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I trias var Nord-Europa og Norge en del av

kjempekontinentet Pangea, avgrenset i nord av

Borealhavet der Svalbard og Barentshavet er i dag,

mens en havarm strakk seg sørover mellom nåvær-

ende Norge og Grønland. I Nordsjøen var det tørt

land der det først var ørkenforhold, seinere brede

elvesletter. Elvesandsteiner fra denne tiden er i våre

dager rike oljereservoarer. Dyre- og plantelivet fikk

andre betingelser og ny utvikling i trias etter

masseutslettelsen på overgangen mellom perm

og trias.

Fra ørken til elveslette – fra land til hav
TRIAS; 252–201 MILLIONER ÅR

Blanknuten på østre Edgeøya viser store deler av triaslagrekka. Sjøklippen er

Vikinghøgdformasjonen med toppen av undertriaslagrekka. Det svarte båndet

midt i bildet er den organisk rike Botneheiformasjonen. Over denne ligger

lagrekka fra øvre trias som nederst har rødlige oksiderte siderittknoller i skifer

og danner Tschermakfjellformasjonen. Resten av fjellet, med en 30 m mektig

sandstein i midten, er De Geerdalsformasjonen som er en deltaavsetning med

gode reservoaregenskaper. Edgeøya er et viktig referanseområde for oljeleting

i Barentshavet. (Foto: A. Mørk)
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Trias

Innledning

Norge var hovedsakelig fastland i trias, unntatt lengst i nord. Det varme klimaet som

hersket i permtiden, fortsatte inn i trias, men de store platebevegelsene førte til gradvis

fuktigere forhold og endrete livsbetingelser for livet på jorda.

Oppsprekkingen av Pangea i trias var begynnelsen på slutten for det siste store kjempekontinentet på
jorda, der jordas landmasser var samlet i ett stort kontinent. Dette kapitlet handler om hvordan
kontinentoppsprekkingen og tilhørende jordskorpebevegelser berørte den geologiske utviklingen i

Norge og på norsk sokkel, både direkte og indirekte.

I Nordsjøen og Norskehavet fortsatte jordskorpebevegelsene som hadde startet i seinperm inn i tidligtrias.
Jordskorpestrekkingen og dannelsen av riftbassenger mellom Norge og Grønland forsøkte å splitte Pangea
langs en svakhetssone, der det gamle Iapetushavet var blitt lukket i slutten av silur under dannelsen av den
kaledonske fjellkjeden. Nordsjøen og Norskehavet var for en stor del landområder i trias, akkurat som i
perm, men riftbevegelsene førte til at det nordlige Borealhavet trengte langt sørover på midtnorsk sokkel .

I tidligtrias var klimaet fortsatt varmt og tørt, men mot slutten av trias ble det gradvis
fuktigere forhold. Det varme klimaet førte til sterk kjemisk forvitring og oksidasjon
på land, og i bassenger på landjorda og i havet ble det avsatt grus, sand og rød-
farget slam, sedimenter som er vesensforskjellige fra dagens avsetninger på land
og i havet utenfor Norge.

Livet utviklet seg videre etter den katastrofale masseutslettelsen ved slutten av
permtiden. Mens noen av de første dinosaurene ruslet omkring i Nordsjølandet, var
fiske- og svaneøgler rådende i Borealhavet i nord.

TRIAS

252–201 millioner år

Kontinentet Pangea begynte å sprekke opp i begynnelsen av trias.

Tethyshavet åpnet seg vestover fra nåværende Midtøsten og skilte på ny Europa fra Afrika.

Riftbassenger og lavlandsområder ble dannet i Nordvest-Europa og mellom Norge og Grønland.

Pangea var lengst mot nord avgrenset av datidens verdenshav,

Panthalassa, forløperen til Stillehavet.
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Rekonstruksjon av kontinentenes

plassering for 250 millioner år

siden, i tidligtrias. Brunt er konti-

nentområder, lys blå er kontinental-

sokler og mørk blå er oseanskorpe.

(Illustrasjon: R. Blakey)

(Illustrasjon: R.W.Williams)

Tidligtrias platerekonstruksjon.

Norges posisjon i gult.

(Illustrasjon: R. Blakey)
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vegetasjon i landområdene, økt kjemisk forvitring og
økende mengde leirmineraler og kvartssand som ble
ført ut i sedimentasjonsbassengene.

De første dinosaurer og pattedyr
En rekke livsformer døde plutselig ut i slutten av perm
(se kapittel 8). Den permiske masseutslettelsen ble i
trias etterfulgt av en gradvis utvikling av en rekke nye
arter som fylte ledige økologiske nisjer. Artsrikdommen
i havet økte raskt. Opprullete blekkspruter, ammonoi-
der, og muslinger ble dominerende dyreformer ved
siden av fisk, foruten en rekke organismer som bare
har etterlatt seg grave- og krypespor. Noen få arter av
armføttingene, brachiopodene, overlevde inn i trias.
De gamle koralltypene døde ut ved slutten av perm og
ble erstattet av nye former for koraller.

Landdyrene gjennomgikk også en rivende utvikling
i løpet av trias. Amfibiene, som frosk, padder og
salamandere, ble avløst av krypdyr og reptiler, som
de mest fremtredende landdyrene i begynnelsen av
trias. De første fossile levninger av krokodiller og
skilpadder er funnet i sedimentære bergarter fra
trias. Mot slutten av trias dukket de første dinosau-
rene og de første pattedyrene opp. Dinosaurene var i
motsetning til de andre krypdyrene kjennetegnet
ved en oppreist gange. Dinosaurene ble de domine-
rende landdyrene på jorda i siste delen av trias og
utviklet seg i en rekke arter, både planteetere og rov-

dyr. Pattedyrene har, som dinosaurene, aner fra
krypdyr fra før trias. De var små uanselige dyr med
form og størrelse som spissmus og levde i tett vege-
tasjon, godt skjult for kjøttetende dinosaurer og øgler.
Det er fra disse små puslete pattedyrene i trias vi
mennesker og alle andre pattedyr nedstammer!
Flygeøglene, pterosaurene, erobret luftrommet i
løpet av trias. I havet dukket fiskeøglene, ichthyo-
saurer, opp. De delfinlignende øglene kunne bli opp
mot ni meter lange og var havets herskere sammen
med svaneøglene, plesiosaurene. Disse flygende og
svømmende krypdyrene utviklet seg videre i jura, da
de ble enda mer vanlige enn i trias. Knokler av fis-
keøgler og svaneøgler er vanlige i slamsteinslag fra
trias og jura på Svalbard (se kapittel 12).

Vegetasjonen i trias besto hovedsakelig av karspore-
planter, det vil si bregner, kråkefotplanter og snelle-
planter, og nakenfrøete planter (gymnospermer), så som
frøbregner, bartrær (koniferer), tre og buskformete
cycadofytter (benettitter og cycadéer) og ginkgofytter.
Disse plantene vokste også i Fastlands-Norge, som vi
kan se av en rik flora av fossile sporer og pollen i lag-
rekkene på kontinentalsokkelen og på Svalbard.

Nytt land og nye bassenger
Den triasiske lagrekken på kontinentalsokkelen i sør
og nordover mot Svalbard er svært variert. I den
nordlige delen av Nordsjøområdet var det landfor-

Norge befant seg i begynnelsen av trias i den subtro-
piske sonen mellom 25 og 35 breddegrader nord for
ekvator. Den årlige klimavekslingen var kjennetegnet av
en kort nedbørssesong med kraftige regnskyll, etterfulgt
av lengre tids hete og tørke, særlig
i lavlandsområdene.
Planter og busker
vokste langsmed
vassdragene,
mens planter
spirte fram i
resten av lavlan-
det i nedbørsperio-
der, slik vi ser det i strøk
på tilsvarende breddegrader i
dag. Mesteparten av året var Nordsjølandet og landet
mellom Norge og Grønland glovarme og ytterst ugjest-
milde strøk. I høyere strøk i Nordvest-Europa var det

trolig mer regn og et mer permanent vegetasjonsdekke.
Pangeaplaten beveget seg nordover gjennom trias.
Oppdelingen av Pangea og dannelsen av Tethyshavet
lenger sør førte etter hvert til endringer i det globale

sirkulasjonsmønsteret og til en endring i
det globale klimaet. Fuktige luft-

masser trengte lenger inn på
kontinentplatene og førte
til at den tørre klima-
sonen som hadde så
stor utbredelse gjennom
perm, ble brutt opp og

redusert i omfang.
Mot slutten av trias kom Norge

og Nord-Vest Europa inn i den temper-
erte klimasonen. Klimaet ble fuktigere, selv om det
fortsatt var godt og varmt, også i nærområdene til
Borealhavet i nord. Klimaendringen førte til tettere
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Tørt land og nye livsformer

Klimaet var gjennom mesteparten av trias varmt og tørt over store

deler av jordkloden. I trias oppstod det mange nye livsformer etter den

store masseutslettelsen ved slutten av permtiden.

