbonatavsetninger. Temaene inkluderer prosess-sedimentologi, provenansstudier, 

diagenese, avsetningsmiljøer, modellering av sedimentologiske prosesser og avsetninger, 

sedimentologiske farer, bassengets utforming og dets påvirkning på avsetningene, samt klimasignaler 

i sedimentære avsetninger, litostratigrafi, sekvensstratigrafi og numeriske metoder i stratigrafi.  

This session will cover a broad spectrum within sedimentology and stratigraphy, ranging from clastic 

to carbonate deposits, and various types of stratigraphy. The topics include, but are not limited to, 

process sedimentology, provenance studies, diagenesis, depositional environments, modelling of 

sedimentological processes and deposits, sedimentological hazards, basin influence on sedimentary 

deposits, climate signals in sedimentary deposits, lithostratigraphy, sequence stratigraphy and 

numerical methods in stratigraphy.  

 

T3. Kvartærgeologi og geomorfologi / Quaternary geology and geomorphology 

Geomorfologi og kvartærgeologi er vitenskapene som omhandler det meste av det fysiske landskapet 

vi ser rundt oss, både de topografiske trekkene og dannelsen og fordelingen av løsmasser. 

Kvartærgeologer er opptatt både av løsmassene og stratigrafien på landoverflaten og havets bunn, 

mens geomorfologene studerer de fysiske prosessene på landoverflaten og de landformer som 

oppstår fra disse prosessene både i liten og stor romlig og tidsmessig skala. Disse fagfeltene er 

dermed en viktig innfallsport til interesse for geologi, men også klima fordi vår nære geologiske 

historie er så tett koblet til og framviser slående beviser på store klimaendringer. I denne sesjonen 

inviterer vi til bidrag fra hele bredden av disse sammenkoblede fagfeltene, herunder glasialhistorie 



og dynamikk knyttet til vekst og tilbakesmelting av de store isdekkene, langsiktig landskapsutvikling 

og diskusjonen om alder av og prosessene bak de store trekkene i Norges topografi, den yngre sen- 

og postglasiale landskapsutviklingen med havnivå- og klimaendringer, kronologi samt prosesser og 

landformer knyttet til elver, kyst, vind, breer, frost, skråninger og forvitring. Studier av 

vegetasjonshistorien har alltid gått hånd i hånd med kvartærgeologien, noe denne sesjonen ønsker å 

videreføre. 

Geomorphology and Quaternary geology are the sciences that deal with most of the physical 

landscape around us, both the topographical features and the formation and distribution of surficial 

deposits. Quaternary geologists are studying deposits and stratigraphy on the land surface as well as 

on the sea floor, while geomorphologists investigate the physical processes at the land surface and 

the landforms that are developed on both small and large spatial and temporal scales. These sciences 

are therefore an important gateway to interest in geology, but also climate as our recent geological 

history is closely connected to and show striking evidence of large climatic changes. In this session, 

we invite contributions from the entire range of these interconnected fields, including glacial history 

and dynamics related to the growth and down-wasting of the large ice sheets, long-term landscape 

development and the discussion of the age and processes governing the main features of the 

Norway’s topography, the younger late- and postglacial landscape evolution including sea level- and 

climatic changes, chronology, as well as processes and landforms associated with rivers, coast lines, 

wind, glaciers, frost, slopes and weathering. Studies of vegetation history has always been tightly 

connected to Quaternary geology, something this session seeks to continue. 

 

T4. Klima / Climate 
 

Klimaforskning er utvilsomt den geofaglige aktiviteten som fanger mest oppmerksomhet i 

samfunnet, og ikke minst i media. Det tverrfaglige forskningsfeltet er også et viktig eksempel på 

internasjonalt samarbeid med global interesse og engasjement. Geologer flest blir engasjert av 

klimaspørsmål, og har derfor gode grunner til å få faglige oppdateringer om klimaforskningen. Norge 

har gode tradisjoner som pioner og foregangsnasjon innen havforskning, maringeologi og kartlegging 

av klimatiske systemer, noe som også retter internasjonalt søkelys mot det norske 

klimaforskningsmiljøet. Vi ser derfor frem til å samle og engasjere klimaforskere til det kommende 

vintermøtet, og vi utfordrer deg til å bidra med foredrag som kan belyse og videreføre forståelsen av 

regionale og globale klimasystemer. 

