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Innledning 
Geobank er Oljedirektoratets (OD) lager for geologisk prøvemateriale. Dette kan være fysiske prøver 
fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel, for eksempel borekaks, kjerner og oljeprøver. Det er 
mulig å søke om uttak fra ODs geologiske prøvemateriale. Dette er regulert i ressursforskriften § 37. 
ODs geologiske prøvemateriale skal bidra til at det kan gjøres vitenskapelige og faglige studier av 
undergrunnen på norsk kontinentalsokkel. Geologisk prøvemateriale er en begrenset ressurs som må 
forvaltes slik at det kommer fellesskapet til gode på beste måte. For mer informasjon om Geobank se 
Geobank - Oljedirektoratet (npd.no). 
 
Formålet med veilederen er å redegjøre for hvordan det kan gis tilgang til uttak fra geologisk 
prøvemateriale fra Geobank og hva kriteriene for slik tilgang er.  

Regelverk 
Rettighetshaver er forpliktet til å samle inn borekaks, kjerner og oljeprøver og å sende disse til OD. 
Dette følger av ressursforskriften § 16 og § 29. Slikt materiale er ved innsendelse til OD underlagt 
taushetsplikt etter petroleumsforskriften § 85 tredje ledd i to år fra det tidspunkt materialet ble 
tilgjengelig for eier av dataene. Materialet kan frigis når taushetsplikten utløper.  
 
Tilgang til geologisk prøvemateriale kan etter søknad innvilges med hjemmel i ressursforskriften        
§ 37: 
 

§ 37. Uttak fra Oljedirektoratets geologiske prøvemateriale 
Oljedirektoratet kan, etter søknad, gi rett til uttak av sitt geologiske prøvemateriale fra 

Oljedirektoratets geologiske prøvemateriale.  
 
Den som får utlevert geologisk prøvemateriale skal, innen seks måneder etter uttak, 

sende Oljedirektoratet fullstendig sluttrapport og analyseresultater fra alle studier, samt ett 
sett produserte tynnslip, mikropaleontologiske og palynologiske preparater. 

Hva kan det søkes om uttak av? 
Det kan søkes om uttak av ODs geologiske prøvemateriale fra borehull i form av borekaks, kjerner og 
oljeprøver. Prøvematerialet er tilgjengelig for uttak når taushetspliktens lengde på to år er utløpt. En 
oversikt over hvilket materiale som er tilgjengelig for uttak finnes på ODs Faktasider.  
 
Standard prøvemengde som utleveres er maksimalt 20 gram av borekaks- eller kjerneprøver. 
Oljeprøver består av opptil to milliliter. Unntaksvis kan større mengde utleveres dersom OD har mye 
prøvemateriale, for eksempel dersom søker har behov for mer uvasket borekaks. 

Hvem kan søke om uttak? 
Personer tilknyttet oljeselskap, oljeserviceselskap eller en akademisk utdanningsinstitusjon kan søke 
om uttak av geologisk prøvemateriale dersom det skal gjøres faglige studier knyttet til undergrunnen 
på norsk kontinentalsokkel. Søknader fra en akademisk utdanningsinstitusjon må signeres av en 
vitenskapelig ansatt eller en PhD kandidat. Søknader fra en utenlandsk akademisk 
utdanningsinstitusjon må signeres av en vitenskapelig ansatt. 

https://www.npd.no/fakta/geologi/geobank/
https://factpages.npd.no/nb-no/wellbore
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Innhold i søknaden 
Søknad om uttak av geologisk prøvemateriale sendes OD på standardisert skjema. Det skal i 
søknaden gis opplysninger om søker, stilling, institusjon, en redegjørelse for den planlagte studien, 
herunder hvilke problemstillinger som skal undersøkes og hvilke analyser som skal gjennomføres. 
Ønsket prøvemengde må angis.  

ODs vurdering av søknaden - kriterier 
Søknader om uttak av geologisk prøvemateriale vurderes av en faglig sammensatt 
«Frigivningskomité» i OD, bestående av geologer og representanter fra Geobank. Andre fagmiljøer 
trekkes inn ved behov. 
 
OD legger følgende kriterier til grunn i sin vurdering av søknaden: 

• Prosjektets/studiens relevans for norsk sokkel 
• Omfanget av omsøkt materiale   
• Mengde tilgjengelig materiale i Geobank 
• Hvorvidt søker har tilgang til materialet på annen måte, for eksempel som rettighetshaver i 

den tillatelsen som har boret brønnen 

Uttak av materiale etter innvilget søknad 
Uttak av borekaks- og kjerneprøver skal foretas av kvalifisert personell etter avtale med Geobank. 
Søker må selv sørge for kvalifisert personell. Uttak av oljeprøver blir pakket av Geobank og må hentes 
i ODs resepsjon. 

Innlevering av sluttrapport m.m. 
Ved uttak fra ODs geologiske prøvemateriale skal den som får utlevert materiale innen seks måneder 
etter uttak, sende OD en fullstendig sluttrapport, med analyseresultater. I tillegg skal det innleveres 
tynnslip, mikropalentologiske og palynologiske preparater fra alle studier som inkluderer produksjon 
av slike preparater.  

Klageadgang  
Vedtak om avslag på uttak av geologisk prøvemateriale kan påklages i medhold av forvaltningsloven 
§ 28 første ledd. Klage fremsettes til OD innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.  
 
 
 
 
 
 
 

https://samplereleaserequest.npd.no/phaseandprocess/samplereleaserequest/web
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