Fossiler fra trias på Svalbard. A. Kjeve

av fisk, Saurichthys, fra Vikinghøgd-

formasjonen, Stensiøfjellet, Spits-

bergen. Lengde 15 centimeter. B.

Ryggrad av fiskeøgle (ichtyosaur) fra

Vikinghøgdformasjonen, Sassen-

dalen, Spitsbergen. Lengde 16 centi-

meter. C. Langsnutet amfibiumskalle,

Aphaneramma rostratum, fra Viking-

høgdformasjonen, Stensiøfjellet,

Spitsbergen. Lengde 26 centimeter.

D. Ammonoiden Amphipopanoceras
cf. medium, fra Botneheiformasjonen,

Wallenbergfjellet, Spitsbergen. Her er

det ytre skallet fjernet slik at en ser

kammerveggene som består av

fosfat og kamrene som er fylt med

kalsitt. Diameter 2,3 centimeter. E.

Samme ammonoiden som over, men

her er kalsitten i kamrene etset bort

slik at bare kammerveggene står

igjen.

(Foto: A–C: H.A. Nakrem;

Foto: D–E:W.Weitschat)

Rekonstruksjon av klimasoner i

trias. Norge lå først i den tørre

klimasonen nord for ekvator, men

kom etter hvert inn i den varme

tempererte sone.

(Figur modifisert fra C. Scotese)
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(Med tillatelse fra NHM, UiO.
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hold gjennom hele trias. Nordsjølandet var omkran-
set av åser og lave fjell i Fastlands-Norge, på de bri-
tiske øyene, Grønland og i Sentral-Europa. Sand-,
grus- og slamavsetninger som ble avsatt fra høgde-
dragene, kjennetegner lagrekken i Nordsjøen.

Området mellom Norge og Grønland var i perioder
en langstrakt havbukt fra nord, og marine slam-
avsetninger er derfor vanlige i triaslagrekken både i
Norskehavet og Barentshavet. I Norskehavet ble det
i mellomtrias en overgang til lagdelte sand- og slam-
avsetninger avsatt på elvesletter, slik som i Nord-
sjøen, mens avsetningen av marint slam fortsatte i
Barentshavet og på Svalbard. Ved overgangen til
seintrias ble Norskehavet på nytt et grunnhav, og
den seintriasiske lagrekken består nederst av marine
slamavsetninger og saltavleringer. Disse overleires av
tykke slamlag avsatt i en stor innsjø. Helt sist i trias-
perioden, nor og karn, var store deler av norsk kon-
tinentalsokkel fra sør til nord tørt land med elve-
avsetninger, mens marine sand- og slamavsetninger
fortsatte å prege de vestlige delene av Barentshavet
og på Svalbard også i denne perioden.

Sedimentære bergarter fra trias er i Norge kun bevart
på sokkelen utenfor dagens kystlinje og på Svalbard.
Enkelte diabasganger på Vestlandet kan ha blitt dan-
net i forbindelse med oppsprekningene i trias.

Erosjonsområder
Alluviale vifter – sand og konglomerat
Elvesletter – slam og sand
Innsjøavsatt slam

Tidligtrias Mellomtrias

Seintrias Seineste trias

Avsetningsmiljø:

Strand og grunnmarin sand
Marint slam
Dyp sokkel - organisk rikt slam
Kalkavsetninger

Nordsjøen Midtnorsk sokkel SvalbardBarentshavet
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Avsetningsmiljø:

ØVERST TIL VENSTRE: Geografi og viktigste sedimenttyper i Nordvest-

Europa gjennom trias. Mesteparten av Nordvest-Europa og Grønland

var landområder på samme litosfæreplate og tilhørte kjempekontinentet

Pangea. Havvann oversvømte i perioder deler av landområdet som svære

havbukter i nord og sørøst. Sammensatt fra Millennium Atlas, Müller m.fl.

og A. Mørk)

Stratigrafiske søyler av triaslagrekken i ulike områder på

kontinentalsokkelen og på Svalbard. Navnene på figuren angir geolog-

iske grupper (loddrett) og formasjoner. Perioden domineres av elveslette-,

sand- og slamavsetninger i sør og i Norskehavet, mens i Barentshavet og

på Svalbard inneholder lagserien tykke marine slamsteiner.

Hode av en kortsnutet temnospondyl amfibie – Lyrocephaliscus euri –
fra tidligtrias på Svalbard. Kraniet ble preparert ut av en kalkkonkresjon

ved behandling med maursyre. Det fosfatholdige beinmaterialet løses

ikke opp av syren og blir dermed stående igjen. Knoklene stabiliseres

fortløpende i prosessen med forskjellige plast- og limmaterialer. Lengden på

fossilet er 15 centimeter. (Foto: H.A. Nakrem)
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formområde ved de nåværende Shetlandsøyene i
vest, og i øst av den store Øygardsforkastningen som
følger kysten utenfor Vestlandet.

I begynnelsen av trias var bassengene atskilte, mens
de mot slutten av trias sank inn og dannet en
sammenhengende bred elveslette. Stein, grus, sand
og slam ble avsatt i bassengene, avsetninger som sei-
nere skulle bli viktige oljereservoarer.

Trias – den tredelte lagrekken i Nordvest-Europa
Triaslagrekken på sørsiden av Midtnordsjøhøgda er
delt i tre hoveddeler. Først ble det avsatt tykke sand-
og slamlag på elvesletter, i innsjøer og grunne hav-
områder. Disse avsetningene kalles Buntsandstein og
Buntslamstein. I mellomtrias førte innsynking til at
elveslettene ble oversvømt av et grunnhav. I grunn-
havet ble det avsatt kalkslam rikt på muslingskall
og tynne saltlag. Disse lagene er kjent som
Muschelkalk. I seintrias ble området på nytt tørt
land, men med periodevise oversvømmelser av
havet. Fra denne perioden finner vi sand- og slam-
steiner som veksler med saltlag. De kalles gjerne
Keupersaltet. Tredelingen gav opphav til navnet trias
(”tredelt”). Elver som rant gjennom området på sør-
siden av Midtnordsjøhøgda, munnet ut i en hav-
bukt som strakte seg nordvestover mot Danmark og
Tyskland fra Tethyshavet i Sørøst-Europa. Havbukta
fulgte en markert forkastningssone, Sorgenfrei–
Tornquist-sonen, et viktig geologisk grenseskille i
Europa (se kapitlene 4 og 9). På de britiske øyene er
lagrekken fra trias lett kjennelig som sterkt rødfargete
sandsteiner, slamsteiner og konglomerater. På grunn
av fargen har disse sandsteinene, sammen med tilsva-
rende røde sandsteiner fra perm blitt kalt "den nye
røde sandsteinen" (New Red Sandstone), i motsetning
til "den gamle røde sandsteinen" (Old Red Sandstone)
fra devontiden.

Et ugjestmildt land under bunnen av Nordsjøen
Utviklingen i det nordlige Nordsjøområdet, nord for
Midtnordsjøhøgda, skiller seg fra utviklingen i sør.
Dette området var et landområde gjennom trias og
omtales i dette avsnittet bare som Nordsjølandet.
Store deler av det gamle Nordsjølandet ligger innenfor
norsk territorium. Den nordlige grensen lå i området
vest for dagens Sunnmøre.

Et vannskille tvers over Nordsjølandet avgrenset i tid-
ligtrias elver som rant sørøstover mot Tethyshavet fra
elver som rant nordover mot Borealhavet. Det tørre og

Nordsjøområdet var i perm blitt delt i det sørlige og
nordlige permbassenget av en langstrakt høgde som
gikk fra vest mot øst (se kapittel 9). Ryggens fulle
navn er Midtnordsjø–Ringkøbing–Fyn-høgda, for
enkelthets skyld her kalt Midtnordsjøhøgda. De to
permbassengene ble fylt med tykke saltlag i slutten
av permtiden. Området sør for Midtnordsjøhøgda
utviklet seg til et stort sammenhengende basseng i
løpet av trias. Bassenget var mest kontinentalt, men
til tider også grunnmarint. Dette bassenget sank
jevnt inn gjennom trias, uten store forkastningsbe-
vegelser. Nord for Midtnordsjøhøgda, derimot, fort-
satte jordskorpestrekkingen som begynte i slutten av
perm inn i tidligtrias.

