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Overgangen til seinjura markerer en særdeles betydningsfull hendelse i
den geologiske utviklingen. En endring i jordskorpens spredningsmønster
førte til dannelse av en riftstruktur på norsk sokkel, fra Nordsjøen til
Barentshavet. Langs riftstrukturen dannet det seg avsnørte bassenger med
råtne bunnforhold. På bunnen hopet det seg opp med organisk materiale,
som vist på bildet. Denne hendelsen har, direkte og indirekte, gitt opphav
til det meste av petroleumsressursene på sokkelen.

(Illustrasjon: R.W. Williams)
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Grunnlaget for Norges oljerikdom
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Seinjura, et øyhav vokser fram; 164–145 millioner år

Innledning
Seinjura-perioden er relativt kort, bare 15 millioner år. Sett fra Norge er det likevel
grunn til å vie dette tidsrommet spesiell oppmerksomhet, ettersom det var her mye av
grunnlaget for vår oljerikdom ble lagt.

4,5

4

3

HADEIKUM

2 milliarder år

ARKEIKUM

Kambr. Ordovicium
Millioner år: 541

485

Sil.
443 419

1

0

PROTEROZOIKUM

Devon

Karbon
359

Perm
299

Trias
252

FANEROZOIKUM

Jura
201 164

Kritt

Paleog. Neog.

145

66

23

2,6

Seinjura
(Illustrajon: R.W. Williams)

Seinjura platerekonstruksjon.
Norges posisjon i gult. Globen vises
skrått fra nord, slik at Norge fremstår
lengre sør enn det virkelig var.
(Illustrasjon: R. Blakey)

Seinjura, et øyhav vokser fram
164–145 millioner år
Sist i mellomjura fant det sted en endring i oppsprekkingsmønsteret over det gamle Pangea.
Spredningen i det sentrale Atlanterhavet trengte seg nordøstover, med oppsprekking inn i Norskehavet og
en gren inn i Nordsjøen. Vi fikk nå en sammenhengende, langstrakt riftstruktur fra Nordsjøen til Barentshavet.
På mange måter kan en snakke om en nyutvikling av den gamle riftstrukturen
fra perm-trias, etter et opphold på mer enn 50 millioner år.

I

seinjura skjedde det store geologiske endringer, som forandret landskapet dramatisk. Jordskorpen utenfor Norge sprakk opp, og vi fikk dannet en stor riftstruktur på kontinentalsokkelen. Strukturen kan
sammenlignes med dagens afrikanske rift, som er i ferd med å dele Afrika i to. I dette kapitlet skal vi se
nærmere på denne strukturen og på hvilken konsekvens endringene fikk for de geologiske avsetningene.

Endringene har direkte innvirkning på tilværelsen for folk i dagens Norge. I løpet av disse 15 millioner årene
ble flere grunnleggende forutsetninger for olje- og gassforekomstene på norsk kontinentalsokkel etablert.
Som vi skal se, skjedde det flere tilfeldige, men svært så gunstige sammentreff. For det første ble tykke lag av
organiskrikt slam, med store mengder alger, plankton og planterester avsatt over store deler av sokkelen.
Oppsprekkingen i seinjura førte samtidig til at de store bassengområdene fra mellomjura ble brutt opp i små
bassenger med dårlig vannsirkulasjon. Mangel på oksygen på havbunnen gjorde at det organiske materialet
ikke ble oksidert. Seinere ble disse lagene begravd av nye kilometer-tykke lag med sedimenter, til et dyp hvor
temperaturen førte til at det organiske materialet ble omvandlet til olje og gass.
For det andre ble det avsatt tykke lag med sand gjennom hele jura. Disse sandlagene er ofte svært porøse og danner utmerkete reservoarbergarter for olje og
gass. For det tredje førte oppsprekkingen til dannelse av forkastningsblokker,
hvor sandlagene ble skråstilt. Deretter sank forkastningsblokkene inn og ble
dekket av lag med finkornete avleiringer, tette takbergarter, som ikke slipper
gjennom olje og gass. På den måten fikk vi dannet store olje- og gassfeller. De
spesielle geologiske forholdene i jura hadde dermed lagt grunnlaget for alle de
viktigste betingelsene for dannelse av olje- og gassfeller – kildebergart, reservoarbergart, takbergart og struktur.

NordAmerika

Rekonstruksjon av kontinentenes
plassering for 150 millioner år siden,
i seinjura. Brunt er kontinentområder, lys blå er kontinentalsokler
og mørk blå er oseanskorpe.
(Illustrajon: R.Blakey)
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Riftstrukturen i seinjura følger den gamle riften fra perm-trias langsetter norsk sokkel, fra
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den sørlige Nordsjøen til Barentshavet. Viktige geologiske strukturer som Sentralgrabenen,
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Vikinggrabenen, Haltenterrassen og Hammerfestbassenget utvikles i denne perioden.
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Skjematisk illustrasjon av det transatlantiske riftsystemet i seinjura,
med forgreining inn i Nordsjøen.
Legg merke til hvordan riftsystemet
opptrer i forlengelsen av havbunnspredningen i det sentrale
Atlanterhavet. SG=Sentralgrabenen,
VG=Vikinggrabenen,
HT=Haltenterrassen, ØG=ØstGrønlandsbassengene,
HB=Hammerfestbassenget,
GGF=Great Glenforkastningen,
MTFS=Møre-Trøndelagforkastningssonen. (Figur modifisert
fra A.G. Dore m.fl)

TIL HØYRE: Forkastningsblokker på
Gullfaksfeltet. Legg merke til hvordan
blokkene er skråstilt, som et sett
med dominobrikker. Den blågrønne
flaten er en erosjonsflate, den såkalte
bunnkrittinkonformiteten, som kutter
ned i forkastningsblokkene ytterst på
Gullfaksfeltet. (Figur modifisert fra
H. Fossen)
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Oppsprekkingen startet først i sør og forplantet seg
nordover. I Nordsjøen blir denne strukturen ofte
omtalt som en seinjuraisk riftstruktur, selv om oppsprekkingen egentlig startet sist i mellomjura.
Riftbevegelsene i Nordsjøen døde ut på overgangen
til kritt. Strekkingsbevegelsene i dette riftsystemet
var orientert øst-vest. I Norskehavet forsatte imidlertid oppsprekkingen inn i tidligkritt, i forlengelse av
Rockallriften og den sentralatlantiske havbunnsspredningen. Nå endret strekkingen orientering til
nordvest-sørøst, og oppsprekkingen forflyttet seg fra
Haltenterrassen ut i Møre- og Vøringbassengene.
Den totale strekkingen i disse bassengene har vært
stor og førte til at jordskorpen ble sterkt fortynnet,
som en strukket deig. I Mørebassenget er den
krystalline skorpen tynnet til bare noen få
kilometer. Det tilsvarer et utviklingsstadium like før jordskorpen rives over og
en får overgang til aktiv havbunnsspredning med dannelse av ny
havbunnsskorpe, noe som
skjer i Atlanterhavet
i dag.
km

Den seinjuraiske riften på norsk sokkel skiller seg fra
riftstrukturen i perm-trias på flere måter. Oppsprekkingen i seinjura var lokalisert i en smalere sone
med dyp innsynking, i motsetning til den atskillig
videre riftstrukturen i perm-trias. I tillegg var jordskorpen nå blitt fortynnet slik at riftstrukturen sank
under havnivå, mens riften i perm-trias i hovedsak
var kontinental. Det har med isostatisk likevekt å
gjøre. Tenk på en isblokk som flyter i vann – jo tykkere blokken er, jo høyere kommer overflaten av
blokken over vannflaten. Slik er det også med den
lettere jordskorpen som "flyter" på den tyngre mantelen under.
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I Nordsjøen blir den seinjuraiske riftstrukturen
kalt for Vikinggrabenen i nord og Sentralgrabenen i
sør. I Norskehavet deler strukturen seg i to, med
Haltenterrassen på norsk side og Øst-Grønlandsbassengene på grønlandsk side. Videre nordover
fortsetter strukturen inn i Hammerfestbassenget.
Herfra henger den sammen med, via en sidelengsforkastning mellom Svalbard og Nord-Grønland,
begynnende havbunnsspredning i Polhavet.
Strukturen dør ut mot øst i Barentshavet.
Forkastningsblokker på rekke og rad
Riften i seinjura kjennetegnes av en diskontinuerlig,
sentral undersjøisk riftdal. Noen steder er riftdalen
skarpt avgrenset av en, eller noen få, store forkastninger. Andre steder finner vi tilliggende terrasse-

områder. Terrassene består av en serie roterte forkastningsblokker som lenker den sentrale riftdalen
til mindre påvirkete områder langs kantene av riftstrukturen. Disse områdene refereres gjerne til som
skulderområder til riftstrukturen. Indre sokkelområder langs norskekysten danner en østlig riftskulder
til den seinjuraiske riften.
Forkastningsblokkene er flere kilometer brede og
titalls kilometer lange, og de stikker dypt ned i jordskorpen. Blokkene ble vippet opp i forkant og ned i
bakkant. På toppen av blokkene ble det da en ujevn
flate, som en trapp lagt ned på flat grunn. Dagens
bilde, hvor trappen er skråstilt og forbinder de
grunne plattformområdene med den dype riftdalen,
er et resultat av seinere innsynking gjennom kritt.

Strukturell rekonstruksjon av den
seinjuraiske riftstrukturen i den
nordlige Nordsjøen. De to tverrsnittene over Nordsjøen er tolket fra
seismiske linjer med data helt ned
til mantelen. Geologien på FastlandsNorge er fra overflatekartlegging.
Legg merke til hvordan jordskorpen
er fortynnet under riftstrukturen,
som følge av strekking. Det bakerste
snittet, seismisk linje NSDP 84-1,
krysser den nordlige Vikinggrabenen,
med Tampenterrassen og Osebergterrassen på vestlig og østlig side.
Det fremste snittet, seismisk linje
NSDP 84-2, krysser den sørlige
Vikinggrabenen og er begrenset av
en større forkastningssone i vest,
uten noe tilliggende terrasseområde.
Den sørlige Vikinggrabenen danner
egentlig en halvgrabenstruktur.
(Figur fra H. Fossen)
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UTVIKLING AV EN RIFTSTRUKTUR

RIFTSTADIET
Rift innledning: Dannelse av forkastningsblokker; svak skråstilling

En riftstruktur utvikles gjennom flere stadier. Tidlig
riftdannelse kjennetegnes av begynnende oppsprekking og mindre forkastningsbevegelser. Dette stadiet
etterfølges av et riftklimaksstadium med store forkastningsbevegelser og sterk skråstilling av forkastningsblokker. I denne fasen tilføres varme, og randområdene, de såkalte riftskuldrene, heves parallelt
med at riftdalen synker inn. I postriftfasen, etter at
riftbevegelsene har stoppet, synker både riftdal og
randområder inn som følge av avkjøling.
Innsynkingen er størst langs riftaksen og mindre ut
mot flankene. Det er fordi riftaksen fikk tilført mest
varme, som følge av størst strekking og fortynning
av den underliggende skorpen.

BUNNKRITTFLATEN
Blant geologene på norsk sokkel refereres det ofte til "bunnkrittflaten", eller bunnkrittinkonformiteten, som er betegnelsen på en spesielt sterk seismisk reflektor som kan kartlegges over det meste av norsk sokkel. En sterk seismisk refleksjon oppstår som et resultat av stor variasjon i seismisk impedans, produktet av en bergarts tetthet og lydhastighet, over
en geologisk laggrense. Den sterke seismiske reflektoren på grensen mellom jura og kritt skyldes kontrast mellom organisk
rike slamsteiner og sandsteiner i seinjura med lavere impedans, og kalksteiner i kritt med høyere impedans.

Rift klimaks: Fokusering av riftstruktur; sterk skråstilling

Bunnkrittflaten i Nordsjøen er en sammensatt flate, en blanding av en erosjonsflate, en såkalt inkonformitet, og en
avsetningsflate, en såkalt konformitet. På toppen av de store forkastningsblokkene var det til dels dyp erosjon, og krittsedimentene ligger vinkeldiskordant oppå sedimenter av mellom- og tidligjura alder. Nedsiden av forkastningsblokkene, derimot, lå for det meste under vann og her finner en kontinuerlige avsetninger gjennom seinjura og inn i kritt. På grunn av
sterk skråstilling av forkastningsblokkene i seinjura ser en ofte at reflektorene fra krittlagene støter mot bunnkrittflaten.

POSTRIFTSTADIET
Tidlig postrift: Innfylling og utjevning av riftterreng

Sen postrift: Jevn innsynking; passiv innfylling
Topp av forkastningsblokk –
en enkel inkonformitet

Prinsippskisse av bunnkrittflaten
i et område med forkastningsblokker. En slik flate kalles for en
synrift-inkonformitet.

Forkastningsblokk leside –
multiple inkonformiteter

Erosjon på toppen av forkastningsblokker

til flere meter. Slike bevegelser utløser kraftige
jordskjelv. Øyene i seinjura var nok ikke et udelt
paradis!

Osebergterrassen

Øyene som stakk opp, ble erodert. Det førte til dannelse av en erosjonsflate, en såkalt inkonformitetsflate.
På norsk sokkel omtales den som "bunnkrittflaten".

Vikinggrabenen

N
N

Seismisk dybdekart over toppen av
Brentgruppen i Troll-området, på
Hordaplattformen. Fargeskala fra
rød til blå angir økende dyp. Kartet
viser en serie roterte forkastningsblokker. Den seismiske kuben som
ligger oppå kartet, viser innfylling i
bassengene mellom forkastningsblokkene. (Figur fra Hydro).
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Øydannelse og hyppige jordskjelv
Struktureringen førte til at vi fikk dannet lokale
høgder med små bassenger mellom. Den nye og
ujevne trappetrinnsoverflaten befant seg for det
meste under vann. Men noen steder stakk forkastningsblokkene opp over havflaten og dannet smale
og avlange øyer. Denne oppdelingen av midtjurahavet skjedde gjennomgripende fra Nordsjøen til
Barentshavet, og terrasseområdene ble til større
øyhav, ikke ulikt det en ser i Egeerhavet i dag.
Forkastningsblokkene hadde typisk en bratt side,
forkastningsskrenten, med inntil 60 grader helning
og en slak side, den gamle sedimentoverflaten, med
6-12 grader helning.

