TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING

har herved gleden av å innby til årets Julemøte
onsdag 7. desember 2016 kl. 19.00
på Fakultet for teknologi, NTNU – Ingeniørutdanningsbygget på Kalvskinnet,
Gunnerus gate 1 (Se kart og parkeringsinfo på neste side)

Prosjektet Mineralressurser i Arktis har vært basert på samarbeid mellom de nasjonale geologiske
undersøkelsene med ansvar for landområdene i Arktis (definert som nord for 60⁰N), d.v.s. Alaska, Canadas
nordlige provinser, Grønland, Island, Norge, Sverige, Finland og Russland. NGU har koordinert prosjektet,
som ble støttet av Utenriksdepartementet. Prosjektet har hatt fokus på de største forekomster av metaller og
diamanter, d.v.s. råstofftypene med høyeste verdi. Tidligere samarbeidsprosjekter har ført til
kartsammenstillinger av berggrunnsgeologi og gravimetriske og magnetiske data i tilsvarende område.
Foredraget er todelt, først en kortfattet gjennomgang av begrunnelsene for prioritering av slike satsinger på
kunnskap om mineralpotensial i Arktis, og deretter en gjennomgang av de viktigste resultater fra prosjektet.
Rognvald Boyd har Ph. D. i geologi fra Universitetet i Aberdeen (1972) og var engasjert ved NGU 1972-74 og
ansatt fra 1976 frem til han nylig gikk av (som 70-åring). 1972-74 var han ansatt i et britisk industrimineralfirma.
Både som dr. grad. student og ved NGU frem til 1989 studerte han bergartskomplekser som har potensial for
forekomster av nikkel, kobber og platinametaller. Han hadde også ansvar for produksjon av 1:50 000
berggrunnskart over omkringliggende områder. Senere fikk han div. leder roller og deltok i flere internasjonale
prosjekter, både bistandsprosjekter (Litauen og Mosambik) og internasjonale samarbeidsprosjekter (Barents
Økogeokjemi og Mineralressurser i Arktis).

Det serveres gløgg og spekemat. Av drikke til maten tilbys øl med/uten alkohol, mineralvann eller
Jonsvann og Akevitt. Fotskatt 100 kr.
Av hensyn til serveringen ønskes påmelding innen mandag den 5. desember kl.12.00 under «påmelding» på
http://tpfinfo.no/ , med E-post til styret@tpfinfo.no eller til telefon 977 58 200

Kart:

P

Gunnerus gt. 1

P
P

Bilparkering:
Offentlig parkering på parkeringsplass og i parkeringskjeller på Leüthenhaven, i
Kalvskinnsgata og noen plasser i E. C. Dahls gate (alle avmerket med blått på kartet).
Parkering også mulig etter kl.16 på NTNU Vitenskapsmuseet (merket gulbrunt på kartet)
Buss:
Nærmeste holdeplasser er «Prinsen kinosenter» og «Prinsens gate» (Prinsenkrysset)

Rød pil på kartet peker på inngangsdøra til møtelokalet.
Hvis ytterdøra er stengt, ring 90 70 80 30 for å bli sluppet inn.
Se også foreningens webside http://tpfinfo.no/ for informasjon om møter mm.