De fleste triasforkastningene i det nordlige
Nordsjøområdet har en retning omtrent nord-sør.
Oppsprekningsretningen er meget godt synlig i de
ytre kyststrøkene på Vestlandet. Forkastningsblokker
sank inn og dannet bassenger som ble fylt inn med
sedimenter, mens blokker som ble hevet, ble ero-
dert. Bassengene var ofte halvgrabener, med én
dominerende hovedforkastning langs den ene siden,
20-30 kilometer brede og mange titalls kilometer
lange. Forkastningsblokkene fremtrer tydelig på seis-
miske profiler fra Nordsjøen. En rekke slike bas-
senger og høgder dannet til sammen en opptil fire
hundre kilometer bred riftdal mellom Norge og
Storbritannia. Riftdalen var avgrenset av et platt-
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Nordsjølandet

Store deler av Nordsjøområdet var land gjennom mesteparten av trias. Den sørlige delen

av Nordsjøområdet var til tider en havbukt, mens den nordlige delen besto av flere

mindre, kontinentale riftbassenger.
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Avsetningsmiljø:

Erosjonsområder
Elvesletter – sandstein og slamstein
Innsjøavsatt slam
Alluviale vifter – sand og konglomerat

Under dannelsen av riftbassenger i

Nordsjøen i trias og jura, ble berg-

grunnen i ytre strøk av Vestlandet

gjennomsatt av nord-sørgående

sprekker, slik som her på Hisarøy i

Gulen. Spenninger i jordskorpen

førte til at den granittiske grunn-

fjellsbergarten revnet i en rekke

sprekker og spalter. Bildet er tatt

fra nord mot sør.

(Foto: T. Walman)

”DEN NYE RØDE SANDSTEINEN”

”Den nye røde sandsteinen” (New Red Sandstone) er en fellesbetegnelse på røde sedimentlag
fra perm og trias, til forskjell fra ”den gamle røde sandsteinen” fra devon. Betegnelsen er opp-
rinnelig britisk, og brukes i hovedsak om de røde triaslagene som ligger under svarte slam-
steiner fra jura i store deler av Midt-England. ”Den nye røde sandsteinen” er imidlertid et
nokså omtrentlig begrep. Triaslagrekken i England består riktignok for det meste av røde
sandsteiner, men sandsteinene veksler med lag av salt og gips, og de øvre lagene består av
rød slamstein.

Langs kysten av Devon i Sørvest-England er ”den nye røde sandsteinen” blottlagt i fargespra-
kende, røde kystklipper. Denne kyststripen er en attraksjon på grunn av de fargerike fjellforma-
sjonene. Triasavsetningene i England er helt like dem en finner i undergrunnen på norsk
sokkel. Avsetningene dekket trolig deler av det norske fastlandet, før disse ble erodert og
transportert ut på sokkelen gjennom jura.

”Den nye røde sandsteinen” har vært brukt som byggestein på de britiske øyer i århundrer.
Sandsteinen er motstandsdyktig mot forvitring. Fasader og portaler av rød sandstein med
skrålagning i ulike retninger pryder mange av byene og landsbyene i Midt-England.

Sandsteinen på bildet er en bygge-

stein som heter Red St. Bees. Den er

fra Birkhams Quarry i Locharbriggs,

Sørvest-England. (Foto: Stancliffe

Stone Company Ltd)

Geografi og avsetningsmiljø i

Nordsjø-området i tidlig- og sein-

trias. Elvesletter og periodiske inn-

sjøer dekket Nordsjø-området på

denne tiden. (Figur modifisert fra

Millennium Atlas)
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Som også nevnt i kapittel 9, førte vekten og trykket fra
triaslagene til at de tykke permiske saltlagene i den sent-
rale og sørlige delen av Nordsjøen begynte å bevege seg.
Saltet ble presset langsomt oppover i de flere hundre
meter tykke lagene fra tidlig- og mellomtrias som pute-
og søylelignende saltstrukturer. Terrengoverflaten sank
inn der saltet i undergrunnen forsvant, mens salt treng-
te opp til overflaten andre steder og dannet ”vegger”
som styrte elveløpene. Flere hundre meter tykke lagpak-
ker med slamstein i Smith Bankformasjonen ble dannet
av slam som elvene brakte inn i søkkene som oppsto på
grunn av saltbevegelsene. Saltet fortsatte å trenge seg
oppover i lagrekken også i jura. Saltputene og saltsøy-
lene danner enkelte steder feller for oljeførende lag.

Sandørken
Klimaet var særlig tørt i midtre trias. En sandørken
dekket en tid hele Nordsjølandet og store deler av land-
områdene i det nordvesteuropeiske lavlandet. Vind blås-
te sand opp i store sanddyner, lik dem vi finner i Sahara
i dag. Vindtransportert sand er kjennetegnet ved at
sandkornene er godt rundete, ensartete i størrelse og
med polerte overflater. Slik sand kalles flygesand. Flyge-
sanden ble bevart fordi bassengene sank inn slik at
grunnvannet steg opp i sanddynene og hindret videre
sandflukt. Lomviformasjonen i den nordlige delen av
Nordsjøen ble dannet som sanddyner iblandet elvesand.
Ørkensandsteinen er påvist i flere borehull i Nordsjøen.
Det er ganske underlig at flygesand kommer opp på
dekket av en borerigg langt til havs, sand som stammer
fra en 240 millioner år gammel ørken som ligger
begravd 3–4 kilometer under havbunnen, der det i
dag er 300–400 meters vanndyp!

Den store elvesletten
En elveslette strakte seg utover store deler av
Nordsjølandet i seintrias. Akkurat som i tidligtrias rant
noen elver mot Borealhavet i nord, mens andre rant
sørover mot det store innlandsbassenget på nordsiden
av Midtnordsjøhøgda, der vannet fordampet og etterlot
seg enorme mengder gjørme. Noen elver munnet ut i
grunne bukter av Tethyshavet i det dansknorske bas-
senget i sørøst. Dette bassenget hadde utviklet seg
omtrent i samme området som det nordlige perm-
bassenget og kom til å bli et viktig sedimentasjons-
basseng gjennom hele mesozoikum.

Ulike typer elver oppsto på grunn av variasjoner i ned-
børsforholdene, mengden av sand, silt og leirslam som
elvene førte med seg, og hvor raskt bassengene sank
inn. Under kraftige skybrudd gikk elvene over sine

varme klimaet i trias gjorde at elveleiene bare hadde
periodevis vannføring. Ved kraftige regnskyll oppstod
det frådende elver som kunne transportere enorme
sedimentmengder.

Lengst i sør mot Midtnordsjøhøgda rant elvene inn i
et lavlandsområde der vannet fordampet i den sterke
heten, og slam ble avsatt i en flere hundre meter tykk
lagpakke sammen med tynne kalk- og saltlag. Disse
lagene tilhører Smith Bankformasjonen. På sidene av
dette bassenget ble det avsatt blokker, stein, grus og
sand fra elver i flom. Disse lagene kalles Skagerrak-
formasjonen. Noen bassenger i sørøst mot dagens
Skagerrak hadde i løpet av mellomtrias forbindelse med
havarmen fra Tethys. Mot slutten av trias ble flere av
bassengene fylt helt opp med sand.

Den nordligste delen av Nordsjølandet bestod i tidlig-
til mellomtrias av parallelle, nord-sørgående riftbasseng-
er der steinblokker, grus og sand ble avsatt langs forkast-
ningsskrentene. I midten av forsenkningene dannet det
seg innsjøer i nedbørsrike perioder. Innsjøene tørket inn
i tørre perioder og etterlot seg gjørmefylte lavlandsom-
råder. Enkelte steder lå tynne saltlag over den inntørke-
de innsjøbunnen. Vind virvlet opp tørrlagte sedimenter
i kraftige sand- og støvstormer. Lignende periodiske
innsjøer finnes i dag i forsenkninger i tørre og glovarme
strøk av jordkloden, for eksempel i vestlige Utah og
Nevada og sørlige California, slik som i den kjente
Death Valley. De finkornige avsetningene fra basseng-
ene i Nordsjølandet går under navnene Teist- og Alke-
formasjonene, mens den konglomeratiske Skagerrak-
formasjonen er knyttet til kantene av bassengene.
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Borkjerner fra Alkeformasjonen i

brønn 34/4-C-6H på Snorrefeltet i

Nordsjøen. De tynne lagene av lys

grå finkorning sandstein og mørk

grå siltstein ble avsatt under gjen-

tatte flomepisoder i et svært flom-

basseng i Nordsjølandet i seintrias.

(Foto: K.S. Lervik)

Rekonstruksjon av det nordlige Nordsjøbassenget i trias. I tidligtrias (øverst) var Nordsjølandet delt opp i en rekke min-

dre halvgrabener, mens bassenget i seintrias (nederst) var en bred elveslette. Konglomerater og grovkornige sandsteiner

ligger inntil bassengkantene, mens finkornige sandsteiner og slamsteiner preger de sentrale delene av bassengene.

En rekke forskjellige elvetyper rant på den brede elvesletta i Nordsjølandet i seintrias. Elvenes bredde, dybde, form og

retning var bestemmende for geometri og utstrekning av de sandsteinskropper som elvene etterlot seg, og dermed for

deres egenskaper som oljereservoarer i triaslagrekken.

a) b)

c) d)

e) f)

Elv og innsjø
Slam og slamstein
Jordsmonnhorisont
Sand og sandstein
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Death Valley i østlige California er

en halvgraben som er dannet ved

rifting i et ørkenstrøk, et ugjestmildt

landskap ganske likt forholdene

som var i Nordsjølandet i tidligtrias.