Etter hvert stoppet oppsprekkingen opp, først i
Nordsjøen, siden på Haltenterrassen og til sist i
Hammerfestbassenget. Da begynte riftstrukturen å
synke inn som følge av avkjøling, såkalt termal innsynking. Denne innsynkingen førte til at øyhavet
gradvis druknet inn i krittiden. Det er fordi bergarter, som de fleste andre materialer, utvider seg ved
oppvarming og krymper når de blir avkjølt.
Avkjøling fører til at jordskorpen får større tetthet
og blir tyngre. Den synker dermed lenger ned i
mantelen.
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Troll Vest

Riftskulder med dyp erosjon
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OVER: Seismisk linje fra Statfjord Nord-området. Den
seismiske linjen går gjennom brønnene 33/9-15 og 16
og viser flere roterte forkastningsblokker med bassenger mellom. Bassengene er fylt inn med seinjura sedimenter. Gammastrålelogger fra brønnene er vist på
den seismiske linjen. På gammastråleloggene gir sandstein utslag mot venstre og slamstein mot høyre.
Loggene viser at det er mest slamstein nederst i seinjura lagpakken. Etter hvert som forkastningsblokken
ble skråstilt fikk vi erosjon av tidligere avsetninger
øverst på blokken (brønn 33/9-16), og det ble avsatt
turbidittsand og slam lenger ned på blokken, i det som
da var bassenger (brønn 33/9-15). Seinere sank hele
forkastningsblokken inn og ble dekket av strandsoneavsetninger. Til slutt ble hele blokken oversvømt av
havet, og organiskrikt slam, og deretter kalk, ble
avsatt over det hele. På seismikken kan en kun se lag
som er tykkere enn 20-30 meter, og bunnkrittflaten
fremkommer som en strek.
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Forkastningsblokkene i seinjura må ha vært kjennetegnet ved hyppige jordskjelv. Sammenligner vi med
tilsvarende forkastninger i dag, finner vi at de beveger seg i størrelsesorden 0,5-1 meter per 1000 år.
Enkeltbevegelser er typisk fra noen titalls centimeter

Toveis tid i sekunder

Seismisk dybdekart over toppen av
Brentgruppen i Oseberg-området, i
den nordlige Nordsjøen. Fargeskala
fra rød til blå angir økende dyp.
Kartet viser en serie roterte forkastningsblokker som danner et markert
trappetrinnsmønster ned mot
Vikinggrabenen. (Figur fra Hydro)

2850

Den detaljerte gammastråleloggen og borkjernen fra brønn 33/9-15 viser hvor
kompleks bunnkrittflaten i virkeligheten er. Den består av en markert inkonformitet med varierende litologi vertikalt - sandstein, konglomerat, slamstein og
kalkstein - over bare en meter.
1
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Varmt hav og frodig liv
Oppsprekking og innsynking gjennom seinjura førte til at land måtte vike for vann.
Det gikk spesielt utover lavereliggende deltaer og kystsletteområder. På sokkelen
fikk vi nå et varmt hav med frodig liv.

Noen typiske arter fra seinjura.
A: Dinoflagellater - marint mikroplankton i størrelse 0,07-0,13 millimeter. B: Ammonitt - blekksprut
med spiralformet skall.
C: Ichthyosaur - havøgle, fra 1-15
meter lang, som livnærte seg av fisk
og blekkspruter. D: Belemnitt blekksprut med kjegleformet skall,
som levde i kystnære miljøer.
(Illustrasjon: R.W. Williams)
I MIDTEN: Rekonstruksjon av klimasoner i seinjura. Norge lå da i den
nordlige tempererte sone. (Figur
modifisert fra C. Scotese)
Fossiler fra seinjura på norsk sokkel
og på Svalbard. A. Belemnitter fra
Vikinggruppen, seinjura, i Nordsjøen.
Bildeutsnitt ca. 20 centimeter bredde.
B. Belemnitt armkrok, fra
Vikinggruppen, seinjura, i Nordsjøen.
Bildeutsnitt ca. 10 centimeter bredde.
C. Krypdyrtann, fra Vikinggruppen,
seinjura, i Nordsjøen. Bildeutsnitt ca.
10 centimeter bredde. D. Amonitten
Amoeboceras, Pholasbrønnen,
oxford, Norskehavet. Bildeutsnitt ca.
20 centimeter bredde. E. Amonitten
Perisphinctes nikitini, Agardhfjellformasjonen, Janusfjellet,
Svalbard. Bildeutsnitt ca. 20 centimeter bredde. F. Muslinger, Buchia
fischeriana, Agardhfjellformasjonen,
Adventdalen, Svalbard. Bildeutsnitt
ca. 10 centimeter bredde.
Fossilene A-C er funnet av O. BruunChristensen. (Foto A-C: H. Pettersen;
foto D-F: H.A. Nakrem)
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Havet i seinjura var kjennetegnet av en rik og mangTidlig i seinjura ble klimaet litt mindre varmt enn
foldig fauna av fisk, krypdyr, blekkspruter og musdet hadde vært i mellomjura, men mot slutten av
linger. Mange av fiskene hadde tykk skjellhud og
perioden ble det igjen varmere og noe tørrere.
var relativt langsomme, mens blekksprutene, av
På overgangen jura-kritt var klimaet varmt og
typen ammonitter og belemnitter,
fuktig, akkurat som i mellomjura.
Kald (temperert)
var hurtige svømmere og
Atmosfæren i seinjura hadde
Varm
(temperert)
Arid (tørt)
svært mobile. De kolonisamtidig et relativt høyt
Tropisk
serte havene i stort
karbondioksid (CO2)Stillehavet
antall. Artene endret
innhold.
Arid (tørt)
Tethyshavet
seg systematisk
gjennom tid, og paleonKombinasjonen av høy
Varm (temperert)
tologene har i dag artsbetemperatur, høyt hav og
Kald (temperert)
stemt ammonitter med en tidsuthøyt CO2 - innhold førte til at
bredelse på bare cirka en million år. De er
den biologiske produktiviteten økte. Det
svært nyttige for datering av juralagrekken, og når
bidrog til dannelse av noen av de mest organiskrike
en skal korrelere geologiske formasjoner mellom
avleiringene i jordas historie. Dyre- og planterestene
ulike områder. I havet blomstret også planteplankton
fra seinjura har gitt opphav til 25 prosent av all olje
som prasinofytter, dinoflagellater og kalkflagellater,
og gass som er funnet på jorda.
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sammen med dyreplankton som foraminiferer og
radiolarer. Landplantene endret seg ikke mye fra
mellom- til seinjura. Kråkefotplanter, sneller og
bregner dekket den frodige skogbunnen, der konglepalmer, bennetitter, bartrær og ginkgofyter strakte
seg mot himmelen. Blomsterplantene var ennå ikke
fullt utviklet.
I seinjura utviklet dinosaurene seg videre. Antall
arter økte, og de tidligere midtjuraiske cetiosauridene
ble erstattet av en mangfoldig fauna av camarasaurer,
brachiosaurer og diplodocider. Flere av disse nådde
gigantiske størrelser. Den sjirafflignende
Brachiosaurus ble mer enn 20 meter lang og veide
mer enn 15 tonn. Seismosaurus, en slankere dinosaur,
kunne bli mer enn 40 meter lang.
Finkornete sedimenttyper dominerer
Da havet trengte inn og oversvømte kystslettene
som dominerte i mellomjura, fikk vi en markert
endring i sedimenttype over hele den norske sokkelen.
De tykke sandavsetningene som kjennetegner midtjura, ble erstattet av finkornete slamavsetninger i
seinjura.

India

Australia

Antarktis

A

B

C

D

E

F

Havet i seinjura hadde et sterkt varierende vanndyp,
fra noen få titalls meter på plattformene og opptil
1000 meter i de dypeste bassengområdene.
Havbunnen sank imidlertid så raskt inn at den totale
sedimenttykkelsen langs riftaksen på det meste ble

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter – slam og sand
Strand- og grunnmarin sand
Marint slam
Kalkavsetninger

Fennoskandia

Grønland

Geografi og viktigste sedimenttyper
på norsk sokkel og områdene rundt
i seinjura-perioden. Store deler av
Europa og Russland vest for Ural
var på denne tiden dekket av et
grunnhav. Skandinavia utgjorde et
dominerende landområde i dette
grunnhavet, på størrelse med
dagens Grønland. (Figur modifisert
fra H. Brekke)

hele 5000 meter. Plattformområdene derimot har
en sedimenttykkelse på bare 100–500 meter.
Det globale havnivået steg generelt gjennom seinjura,
for så å falle noe igjen mot slutten av perioden.
Det vises i den stratigrafiske utviklingen på sokkelen.
Siltige og sandige avsetninger dominerer nederst i
lagrekken fra seinjura, som følge av grunnere vann
og mer kystnære forhold. I øvre del er det en dominans av finkornete slamavsetninger, som indikerer
både økende vanndyp og lengre avstand til kysten.
Illustrasjon av seinjurahavet, med
svømmende pliosaurer,
Liopleurodon, som beiter på ammonitter av typen Perisphinctes.
(Illustrasjon: R.W. Williams)

395

Oxford

163,5 Egersund/

Haugesund/
Heather

Callov
166,1

Bathon
1683

Avsetningsmiljø:

Hugin/
Sandnes
Sleipner/Bryne

Draupne
Sognefjord
Heather
Fensfj.
Krossfj.
Tarbert

Melke
Garn

Manglende avsetninger (brudd/inkonformitet)
Elvesletter – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Dypmarin sandstein
Marin slamstein
Kalkstein
Organiskrike slamsteiner
Kullførende avsetninger

Forvitret grunnfjell fra
Melheimfjellet ved Olden. Blokkene
ligger på en flate som representerer
et gammelt peneplan fra seinjura.
Den hvite kvartsgangen på bildet
viser at blokkene ikke er flyttet på
gjennom istidene. Fastlandsnorge
var da et lavlandsområde med
enkelte fjellpartier som stakk opp.
(Foto: S.O. Dahl). Skjematisk illustrasjon som viser dypforvitring i jura,
påfølgende overlagring i kritt og
kenozoikum, og erosjon med bevaring av dypforvitringsmineralene i
sprekker i grunnfjellet i pleistocen
og holocen. (Figur fra O. Olesen)
Rest av dypforvitring

Sprekker

Rogn

Det er likevel forskjeller mellom de ulike sokkelområdene. Sandsteiner forekommer lokalt både i
Nordsjøen og Midt-Norge, mens Barentshavet og
Svalbard nesten utelukkende har slamavsetninger i
seinjura. Sandavsetningene er knyttet til utbygging
av deltasystemer fra Sør-Norge, som for eksempel
på Trollfeltet, og til avsetninger i kystsonen rundt
lokale øyer, som på Utsirahøgda, nordlige Tampenområdet, Frøyhøgda og Lopphøgda.
Det er observert flere mindre tidsbrudd i lagrekken
fra mellom- og seinjura på sokkelen, der vi nå
mangler sedimentære avsetninger. I Nordsjøen,
Norskehavet og det sørlige Barentshavet knyttes
dette til heving og erosjon av forkastningsblokker og
randområdene langs seinjurariften. I det nordlige
Barentshavet og på Svalbard knyttes tidsbruddene
mer til svake, regionale platebevegelser og til perioder med liten sedimenttilførsel inn i bassengområdene.
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Tidlig

KRITT

V

Nordlige
Nordsjøen

Fangstgr.

Sørlige Vikinggrabenen
Sentralgrabenen

Alder

Mellom

Stratigrafiske søyler over den øvre
juraiske lagrekken i ulike områder
på kontinentalsokkelen og på
Svalbard. Perioden domineres av
organisk rike slamsteiner, men med
lokale sandavsetninger i Nordsjøbassenget. Navnene i de fargete
søylene er stratigrafiske formasjoner.

Peneplanet var et lavtliggende innlandsområde, men
med et lokalt relieff på opptil 500 meter. Det lavtliggende slettelandet bestod av grunnfjellsbergarter
som gneis, grønnstein og ulike metasedimenter.
Dypforvitring av disse gav opphav til sand og slam
som ble ført ut på sokkelen. Gaustatoppen,

Jotunheimen, Snøhetta, Rondane og Lyngen stakk
opp som fjellområder på peneplanet. De fleste av
disse fjellene består av kvartsitt eller gabbro, som er
svært motstandsdyktig mot forvitring og erosjon
under alle klimatiske forhold.

Rifting

Begynnende rift

Hvor kom sedimentene fra?
Norge var stort sett tørt land i seinjura og ble videre
slitt ned. Erosjonsproduktene ble transportert ut på
sokkelen, og trolig ble mange av dagens større fjorder etablert som elvedaler på denne tiden.
De høyerestående indre sokkelområdene fungerte
som sedimentfeller i forhold til sedimenttransport
fra Norge. Tilsvarende skjedde langs den vestlige riftflanken, noe som førte til at sand og grus ble fanget
i de mindre bassengene langs flanken av riftstrukturen. Sentrale deler av riftsystemet mottok bare slam.
Rester etter et jura-peneplan
De store landskapselementene som utgjør høyområdene i Skandinavia i dag, er karakterisert av
bølgende fjellvidder, og toppene av de høyeste
fjellene danner en jevn overflate. I store deler av
Norge representerer denne overflaten et peneplan,
en gammel erosjonsflate, som ble dannet etter nedslitingen av den kaledonske fjellkjeden (se kapittel 14).