Research in climate systems is without doubt the geological discipline that achieves most attention in 

society and media. The inter-disciplinary research field is also an important example of international 

collaboration with global interest and involvement. Most geologists become engaged in climate 

issues and therefore have strong reasons for getting scientific updates on climate research. Norway 

has long traditions in research and discoveries in marine geology, oceanography and investigations of 

climate systems. We are therefore looking forward to gathering and engaging climate scientists for 

the coming Norwegian Winter Meeting in Trondheim, and we challenge you to contribute with 

presentations that may shed light on and expand the understanding of regional and global climate 

systems. 

 



T5. Geofarer / Geohazards  

 

Geofarer – naturfarer forårsaket av indre og ytre krefter på Jorden – er et økende samfunnsproblem, 

knyttet både til endringer i arealbruk og krav til infrastruktur (eksponering for hendelser) og 

klimaendringer (frekvensen av hendelser). De viktigste geofarene i Norge er jordskred, flomskred, 

stein- og fjellskred, kvikkleireskred og snø- og sørpeskred, samt tsunamier som resultat av slike 

hendelser. I tillegg har flommer og ekstreme stormer alltid utgjort en reell fare i mange områder. I 

dag ser man en økende frekvens av ekstreme hydrometeorologiske hendelser (styrtregn med 

påfølgende regnflommer, erosjon og skredutløsning), mens smeltevannsflommer ser ut til å avta. 

Samtidig utgjør skogbranner en reell og muligens økende fare som følge av klimaendringer. Og selv 

om jordskjelv utgjør en mindre fare i Norge, viser vår geologiske historie at dette ikke kan avskrives 

mht risikovurderinger. Sesjonen vil fokusere på forskning på underliggende geologiske prosesser som 

øker naturfaren, metoder for kartlegging av fareområder, modellering av skredutløp samt 

modellering av scenarier og frekvensvurderinger for hydrometeorologiske hendelser og skogbranner. 

Sesjonen er også åpen for bidrag omkring risikovurdering og -kartlegging (samfunnsaspekter ved 

naturfarer) samt for ny metodikk inkludert AI/big data/IoT for dynamisk overvåking av naturfarer. 

Geohazards – natural hazards due to the internal and external geological forces on Earth – are 

increasingly becoming a problem for society both because of changes in land use and requirements 

for infrastructure (exposure for hazards), and climate change (frequency of incidents). The most 

important geohazards in Norway are earthslides, debris flows, rockslides and -avalanches, quick clay 

slides and snow- and slush avalanches, as well as tsunamis resulting from such events. In addition, 

floods and extreme storms have always been a threat in many areas. Today, we see an increasing 

frequency of extreme hydrometeorological events (torrential precipitation causing flash floods, 

erosion and mass movements), while meltwater floods seem to be decreasing. Forest fires are a real 

and possibly increasing hazard due to climate change. And even though earthquakes are a smaller 

hazard in Norway, our geological history tells us that they cannot be ruled out when performing risk 

assessments. This session will focus on the underlying geological processes that enhance geohazards, 

methods for mapping of hazardous areas, modelling of avalanche runout, and modelling of scenarios 

and the frequency of hydrometeorological events and forest fires. The session is also open for 

contributions on risk assessment and -mapping (societal aspects of geohazards) and for new methods 

including AI/big data/IoT for dynamic monitoring of geohazards. 

 

T6. Geosfære – Biosfære / Geosphere – Biosphere 

Interaksjoner mellom geosfæren og biosfæren har formet jorden til det vi ser i dag, og dette har 

ledet til framveksten av nye fagfelt på tvers av gamle disipliner. Denne sesjonen inviterer alle fra 

ulike områder av geologi som er interessert i og jobber på tvers av grensene mellom geosfæren og 

biosfæren. Dette intime forholdet har eksistert gjennom jordas historie og kommer fortsatt til å være 

det i framtida. I dag er dette kanskje mer relevant enn noen gang tidligere med tanke på menneskets 

effekt på jorden. Vi vil samle bidrag fra et bredt felt av temaer som studerer dynamikken mellom 

geologi og liv. 