Elver renner inn i senkningen under

episodiske flomper-ioder, fordamper

og etterlater seg store slam- og salt-

flater. Stein-, grus- og sandvifter av-

settes langs kantene av bassenget.

(Foto: A. Nøttvedt)



bredder, skiftet stadig løp og dannet et nettverk av elve-
kanaler, samtidig som store mengder med slam ble
avsatt på flomslettene ved siden av elveløpene. Den økte
nedbøren mot slutten av trias førte til et mer stabilt
plantedekke, økt kjemisk forvitring og mer leirslam i
elvene. Vegetasjonen langs elvene ble kraftigere og for-
sterket elvevollene mot erosjon. Elvene ble brede og
meandrerende, svært lik de svingete elvene vi kjenner
fra mange elvesletter i dag.

Fossile sporer og pollen og ferskvannsalger er de vanlig-
ste fossilene i triassedimentene i Nordsjøen. Bein og
større planterester ble brutt raskt ned i det sterkt okside-
rende klimaet. En fossil knokkel av dinosauren Plateo-
saurus fra Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen viser at
planteetende dinosaurer beitet på den store elvesletten i
slutten av trias. Kjøttetende dinosaurer og øgler levde
nok også på elveslettene.

De blekrøde og gulaktige sandsteinskroppene, som ble
dannet etter at elveløpene ble fylt med sand, er vanligvis
7–10 meter tykke og opptil noen få kilometer brede.
Flomslettene langs de store elvene er bevart som røde
slamsteinslag og tynne flomlag av sand. Flomslette-
avsetningene har spor av røtter, gravespor etter mark og
biller, tørkesprekker og gamle jordlag med kalkskorper,
som ble dannet i perioder der forvitring dominerte i
forhold til avsetning og erosjon. Sandsteinene i
Lundeformasjonen har beholdt mye av sin opprinnelige
høye porøsitet og permeabilitet og er viktige reservoar-
bergarter for olje og gass, slik som i Snorrefeltet på
Tampenutstikkeren utenfor Vestlandet.

Smale elver ogmye slam
Innsynking som følge av avkjøling av jordskorpen etter
riftdannelsen i perm og tidligtrias førte til at elvesletten
i den nordlige delen av Nordsjølandet mot slutten av
trias ble til en lavlandsslette dominert av svære slamfla-
ter. Elvene som rant ut på den brede elvesletten, delte
seg opp i en rekke smale løp som spredte vann, silt og
leire utover slamsletten i nedbørsperiodene. Sand ble
avsatt i selve elvekanalene og gjenfinnes i dag som lang-
strakte, smale sandsteinskropper i røde, oksiderte slam-
steiner med gamle jordprofiler. Disse yngste avsetning-
ene fra trias er overleiret av helt tilsvarende lag av tidlig-
jura alder. Sandavsetningene som ligger øverst i den
tykke kontinentale lagrekken fra Nordsjølandet er
Statfjordformasjonen. Den er en av de viktigste reservo-
arsandsteinene i Tampenområdet (se kapittel 11).
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Borkjerner fra Lundeformasjonen,

seintrias, i brønn 34/7 A-9H på

Snorrefeltet i Nordsjøen. Bunn er

nederst til høyre. De underste vel to

meter er rødbrun flomsletteslam-

stein med kalkknoller dannet rundt

røtter og rothår. Sandsteinen over er

avsatt i et elveløp og har i undre del

bruddstykker av kalkknoller og

slamstein erodert fra lagene under.

(Foto: K.S. Lervik)

I senter av Death Valley finnes

områder der flomvann ikke kommer

inn. Her blåser vinden sand sammen

i sanddyner. Slike vakre landskap

fantes også i Nordsjølandet i trias.

(Foto: A. Nøttvedt)
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5 mm

5 mm

NORGES FØRSTE – OG VERDENS DYPESTE – DINOSAUR

Under boring etter olje på Snorrefeltet i Nordsjøen (se egen ramme), ble det i 1997 funnet en dinosaurknokkel i en bor-
kjerne. Knokkelen ligger i en rød slamstein mellom to elveavsatte sandsteiner. Dette er det første funnet av et dinosaur-
fossil på norsk territorium. I og med at funnet ble gjort i et lag 2256 meter under havbunnen og 2590 meter under havets
overflate, er det også verdens hittil dypeste funn av en dinosaur! Etter at funnet ble offentliggjort våren 2006, ble den
norske dinosauren fra Nordsjøen verdensberømt. Knokkelen stammer trolig fra et leggbein eller overarmsbein. Knokkelen
har en indre struktur der den indre marghulen er omgitt av et porøst beinvev, deretter et lag med ganske kompakt fibro-
lamellært beinvev med ”årringer” og aller ytterst et lag med radialt fibrolamellært beinvev. Det fibrolamellære beinvevet
er karakteristisk for dinosauren Plateosaurus som fra tidligere er kjent fra flere fossilfunn fra seintrias i Tyskland, Frankrike,
Sveits og på Øst-Grønland.

Plateosaurus var den første av de store planteetende dinosaurene. Den kunne bli opptil ni meter lang og veie fire tonn.
Den stod på to når den beitet i kronen på planter mange meter opp fra bakken. Dyrene vandret i flokker på det store lavlandet
i Nordvest-Europa i siste del av trias, på samme måte som de store planteetende pattedyrene på de øst-afrikanske savannene
i dag. Plateosaurus fant mat langs breddene av de store elvene og flomslettene i Nordsjølandet i nedbørssesongene.
Mange av dinosaurene omkom mens de vandret omkring på de svære, tørre slettene på leting etter mat.

Dinosauren Plateosaurus beitet på

busker og trær langs elvene på den

brede elvesletten i Nordsjølandet i

slutten av trias. (Illustrasjon modifi-

sert fra P. Bøckmann)

Dinosaurknokkelen og dens oppbygning

med marghule i midten og selve knokkel-

vevet bestående av porøst fibrolammelært

beinvev. (Foto og illustrasjon: J.H. Hurum)
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ELVER AV OLJE – SNORREFELTET Av Morten Bergan

Snorrefeltet ligger i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen, ca. 140 kilometer vest for Sogn. Feltet er et av de største oljefeltene på norsk
kontinentalsokkel, og det største feltet i Nordsjøen der oljereservoaret består av elveavsatte sandsteiner. Oljen i Snorrefeltet ble funnet av Saga Petroleum i 1979,
godkjent for utbygging i 1988 og satt i produksjon i 1992, etterfulgt av en Snorre B plattform nord på feltet i 2001.

Snorrefeltet er beregnet å inneholde 251 millioner kubikkmeter utvinnbar olje. I 2012 var det omkring 65 millioner kubikkmeter olje igjen. Feltet produserte
på sitt meste (i 2003) over 230 000 fat olje om dagen. I 2012 lå produksjonen på i underkant av 100 000 fat per dag. Olje og gass fra Snorrefeltet
transporteres i rør til Statfjordfeltet for ferdigbehandling, lagring og utskiping.

Snorrefeltet ligger på toppen av en hevet jordskorpeblokk på vestsiden av den dype Vikinggrabenen. Lagene ble skråstilt med fall mot vest i forbindelse
med riftprosessene i slutten av jura. Sandsteinene ble i tidlig kenozoikum fylt med olje som strømmet opp fra den seinjuraiske kildebergarten i Draupne-
formasjonen som var blitt begravd i Vikinggrabenen (se kapittel 12).

Reservoaret i Snorrefeltet er Lundeformasjonen fra seintrias og Statfjordformasjonen fra seineste trias og tidligste jura. De oljefylte sandsteinskroppene ble
opprinnelig avsatt som sand i ulike typer elveløp. Sandsteinskroppene varierer fra mange titalls meter til over en kilometer i bredde og fra 3–4 meter til
10–15 meter i tykkelse. Stedvis ligger kanalsandsteinene oppå hverandre i opptil 40 meter tykke lagpakker i Lundeformasjonen. Tette slamsteinslag, opptil
30–40 meter tykke, ligger mellom sandsteinene. Feltet er utbygd med en produksjonsplattform i sør og en i nord og med ett undervannsproduksjonsanlegg.
Havdypet er 300–330 meter. I tillegg til utforskingsbrønnene, er det boret noe over hundre produksjons- og gass- og vanninjeksjonsbrønner. Vann og gass
pumpes alternerende ned i injeksjonsbrønnene for å presse olje ut av produksjonsbrønnene.