SUEZRIFTEN - EN ANALOG TIL SEINJURARIFTEN PÅ NORSK SOKKEL
Mange geologer bruker Suezriften i Suezbukta som en analog til hvordan seinjurariften på norsk sokkel ble dannet.
Suezriften var aktiv i miocen. I dag er det lav seismisk aktivitet langs Suezriften, og det antas at den
har stoppet opp, i alle fall midlertidig. Hoveddeformasjonen skjer nå lenger øst, langs Sinairiften og nordover gjennom
Dødehavet. I selve Rødehavet mot sør pågår det aktiv havbunnsspredning og dannelse av ny havbunnsskorpe. Afrika
og Arabia er altså på vei fra hverandre.
Deler av den gamle Suezriftstrukturen ligger i dag på land langsetter Sinaihalvøya, og fordi strukturen er så ung, er mye
av det opprinnelige riftlandskapet bevart. Det tørre ørkenklimaet gjør at bergartsformasjonene er særdeles godt blottlagt.
Skråstilte forkastningsblokker dominerer landskapet, og her kan en i detalj studere ulike strukturer og avsetninger som
ble dannet under oppsprekkingen. Samtidig kan en se og kartlegge dreneringssystemer i riftlandskapet, så vel som i
baklandet innenfor.

B

A

Nildeltaet

Wadi Feiran
C

Sinaihalvøya

Suezriften
B

I dag
Leirskifre og kritt-bergarter

Sprekker

Kenozoikum - kritt
Dypforvitring (saprolitt)

Sprekker

Jura

Områder med steinblokker, såkalte blokkhav, dekker
i dag deler av peneplanet. Geologene tror at blokkene er blitt dannet ved langsom forvitring av det
underliggende grunnfjellet. Flere steder finner en
mineraler som kaolinitt og gibsitt i sprekker, som
indikerer dyp forvitring i et varmt og fuktig klima.
Lignende forvitringsmineraler er funnet utenfor
kysten av Stad, på grensen mellom grunnfjell og
overliggende juraiske avsetninger. Det antas at peneplanet ble dannet ved kontinuerlig forvitring og
erosjon fram til seinjura.
Overflaten blir gjerne referert til som den mesozoiske
flaten. I sør ble denne dypforvitringsflaten oversvømt av havet i kritt-perioden, mens på Andøya og
utenfor Nordland trengte havet inn over flaten allerede i mellomjura.

396

Sinairiften

A) Satellittbilde av Suezriften. Nilen og Nildeltaet
vises sentralt i bildet. Rammen på bildet viser utsnitt
av satellittfoto i figur B. (Foto: Nasa)
B) Detaljert satellittbilde fra Suezriften. Gul sirkel på
bildet viser hvor foto i figur C er tatt. (Foto: Nasa)
C) Bilde av en rotert forkastningsblokk fra
Sinaihalvøya. Den hvite linjen markerer toppen av
forkastningsblokken før skråstilling, i prerift-fasen.
De brune lagene over den hvite linjen ble avsatt
samtidig som blokken ble skråstilt, i synrift-fasen,
og støter mot lagene under (se hvite piler). Det
kalles pålapp på fagspråket. Dette er helt parallelt
til den seinjuraiske riftstrukturen på norsk sokkel.
(Foto: I. Sharp)

Rødehavet
C

Synrift
Prerift
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som kalles kildebergarter i petroleumsgeologien.

Organiskrik slamstein i borkjerne fra
Draupneformasjonen. Brønn 33/9-16
i Tampenområdet, Nordsjøen. De
lyse båndene i slamsteinen er tynne
lag av silt.
(Foto: Oljedirektorates webside,
npd.no)

Norske geologer studerer seinjuraiske,
organiskrike slamsteiner i
Kimmeridge Clayformasjonen. Bildet
er fra Kimmeridge Bay på sørøstkysten
av England. (Foto: Hydro)
Innfelt bilde: Det organiske materialet er delvis omdannet til petroleum,
faktisk så mye at en kan gjøre opp
bål av rullesteinene i strandsonen.
(Foto: I. Wests webside)

I løpet av 15 millioner år i seinjura fikk vi avsatt
rike kildebergarter for olje og gass på kontinentalsokkelen. Som følge av forkastningsbevegelsene var
havbunnen på sokkelen svært ujevn. Det førte til
dårlig sirkulasjon i vannmassene, og det oksygenrike
overflatevannet ble ikke ført ned mot bunnen. I de
dypeste delene stod vannet derfor ganske stille. Her
var mengden tilgjengelig oksygen mindre enn det
som trengtes for å bryte ned restene av de døde
småorganismene, særlig alger, som etter hvert samlet
seg opp på bunnen. Vi fikk såkalte anoksiske forhold. Slike stagnerende bassenger kjenner vi godt fra
dagens forhold, som i de dype fjordene og pollene
langs Norskekysten.
Mangel på oksygen på havbunnen hindret altså det
organiske materialet i å råtne og førte til dannelse av
organiskrike slamavleiringer. Mengden oksygen på

Viktigste kildebergart på norsk sokkel
Organiskrike slamsteiner i seinjura utgjør de viktigste kildebergartene for olje og gass på norsk sokkel.
Vi tror nå at kanskje mer enn 99 prosent av all oljen
og det meste av gassen som er funnet på sokkelen,
stammer fra øvre juraiske kildebergarter. Men kullførende lag fra tidligjura kan også ha avgitt mye gass.
De øvre juraiske kildebergartene i de forskjellige
områdene og bassengene på sokkelen har et variabelt
og komplekst olje- og gasspotensial. I nedre del av
den øvre juraiske lagrekken består det organiske innholdet mye av terrestrisk plantemateriale, som ble
skylt ut med elvene fra land. Det gir opphav til gass.
Høyere opp er det mer marint plankton og alger
som anriker sedimentene. Det gir opphav til olje.
Kvaliteten på kildebergartene er normalt best i de
dypere bassengene der det var gjennomgående anoksiske forhold, men det finnes også eksempler på
tynne lag på høgdene og flankene av bassengene
som har et godt kildepotensial.
Kildebergartene modnes
Da strekkingen langs riftstrukturen stoppet opp,
druknet forkastningsblokkene etter hvert. De ble
dekket av tykke lag med slam og kalk fra krittperioden. Disse lagene la seg som et lokk oppå de organiskrike slamavsetningene i de dypere bassengene og
på de tidligere øyene og grunnene med sand. Etter
hvert som slamavsetningene ble begravd dypere og
dypere, ble det organiske materialet varmet opp av
jordvarmen og omdannet til olje og gass. Det kalles
modning. Omdanningen til hydrokarboner skjer
relativt dypt i lagpakken og avhenger av geotermisk
gradient, sedimentbassengets innsynkingshistorie og
kildebergartens egenskaper. På norsk sokkel finnes
modne kildebergarter fra seinjura i et område på
225 000 kvadratkilometer, et område tilsvarende
2/3 av det norske fastlandet.

De aller fleste feltene på norsk sokkel
befinner seg nærmere enn 10-15 kilometer
fra områder hvor kildebergarter fra seinjura er
modne for å danne olje eller gass. Det betyr at
muligheten for å finne nye felt definitivt er
størst i nærheten av steder
hvor det finnes en
moden kilde?
bergart. Det
vil stort
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Alle vet at olje- og gassfeltene på kontinentalsokkelen inneholder enorme

Migrasjon ut av kildebergarten
Omdanning av organisk materiale medfører
volumutvidelse og resulterer i trykkøkning i
kildebergarten. Det fører igjen til at bergarten
sprekker opp og hydrokarbonene drives ut. Det
kalles ekspulsjon. Prosessen der olje og gass går
fra en kildebergart inn i en reservoarbergart,
kalles migrasjon.

Vik
in

Svart havbunn - svart gull

havbunnen varierte imidlertid, og i grunnere områder
med mer tilgjengelig oksygen ble mye av det organiske materiale oksidert. Øvre juraiske kildebergarter forekommer ikke på det norske fastlandet, men
på Andøya finnes svarte slamsteiner med et visst kildepotensial. Tilsvarende bergartslag finnes langs sørøstkysten av England, hvor de kalles Kimmeridge
Clay. På Øst-Grønland og på Svalbard finner en
også svarte, organiskrike slamsteiner fra seinjura.

riften.
Men det
finnes unntak.
Trollfeltet i
Nordsjøen og
det mindre
Goliatfeltet
rett utenfor
Finnmarkskysten
Farsunder
fylt
med olje som har
bassenget
migrert flere titalls kilometer fra kildebergarten til fellen.

Det finnes ikke nøyaktige kart over tykkelsen for
slamsteinene fra seinjura på norsk sokkel, så det er
umulig å regne ut presist hvor mye olje og gass som
har blitt dannet. Det er likevel mulig å gi noen indikasjoner. I de områdene hvor de seinjuraiske kildebergartene er modne, kan vi anta en gjennomsnittlig
tykkelse på 100 meter. Da får vi at cirka 4000 milliarder fat olje og en tilsvarende mengde gass er generert. Det innebærer at mindre enn en prosent av det
som er blitt dannet, er påvist i funn. De resterende
99 prosentene finnes spredt i lagpakken utenfor
reservoarene, har gått tapt til atmosfæren eller finnes i
feller som ennå ikke er funnet.

Umoden
Oljeekspulsjon
Gassekspulsjon

Kart over norsk sokkel som viser
fordelingen av moden seinjura kildebergart. Modningsgrad er angitt
med grønn farge for olje
(%Ro=0.65-0.90) og oransje farge
for gass (%Ro>0.90). I de blå områdene er kildebergarten ennå ikke
moden, selv om den er avsatt og
bevart på mange av disse stedene.
(Figur fra T. Throndsen)

For å kunne ha petroleumsforekomster
i et sedimentbasseng må fire forutsetninger være oppfylt - det må finnes en
kildebergart, en reservoarbergart, en
takbergart og hydrokarbonfeller.

Havbunn

Overlagringsbergarter

ANTIKLINALFELLE
Takbergart

FORKASTNINGSFELLE

GOK
OVK

Reservoarbergart

Kildebergart

Olje
Gass

OVK: Olje-vann-kontakt
GOK: Gass-olje-kontakt
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Den vanligste måten å beskrive en kildebergarts kvalitet på er ved å angi innholdet av organisk karbon i kombinasjon
med pyrolyse. En vanlig slamstein inneholder ca. en vektprosent karbon, såkalt TOC, mens en god kildebergart gjerne
inneholder fem prosent karbon eller mer. Pyrolyse måler hvor mye hydrokarboner som kan dannes fra et sediment når
det gjennomgår modning, den såkalte S2-indeks. Ved å ta forholdstallet mellom S2 og TOC får en et mål på kvaliteten
på det organiske materialet. Forholdstallet kalles hydrogenindeks, og angis i milligram hydrokarboner per gram organisk
karbon. Jo høyere hydrogenindeks en kildebergart har, jo høyere potensial har den for å generere olje. De rikeste kildebergartene i seinjura har en TOC på 6 og en S2-indeks på 24. Det gir en hydrogenindeks på 400, og betyr at 40 prosent
av det organiske materialet kan omdannes til hydrokarboner.
Det organiske materialet går først over til kerogen, som er et fast og ganske hardt stoff av store molekyler, en slags
polymer. Det brytes ned til olje og gass når temperaturen blir høy nok. Kerogen blir klassifisert i fire hovedtyper - I, II, III
og IV - som vist i tabellen. Kerogenet har ulikt genereringspotensial for olje og gass, avhengig av hydrogenindeks. De
beste kildebergartene for olje er de som har mest marint algemateriale og lite terrestrisk plantemateriale. Disse har lav
hydrogenindeks. De kildebergartene som har mest terrestrisk materiale, har en høy hydrogenindeks og danner stort sett
gass. I mange områder finnes en blanding som da kan danne både olje og gass.

Kerogen
klasse

Kildepotensial

Avsetningsmiljø

Type I

Olje

Lakustrint algemiljø

Alder
Berrias

Millioner Norsk-danske Sentralgraben,
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139,8
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Saudaform.

DraupneFarsundform. formasjonen

145,0

Type II

Olje

Marint materiale,
anoksisk miljø

Tithon

Olje/gass

Blanding marint/
terrestrisk materiale,
anoksisk/delvis oksisk

Kimmeridge

Type II/III

Type III

Type IV

Gass/noe olje

Litt gass

Terrestrisk derivert
materiale, anoksisk/
delvis oksisk
Materiale som er avsatt
i mer oksygenrikt vann

Hovedsakelig gass potensial
Olje og gass potensial
Ingen kildepotensial

Vikinggraben

152,1
157,3
Oxford
163,5

Tauformasjonen
Egersundform.

Haugesundformasjonen

Heatherformasjonen

Sandnesform.

Callov
166,1

Bryneformasjonen

HuginBryneformasjonen formasjonen

Bathon

Hydrokarbon genereringspotensial for ulike kildebergarter
i Nordsjøen.

En råolje kan bestå av mange tusen kjemiske forbindelser. For å finne ut hvilken
kildebergart en olje kan ha kommet fra brukes i stor grad analyse av forskjellige biomarkører, som kan sammenlignes med et kjemisk "fingeravtrykk". Det
organiske materialet som avsettes på havbunnen har ofte helt karakteristiske
kjemiske forbindelser, eller grupper av forbindelser. Biomarkører brukes derfor
til å sammenligne oljer med hverandre og til å korrelere oljer mot kildebergarter. Svært avanserte instrumenter, såkalte gasskromatograf-massespektrometre,
brukes for å analysere de små mengdene det normalt er av disse biomarkørene
i oljer og kildebergarter.
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Migrasjonsprosessen er ikke særlig godt forstått, men vi vet at hydrokarbonene beveger seg
i høypermeable kanaler og ikke som en front. Oljemigrasjonen kan ikke gå fortere enn oljen
genereres og er derfor svært langsom, og den følger sandlag som er permeable, eller sprekker og forkastninger. Den samlete strømmen av olje kan være omtrent så stor som vannet
som strømmer i en hageslange på lavt trykk. Hvis det strømmer 1cm3/sek, vil dette kunne
fylle et stort felt med 100 millioner kubikkmeter olje i løpet av tre millioner år.
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Der oljen og gassen stenges av tette, sammenhengende bergartslag vil trykket i oljen og vannet gradvis bygges opp til oppsprekkingstrykket, slik at det dannes tynne sprekker som kan
slippe petroleum gjennom. En god del av oljen og gassen som dannes, fanges ikke opp av
reservoarbergarter og føres opp til havbunnen eller på land. I de fleste tilfelle skjer det så
langsomt at bakteriene rekker å bryte det ned, og olje er da næring for ny organisk produksjon i havet. I Nordsjøen har gass sivet ut på bunnen, og noen ganger har det skjedd i form
av konsentrerte utslipp som har dannet små krater på havbunnen som kalles "pockmarks".
Det har nok også vært oljeutslipp, men det er lite spor etter dette nå.