The complex interactions between geosphere and biosphere form Earth as we see it today, and this 

has led to the emergence of new science fields derived from a combination of older disciplines. This 

session invites contributions from all fields of geology analyzing the interactions shaping Earth. The 

geosphere and biosphere have been intimately linked throughout Earth history and will continue to 



be so in the future. At present, this is perhaps more relevant than ever before, considering the 

human impact on Earth. This session aims to gather contributions from a broad field of topics 

addressing the dynamic interplay between geology and life. 

  

T7. Kryosfære / Cryosphere 

 

Kryosfæren utgjør den frosne delen av vår verden, og inkluderer breer, permafrost og havis samt 

sesongmessige fenomener som snødekke, isdekke på elver og innsjøer og tele. Vi finner kryosfære-

elementer på havbunnen, på havoverflaten og landjorda og i atmosfæren – samtidig som 

kryosfæreforskning er et viktig element i studier av andre planeter og himmellegemer. 

Klimaendringene har gjort forskning på kryosfæren stadig mer aktuell. En sak er at global oppvarming 

gjør kryosfærens utbredelse mindre, slik at for eksempel breene trekker seg tilbake. Langt viktigere 

er likevel alle tilbakekoblingene mellom endringer i kryosfæren og klimasystemet, slik som effekten 

på jordas albedo og utslipp av klimagasser fra tinende permafrost og gasshydrater. Endringer i 

kryosfæren har også store praktiske konsekvenser, slik vi ser det i diskusjonen omkring 'iskanten', for 

infrastruktur i nordområdene og for geofarer. Endringer i kryosfæren er også en viktig del av jordas 

historie. Denne sesjonen inviterer til bidrag fra hele bredden av kryosfæreforskningen, inkludert 

bidrag i skjæringsfeltet mellom geologi og andre geofag som oseanografi, meteorologi og geografi, 

samt innenfor jordsystemmodellering. 

The cryosphere forms the frozen part of our world, and includes glaciers, permafrost and sea ice, and 

seasonal phenomena such as snow cover, ice cover on rivers and lakes, and seasonally frozen 

ground. We find cryosphere elements on the sea floor and ocean surface, on land and in the 

atmosphere – and cryospheric research is an integral part of studies of extraterrestrial planets and 

other celestial bodies. Climate change has made cryosphere research increasingly relevant. One 

matter is that global warming reduces the extent of the cryosphere, causing e.g. enhanced melting of 

glaciers. However, even more important is all the feedback between changes in the cryosphere and 

the climate system, such as the effect on Earth’s albedo and release of greenhouse gases from 

thawing permafrost and gashydrates. Changes in the cryosphere also have major practical 

implications, such as the discussion on the 'sea ice limit' for infrastructure in northern areas, and for 

geohazards. Changes in the cryosphere are also an integral part of the Earth's history. This session 

invites contributions across the full extent of cryosphere research, including disciplines such as 

oceanography, meteorology and geography, as well as earth system modelling. 

 

T8. Mineraler – Georessurser / Minerals – Geo-resources 

Norge har en lang historie med bergverksdrift. Etter starten i steinalderen 7500 år før Kristus ble det i 
5500 år drevet kontinuerlig «industriell» utvinning av steinøkser av grønnstein på Hespriholmen ved 
Bømlo. I dag er det et stadig økende behov for minealer, og særlig malmer som kan gi 
metaller/sjeldne jordarts-elementer ifm det grønne skiftet og overgangen til fornybare energikilder. 
Europeiske land trenger nye utvinningssteder for kritisk viktige mineraler for å redusere avhengighet 
av import fra andre verdensdeler. Andre viktige georessurser er grunnvann; geotermisk energi; 
industrimineraler (f.eks. kvarts, titanmineraler, etc); byggeråstoffer (f.eks. naturstein, sand/pukk, 
etc.); energimineraler (uran, thorium). Norge er, og kan i større grad bli en bidragsyter på disse 



feltene, gjennom leting, kartlegging, karakterisering, forskning, innovasjon/utvikling, og 
utvinning/utbygging. I et miljøperspektiv er det viktig med «urban gruvedrift», dvs. at brukte metaller 
gjenvinnes og resirkuleres. Nye forekomster må imidlertid lokaliseres. I tiden framover vil utvinning 
og bruk av nye georessurser måtte skje på en så miljøvennlig måte som mulig, der man ivaretar 
balansen mellom hensynet til natur og hensynet til samfunnets behov for ressurser, særlig til det 
grønne skiftet. I denne sesjonen ønsker vi bidrag innenfor alle temaene nevnt ovenfor, eller andre 
temaer relatert til georessurser. 
  