Triaslagene i Nordsjøen og på midtnorsk sokkel inneholder rødbrune fossile jordsmonn, paleosols. ”Paleo” betyr gammel, og ”sol” betyr jord, eller jords-
monn. Paleosols er funnet helt tilbake fra prekambrium. De fossile jordlagene i triaslagrekken i Nordsjøen ble dannet i leirjord på flomsletter i perioder
med svært liten sedimentasjon og erosjon. Lagene er røde på grunn av finfordelt treverdig jernoksid, hematitt, dannet ved kraftig oksidasjon. Lagene har
ofte spor etter planterøtter og fine rothår, gjerne i form av kalkknoller som ble felt ut rundt røttene mens de var i live. Gravespor etter mark, biller eller
insekter er vanlig, og det samme er tørkesprekker fylt med fin vindblåst sand og silt.

Kalkknoller, calcrete, oppstår når vann som omgir planterøtter blir overmettet på kalsiumkarbonat (CaCO3), og kalk felles ut når plantene tar opp vann.
Kalkknoller dannes også ved inndamping av grunnvann eller overflatevann mettet på kalsiumkarbonat. Kalkknoller finnes vanligvis i tørre strøk med års-
nedbør omkring 500-1000 millimeter. Kalkknoller kan danne sammenhengende kalkskorper. Kalkskorper er også kjent fra seinkarbon og perm i Oslofeltet
og den sørlige delen av Nordsjøen (se kapittel 9).

Paleosols i slamsteiner i Lundeformasjonen har glatte bruddflater med glidestriper. Slike flater er typisk i jordtypen vertisols. Vertisols dannes i halvtørre
områder i den subtropiske klimasonen med kort nedbørssesong og lang tørke. Glideflatene dannes på grunn av spenninger i jordlaget når jordpartiklene
sveller når de tar opp vann i nedbørsperioder.

I jura ble klimaet vesentlig mer fuktig i Nordsjøområdet. På grunn av høyt grunnvannsspeil på delta- og kystslettene, ble det bevart mye mer organisk
plantemateriale i jordsmonnet. Paleosols fra jura er derfor mørke grå og grågrønne med forkullete planterester, mens kalkknoller mangler. Paleosols i form
av rothorisonter og kullag opptrer også i triaslag i Kobbe- og Snaddformasjonene i Barentshavet og i De Geerdalformasjonen på Svalbard.

Paleosols viser hvordan klimaet har vært på stedet der jordsmonnet ble
dannet. Typen av elveavsetninger viser hvordan vannføringen i elvene har
vært og dermed nedbørsforholdene i nedslagsfeltet. Klimaendringen mot
slutten av trias i Nord-Europa skyldtes til dels at den eruopeiske platen
beveget seg nordover, slik at områder som tidligere lå i den tørre klimaso-
nen kom inn i den fuktige klimasonen. I seintrias økte nedbøren i høyer-
eliggende strøk omkring Nordsjølandet. Elvene endret seg fra å være for-
greinete elver som gikk flomstore en sjelden gang til å bli meandrerende
elver med mer jevn vannføring. I lavlandet var det fortsatt tørt og varmt,
som vist av kalkrike røde paleosols i elveslettesedimentene. Først i begyn-
nelsen av jura økte også nedbøren i lavlandet slik at jordsmonntypen
endret seg. Endringer i innholdet av leirmineraler viser det samme møn-
steret i klimaendringen fra trias til jura i Nordsjøen.

Studier av paleosols i gamle lagrekker kan, som for triaslagrekken på
norsk sokkel, nyttes til å rekonstruere klimaet i tidligere tider. Paleosols og
deres egenskaper kan dermed gi informasjon om sammenhengene
mellom klima og landskapsutviklling, erosjon, avsetning og vegetasjons-
dekke, og også om atmosfærens innhold av oksygen og CO2.
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Tverrsnitt over ”Snorreblokken” med lag som faller mot vest (til venstre). Formasjonene er

gjennomsatt av forkastninger. På grunn av at lagene er skråstilt, ligger de eldste reservoarsand-

steinene i nordøst og de yngste i sørvest. Olje og gass fyller porerommene i sandsteinene over

olje-vann-kontakten, mens det er vann under.

Kart som viser Snorrefeltet i den nordlige Nordsjøen. Snittlinjene A-A’,

B-B’ og C-C’ er vist i egen figur. Snorre A og Snorre B er produk-

sjonsplattformer. UPS er et undervanns produksjonsanlegg.

Gamle jordsmonn, paleosols, fra Lundeformasjonen, seintrias,

Snorrefeltet i Nordsjøen. I rødbrun flomsletteslamstein inneholder

paleosols dannet i halvtørt varmt klima kalkknoller utfelt rundt

røtter (A og B), forkastninger og små runde jordklumper dannet

i et vekslende tørt og fuktig klima (B) og tørkesprekker (C).

(Foto: R. Müller)

GAMMELT JORDSMONN – PALEOSOLS
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Et salthav blir til
I seintrias tid forandret landskapet mellom Norge og
Grønland seg dramatisk. Havet oversvømmet de tidli-
gere elveslettene. Dette var begynnelsen på den over-
svømmelsen som seinere druknet Nordsjølandet i
begynnelsen av jura (se kapittel 11). Havnivåstigningen
skjedde samtidig med en ny strekking av jordskorpen.

En fremtredende langstrakt høgde, Nordlandsryggen,
var blitt dannet omlag 140–180 kilometer utenfor den
nåværende Helgelandskysten i overgangen mellom kar-
bon og perm. Nordlandsryggen er en av de viktigste
geologiske strukturene på midtnorsk sokkel. En forkast-
ningssone på østsiden av Nordlandsryggen avgrenset i
trias flere dype forsenkninger i Helgelandsbassenget
mellom Nordlandsryggen og Helgeland. Sjøvann som
trengte inn i havbuktene, fordampet raskt i det tørre og
varme klimaet, og gips og steinsalt ble utfelt som salt-
slam. Dette gjentok seg over lang tid, og opp mot tusen
meter tykke saltlag ble etter hvert dannet i bassengene.
Tilsvarende saltbassenger ble også dannet lenger vest.

Salthav har eksistert mange ganger i jordas historie, slik
som i perm i den sørlige Nordsjøen og Tyskland (kapit-
tel 9), og i bassenger i Barentshavet (kapittel 8). Dagens
Middelhav, som ligger i et varmt og tørt klimabelte, er
på grensen til å bli et slikt salthav, slik det også var for
vel fem millioner år siden.

Den største innsjøen i Norges forhistorie
Jordskorpens bevegelser og den gradvise økningen i
nedbør i løpet av seintrias førte til at det ble dannet en
stor innsjø der det tidligere var salthav. Innsjøen strakte
seg fra den nåværende Trøndelagskysten ut mot
Nordlandsryggen, og videre opp mot Lofoten.
Lignende innsjøsedimenter av tilsvarende alder er også
funnet på Øst-Grønland. Dette tyder på at utstrekning-
en til innsjøen kan ha vært meget stor, eller at det eksis-
terte flere innsjøer mellom dagens Norge og Grønland.
Den største av innsjøene må ha hatt en utbredelse på
minst ti tusen kvadratkilometer, 30 ganger så stor som
dagens Mjøsa, og den har vært den største innsjøen
noensinne i Norge.

Innsjøen tørket inn i perioder, og rødfargete oksiderte
jordlag med tørkesprekker og kalkknoller ble dannet i
bunnslammet. Innsjøsedimentene er til sammen
400–500 meter tykke og er avsatt over et langt geolo-
gisk tidsrom. Innsjøer av denne typen finnes i tørre
strøk også i dag, i blant annet Tsjad i Afrika og Lake
Eyre i Australia. Lake Eyre er kun femten meter dyp på

det dypeste og fylles med vann og slam i perioder med
mye nedbør, men forsvinner helt i tørkeperioder som
kan vare flere tiår.

Elvene overtar
Helt sist i trias førte jordskorpebevegelser til at deler av
Fastlands-Norge ble hevet. Terrenget ble brattere, ned-
børen økte i det fuktigere klimaet og store mengder
grus, sand og slam ble ført med elvene ut i lavlandet
mellom Norge og Grønland. Elveavsetningene er kjent
som Åreformasjonen på midtnorsk sokkel og fortsetter
inn i tidligjura. Åreformasjonen har sin like i Statfjord-
formasjonen i den nordlige delen av Nordsjøen
(se kapittel 11).

Utsnitt fra sedimentlogger og kjer-

nebilder fra brønnene 6507/6-1 og

6510/2-1 boret i lag fra tidlig trias

på midtnorsk sokkel. Øverst vises

turbidittavsatte sandsteiner fra et

dypt havbasseng og nederst elve-

avsatt sandstein i veksling med rød-

brun flomsletteslam med kalk-

knoller, lag som ble avsatt langt ute

på en elveslette. (Figur modifisert

fra Müller m. fl.)

Bassengområdet mellom Norge og Grønland fulgte en
fremtredende sprekkeretning i Nordvest-Europa, sørvest
mot nordøst, den såkalte arktisk-nordatlantiske rift-
sonen. Denne svakhetssonen langt nord i Pangea følger

den gamle kaledonske fjellkjeden og skiller seg fra ret-
ningen til de nord–sørgående forkastningene i Nord-
sjøen. Svakhetssonen skulle mye seinere, i kenozoikum,
føre til at Europa og Grønland med Nord-Amerika
skilte lag, og til dannelsen av det nordøstligste
Atlanterhavet (se kapittel 14).