Oljen og gassen fanges
Kildebergartslagene fra seinjura ligger over tykke lag
med sand fra tidlig- og mellomjura. Disse sandlagene
forekommer over store områder, er ofte svært porøse
og danner utmerkete reservoarbergarter for olje og
gass. Sandavsetninger fra seinjura danner også gode
reservoarbergarter, men de har mer begrenset utstrekning. Olje og gass bevegde seg ut av de seinjuraiske
kildebergartene og inn i reservoarbergartene som ble
dannet i tidlig-, mellom- og seinjura.
Forkastningsbevegelsene i seinjura førte til at reservoarlagene ble skråstilt. Roterte forkastningsblokker
langs riftstrukturen utgjør den viktigste fellemekanismen for olje- og gassforekomstene på norsk
sokkel. De største feltene i Nordsjøen, Norskehavet
og Barentshavet er alle slike gamle forkastningsblokker.
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Plott av vitrinittrefleksjon mot dyp i den
nordlige delen av Vikinggrabenen.

Oljeinneslutninger i
kvarts.
Overvekst kuttet
parallelt med
bildeplan.

Vanninneslutninger

Etter hvert som reservoarbergartene blir tettere sementert, hender det at små oljedråper blir
fanget i bergartskorn. Disse dråpene kaller vi for væskeinneslutninger. De kan fortelle om
trykk og temperatur på dannelsestidspunktet, og dermed om migrasjonshistorien.

Umoden, ingen ekspulsjon
Dyp under havbunn (meter)

Modningsgraden til kildebergarter kan måles ved hjelp av vitrinittrefleksjon.
Det
A er den optiske refleksjonsevnen til en bestemt bestanddel av det organiske
materialet som kan måles i mikroskop. Kildebergartene på norsk sokkel må ha
vært utsatt for temperaturer over cirka 130 °C for at betydelige mengder olje
skal kunne dannes. Det svarer til et dyp på 3,0–3,5 kilometer og en vitrinittrefleksjon %Ro = 0,65–0,90. Når temperaturen når 150–170 °C brytes de store
molekylene som finnes i olje ned, slik at det dannes gass. Det tilsvarer et dyp
mellom 3,5–4,5 kilometer og en vitrinittrefleksjon %Ro = 0,90–1,40. I
Barentshavet og tett inn mot kysten av Norge er disse modningsnivåene mye
grunnere. Det skyldes at lagrekken ble hevet og erodert i neogen.

Av Knut Bjørlykke

Forkastningsblokkene er dekket av lag med finkornete krittbergarter. Etter hvert som de ble begravet,
ble de sammenpresset og ugjennomtrengelige. Disse
lagene ble takbergarter for oljefellene i jura, den siste
forutsetningen for dannelse av petroleum. De fire
forutsetningene - moden kildebergart, reservoarbergart, takbergart og felle - utgjør til sammen det som
geologene kaller for et petroleumssystem.

Mikroskopbilde av væskeinneslutninger i kvartssandkorn i brønn
30/8-1S, fra Tunefeltet i Nordsjøen.Væskeinneslutningene forteller at både vann og hydrokarboner passerte mellom sandkornene
på et tidligere tidspunkt. Siden ble det overvekst av kvartssement på sandkornene, og små dråper av disse væskene ble
fanget i dette sandkornet. (Foto: J.M. Rykkje)

Olje og gass letemodeller
Kombinasjonen av en bestemt reservoarbergart,
kildebergart, felle og takbergart kaller geologene
en letemodell. Letemodellene blir gjerne navnsatt i henhold til alderen på reservoarbergarten.
Den såkalte midtjuraiske letemodellen består av
en midtjuraisk reservoarbergart (sandsteiner),
øvre juraisk kildebergart (organisk rike slamsteiner), øvre juraisk felledannelse (skråstilte forkastningsblokker) og undre krittaisk takbergart
(kalkholdige slamsteiner). Svært mange av feltene i Vikinggrabenen i nordlige Nordsjøen,
som Statfjord, Gullfaks, Snorre, Visund og
Oseberg, tilhører den midtjuraiske letemodellen. Den midtjuraiske letemodellen er den viktigste også på Haltenterrassen og i Barentshavet. Trollfeltet og det nye store Johan
Sverdrup-funnet derimot,
tilhører en øvre juraisk
letemodell, dvs. med en
øvre juraisk reservoarbergart, øvre juraisk kildebergart og seinjuraisk felledannelse. Sand som ble avsatt
rundt de lokale øyene i
seinjura danner ofte svært
gode reservoarbergarter.
Totale hydrokarbonressurser påvist (Mill Sm3 o.e.)

HVA ER EN KILDEBERGART?

En såkalt kremkurve viser totale
hydrokarbonreserver som er påvist i
forhold til antall brønner, eller prospekter, som er boret. Den midtjuraiske letemodellen er den desidert
mest suksessrike på norsk sokkel,
fulgt av den øvre juraiske letemodellen. Kurven demonstrerer tydelig
hvordan de største reservene ble
påvist i en tidlig fase av letevirksomheten. De bratte stigningene på
kurvene markerer når de største
funnene, som Statfjord, Gullfaks,
Oseberg (alle undre-midtjura), Troll
(øvre jura), Ekofisk (kritt) og Ormen
Lange (paleogen) ble gjort.
(Figur modifisert fra Statoil, E. Siring
og K.B. Hjelle)
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PETROLEUMSINDUSTRIEN - NORGES STØRSTE NÆRING

NORGE BLIR EN OLJENASJON

Petroleumsindustrien har hatt svært mye å si for den økonomiske veksten i Norge, og for finansieringen av det norske
velferdssamfunnet. Petroleumsvirksomheten stod i 2010 for 21 prosent av verdiskapingen i landet. Det er mer enn dobbelt så mye som verdiskapingen i landindustrien, og rundt 15 ganger verdiskapingen i primærnæringene. Gjennom mer
enn 40 års virksomhet har næringen skapt verdier for nærmere 9000 milliarder kroner. Statens inntekter fra sektoren
utgjorde omlag en fjerdedel av samlete statsinntekter i 2010. I 2010 stod råolje, naturgass og varer og tjenester fra
leverandørindustrien for cirka 50 prosent av Norges samlete eksportverdi.

På 1950-tallet var det svært få som trodde at havbunnen utenfor norskekysten skjulte olje- og gassrikdommer. Men høsten 1962 bad oljeselskapet Phillips, fulgt av andre utenlandske selskap, om tillatelse til å gjøre geologiske undersøkelser i
havområdene utenfor Norge.

Men petroleumsvirksomheten krever også store investeringer. I 2011 ble det investert 125 milliarder kroner inkludert
leting, som utgjorde 26 prosent av de samlete realinvesteringene i landet. Ved utgangen av 2009 var godt og vel
206 000 personer sysselsatt direkte og indirekte i petroleumsvirksomheten i Norge.

Første konsesjonsrunde ble lyst ut 13. april 1965. Sommeren 1966 ble den første letebrønnen boret på norsk sokkel. Den
var vannførende og inneholdt ikke olje eller gass. Men allerede i 1967 ble Balderfeltet (paleogen) i Nordsjøen funnet.
Denne lisensen har det eksklusive lisensnummer 001. Så i 1969 ble Ekofisk (kritt) funnet. Ekofisk ble satt i produksjon i
1971, bare to år etter feltet ble påvist. Det er rekord på norsk sokkel. I 1970-årene var letevirksomheten konsentrert til
områdene sør for Stad. Friggfeltet (paleogen) ble funnet i 1971 og Statfjordfeltet (jura) i 1974. Produksjonen fra Statfjord
startet i 1979, fem år seinere.

I 2010 ble det produsert to millioner fat olje daglig og gjennom året 100 milliarder kubikkmeter gass fra til sammen
70 felt på norsk kontinentalsokkel. Det gjør Norge til den fjortende største oljeprodusenten og sjette største gassprodusenten i verden. Norge er samtidig den sjuende største eksportøren av olje og nest største eksportøren av gass i
verden. Det er produsert til sammen 5,7 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter fra norsk sokkel og Oljedirektoratets
anslag for gjenværende ressurser per
2011 utgjør 3,5 millioner kubikkmeter
olje og 3,9 milliarder kubikkmeter gass.
Oljeproduksjonen fra norsk sokkel har
vært fallende det siste tiåret, men med
de nye store funnene som Edvard
Grieg, Johan Sverdrup og Johan
Castberg vil produksjonen igjen stige.

Barentshavet
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Gjenværende reserver
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Storm i Nordsjøen. Under slike forhold er det ikke
spøk å være oljearbeider. (Foto: Statoil)
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1980-tallet var kjempenes tidsalder på norsk sokkel. I denne perioden ble det gjort en rekke store funn, og industrien
blomstret gjennom gigantiske og stadig mer avanserte utbygginger. I denne fasen ble mange av de store feltene i
Nordsjøen etter hvert bygget ut - Gullfaks, Oseberg, Troll og Snorre (alle i juralag, Snorre også i trias). I 1987 ble seks
innretninger på Ekofisk jekket opp seks meter, etter at man i 1984 avdekket innsynkning av havbunnen under Ekofiskplattformene.
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5671 mill Sm3
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Statfjordområdet i vakkert kveldslys. Statfjordutbyggingen består av til sammen
tre produksjonsplattformer og et bøyelastingssystem og er en av Norges største
pengemaskiner, noensinne. Men feltene på Tampenterrassen ligger tett, og
flere andre store produksjonsplattformer er innen synsvidde. (Foto: Statoil)

Utvinnbar olje 7587 mill Sm3

2015
O

I 1990-årene tok olje- og gassvirksomheten steget ut på dypt vann. I 15. konsesjonsrunde i 1996 var 14 av 18 tildelte
utvinningstillatelser lokalisert i Norskehavet, og alt i 1997 ble det gjort to store funn i disse. Det ene funnet var Ormen
Lange (paleogen). Ormen Lange er det nest største gassfunnet på norsk sokkel, etter Troll. Det første feltet som ble satt i
produksjon utenfor Midt-Norge, var Draugen (jura) i 1993. Produksjonen på Heidrunfeltet (jura) startet opp i 1995, og
den samlete Åsgardutbyggingen stod ferdig i 1999.

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel fra 1971 til 2012
300
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Det er gjort en rekke mindre og middels store funn også i Barentshavet, deriblant gassfeltet Snøhvit (jura), men det har vært
vanskelig å få til lønnsomme utbygginger. Snøhvitfeltet ble påvist allerede i 1984, men ble først besluttet utbygget i 2001.

Olje/NGL/kondensat
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(Figurer fra Oljedirektoratet)
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I mai 1993 avsluttet en for første gang produksjonen på et felt på norsk sokkel. Det var på gassfeltet Nordøst Frigg.
Innen 1999 var i alt 10 felt avsluttet på sokkelen. 2000-tiåret var preget av at mange av de store feltene kom i sluttproduksjonsfasen. Norsk sokkel er med det kommet inn i det som kalles en moden fase. Etter 2010 er det imidlertid gjort
flere funn i Nordsjøen og Barentshavet som vil gi økt produksjon fra norsk sokkel.
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Vest

Hav og øyer erstatter Brentdeltaet

10 - 40 km

Øst

finner mange steder sand fra seinjura avsatt direkte
på saltet. I krittperioden ble disse lavere områdene
presset opp og dannet hydrokarbonfeller, som i
Ula- og Gydafeltene.

Øst

Nordsjølandet oversvømmes
Struktureringen førte til at tilførselselvene fra
Nordsjødomen i sør sluttet å frakte sedimenter, og en
havarm trengte seg sørover inn i Vikinggrabenen. Det
mektige Brentdeltaet ble totalt oversvømt, og havet
steg også innover Nordsjødomen. Mindre deltasystemer og grunne marine sandbanker dannet seg oppå
det som hadde vært hovedkildeområdet for
Brentdeltaet. Disse avsetningene utgjør øvre del av
Sleipner- og Huginformasjonene.