Norway has a long history of mining. After initiation in the stone age at 7500 BC, of «industrial» 
mining of stone axes of greenstone, this mining was executed continuously for 5500 years at the 
island of Hespriholmen near Bømlo island in Western Norway. Today, there is an increasing demand 
for minerals, and in particular ore that may provide metals/rare earth elements that are required for 
the green shift and the transition to renewable energy sources. European countries need new mining 
sites for critically important minerals to reduce dependence on import from other parts of the world. 
Other important georesources are groundwater; geothermal energy; industrial minerals (e.g. quartz, 
titanium minerals, etc); building materials (e.g. natural stoneblocks, sand/gravel, etc); energy 
minerals (uranium, thorium). Norway may further extend its role as a contributor in these sectors, 
through exploration, mapping, characterization, research, innovation and exploitation/development. 
In an environmental perspective, «urban mining» is important with, i.e. the re-use and re-circulation 
of used metals. However, new occurrences need to be discovered, and in the time ahead, extraction 
and use of new georesources will have to take place in a manner as friendly as possible to the 
environment, while maintaining the balance between consideration of nature and the 
society’s  demand  for resources, especially for the green shift. In this session we welcome 
contributions within all subjects mentioned above, as well as in other topics related to georesources. 

 

T9. Havets malm- og mineralforekomster / Marine ore and mineral occurrences 

Malm- og mineralforekomster fra midthavs-ryggene til sokkelområder er et nytt og krevende 
forskningsområde som er av stor interesse i en verden med stadig voksende forbruk av malmer og 
mineraler i høyteknologiske produkter og i grønn teknologi (fornybar energi). Vi inviterer deg som 
har forsket på geologi, mineralogi, geofysikk og tektonikk relevant for offshore malmer og 
mineralressurser, deres dannelse, utforskning, utvinning samt biosfære- og miljøaspekter knyttet til 
framtidig utvinning. 

Marine ores and mineral occurrences from the mid-oceanic ridges, the abyssal plain and continental 
shelf areas are the last frontier and receive high interest due to globally growing demands for ores 
and minerals in the fields of high-technology and renewable (green) energy. The aim of this session is 
to bring together scientists addressing the geology, mineralogy, geophysics and tectonic settings of 
such ores and minerals on all scales, their genesis, exploration, potential extraction as well as their 
biosphere and environmental challenges associated to a potential future extraction. 

T10. Petroleumsgeologi / Petroleum geoscience 

En rekke nye utfordringer åpenbares innen energiindustrien. Dyphavs-boring, 

produksjonsoptimalisering, nye utforskningsprogrammer, ny forståelse av den arktiske stratigrafien, 

den dype strukturen i skorpen under sedimentbassengene, og nye konsepter som dyp forvitring, 

synligjør at nye steiner må vendes og nytt land vil vinnes. Våre gode tradisjoner i å dele 

forskningsresultater og nyvunnen kunnskap må videreføres for å kunne skape og utvikle nye funn. Vi 

utfordrer deg til å komme til Trondheim og dele erfaringer, funn og forskningsresultater med det 

sterke geologimiljøet i Norge. 



A lot of new challenges are facing the energy industry. Deep-sea drilling, production optimisation, 

new exploration programs, new understanding of the Arctic stratigraphy, the crustal structure 

beneath sediment basins, as well as new concepts such as deep weathering, show that new stones 

will have to be turned and new land will be won. Our great tradition of sharing research results and 

newly discovered knowledge needs to be continued in order to create and develop new discoveries. 

We challenge you to come to Trondheim and share your experience, discoveries and research with 

the strong geology environment in Norway. 