Triaslagrekken fra dette området er flere tusen meter
tykk og er kjent fra seismiske studier supplert med
informasjon fra enkelte borehull.

En rekke dype marine riftbassenger ble dannet som
følge av jordskorpestrekking og innsynking i dette lav-
landsområdet i tidligtrias. Borealhavet flommet sørover
som en lang havarm mellom Norge og Grønland, helt
ned til nordgrensen av Nordsjølandet. Bassenger, opptil
flere hundre meter dype og flere tusen kvadratkilometer
i utstrekning, ble hovedsakelig fylt med marin silt og
leire. Jordskorpeblokker ble hevet langs forkastninger og
stod fram som langstrakte øyer. Sand fra øyene ble ero-
dert og fraktet ut i havet, der de ble avsatt som tynne
lag av turbidittsand på bunnen av bassengene. Slike
basssenger, utviklet som halvgrabener, er vanlig i
triaslagrekken i Froanbassenget og Helgelandsbassenget
utenfor kysten av Nord-Trøndelag og Nordland.

Riftsonen ble mindre aktiv utover i tidligtrias og begyn-
nelsen av mellomtrias. De fleste marine riftbassengene
ble fylt opp med sedimenter, og det dannet seg brede
elvesletter i den tidligere havarmen. Det ble land i de
fleste traktene av området mellom Norge og Grønland.
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Landet mellom Norge og Grønland:
der land og hav møtes

Norge og Grønland lå i trias meget nær hverandre, atskilt av et 300–500 kilometer

bredt lavtliggende område, som i tidligtrias ble utsatt for kraftig jordskorpestrekking.

Forsenkningen var i perioder en havbukt og til andre tider tørt land med innsjøer.

Geografi og avsetningsmiljø gjennom trias i Norskehavet. Området

mellom Norge og Grønland var hav i tidligtrias, og var i mellomtrias domi-

nert av kyst- og elvesletter. I seintrias oppstod et stort saltbasseng i sør,

og helt i slutten av trias dannet det seg store innsjøer på slettene utenfor

Helgelandskysten. (Figur modifisert fra Müller m. fl.)
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Dette nordlige randhavet av Pangea var etablert
allerede i seinkarbon og perm, men ble gjennom
hele trias påvirket av verdensomspennende havnivå-
endringer på grunn av bevegelser i de store jordpla-
tene. Mens tykke karbonat- og leiravsetninger preget
perm, ble det i trias avsatt leir- og sandlag som veks-
let i takt med stadige endringer i havnivået. Havet
var bebodd av en rekke marine livsformer, der
blekkspruter, fiskeøgler og svaneøgler dominerte.

Grensen mellom perm og trias er på Svalbard og i
Barentshavet en markert grenseflate. Det er fordi
kalk- og leirslammet som fylte det grunne Boreal-
havet i slutten av perm, herdet til kalkstein og en
flintaktig leirstein (se kapittel 8). Overflaten av de
harde permiske bergartene fremtrer som fjellhyller i
blotninger på Svalbard og som en markert reflektor
på seismiske linjer fra Barentshavet. Noen øyer stakk
opp av grunnhavet i slutten av perm.

Da de tykke iskappene sør for ekvator smeltet i slutten
av perm, steg havet. Kystlinjen for Borealhavet flytt-
et seg sørover omtrent til dagens kyst av Troms,
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Borealhavet – den store havbukta i nord

Den nordligste delen av kjempekontinentet Pangea var i lange tidsrom oversvømmet

av en svær havbukt, Borealhavet, som omfattet store deler av nåværende Arktis med

Barentshavet, Svalbard, Nord-Grønland, arktisk Canada, Alaska og nordlige Sibir.

Geografi og avsetningsmiljø på

Barentssokkelen i midt- og seintrias.

I midttrias ble det avsatt organisk-

rike slamsteiner i det store Boreal-

havet, mens i seintrias bygde deltaer

og kystsletter seg ut i havet fra

både øst og vest.
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bunnen og styrte avsetningen av sedimentene som
ble ført ut i bassenget fra land, akkurat som i
Nordsjølandet.

Området ved Bjørnøya lå gjennom hele trias på en
rygg. Ryggen, som er kalt Stapphøgda, var til dels
undersjøisk, til dels en øy. Permiske dolomittavset-
ninger ble dekket med leirlag først et stykke ut i tid-
ligtrias. På grunn av erosjon seinere i trias er det i
dag bare tilbake en lagpakke på noen få titalls
meters tykkelse fra tidlig trias på Bjørnøya. Selve
erosjonsgrensen er markert med et tynt konglomerat
av fosfatknoller. Tidligtriaslagene på Bjørnøya til-
hører Urdformasjonen.

Kort avstand fra Svalbard til Grønland
I tidligtrias var avstanden mellom Spitsbergen og
Grønland ikke mer enn drøye hundre kilometer. Fra
landområder som i tidligtrias lå mellom nåværende
Nord-Grønland og Svalbard, førte elver sedimenter
fram til kysten mot øst. Sand ble avsatt i en rekke
deltaer som vi i dag finner igjen som sandsteiner på
Nord-Grønland og langs kysten av Vest-Spitsbergen.
Disse avsetningene kalles for Vardebukt- og
Tvillingoddformasjonene. Østre Svalbard var på
denne tiden dekket av hav, og her ble det hovedsake-
lig avsatt slam og mindre mengder sand som ble ført

ut fra deltaene i vest. Disse lagene har fått navnet
Vikinghøgdformasjonen. Bølger og kyststrømmer
førte sand videre sørover langs vestkysten av havbuk-
ta. Sandavsetningene finnes i dag som grunnmarine
sandsteiner i den vestligste delen av Barentshavet.

Øyer og tørrlagte bassengområder som lå utenfor den
dypeste delen av havbukta, ble gradvis oversvømmet
utover i tidligtrias. Enkelte områder var store grunner,
slik som traktene ved sørligste
Spitsbergen og Bjørnøya. Sand-
lagene langs den vestlige strand-
sonen av havbukta gikk over i
grågrønne lag av silt og leirslam
mot øst og sør, i områder
tilsvarende det nåværende
østlige Spitsbergen og det
nordlige Barentshavet.
Bassenget sank inn, og bukta
ble etter hvert dypere.

Lagrekkene fra tidligtrias består
som oftest av 10–40 meter
tykke lagpakker av leirstein,
etterfulgt av siltstein og
sandstein helt mot toppen.
Mens leirlagene ble dannet
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(Figur fra W. Dallmann)
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Finnmark og Kolahalvøya. Vestkysten av Boreal-
havet lå godt inne på Nord-Grønland. Sørsiden av
havbukta var tidvis nær Lofoten, og i enkelte perioder
trengte havet langt inn i riftsonen mellom Norge og
Øst-Grønland, som tidligere fortalt.

Grus, sand og slam fra den unge Uralfjellkjeden ble
ført med elver mot havet. Opptil 7000–8000 meter
tykke lagrekker med sandstein ble avsatt i løpet av
trias øst i Barentshavet på russisk side. I den norske
delen av Barentshavsområdet var tilførselen av sedi-
menter i trias langt mindre.

Sand og slam i tidligtrias
Da havet steg i begynnelsen av trias, ble leirslam
avsatt over store deler av Borealhavet. Det sørvestli-
ge Barentshavet, inklusive områdene som i jura skul-
le bli til Hammerfest-, Tromsø-, Bjørnøy- og
Nordkappbassengene (se kapittel 12), sank raskt inn
gjennom trias, men stor sedimenttilførsel gjorde at
bassengområdene ble fylt opp med sedimenter.
Slamsteiner dominerer i den sentrale delen av bas-
sengene, mens grunnmarine sandsteiner og silt-
steinslag ligger langs bassengkantene. I Tromsø-
bassenget og Hammerfestbassenget er lagrekken fra
tidligtrias av samme tykkelse som langs vestsiden av
Spitsbergen, mer enn fem hundre meter. I Bjørnøy-
bassenget er tidligtriaslagene over tusen meter tykke.
Den tidligtriasiske lagrekken i det sørlige Barentshavet
består av Havert- og Klappmyssformasjonene.
Nordkappbassenget inneholder opptil fem tusen
meter tykke permiske lagpakker av sandstein, kalk-
stein og salt. På samme måten som i den sørlige
delen av Nordsjølandet, steg saltet i Nordkapp-bas-
senget oppover gjennom triaslagene i form av puter
og søyler. Havbunnen bulet opp over saltputene og
saltsøylene, mens vegger av salt brøt gjennom hav-



NORDKAPPBASSENGET Av Tom Bugge, Atle Mørk og Ketil Sollid

Nordkappbassenget oppstod som et riftbasseng allerede i devontiden. I de neste 100 millioner år, gjennom karbon og perm, var det
et grunt saltbasseng, der det ble avsatt tykke lag av salt. Gjennom trias var Nordkappbassenget vekselvis et grunt havområde og tørt
land med store elvesletter. I mellomtrias var bassenget en nesten avsnørt havbukt der det ble avsatt organiskrike slamsteiner. Disse
slamsteinene er kildebergarter for olje og gass. I seintrias munnet et svært elvesystem, på størrelse med dagens sibirske elver, ut i
Nordkappbassenget. Elvene fraktet store mengder sand, som ble avsatt på elvesletten og i kystsonen foran. Sandavsetningene fra
disse elvene utgjør i dag noen av de beste reservoarbergartene for olje og gass i Barentshavet. Noen steder er elvesandsteinene
omsluttet av finkornete slamavsetninger, og kan danne såkalte stratigrafiske feller for olje og gass.