Vikinggrabenen (ingen saltavsetninger)
20 - 40 km

Vest

4 - 10 km

Brentdeltaet bygde seg opp slik at Nordsjøen ble fylt inn med sedimenter. Denne
innfyllingen stanset gradvis som følge av de tektoniske forandringene på overgangen
fra mellom- til seinjura. Store forkastningsblokker vokste fram og brøt opp den langstrakte

Sentralgrabenen (salt tilstede)

Seinjura (synrift)
Tidlig - midtjura (prerift)
Trias
Zechstein salt
Perm-trias

strand- og deltasonen som bandt sammen Norge og Shetlandsplattformen.
som alle er fylt med olje eller gass. Ja, faktisk så er det
slik at en kunne prøveboret i blinde og likevel ha
omtrent 20 prosent sjanse for å gjøre funn.
I Nordsjøen sprakk undergrunnen opp i en trearmet
riftstruktur, med Moray Firthgrabenen som en sørvestlig sidearm til Vikinggrabenen og Sentralgrabenen. I midten av den trearmete strukturen fikk
vi intens vulkanisme, med avsetting av opptil to
kilometer med intrusive bergarter og lavastrømmer.
Øst for riftstrukturen ligger Horda- og Stavangerplattformene, med Stord- og Egersundbassengene.
Hordaplattformen og Nordsjøens sedimentbasseng
er avgrenset fra grunnfjellsbergartene på fastlandet
langs Øygardsforkastningen, som ligger tett inntil
dagens kyst.
Mindre vulkaner oppstod i den sørlige Vikinggrabenen, Sentralgrabenen, i Egersundbassenget og
langs kysten av Norge. I områdene lenger borte fra de
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Vikinggrabenen

Ninian Alwyn

Samtidig ble Sør-Norge og Shetlandsplattformen
hevet, og nye dreneringsveier som fraktet sand og slam
ut i riftstrukturen, ble etablert. I første del av seinjura
ble det avsatt flere hundre meter tykke lag med marin
leire, silt og noe sand, først i Vikinggrabenen, deretter
i Sentralgrabenen og siden ut mot randområdene
rundt Nordsjøen. Avsetningene har en grålig farge og
kalles Heatherformasjonen. De inneholder fossiler
som muslinger, ammonitter og belemnitter. Mye av
den opprinnelige lagdelingen er ødelagt av organismer
som gravde i sedimentene på havbunnen. Det kalles
bioturbasjon og vitner om god vannsirkulasjon.
Lagene ble avsatt samtidig med at forkastningsblokkene roterte. Avsetningene er derfor tykkest inn mot
forkastningene og blir gradvis tynnere oppover forkastningsblokkene.
Lomreterrassen
Huldra Veslefrikk
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Øst-Shetlandsbassenget
62°

Stordbassenget

Utsirahøgda

Moray Firthgrabenen

Saltet presset seg også opp mellom de sekundære
blokkene og presset dem til side. Saltet antok ulike
former, som saltstokker og saltputer. De dannet ofte
lavområder mellom forkastningsblokkene, og vi

Måløyskråningen
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ØstShetlandsbassenget

Shetlandplattformen

Tampenterrassen har vist seg å være den mest oljerike
del av Nordsjøen, med en rekke store funn både på
engelsk og norsk side. Forkastningsblokkene på
Tampenterrassen ligger på rekke og rad, og så godt

Lo
mr
et
er
ra
sse
n

Tampenterrassen

Forkastningsblokker i ulike fasonger
Store, skråstilte forkastningsblokker ble dannet på
terrasse - og plattformområdene langs og på siden av
Vikinggrabenen. De er typisk flere titalls kilometer
brede, med forkastninger som går dypt ned i jordskorpen, og danner store olje- og gassfeller.

Sentralgrabenen i den sørlige Nordsjøen har en litt
annen historie. I dette området og videre sørover i
Europa ble det avsatt tykke saltlag i permtiden, de
såkalte Zechstein-evaporittene. Da struktureringen
1
i seinjura startet, begynte saltet i Sentralgrabenen
å
bevege seg. Det førte til dannelse av mindre, sekundære forkastningsblokker oppå de store. Oljefellene
i Sentralgrabenen ble derfor mer komplekse og mye
mindre enn de store, roterte forkastningsblokkene i
den nordlige Vikinggrabenen.

10°

en
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Kart som illustrerer de viktigste
seinjuraiske strukturelementene i
Nordsjøen. Inn mot kysten fra den
sentrale riftstrukturen ser vi et
plattformområde med grunne
bassenger. (Figur modifisert fra
H. Brekke)

aktive vulkanene finner en luftbårne askelag imellom
de øvrige sedimentlagene. Sammensetningen av de
vulkanske bergartene tyder på at de stammer fra en
smelte øverst i mantelen.

Toveis tid i sekunder

NEDERST TIL HØYRE: Seismisk tidskart til bunnkrittflaten i Nordsjøen.
Fargeskala fra rød til blå angir
økende tid og tilsvarer økende dyp.
Kartet viser de tre
riftarmene Vikinggrabenen,
Sentralgrabenen og Moray
Firthgrabenen, med tilliggende
plattformområder. I de dype
bassengområdene i blått finnes
tykke juraiske avleiringer, mens de
gule til røde plattformområdene har
tynne eller ingen juraavleiringer.
(Figur fra Millennium Atlas, Fraser
m.fl.)

ØVERST TIL VENSTRE: Skisse med
forenklete geologiske snitt over
Vikinggrabenen og Sentralgrabenen.
Snittene viser forskjell i strukturer,
avhengig av om det er salt til stede.
Tilstedeværelse av permisk salt i
Sentralgrabenen gjør at det blir
dannet sekundære forkastningsblokker oppå de større forkastningsblokkene. (Figur modifisert fra
Millennium Atlas, Fraser m.fl.)

3

Avtegning av seismisk snitt fra
nordlige Nordsjøen. Snittet går
fra Øst-Shetlandsbassenget, som
er den sørlige forlengelsen av
Tampenterrassen, over
Vikinggrabenen til
Hordaplattformen. Legg merke
til hvordan de store olje- og
gassfeltene ligger på toppen av
de skråstilte forkastningsblokkene.
(Figur modifisert fra Millennium
Atlas, Husmo m.fl.)
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Tidlig midtjura
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Høgder, plattformer
Plattformområder, flankesoner
Bassenger på plattformområder
Dype bassenger

Primærmigrasjon fra kildebergart
til reservoarbergart
N

Sekundærmigrasjon gjennom
reservoarbergart til felle

Kildebergarter
Gass
Olje
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Ulike sedimenttyper i borkjerner fra
Heatherformasjonen. Bildene viser
laminert slamstein i brønn 16/10-1,
bioturbert slamstein i brønn 16/10-1
og homogen sandstein i brønn 16/15a. Brønnene ligger i den sørlige
del av Vikinggrabenen. (Foto:
Oljedirektorates webside, npd.no)

Økende vanndyp

16/1-5a
16/10-1
16/10-1

10 cm

Innsynkingen langs riftstrukturen førte imidlertid til
gradvis økende vanndyp, og etter hvert klarte ikke
bølger og strøm lenger å transportere sand ut fra kystområdene. I siste halvdel av seinjura fikk vi derfor
avsetning av marint slam med høyt organisk innhold.
Nå hadde bunnforholdene blitt stagnerende. Disse
organiskrike slamsteinene er svart på farge og kalles
henholdsvis Draupne-, Tau- og Mandalformasjonene, fra nord mot sør i Nordsjøen. De
inneholder også fossiler, men hovedsakelig fra organismer som svømte i de høyere vannlagene, som
ammonitter, belemnitter og fisk. De tykkeste lagene
ble avsatt i de dypere delene av riftstrukturen, langs
riftaksen og mellom forkastningsblokkene. På høyGeografi og avsetningsmiljø i
Nordsjøområdet i seinjura. Skissen
viser to stadier i den geologiske
utviklingen, oxfordstadiet og tithonstadiet. I løpet av denne perioden
på 15 millioner år ble det tidligere
Nordsjølandet oversvømmet og
omgjort til et øyhav. (Figurer modifisert fra Millennium Atlas, Fraser
m.fl.)
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Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter – slam og sand
Strand- og grunnmarin sand
Grunnmarint slam
Dypmarint slam
Dypmarint sand
Undersjøiske vifter
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dene og flankene er de relativt tynne. Langs aksen
av Vikinggrabenen og Sentralgrabenen er avsetningene flere kilometer tykke.
Øyer stikker opp over havflaten
På øyene, der hvor forkastningsblokkene stakk opp
over havflaten, fikk en lokal erosjon. Fordi forkastningsblokkene bestod av løse sedimentlag som nettopp var blitt avsatt, førte erosjonen til at øyene
raskt ble slitt ned. På den bratte forkastningssiden
var det skred og kysterosjon som virket, mens på
den slakere sedimentflaten var elvene den viktigste
erosjonsmekanismen. Vannskillet var i utgangspunktet i forlengelsen av den bratte forkastningsskrenten.
Men forkastningsskrenten var mer ustabil og ble
hurtig erodert. Det gjorde at vannskillet flyttet seg
gradvis bakover, og øyene fikk etter hvert en mer
symmetrisk form. Materialet som ble erodert, ble
ført ut i bassengene mellom forkastningsblokkene
og avsatt der.
Når en studerer mikrofossilene fra disse avsetningene, finner en at de inneholder en blanding av fossiler fra tidlig-, mellom- og seinjura. Fossilene fra
tidlig-midtjura og eldste del av seinjura er erodert og
avsatt på nytt, mens de yngste overjuraiske fossilene
ligger stratigrafisk på plass. De omarbeidete fossilene
viser ofte en omvendt stratigrafi. Det betyr at de
lagene som ble avsatt først, ble erodert sist. På den
måten finner vi de eldste fossilene som ble avsatt
på nytt i de yngste seinjuraiske lagene.
Sand og slam gir … sand og slam
Avsetningene mellom forkastningsblokkene inneholder både slam og sand, ettersom lagene som ble
hevet, bestod av overjuraiske slamavsetninger så vel
som sandavsetninger fra mellom- og tidligjura. På
de største forkastningsblokkene var erosjonen dyp,
og sand fra Brentdeltaet og den dypereliggende
Statfjordformasjonen ble avsatt på strendene og
strandskråningene rundt øyene. Slike overjuraiske
strandavsetninger danner gode reservoarbergarter på
Borgfeltet i Tampen-området. Sand ble også transportert ut på dypt vann av tetthetsstrømmer, såkalte
turbiditetsstrømmer. Der ble den avsatt på undersjøiske viftesystemer i de dypeste delene av bassengene. I dag produseres det olje og gass fra slike reservoarsander. Noen steder nådde ikke erosjonen
dypere enn til slamavsetningene fra første del av
seinjura. I bassengene mellom disse øyene har en
da bare slamavsetninger.

Skisse av skråstilte forkastningsblokker. I dette tilfellet er blokkene
også skråstilt i lengderetningen, slik
at de ligger dels over og dels under
vann. Flere av forkastningsblokkene
i seinjura så slik ut. Legg merke til
hvordan toppen av forkastningsblokkene er utsatt for ras, fluvial
erosjon og kysterosjon fra alle
kanter. Lag som ble avsatt før skråstilling og tidlig i skråstillingsfasen,
blir nå erodert. Det tilsvarer henholdsvis Brentgruppen og Heatherformasjonen. Materialet blir avsatt
i lavereliggende områder mellom
blokkene, som elveavsetninger der
hvor blokkene ligger over vann, og
som undersjøisk sand og slam der
hvor blokkene ligger under vann.
Det tilsvarer Draupne- og
Muninformasjonene.

Forkastningskant

Område med
avsetning
Område
med erosjon

Bølgeerosjon

Område med
avsetning

Område med
erosjon

Elvesletter
Rasskråning
Marint slam og dypmarin sand (Draupneformasjonen)
Submarine vifter
(Heatherformasjonen)
Kystsone sand
Marint slam
Lag avsatt før skråstilling (Brentformasjonen)

Rasskråning

Dypere basseng

Grunn sokkel

Kystsone

34/8-7

33/9-16

33/9-15

34/8-7

I

II

III

IV

Rasavsetninger på bratt side
av forkastningsblokk
(forkastningsskrent).

I

Slamstein med tynne
siltbånd (turbiditter) avsatt
i stagnerende, dypere del av
basseng.

Bioturbert sandstein avsatt
på grunt vann, med god
vannsirkulasjon.

II

III

Laminert sandstein avsatt i
kystsone på slak side av
forkastningsblokk.

Borkjerner fra Draupneformasjonen
på Tampenterrassen. Bildene viser
avsetninger rundt de overjuraiske
øyene. Eksemplene er fra brønnene
33/9-15 og 33/9-16, rett sør for
Snorrefeltet, og fra brønn 34/8-7 på
Visundfeltet. Skissen viser en forenklet forkastningsblokk med skjematisk innplassering av de ulike borkjernene. I virkeligheten er kjernene
fra to atskilte bassenger. Laminerte
slamsteiner forekommer i dype deler
av bassenget, bioturberte sandsteiner på grunnere vanndyp og laminerte sandsteiner i strandskråningen
på den slake siden av forkastningsblokkene. Langs rasskråningen utfra
forkastningsplanet finner vi typisk
breksjer. (Foto: Oljedirektorates webside, npd.no)
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Breksjer

Laminert slamstein
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Topp paleocen

Topp kritt

Vest

Øst

2

Toveis tid i sekunder

Skisse av Snorre-forkastningsblokken, med en rekonstruksjon av
den opprinnelige forkastningsblokken og hvor mye som er erodert.
Legg merke til at erosjonen er størst
på den bratte forkastningsskrenten
og mindre nedover langs den skråstilte flaten.

Utsirahøgda
Øvre juraiske sandavsetninger finnes også rundt de
store høgdene på flanken av viftestrukturen. På
Utsirahøgda vestfor Haugesund-Stavanger utgjør
grunnmarine og kystnære sandsteiner i Hugin- og
Draupneformasjonene gode reservoarbergarter for olje
og gass i de nye Edvard Grieg- og Johan Sverdrupfunnene.

Seinjura

Bunn kritt
?

?

Erodert
forkastningsblokk

?

3

Tidlig midtjura

Seintrias

2 km

Den lokale hevingen kunne være betydelig, og forkastningsblokkene nord på Tampenterrassen ble hevet mer
enn en kilometer. Heving og erosjon av øyene foregikk imidlertid parallelt. Det vil si at øyene ble gradvis
slitt ned etter hvert som de ble hevet. På den måten
var den topografiske høyden på et gitt tidspunkt betydelig mindre enn den totale hevingen. Relieffet over
de største forkastningsblokkene, som for eksempel
Snorre og Gullfaks, kan likevel ha vært mer enn 500
meter på det høyeste.

Inn mot kysten, på flanken av riftstrukturen, finner
en grunnmarine slam- og sandsteiner som er kraftig
bioturbert, noe som vitner om mer oksygenrikt bunnvann og gode levevilkår for dyr på havbunnen. Inn
mot norskekysten, mellom Bergen og Sognefjorden,
fantes sandrike deltasystemer. Sandlagene som deltaene bygde opp, kalles Krossfjord-, Fensfjord- og
Sognefjord-formasjonene. Det store Sognefjorddeltaet
ligger utenfor munningen av Sognefjorden, som på
denne tiden var en ung elvedal. Sandavsetninger fra
Sognefjorddeltaet utgjør reservoarbergarten for olje
og gass på Trollfeltet. Sandavsetningene er svært glimmerholdige og representerer erosjonsprodukter fra
dypforvitring av fyllittiske bergarter.