 

T11. Geologiske fluider / Geological fluids  

Forståelsen av meteoriske, sedimentære, magmatiske og metamorfe fluidsystemer har blitt stadig 
større. Fordelingen av disse og vekselvirkningen med hverandre og med vertsbergartene kan nå en 
høy grad av kompleksitet. Vi inviterer deg til å bidra til i en flerfaglig sesjon, som tar for seg 
geofluidsystemer på alle nivå, deres opprinnelse, deres geologiske, geofysiske, kjemiske og biologiske 
utrykk, havbunnsfenomener, karstifisering, hydrotermale systemer, salt, malm- og mineralsystemer, 
vekselvirkning med hydrokarbonsystemer, gasshydrater, hydrogen, fluidmigrasjon og geotermisk 
energi.  

The understanding of meteoric, basinal, magmatic and metamorphic fluid systems is steadily 
increasing. Their distribution and the interactions between the fluid types themselves and with their 
host rocks can be of high complexity. We invite you to contribute to a multidisciplinary session 
dealing with expressions of geofluid systems on all scales, addressing their origin, their geological, 
geophysical, chemical and biological expressions, seabed features, karstification, hydrothermal 
systems, salt, ore and mineral systems, interaction with hydrocarbon systems, gas hydrates, 
hydrogen, migration of fluids and geothermal energy. 

 

T12. Geovitenskap, infrastruktur og miljø / Geoscience, infrastructure and environment 

Denne sesjonen tar for seg et vidt spekter av geovitenskapelige anvendelser som adresserer 
infrastruktur og miljø. Vi inviterer deg som vil bidra med bakgrunn i bergartsfysikk og 
ingeniørgeofysikk og -geologi, og vi ønsker å gjøre dette til en interdisiplinær møteplass for 
akademia, industri og offentlig forvaltning. Tema kan være relatert til grunnvann, radon, 
karbonfangst, deponering av gruveavfall og farlig uorganisk avfall, håndtering og deponering av 
radioaktivt avfall, og aspekter relatert til landskapsforandring og infrastruktur, dypforvitring, 
tunnelbygging osv.  

This session aims on a wide range of geoscientific applications addressing infrastructure and 
environment. We welcome contributions from rock physics and engineering geophysics/geology, 
aiming to make this a cross-disciplinary meeting place for academia, industry, and government. 
Themes include ground water, radon, carbon capture and sequestration, storage of mine waste and 
hazardous inorganic waste, management and storage of nuclear waste, aspects related to landscape 
changes and infrastructure development, deep weathering, tunnel construction, and more. 

 

 



T13. Digital geology 

Bruken av digital teknologi i vitenskapen og innen petroleumsindustrien øker raskt. I stadig økende 

fart lagres nå data, applikasjoner og arbeidsmetoder i skyløsninger. Dette resulterer i at eksisterende 

teknologier blir utdaterte, men også til situasjoner hvor opprinnelige teknologier fortsatt 

vedlikeholdes og brukes daglig ved siden av moderne teknologier. I denne sesjonen er vi på jakt etter 

eksempler på moderne digitale teknologier og tilhørende applikasjoner både fra geovitenskapelige 

institusjoner og fra petroleumsindustrien. For eksempel, spennende applikasjoner innen 

maskinlæring, og eksempler på automatisering av tradisjonelle arbeidsmetoder som også 

demonstrerer hvordan vi effektivt og integrert kan utnytte de nye verktøyene og tilhørende data. 

Digital technologies and their use in the earth sciences and the petroleum industry is expanding 

rapidly. Increasingly, data, applications and workflows are now stored using cloud solutions. This 

results in existing technologies becoming obsolete, but also in situations where legacy technologies 

exist and are in daily use side-by-side with modern ones.  In this session, we are looking for examples 

of modern digital technologies and their application in the broader earth sciences and in the 

petroleum industry. For instance, exciting applications of machine learning, examples of 

automatization of traditional workflows, but also demonstrations of how we can manage the new 

tools and the underlying data in an efficient way through integrated workflows. 

 

T14. Geologi i grenseland / Geoscience outreach 
 
Dette er en spennende sesjon med nyskapende geologi. Her har vi fagfelt som ikke føyer seg inn i 
rekken av de klassiske disipliner. Det være seg geologiske tema med fokus på popularisering, 
undervisning, turisme, landskapsforvaltning, samfunnsplanlegging eller næringsutvikling. 
 
Geoscience for everyone cutting across traditional boundaries. In this exciting session we are 
assembling geoscience relevant for outreach, schools, books/magazines/social media, tourism, 
societal planning, and landscape cultivation. 
 

 

 