Når salt blir begravd av yngre sedimenter, blir det plastisk og begynner å flyte svært langsomt. Saltavsetningene i Nordkapp-
bassenget bevegde seg over lang tid og har trengt opp gjennom de yngre lagene fra trias og jura, noen steder helt til havbunnen.
Salt som trenger opp gjennom yngre lag, danner såkalte saltdiapirer. Bassengene mellom diapirene kalles randsynklinaler.
I randsynklinalene i Nordkapp-bassenget finnes lagdelte sand- og slamsteiner med varierende tykkelse. Under og rundt saltdiapirene
ble det dannet feller for olje og gass.

Det er derfor ikke uten grunn at geologene har forventninger til Nordkappbassenget.
Bassenget har påvist kildebergart, reservoarbergart og fellekonsept, og det er funnet
mindre mengder olje og gass. Bare fremtiden vil vise om det finnes drivverdige fore-
komster.

ved stigende havnivå og transgresjon, ble silt- og
sandlagene avsatt ved regresjon, da sedimenter
begynte å fylle opp deler av bukta, og strandsonen
igjen flyttet seg utover. Slike transgressive-regressive
lagpakker er lette å kjenne igjen på Spitsbergen, og
noen kan følges helt fra arktisk Canada i vest til
Øst-Sibir i øst.

Mellomtrias - kilder for olje og fosfat dannes
Mørkegrå og svarte slamsteiner fra mellomtrias på
sentrale og østlige Spitsbergen, Barentsøya, Edge-
øya og tilstøtende deler av Barentshavet har et høyt
innhold av organisk materiale. Noen av slamsteins-
lagene har opptil 12 prosent organisk materiale og
har vært kildebergarter for olje. På Svalbard kalles
disse organisk rike slamsteinslagene for Botnehei-
formasjonen og i Barentshavet Steinkobbe-
formasjonen.

Botneheiformasjonen ble tidlig i forrige århundre
kalt ”oljeskiferen” på grunn av sitt høye organiske
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Bravaisberget på nordsiden av

Van Keulenfjorden på Spitsbergen.

Permiske forkislete kalksteiner

utgjør nedre del av fjellveggen med

brunlig vegetasjon. Videre oppover

sees grå slamsteiner og lyse sand-

steiner fra Vardebukt- og Tvilling-

oddformasjonene i tidligtrias. De

mørke slamsteinene i øvre del til-

hører Bravaisbergformasjonen, midt-

trias. Sandsteinen øverst i Bravais-

berget er et delta som har bygget

seg ut i havbukta. (Foto: A. Nøttvedt)

Fra Festningsprofilet ytterst i Isfjorden

på Spitsbergen. Bildet viser kyst-

avsatte sandsteiner i Vardebukt-

formasjonen, tidligtrias. Sanden ble

fraktet fra erosjonsområder i vest.

(Foto: A. Nøttvedt)

Geografi og avsetningsmiljø i Nordkapp-

bassenget i seintrias. Et stort elvesystem

fra sørøst rant ut i Nordkappbassenget.

På den brede elvesletten fantes store

elveslynger.

Innfelt bilde: Seismisk amplitudekart

som viser mer enn 20 kilometer brede

elveslynger fra seintrias.

Skisse av en saltdiapir som har trengt

opp gjennom triaslagene. Under den

soppformete diapiren er det funnet en

olje- og gassakkumulasjon i en sandstein

fra seintrias.

Innfelt bilde: Seismisk avbilding av

saltstrukturer i Nordkappbassenget.

Saltstrukturene antar ulike former, fra

runde saltdiapirer til langstrakte salt-

vegger.
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Geografi og avsetningsmiljø i det sørlige Barentshavet

i mellomtrias. I Nordkappbassenget og bassengområdet

i vest ble det avsatt organiskrike slamsteiner (lys blå).

Saltdiapirer (rosa) trengte gjennom lagene i Nordkapp-

bassenget. Saltet begynte å bevege seg i tidligtrias, men

saltveggdannelsen var særlig aktiv i kenozoikum.



formasjonen. Men den organis-
ke produksjonen var liten, og slamsteinene i Tscher-
makfjellformasjonen har ikke samme kildepotensial
for olje og gass som slamsteinene i midttrias. Slam-
steinene har tynne lag av sideritt, en jernholdig leir-
stein, som forvitrer med rødbrun rustfarge. Fra
gammelt av ble slamsteinen med disse fargerike
lagene kalt "purpurskiferen".

Mens klimaet ble fuktigere mot slutten av trias i nord-
området, ble enkelte landområder omkring havbukta
hevet på grunn av nye jordskorpebevegelser. Som et
resultat av endringene, førte elvene store sediment-
mengder ut til kysten. Store deltasletter bygget seg ut
fra landområder på Nord-Grønland, i Norge, på
Kolahalvøya og fra områder som ble hevet over havet
nordøst på Svalbard og øst i Barentshavet. I avsetning-

øst, før den igjen bygget seg vestover. Godt sortert
sand ble avsatt under tilbaketrekkingen og den
påfølgende fremrykkingen og har gitt opphav til
sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Disse
kystlinjebevegelsene førte til dannelse av rekker med
strandvoller som kan gjenkjennes og kartlegges fra
seismiske data. Stapphøgda ble i seintrias først over-
svømt av havet og drapert med grått leirslam, og så,
etter hvert, av mer og mer sand. Ved Stapphøgda og
mange andre steder i det oppgrunnete Borealhavet
ble det mot slutten av trias dannet en rekke laguner
som ble fylt med rødt leirslam. Leirslammet var rød-
farget på grunn av oksidasjon og kjemisk forvitring
på land, før det ble avsatt. Fossilinnholdet i de røde
skifrene viser at noen laguner var åpne mot havet,
mens andre hadde brakt vann.

Purpurskifer og kulldannelse
I de dypeste havområdene i det nordlige
Barentshavet og på Svalbard fortsatte slamtilførselen
ut i havet inn i seintrias, og det ble avsatt nye lag
med gråsvart organisk rikt slam over slamlagene fra
midttrias. Disse lagene er kjent som Tschermakfjell-
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innhold. Det organiske materialet skriver seg særlig
fra marine alger. Det organiske avfallet hopet seg
opp i bunnslammet i perioder med lavt oksygen-
innhold i bunnvannet. De svarte slamsteinslagene
er som regel rike på fossiler etter dyr som har levd i
den oksygenholdige øverste delen av vannmassene

og veksler med grå slamsteinslag med graveganger,
laget av organismer som levde på havbunnen i peri-
oder da bunnvannet var oksygenholdig.

Slamsteinslag fra midttrias er mange steder fosfatri-
ke. Fosfat er en kjemisk forbindelse mellom fosfor,
oksygen og kalk. Fosfatet finnes som fossilskall, fos-
fatknoller omgitt av leirstein, og som hele sammen-
hengende fosfatlag. Noen konglomeratlag består av
fosfatknoller etter at bølger vasket bort leiren.
Fosfatet har sin opprinnelse i organisk materiale som
ekskrementer, beinrester og plankton. Fosfatavset-
ningene kan følges fra Barentshavet og Svalbard
vestover til Canada og Alaska, og østover til Øst-
Sibir. Avsetningene er dannet i perioder med høy
tilførsel av fosfat til havbukta i nord, samtidig som
tilførselen av silt og leire var lav. Tidlig i forrige
århundret var det prøvedrift på fosfat ved Kapp
Thorsen i Isfjorden.

Langs Vest-Spitsbergen var det fremdeles tilførsel av
silt og noe sand fra deltaene i vest. Mot slutten av
mellomtrias nådde kystlinjen lengst mot øst, og det
ble avsatt grunnmarin sand med skrålagning. Den
midttriasiske lagrekken langs Vest-Spitsbergen kalles
Bravaisbergformasjonen. I det sørvestlige Barents-
havet finnes også kystnære sand- og slamavsetninger
i midttrias. Disse kalles Kobbeformasjonen.