STORE TALL PÅ TROLLFELTET
Trollfeltet ligger omlag 80 kilometer nordvest for Bergen. Feltet dekker et område på ca. 700 kvadratkilometer.
Reservoaret ligger fra 1300–1600 meter under havflaten, og inneholder ifølge Oljedirektoratets Faktahefte for 2012 til
sammen ca 260 millioner m3 oljeekvivalenter og ca 1410 milliarder m3 gass.
Trollfeltet ble funnet i 1979 og representerer det største gassfunnet på norsk sokkel noensinne. Feltet består av to hovedstrukturer, Troll Øst og Troll Vest. Troll Øst inneholder hovedsakelig gass, med en 0–4 meter tykk oljesone i bunnen. Troll
Vest inneholder også gass, men her ligger oljen i en 12–26 meter tykk sone. Reservoarbergarten på Troll er den øvre
juraiske Sognefjordformasjonen.
Utbyggingen av Troll er et av verdens største energiprosjekter. Troll Gass utbyggingen omfatter den store betongplattformen Troll A og et gassbehandlingsanlegg på Kollsnes utenfor Bergen, knyttet sammen med et rørledningssystem. Troll
Gass er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon. Troll Gass-installasjonene har fått oppmerksomhet verden over for
sine tekniske løsninger og dimensjoner. Troll A er verdens største betongplattform, totalt ca. 472 meter høy, og står på
303 meters vanndyp. Eiffeltårnet er til sammenligning 300 meter høyt. Plattformen veier 656 000 tonn og er den største
strukturen som noensinne er flyttet av mennesker. Den har en beregnet levetid på 70 år.
Da Trollfeltet ble funnet, ble oljen ansett som verdiløs. Drøye 10 år seinere ble det laget en plan for utbygging av Troll
Olje. Troll Olje utbyggingen inkluderer bygging av to flytende plattformer, Troll B og C, og et stort antall kompliserte
undervannsinstallasjoner, med fjernstyrte brønnhoder og utblåsningsventiler. Disse er forbundet med rørsystemer til
plattformene på overflaten, 340 meter lenger oppe - og flere kilometer borte.
Boring av horisontale brønner har vært en viktig forutsetning for å få ut oljereservene på Troll. Et ytterligere framskritt er
utviklingen av grenboring, det å dele en brønn i flere grener. Med flergrensbrønner kan en nå større oljemengder uten å
øke antallet brønnhoder og ventiler. Troll Olje blir i dag regnet blant de største oljefeltene på norsk sokkel.

STATFJORDFELTET - EN AV ØYHAVETS FORKASTNINGSSKRENTER
Statfjordfeltet, Norges største oljefelt, er den største og enkleste forkastningsblokken på Tampenterrassen, men hovedforkastningssonen i øst er meget kompleks. Det er imidlertid ikke vanlige forkastninger som finnes her. Da Statfjord-blokken
ble hevet som en øy i begynnelsen av seinjura, ble de relativt nylig avsatte sedimentene ustabile og begynte å gli ned
langs forkastningsskrenten.
Utglidningene var som oftest store landblokker som seilte ned skråningen, eller som masseavsetninger, mer likt snøras.
Utrasningene skjedde tidlig i seinjura. Når oljeproduksjonen på hovedfeltet går mot slutten, finnes viktig tilleggsolje i
disse utglidde blokkene, men oljen her er vanskeligere å få ut.

Oljen på Trollfeltet utvinnes
gjennom et nettverk av horisontalbrønner og grenbrønner,
som går opp til undervannsinstallasjoner på havbunnen.
(Figur fra Hydro)
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Eksempel på utglidninger i forkant av en rotert forkastningsblokk i dagens Suezrift.
(Foto: I. Sharp)
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Seismisk linje fra forkant av Statfjord-forkastningsblokken, som viser et mønster med små
utglidningsblokker like bak hovedforkastningsplanet. (Figur fra J. Hesthammer m. fl.)
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JOHAN SVERDRUPFUNNET – KJEMPEN PÅ UTSIRAHØGDA

JOHAN CASTBERG – ÅPNING AV NY HYDROKARBONPROVINS I BARENTSHAVET

Av geologer i lisensene PL265 (Statoil) og PL501 (Lundin)

Johan Sverdrupfunnet ble påvist i 2010 ved brønn 16/2-6 og er et av de større funnene på norsk sokkel. Produksjonsstart er planlagt til 2018. Funnet er
gjort på sydøstflanken av Utsirahøgda, en grunnfjellshøgde like øst for den sørlige Vikinggrabenen og ikke mer enn 140 km vest for Stavanger.
Norges oljehistorie startet her, på den nordvestlige delen av Utsirahøgda, der den første produksjonslisensen (PL 001) ble tildelt Esso i 1965. Den andre letebrønnen på norsk sokkel som ble boret i denne lisensen, brønn 25/11-1, ble senere definert som funnbrønnen på Balderfeltet. I 1976 ble brønn 16/3-2 boret
på østsiden av Utsirahøgda i PL007 og påtraff meget god juraisk sandstein direkte på grunnfjellet. Reservoaret i brønnen var vannvått (ikke påvist olje), og
brønnen ligger mindre enn én kilometer fra oljekontakten til det som nå er Johan Sverdrupfunnet.
Johan Sverdrupfunnet ligger i en relativt liten grabenstruktur kalt Augvaldsgrabenen, med bergarter av perm til jura alder. Augvaldsgrabenen har navn etter
kong Augvald, en konge fra folkevandringstiden og opphavet til Avaldsnes, som siden ble det viktigste kongesetet på Vestlandet. Reservoaret består av to
soner fra seinjura. Den nederste sonen er en veksling av skifer og sandstein avsatt i et fluvialt- til tidevannsmiljø, med meget gode reservoaregenskaper.
Sekvensen tilhører Vestlandsgruppen. Over er det en marin, grovkornet sandstein med eksepsjonelle reservoaregenskaper og stor regional utbredelse, der
porøsiteten for det meste er over 25 %. Sandsteinen tilhører Draupneformasjonen i Vikinggruppen. Vestlandsgruppen og Vikinggruppen er adskilt av et
markant tidsbrudd, tilsvarende 14 millioner år, relatert til regional heving i seinjura med påfølgende erosjon. Erosjonen fjernet Vestlandsgruppen øst og vest
for grabenen og førte til at grunnfjellet på Utsirahøgda ble blottlagt og utsatt for sterk forvitring. Den svært korte transporten av sedimentene lokalt på
Utsirahøgda ned i Augvaldsgrabenen, gjør at sanden er lite omarbeidet og grovkornet. Marine strømmer i det som har vært en relativt trang bukt har bidratt
til å vaske sanden fri for finmateriale, og på den måten skapt et veldig godt reservoar. Draupnesandsteinen finnes i alle brønner som er boret til nå på Johan
Sverdrupfunnet. Sandsteinene i Vestlands- og Vikinggruppene har en varierende tykkelse på opptil 75 meter i brønn 16/2-8, nær den vestlige hovedforkastningen.
Bunn kritt,
tid (ms)
1500

Troll
Bergen

Oseberg

3700

Johan Sverdrupstrukturen fikk sin endelige form for mindre enn to millioner
år siden, som resultat av økt regional innsynking mot sørvest. Dette viser at
oljen har migrert seint i geologisk tid, og forklarer hvorfor oljen ikke er biodegradert. Oljen er av samme genetiske type som i Edvard Griegfunnet tvers
over Utsirahøgda. Hvordan oljen har migrert fra den mest sannsynlige kilden
i den sørlige Vikinggrabenen, er imidlertid usikkert. Har oljen migrert
gjennom eller rundt grunnfjellshøgda? Dette var også den største usikkerheten før feltet ble funnet.

Frigg

Utsira

Balder

Takbergarten for Johan Sverdrupfunnet er en kalkholdig skifer avsatt i tidligkritt, men noen steder finns et relativt tynt lag med øvre juraisk leirstein
(Draupneformasjonen) over reservoarsandene. Under krittlagene er det en
stor fireveis lukning som dekker hele Utsirahøgda.

Grane

Av Nils Erik Bakke, Bjørn Lindberg og Leif Bjørnar Henriksen

Skrugardfunnet ble gjort i april 2011 etter mer enn 90 letebrønner i Barentshavet. Olje og gass ble funnet i reservoarbergarter i Realgrunnundergruppen av
jura og trias alder, i en rotert forkastningsblokk i Bjørnøyrennforkastningskompleks mellom Lopphøgda og Bjørnøybassenget. I januar 2012 ble så
Havisprospektet testet, og igjen ble olje og gass funnet. Disse to funnene er de første kommersielle akkumulasjonene av hydrokarboner utenfor
Hammerfestbassenget.
Den første letebrønnen i området ble boret av Norsk Hydro i 1987-88. Brønn 7219/9-1 testet også en rotert forkastningsblokk med reservoar i
Realgrunnundergruppen 17 km fra der Skrugardbrønnen senere ble boret. Kun residuelle hydrokarboner ble dengang funnet, hvilket tyder på at fellen en
gang var fyllt med olje og gass, men senere lekket grunnet brudd i takbergarten. Brønn 7219/8-1 boret i 1992 av Saga Petroleum, testet også et tilsvarende prospekt lenger mot vest, men påtraff reservoaret dypere enn forventet, og fant kun svake spor av hydrokarboner. Området ble etter dette forlatt av
oljeselskapene da risikoen ble ansett å være for høy og volumene for små. Grunnere prospekter, kun dekket av 2D seismiske data, viste gode direkte hydrokarbonindikasjoner som ble tolket å være gass eller olje med lav metning.
Nye 3D seismiske data samlet inn før 20. konsesjonsrunde i 2008 gav bedre forståelse av strukturgeologien i området, og hadde også bedre direkte
indikasjoner på hydrokarboner. Det som ble tolket som henholdsvis olje-vann og gass-oljekontaktene kunne sees direkte på seismikken på flere stratigrafiske nivåer, og seismisk modellering stemte godt overens med observasjonene. Sannsynligheten for et to-fase hydrokarbonsystem med høy metning
økte betraktelig. Disse observasjonene og tolkningene har nå blitt bekreftet to ganger.
Skrugard- og Havisfunnene har
åpnet en ny hydrokarbonprovins
i Barentshavet og fornyet optimismen i oljeindustrien.
Funnene vil bygges ut samlet
under navnet Johan Castberg,
og flere prospekter med gode
direkte seismiske indikasjoner
på hydrokarboner tyder på at
nye funn kan gjøres i området i
nær fremtid.
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Oversiktskart som viser bunn-kritt flaten med noen av de største feltene annotert. Til høyre er et 3D-kart av bunn-kritt flaten (stiplet utsnitt på
oversiktskartet) over Utsirahøgda hvor posisjonen til geoseksjonen er markert.
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Kritt

Jura

Trias

Perm (eller eldre)

Grunnfjell

2 km

Geoseksjon gjennom
brønnene 2-8 og 2-6 som
viser stratigrafien med
alder og formasjonstopper
på Johan Sverdrupfunnet.
Reservoaret er av jura
alder. Hvorvidt reservoaret
strekker seg inn over selve
grunnfjellshøgda i vest er
usikkert (markert med ?
på figuren).

Det bores fortsatt avgrensningsbrønner, og endelig størrelse er
derfor usikkert. Pr. utgangen av
2012 er utvinnbare ressurser på
Johan Sverdrupfunnet anslått av
Oljedirektoratet til å være
mellom 200 og 400 millioner
kubikkmeter olje.

Figuren viser en seismisk linje over
Utsirahøgda der en ser at både Edvard
Grieg og Johan Sverdrupfunnenen ligger i
relativt små kileformete riftgrabener inne
på selve grunnfjellshøgda (markert med
grått). Johan Sverdrupfunnet ligger i
Augvaldsgrabenen og jura reservoarbergarten er markert med gult. Deler av reservoarbergarten strekker seg ut av grabenet
og ligger direkte på forvitret grunnfjell.

Seismisk linje gjennom Skrugardbrønnen 7120/8-1 på henholdsvis 2D (til venstre) og 3D seismiske data (til høyre). På 2D
data sees indikasjoner på én flatflekk (mellom pilene) som kan tolkes som gass-vann eller olje-vann kontakten. På 3D
data sees to flatflekker (mellom pilene) som øker sjansen for et tofase hydrokarbonsystem. Flatflekkene kan ytterligere
framheves ved spesielle optiske teknikker som vist nede til høyre (illustrasjon Audun Groth). 3D data er gjengitt med tillatelse fra WesternGeco.

Strukturelt dybdekart på topp Realgrunnundergruppen i Bjørnøyrennforkastningskomplekset
sett fra sørvest med de to funnene Skrugard og Havis (Johan Castberg) og den tørre brønnen,
7219/9-1 i vest. Brønn 7219/8-1 står vest for kartutsnittet. Bjørnøyrennforkastningskomplekset
består av roterte jura forkastningsblokker.
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Sklinnaryggen

1

Utviklingen i Norskehavet har mye til felles med utviklingen i Nordsjøen. Det er ikke

2

overraskende. En snakker jo om det samme riftsystemet som strekker seg fra den

3

sørlige Nordsjøen til Barentshavet.

4

Avtegning av seismisk snitt over
Haltenterrassen. Snittet går fra
Trøndelagsplattformen, nær kysten av dagens Midt-Norge, til
Sklinnaryggen, som begrenser
Haltenterrassen mot vest. De
fleste av olje- og gassfeltene
utenfor Midt-Norge forekommer i
skråstilte forkastningsblokker på
Haltenterrassen. (Figur modifisert
fra P. Blystad m. fl.)

Trøndelagsplattformen
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Saltsjøene fra seintrias mobiliseres
Under juralagene på den nordlige Trøndelagsplattformen og Halten-Dønnterrassen finner vi saltavsetninger fra de store saltsjøene i seintrias. Disse
saltavsetningene begynte å bevege seg under struktureringen i seinjura, akkurat som de permiske saltavsetningene i Sentralgrabenen i Nordsjøen. På den
måten fikk vi også her dannet sekundære forkastningsblokker oppå de store forkastningsblokkene.
Saltet presset seg opp mellom blokkene, som saltstokker og saltputer, og presset dem til side i forhold
til lagene under saltet. Det kaller geologene for flåtestrukturering. Mot sør finner vi ikke særlige tegn til
saltbevegelser, og her består Haltenterrassen av en
eneste stor forkastningsblokk, cirka 45 kilometer bred.

62°

Sand erstattes av slam
Riftbevegelsene startet seint i mellomjura og forårsaket først heving og erosjon av underliggende sandavsetninger i Garnformasjonen i randområdene på
Trøndelagsplattformen og Haltenterrassen.
Innsynking og økende vanndyp gjennom første del
av seinjura førte til avsetting av marint slam over
store deler av midtnorsk sokkel. Slamsteinene er
kalkholdige med fossiler, mest muslinger og ammonitter, og kalles Melkeformasjonen. Bioturbasjon har
ødelagt mye av primærlagdelingen og viser at det var
åpne marine forhold med god vannsirkulasjon, spesielt i nedre del av lagrekken.

Avsetningene mellom forkastningsblokkene har en
sterkt kileformet geometri. Det er fordi de ble avsatt
samtidig med at forkastningsblokkene roterte.
Avsetningene er typisk flere hundre meter tykke
mellom forkastningsblokkene, men kan bli flere
kilometer tykke i dypere deler av riftstrukturen. De
inneholder mye terrestrisk materiale. Det kan gi
opphav til noe gass, men generelt er disse slamsteinene relativt dårlige kildebergarter for olje og gass.
I siste del av seinjura ble det avsatt slam med høyt
innhold av marine alger og plankton. De organiskrike slamavsetningene kalles Spekkformasjonen.
Skall og avtrykk etter svømmende organismer som
ammonitter og belemnitter er vanlig, mens fossile
rester etter bunndyr er sjelden. Disse slamsteinene
ble avsatt under anoksiske bunnforhold og har et
høyt kildepotensial for olje, akkurat som de samtidige avsetningene i Nordsjøen. Det beste kildepotensialet finnes i øvre del, altså i de yngste lagene
fra juratiden. De nederste lagene blir tynnere opp
på høgdene og vitner om fortsatte forkastningsbevegelser, mens de øverste lagene er mer jevntykke og
draperer over høgdene. Det markerer avslutningen
av den seinjuraiske riftfasen og at området nå kom
inn i en fase med termal innsynking, som følge av at
riftstrukturen under ble avkjølt.
Spekkformasjonen er oljemoden over det meste av
Halten-Dønnterrassen. Det gjør at feltene i dette
området inneholder mye olje.
Lokale sandavsetninger
De store forkastningsblokkene ble hevet i overkant
av en kilometer og dannet store avlange øyer. På

øyene fikk vi dyp erosjon, og de ble en viktig kilde
for sand ut i bassengene mellom forkastningsblokkene. Sørøst for Haltenterrassen ble et større område,
Frøyhøgda, hevet opp. Her ble underliggende sandavsetninger fra mellomjura erodert og avsatt som
grunnmarine sandbanker inn på Haltenterrassen.
Sandlagene som ble avsatt, kalles Rognformasjonen
og er reservoarbergart for Draugenfeltet. På grunn
av hurtig innsynking ble mange av forkastningsblokkene på Haltenterrassen, spesielt i de sørlige delene,
oversvømt i første del av seinjura, mens de fremdeles
hadde betydelig relieff.
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Geografi og avsetningsmiljø på
midtnorsk sokkel i seinjura.
Skissen viser to stadier i den
geologiske utviklingen, sein kimmeridge - tidligtithonstadiet og
berriasstadiet. I løpet av denne
perioden ble Frøyhøgda utenfor
Kristiansund først hevet opp og
siden langsomt oversvømmet.
(Figur modifisert fra J. Gjelberg)
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De viktigste overjuraiske
strukturelementene på
midtnorsk sokkel. Vi tror at
den overjuraiske riftaksen
lå et sted vest for HaltenDønnterrassen, men dette
området har tykke krittavleiringer og juralagene er
vanskelig å se på seismiske
data. (Figur modifisert fra
H. Brekke)

Innsynkingen i seinjura i Norskehavet førte til at vi
ikke lenger fikk større sedimentutbygginger fra
Grønlandssiden inn på midtnorsk sokkel.
Halten-Dønnterrassen består av en serie roterte forkastningsblokker som dannet et øyhav utenfor MidtNorge, akkurat som på Tampen- og Osebergterrassene lenger sør. De fleste olje- og gassfeltene på
midtnorsk sokkel finnes i dette terrasseområdet.
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På samme måte som i Nordsjøbassenget begynte
bassengområdene i Norskehavet å synke inn ved overgangen til seinjura. Under den begynnende oppsprekkingen langs riftstrukturen ble sokkelen utenfor
Midt-Norge brutt opp i en rekke høgder og bassenger. I dag ser vi bare den østlige flanken av
Norskehavsriften, det vi kaller Halten-Dønnterrassen.
Nordlandsryggen mot nordøst ligger i forlengelsen av
Halten-Dønnterrassen. Øst for riftstrukturen finner
vi Trøndelagsplattformen, med Helgelandsbassenget
og Frobassenget. Disse områdene utgjør den østlige
riftskulderen til riftstrukturen. Selve riftaksen ligger
dypt begravd i Råsbassenget i vest, under mange kilometer med krittbergarter. Riftaksen kan derfor ikke
sees særlig godt på seismiske data. Et område langs
den ytre Møre- og Vøringmarginen sank seinere inn
enn omgivelsene og skilte bassengene på midtnorsk
sokkel fra bassengene på Øst-Grønland.
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Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter – slam og sand
Strand- og grunnmarin sand
Grunnmarint slam
Dypmarint slam
Dypmarin sand
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BASSENGMODELLERING
Det har tatt naturen flere hundre millioner år å danne hydrokarbonene og fylle olje- og gassreservoarene på norsk
kontinentalsokkel. For å forstå prosessene som ledet til olje- og gassakkumulasjonene, bruker geologene et verktøy som
kalles bassengmodellering. Bassengmodellering går i korthet ut på å gjenskape historien om hva som har skjedd under
havbunnen gjennom geologisk tid.

I mellomjura var Frøyhøgda dekket
av sedimenter. Gjennom seinjura ble
den hevet opp og erodert. I kimmeridgestadiet var hevingen maksimal,
og det eroderte materialet ble transportert ut i bassengene rundt
Frøyhøgda. Innsynking gjennom
siste del av seinjura førte til at
Frøyhøgda ble oversvømmet i tidligkritt. (Figur modifisert fra
J. Gjelberg)

Først blir den geologiske utviklingen kartlagt lag for lag. Deretter blir lagene fjernet ett for ett, og den underliggende
flaten blir justert til slik den var under avsetning. Det kalles tilbakestripping. Samtidig prøver geologene ved hjelp av
ulike metoder å bestemme temperaturhistorien i bergartene. Når dette er gjort, blir den geologiske utviklingen kjørt
fremover steg for steg i en datamaskin, som ved hjelp av innlagte algoritmer forteller modningsgraden til det organiske
materialet i kildebergartene og når det blir dannet olje og gass. Det kalles forovermodellering. Hvert steg er typisk noen
få millioner år.
I jakten på olje og gass er det klart at mange av strukturene som kartlegges, kan være tørre. De kan ha rommet olje,
som så har lekket ut fordi takbergarten ikke har vært tett nok, eller det kan ha lekket langs forkastninger. I andre
høgdedrag kan oljen ha veket plassen for gass. Gass er lettere enn olje. Den vil derfor legge seg øverst i reservoaret og
kan enkelte steder ha fortrengt oljen.
Ved å se olje- og gassdannelsen i sammenheng med når det ble utviklet strukturer som kunne fange hydrokarbonene,
kan en ved hjelp av bassengmodellering bestemme hvor i et sedimentbasseng det er mest sannsynlig å finne olje- og
gassakkumulasjoner. Det kan også hjelpe til å forutsi hvilken hydrokarbonfase en har i fellene, olje eller gass, og i hvilket mengdeforhold.
Mens naturen brukte 150 millioner år på å lage og fylle olje- og gassreservoarene på norsk sokkel, tar det mindre enn
en time å gjenskape historien i datamaskinen. Som oftest foretar geologene mange simuleringer, med ulike versjoner av
hva som kan ha skjedd under havbunnen gjennom geologisk tid. På den måten får en fram et utfallsrom med mulige
løsninger, som er med å danne grunnlag for beslutning om prøveboring.

Bildet viser den seinjuraiske
Harelvformasjonen på ØstGrønland. Den består av organiskrike slamsteiner, lik Spekkformasjonen i Norskehavet.
Sandsteinene på bildet ble opprinnelig avsatt på dypmarine sandvifter, men er seinere blitt remobilisert og injisert inn i slamsteinene. (Foto: J. Gjelberg)

Kjent og ukjent
Midt-Norge var et lavtliggende område i midtjura.
Geologene tror at havnivåstigningen gjennom seinjura kan ha ført til at deler av Trøndelag og Nordland
stod under vann. Men dette er usikkert, da senere
landheving og erosjon har fjernet alle spor.
Utviklingen vestover i det dype Vøringbassenget er
relativt ukjent, ettersom det ikke finnes brønner
som er boret gjennom seinjura i dette området, og
lagene heller ikke kan sees særlig godt på seismikk.
Vi antar at de ytre områdene i Vøringbassenget
hørte til den vestlige flanken av riftstrukturen.
Utviklingen var trolig i grove trekk lik den en ser på
Haltenterrassen, men sedimentene ble tilført fra
Grønlandssiden.
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Langs fjellsidene på Øst-Grønland finnes gode blotninger av seinjuraiske avsetninger. De ligner mye på
lagrekken på midtnorsk sokkel. Norske geologer har
derfor brukt Øst-Grønland som et feltlaboratorium
for å rekonstruere utviklingen i Norskehavet.
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Bildet viser utfallet av en enkel simulering og hvor det er sannsynlighet for at det finnes olje- og gassakkumulasjoner i området rundt
Dønnterrassen på midtnorsk sokkel. (Figur fra A. Tømmerås)
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Et stort, nordlig innlandshav

0°

10°

20°

30°

Yermakplatået

80°

Nordaustlandet

Store deler av Barentssokkelen var et rolig plattformområde i seinjura, lite påvirket av de

Riftbevegelsene i Norskehavet forplantet seg først og
fremst inn i Hammerfestbassenget og i noen grad til
Bjørnøybassenget. Lagrekken fra øvre jura i Barentshavet har flere tidsbrudd. Det tyder på at en hadde
begynnende strukturering tidlig i seinjura. Undergrunnen ble brutt opp i forkastningsblokker, men
bevegelsene var beskjedne, og forkastningsblokkene
ble til å begynne med ikke skråstilt, slik som i
Nordsjøen og på Halten-Dønnterrassen. Den milde
struktureringen medførte liten innsynking, og avsetningene er derfor jevnt over tynnere enn i Nordsjøen
og Norskehavet. Oppsprekkingen nådde sørvestlige
Barentshavet med full tyngde mot slutten av seinjura.
Først da ble strekkingen så kraftig at forkastningsblokkene roterte merkbart. Riftbevegelsene fortsatte inn i
tidligkritt, samtidig med at Nordsjøriften døde ut.
Forkastningsblokkene i Hammerfestbassenget ligner
på dem vi har i Nordsjøen og på vestsiden av Loppahøgda og på Halten-Dønnterrassen. De danner oljefeller, som inneholder de fleste olje- og gassfunn i den
norske delen av Barentshavet hittil. Forkastningene
følger gamle svakhetssoner i undergrunnen.

Barentssokkelen synker inn
I det sørlige Barentshavet trakk havet seg først tilbake
og tørrla kystslettene som dominerte i tidlig- og
mellomjura. Vi vet ikke sikkert om dette skyldes svak
heving av den sørlige Barentssokkelen eller endringer i
det globale havnivået. Innsynking i Hammerfestbassenget og Bjørnøybassenget førte deretter til at kystslettene ble oversvømt. Marint slam ble avsatt først i
vest og gradvis mot øst, inn i Nordkappbassenget.
Den sørlige Barentssokkelen ble nå et sammenhengende, stort grunnhav med god vannsirkulasjon.
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Det nordlige Barentshavet
Det nordlige Barentshavet var upåvirket av riftbevegelsene i seinjura. Her er det kartlagt overjuraiske bergarter i Sørkappbassenget, Olgabassenget og på Svalbard, hvor de kan sees på
land. Området fra Sentralbankhøgda til Edgeøya danner en langstrakt høgderygg. På grunn
av seinere kenozoisk heving og erosjon finner en
stort sett ikke yngre bergarter enn trias bevart
her. Vi tror imidlertid at det i seinjura var et
sammenhengende, grunt bassengområde også i
det nordlige Barentshavet, hvor det ble avsatt
organisk rike slamsteiner lik dem en finner i det
sørlige Barentshavet og på Svalbard.

Kong Karlplattformen

Hopen

Bjarmelandsplattformen

t
ge
en
ass
b
øy
et
ng
sse
ba

Lopphøgda

Hammerfestbassenget

70°

ka
rd
No

pp

Finnmarksplattformen

Hammerfest
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Plattformområder, flankesoner
Bassenger på plattformområder
Dype bassenger

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Strand- og grunnmarin sand
Marint slam
Kalkavsetninger
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Lopphøgda

NEDERST TIL VENSTRE: Borkjerner
fra Fugl- og Hekkingformasjonene i
Hammerfestbassenget. Bildene viser
bioturbert slamstein i
Fuglformasjonen i brønn 7120/7-3,
og laminerte og bioturberte, organisk rike slamsteiner i
Hekkingformasjonen i brønn
7120/2-2. De lyse lagene i den midterste kjerneprøven er kalkholdige.
(Foto: Oljedirektorates webside,
npd.no)
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Edgeøy

Snøhvit

Toveis tid i sekunder

Avtegning av seismisk snitt over
Hammerfestbassenget. Snittet går
fra Finnmarksplattformen, nær
dagens Finnmarkskyst, til Lopphøgda
i nord. Som vi kan se er juralagene
svært tynne, fordi det var liten innsynking gjennom jura. Bassenget
begynte å formes i seinjura, men er
hovedsakelig en krittstruktur. (Figur
modifisert fra R. H. Gabrielsen m. fl.)