De organiskrike slamsteinene i Botneheiformasjonen
fra mellomtrias mangler helt på Bjørnøya, men
sandsteiner fra seineste del av midttrias er bevart.
I disse sandsteinslagene, som kalles Skuldforma-
sjonen, er det funnet en tre meter lang panserpadde.
Padda hadde levd nær kysten i det grunne havet
omkring Stapphøgda.

Elvesletter og deltaer overtar i seintrias
Store deler av Borealhavet grunnet opp i løpet av
seintrias. Jordskorpebevegelser fikk havbunnen til å
bule opp som lave rygger i enkelte områder, der det
ble dannet øyer. De fleste øyene ble raskt erodert av
bølger og brenninger. Øyene hindret likevel i
vesentlig grad at de store sedimentmengdene fra
Uralfjellene og Russland ble ført videre vestover
gjennom grunnhavet.

I det sørlige Barentshavet består den seintriasiske
lagrekken av vekslende lag med sand og slam avsatt
på kystsletter og i kystsonen. Havnivåendringer
gjorde at strandlinjen tidvis trakk seg tilbake mot

Sassendalen på Spitsbergen, sett

mot nord. Det nederste mørke laget

er Botneheiformasjonen fra midt-

trias. Overliggende lag tilhører

Tschermakfjell- og De Geerdals-

formasjonene. (Foto: A. Nøttvedt)

Avtrykk etter muslingen Daonella, fra den

midttriasiske Botneheiformasjonen på

Spitsbergen. Den forekommer lagvis i store

mengder. Steinen er 15 centimeter bred.

(Foto: A. Nøttvedt)

Kjernefoto fra forskningsbrønn 7434/4-U-1, midttrias, på Sentralbankhøgda

i Barentshavet. Borkjernen til venstre er 65 centimeter lang. Den nederste

lyse sandsteinen ble avsatt i et grunt hav, mens kullaget stammer fra plan-

ter i en kystslettesump, dannet etter at havet trakk seg tilbake. Sandsteins-

og slamsteinslag over kullaget viser at havet på nytt trengte innover land.

Detaljbilde: Rotstruktur i sandsteinslaget under kullet. (Foto: SINTEF)
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ene er det bevart sandfylte elveløp, slik som i sand-
steiner på Edgeøya. På Svalbard kalles disse avset-
ningene for De Geerdalsformasjonen.

Kullag ble dannet fra sumpplanter på deltaslettene,
blant annet på Hopen, den østligste øya på Svalbard.
Forskningsboringer enda lenger nordøst i Barentshavet
viser at tilsvarende kullag ble dannet på store kyst-
sletter i dette området mot slutten av trias.

Borealhavet fylles opp og trias avsluttes
Bunnen av Borealhavet ble mot slutten av trias
utjevnet av vekslende sand- og røde leirlag, slik som
på det sentrale Spitsbergen, der de yngste triaslagene
er flattliggende, tynne sandsteinslag i veksling med
røde skiferlag. De mange lagunene ble til slutt dek-
ket av et tynt, kalkrikt leirlag rikt på fossiler, avsatt
etter at havet igjen hadde steget i en kortere periode.

Utviklingen av Borealhavet i trias ble avsluttet med
et fall i havnivået. Denne gangen ble det avsatt sand
med et særlig høyt innhold av kvarts. Sanden dekket
svære områder og opptrer som lyse sandsteinslag i
blotninger på Svalbard og i kjerner fra borehull i
Barentshavet. Mark og muslinger levde på sandbun-
nen som stadig ble opprotet av strøm og bølger. På
Svalbard er sandsteinslagene fra seineste trias navn-
gitt som Knorringfjellformasjonen.

Det høye innholdet av kvarts viser at landområdene
omkring Borealbukta var utsatt for kraftig kjemisk
forvitring, slik tilfellet også var i resten av Nord-
Europa i det varme og fuktige klimaet helt i slutten
av trias og begynnelsen av jura. De røde leirlagene
viser det samme. Dette avsetningsmiljøet med sand-
lag og leirslam i veksling fortsatte inn i juratiden,
styrt av gjentatte fall og hevninger i havnivået.

Nordre del av øya Hopen viser en 38 m tykk fluvial kanal på en deltaslette dominert av finkorninge sand-, silt- og

leiravsetninger i De Geerdalsformasjonen fra seintrias. Toppen av fjellet viser den marine skiferdominerte

Flatsalformasjonen av seineste trias alder. Tilsvarende lag som her i Hopen forventes å være utbredt lenger sør-

og sørvestover i Barentshavet. (Foto: T. Hellem. Fotomontasje: K. Solvi).

KNOKKELHAUGER,MUSLINGTRAGEDIER OG EN STRANDET PANSERPADDE

De fossilførende triasavsetningene på Svalbard forteller om hvordan dyr levde og døde i Borealhavet. Her er tre eksempler.

Knokkelhauger er en passende betegnelse på lag fra tidligtrias som er stappfulle av fossile knokler etter fiskeøgler, ichtyo-
saurer. Knoklene består av ryggvirvler, ribbein og kranier, men hele skjelett er sjeldne. Beinrestene er blågrå og består av
materialet fosforitt. De ligger ofte inne i store kalkknoller som ble dannet rundt kadaveret. Forsteinet avføring fra fiske-
øglene, såkalte koprolitter, finnes i lagene som noen få centimeter store svarte knoller. Hvert av ”saurielagene” represen-
terer et langt tidsrom med liten sedimentasjon. Fiskeøgler som beitet på blekkspruter og fisk i det åpne havet, falt ned på
havbunnen da de døde, generasjon etter generasjon, det ene kadaveret oppå det andre. Bunnstrømmer rusket skjelettene
fra hverandre, før knokkelhaugene til slutt ble begravd i leirslam da sedimentasjonen tok til igjen.

Muslingtragedier ligger skjult i slamsteinslag fra midttrias på Svalbard. I noen svarte slamsteinslag ligger det tettpakkete
bitte små muslinger, bare 1–2 millimeter store. Muslinger har et frittflytende larvestadium. Når dyret får kalkskall, må det
feste seg til en fast bunn hvor det kan overleve. De ørsmå muslingskallene er pur unge muslinger som omkom da de falt
ned på havbunnen fordi bunnvannet var for oksygenfattig til at de kunne leve opp. Slike økologiske dyretragedier gjentok
seg stadig i Borealhavet.

Panserpadden fra midttrias på Bjørnøya er blant de største fossilfunnene av amfibier som er gjort på norsk territorium.
Den tre meter lange padden ble først funnet i 1948 av en engelsk ekspedisjon, men det var først i 1984–85 at fragment-
ene av padden ble støpt inn i plast og gips og brakt til Paleontologisk museum i Oslo. Panserpadden endte sitt liv på
en sandgrunne, trolig under en svømmetur på jakt etter mat.

A B

D

C

A – Hodet av panserpadden fra Bjørnøya. Panseret er sprukket opp i

utallige småplater, men de to store øyeåpningene kan skimtes midt på

bildet. Alle bitene er møysommelig samlet inn og vil ved et meget niti-

dig arbeid kunne settes sammen til padden igjen er hel! (Foto: B.T.

Simonsen). B – Knokkelhaug av beinrester fra fiskeøgler, ichthyosau-

rer, i Botneheiformasjonen fra midttrias på Blanknuten på Edgeøya.

De fleste knokler er rygghvirvler og ribbein. (Foto: A. Mørk).

C – Mikroskopbilde av organiskrik slamstein (svart) med utallige skall

av bitte små muslinger (lyse lange linser). Lengden av skallfragmen-

tene er 1–2 mm. (Foto: A. Mørk). D – Tegning som viser hvordan den

3,5 meter lange panserpadden fra Bjørnøya trolig har sett ut. Panseret

besto av en rekke små beinplater knyttet sammen med bøyelig

muskel- eller bruskvev. Da dette vevet råtnet, falt de små panser-

platene fra hverandre. (Illustrasjon: Naturhistorisk Museum, UiO)

Fjellet Blanknuten på østkysten av Edgeøya. I den nederste delen av skråningen synes grå skifre og tynne sand-

steinslag i øvre del av den marine Vikinghøgdformasjonen (undertrias), som er overleiret av organisk rik, marin

svartskifer i Botneheiformasjonen (mellomtrias). Blanknutlaget, som danner den svarte klippen, har opp til 10 %

organisk materiale og kan være kildebergart for olje. Sedimentasjonen skiftet i seintrias fra et åpent marint miljø til

et deltaisk sedimentasjonssystem. Leirslam og silt ble avsatt utenfor fronten av deltaet og danner i dag grå leir-

skifer i Tschermakfjellformasjonen. Lag med stigende sandinnhold bygget seg ut i bassenget som den øvre delen av

deltaet og er i dag representert av sandsteiner i De Geerdalsformasjonen. Søylen til venstre viser hvordan korn-

størrelsen øker oppover i lagrekken. (Foto: I.B. Hynne).