Riftprosessen førte til dannelse av høgdeområdene
vest og sentralt i Barentshavet, som Lopphøgda,
Stappehøgda og Sentralbankhøgda. I dag finner vi
ikke overjuraiske avsetninger over disse høgdene. Det
skyldes at de ble hevet og erodert sist i seinjura og tidligkritt. I tidligkritt var deler av Lopphøgda erodert
langt ned i triaslagrekken. Geologene har kartlagt
dype innskjæringer, juv, som fungerte som transportveier for sediment ut i bassengene. Erosjonsproduktene ble avsatt i tallrike sedimentvifter rundt
Lopphøgda.

Barentsøya

Spitsbergen

Ed
g

nordover og nådde inn i det sørvestlige Barentshavet.

Etter Fuglformasjonen ble det avsatt svært rikt
organisk slam over det meste av området. Disse
slamavsetningene kalles Hekkingformasjonen.
Slamsteinene er gråbrune med enkelte tynne
kalklag og ble avsatt under stagnerende bunnforhold. De inneholder fossiler av ammonitter
og belemnitter. Muslinger er også vanlig, spesielt
i øvre del. Noen steder finner vi lag som er anriket på fossiler. De kalles "coquinalag". Slamsteinene har et høyt innhold av marine alger og
plankton og har derfor et utmerket kildepotensial. De er opphavet til mye av olje- og gassforekomstene som er påvist i sørlige Barentshavet.

Kart som viser de viktigste seinjuraiske strukturelementene i
Barentshavet. Hammerfest- og
Bjørnøybassengene oppsto som
markerte strukturer i seinjura.
Riftprosessen førte samtidig til at
Lopphøgda, Stappehøgda og
Sentralbankhøgda ble hevet opp.
(Figur modifisert fra H. Brekke)
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store riftbevegelsene lenger sør. Men oppsprekkingen i Norskehavet forplantet seg gradvis
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De første slamsteinene som ble avsatt, var kalkholdige med lite organisk materiale og kalles
Fuglformasjonen. De er generelt rike på fossiler.
Muslinger og ammonitter er mest vanlig, akkurat som i Norskehavet. Slamsteinene er bioturbert og mange steder finnes ikke spor etter primær lagdeling.

Hekkingform.
Norge

Geografi og avsetningsmiljø på
Barentssokkelen i oxfordstadiet i
seinjura. Barentshavet var et stort
grunnhav, og på Franz Josef Land i
nordøst var det en karbonatplattform. (Figur modifisert fra H. Brekke)
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MJØLNIRKRATERET - EN HILSEN FRA VERDENSROMMET

Av Henning Dypvik

Noen titalls meter under havbunnen på Bjarmelandsplattformen, mellom Svalbard og fastlandet, ligger Mjølnirkrateret
gjemt. Krateret er svært godt bevart under tette lag av yngre sedimenter, der det har blitt beskyttet mot alle mulige ytre
krefters slitasje. Krateret er undersøkt ved hjelp av mange ulike geofysiske metoder, ved detaljstudier av geologisk materiale fra havbunnskjerner, og avansert numerisk modellering. Gjennom slike undersøkelser har vi fått en god forståelse av
denne juvelen i Norges geologi. I dag er krateret en av jordas mest undersøkte nedslagstrukturer og godt kjent blant fagfolk over hele verden. Mjølnirkrateret er 40 kilometer i diameter, har en sentralhøgde innerst og en mindre høgde mellom
denne og en ytre, hevet kraterkant. Undersøkelsene har vist at sedimentene i målområdet ble knust helt ned til seks kilometer under havbunnen, noe smeltet trolig fullstendig. Med enormt trykk, der diamanter kan ha blitt dannet, og tusenvis
av graders varme, fikk Barentshavet en skikkelig sjokkbehandling.
Det hele skjedde for 142 millioner år siden, mot slutten av juraperioden. En nesten to kilometer stor asteroide traff
datidens 400 meter dype Barentshav i en hastighet på over 20 kilometer i sekundet. Et øredøvende spetakkel! Vannet og
havbunnen i området ble delvis fordampet og skyllet vekk, mens enorme eksplosjonsskyer ble dannet og spredte seg
rundt jorda. Støv og stein ble slynget opp, og voldsomme flodbølger (tsunamier) veltet ut til sidene, etter hvert med
hastigheter på flere hundre kilometer i timen. Det er beregnet at havbunnen i det 40 kilometer store nedslagområdet var
nærmest tørrlagt, mer eller mindre fritt for vann i omtrent en halvtime. I denne korte perioden brant havbunnen, og aske
og sot ble slynget ut. Disse støvkornene er spesielle og kan gjenfinnes i de arktiske sedimentene fra den tiden.
Mjølnirnedslaget fikk alvorlige konsekvenser for dyre- og plantelivet i området der og da, men ingen større globale utslettinger kan knyttes til nedslaget. Beregninger viser at sentralhøgda stod opp som en 5–8 kilometer bred øy i mange år
etter nedslaget, mens dyr og planter vendte ganske raskt tilbake. Faktisk så viser enkelte alger en enorm oppblomstring
rett etter nedslaget, og det ser ut som det var et yrende dyre- og planteliv bare få år etter kollisjonen.

Figuren til venstre viser et mikroskopbilde av et sjokkomvandlet kvartskorn, ett av mange funnet i
Mjølnirkrateret. De parallelle stripene i bildet er smale
soner som består av amorf silika. Slike soner kan bare
dannes under de ekstreme trykkforholdene som et
asteroidenedslag gir. (Foto: P. Sandbakken).
Figuren til høyre er fra sveip-elektronmikrosopiske
analyser (SEM) av utkastmateriale fra Mjølnir. Prøven
er tatt i lagrekken på Svalbard (Janusfjellet), mer enn
750 km unna Mjølnirkrateret. Legg merke til skalaen,
en enorm forstørrelse ble benyttet. I bildet sees fine
klynger av ørsmå sotpartikler som har en form som er
typisk for sot fra brente hydrokarboner. Havbunnen
og lagene under der Mjølnir-”kula” slo ned, bestod
nettopp av hydrokarbonrike sedimenter (Hekkingformasjonen). I nedslagsområdet ble temperaturen
flere tusen grader høy og de hydrokarbonrike
sedimentene ble antent. Derfor viser funn av sot fra
områder i og rundt Barentshavet at det var «havbunnsbranner» etter nedslaget og før havet kom tilbake for godt. (Foto: W. Wolbach).
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Svalbard oversvømmes
Øvre juraiske slamsteiner kan observeres i fjellsiden
på Janusfjellet, like nordøst for innseilingen til
Longyearbyen. En finner dem også i fjellsidene langs
vest- og østkysten av Spitsbergen og på Kong Karls
Land. Stedvis inneholder de godt bevarte skall og
avtrykk etter ammonitter, belemnitter og muslinger.
Muslingen Buchia er svært vanlig. Det er også
funnet bein og skjelett av svaneøgle (Plesiosaurus).
Noen steder kan en finne 10-20 centimeter tykke
lag som er særdeles fossilrike.
Svalbard lå vekselvis like over og like under havflaten gjennom det meste av tidlig- og mellomjura.
På denne tiden fantes velutviklete kystsletter like
vest for Spitsbergen. Innsynking og økende havnivå
i seinjura gjorde at de etter hvert ble oversvømt, og
kystlinjen trakk seg vestover, innover Grønland.
Flere hundre meter tykke lag med marin leire og
silt ble avsatt over det meste av Svalbardområdet.
Agardhfjellformasjonen er det geologiske navnet på
disse avsetningene. De nederste lagene består av grå
slamsteiner med mye bioturbasjon, et tegn på oksygenrikt bunnvann. De øverste lagene er svarte og
svært organiskrike. Det organiske innholdet varierer
mellom fire og seks prosent.

Lagene består mye av såkalte papirskifre. Papirskifre
dannes når leir- og siltsteiner med særdeles tynne lag
forvitrer, når lagdelingen ikke er ødelagt av bioturbasjon. Det betyr at vi hadde anoksiske forhold,
uten liv på selve havbunnen. Som på resten av sokkelen består det organiske materialet mest av plankton og algerester. Slamsteinene har derfor et godt
kildepotensial.

Geologisk kart over det sentrale
Spitsbergen. Utgående juralag er
vist i blått. Jurabergarter finnes
også begravd under sentrale
Spitsbergen, under krittaiske og
paleogene lag. (Figur modifisert
fra Norsk Polarinstitutt)
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Perm/karbon
Grunnfjell

Janusfjellet

Isfjorden

Svarte, organiskrike slamsteiner
med papirlaminering i øvre del
av Agardhfjellformasjonen på
Janusfjellet, Svalbard. Innfelt bilde:
Avtrykk av ammonitt. (Begge foto:
A. Nøttvedt)
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FOSSILFUNN PÅ SVALBARD

Av J.H. Hurum, H.A. Nakrem og A. Nøttvedt

Et stykke opp i den bløte leirsteinsskråningen på det mektige Janusfjellet på Svalbard er det gjort oppsiktsvekkende funn
av øgler fra seinjura. En gruppe studenter og lærere fra UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard) fant i 2002 et flott
eksemplar av en svaneøgle (Plesiosaurus) på et av sine årlige feltkurs i området. Men utgravinger av slike funn må gjøres
av eksperter, og en ekspedisjon fra Naturhistorisk museum i Oslo dro i ettertid til Janusfjellet for å ta hånd om funnet. De
gravde fram, ikke bare dette, men til sammen 10 skjeletter i området. Det største eksemplaret som ble gravd fram var
dobbelt så stort som det første funnet, med ryggvirvler opp mot 10 centimeter i diameter. Det mest oppsiktsvekkende
funnet var imidlertid et skjelett av en fiskeøgle (Ichtyosaurus), med bevart hode. Det er det aller første funnet av et fiskeøglehode på Svalbard.
Knokler som ligger i permafrost, blir imidlertid sprengt i småbiter og ødelagt når de blir utsatt for gjentatt tining og frysing. De enkelte knoklene ble derfor støpt inn i gips, som beskyttelse for videre transport til prepareringslabben.
Svaneøgler stammer fra landlevende krypdyr som har vendt tilbake til havet. De levde av fisk og blekkspruter, og la egg.
Svaneøglene oppstod i triastiden og døde ut samtidig med dinosaurene, for 65 millioner år siden. Svaneøglen som ble
funnet på Svalbard, Tricleidus svalbardensis, kunne bli 8-10 meter lang og veie opptil 10 tonn. Arten tilhører de mellomstore svaneøglene, med butt hode og kortere hals.
Fiskeøgler er krypdyr med en delfinlignende kropp, som levde i havet. De fødte levende unger, og var eksperter i å fange
blekksprut og fisk. De levde fra triastiden og forekommer sjelden seinere enn juraperioden. De døde ut før dinosaurene.
Eksemplaret som ble funnet på Svalbard, var ca. fem meter langt og veide tre tonn.

Slamstein med små og store skall av
muslingen Buchia, fra Agardhfjellformasjonen på Janusfjellet, Svalbard.
Steinen er ca. 20 centimeter bred.
(Foto: A. Nøttvedt)
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Slik tror en at svaneøglen kan ha sett ut. Dyret ser til
forveksling ut som tegningene av “Nessie”, det
påståtte sjøuhyret fra Loch Ness-sjøen i Skottland!
(Figur fra NHM, UiO)

Midt i lagrekken finnes en serie sandsteinslag som geologene tror ble avsatt som sandbanker i jurahavet. Det
kan bety at havet ble grunnere en periode. Slike sandbanker finnes på grunne vanndyp i Nordsjøen i dag.

Det er bare noen få meter tykt og inneholder mineralet glaukonitt. Geologene er usikre på betydningen
av dette spesielle laget, men glaukonitt forekommer
helst i åpne havbasseng med liten sedimenttilførsel.

Vannsirkulasjonen øker
De aller øverste juralagene består av mørkegrå, bioturberte slamsteiner med få rester etter primær laminasjon og kalles Rurikfjellformasjonen. Det vitner
om en aktiv bunnfauna som levde og gravde i sedimentene på havbunnen. Avsetningene er relativt
ensartete og fortsetter inn i kritt. Selve jura-krittovergangen kjennetegnes av et spesielt lag av gulgrønn, plastisk leire, som ble avsatt over det meste av
Svalbard. Laget har fått navnet Myklegardfjellaget.

Overgangen til krittiden innledet en begynnende
havbunnsspredning i Polhavet. Det resulterte i
heving og erosjon av det gamle landområdet
Lomonosovryggen og det nordlige Svalbard, som
utgjør det sørlige skulderområdet til Polhavet.
Hevingen var skråstilt mot sør og økte over tid, noe
som førte til at kystlinjen beveget seg gradvis sørover. Langs kystlinjen og ut i bassengområdet fikk
en nå vekselvis avsetting av slam og sand.

Utgraving av Plesiosaurus svaneøgle. Vi ser ryggraden og en av loffene
til dyret. (Foto: A. Nøttvedt)

Slik tror en at fiskeøglen kan ha sett ut. Formen minner mye
om dagens delfiner, men anatomien er forskjellig. For eksempel hadde fiskeøglen vertikal- i stedet for horisontalstilt hale,
slik som på delfinen. (Figur fra NHM, UiO)
Kjeven av en Ichtyosaurus fiskeøgle. (Foto: H.A. Nakrem)
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