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Av hav stiger landet
Paleogen og neogen, kontinentene av i dag formes;

Rolf-Birger Pedersen

66–2,6 millioner år

For utviklingen av Norge og nærområdene er
periodene paleogen og neogen svært viktige.
I paleogen sprakk Norskehavet opp, og det var
betydelig vulkanisme på Grønland og i havområdene i vest. Island er en vulkanøy som ble
dannet i neogen. Nordsjøen ble et grunt havområde som i perioder tørket ut, mens Norskehavet
utviklet seg til å bli et dyphav som følge av havbunnsspredning mellom Norge og Grønland.
I neogen dannet det seg is ved polene, og det fløt
dype og kalde havstrømmer fra nordområdene.
Disse havstrømmene er viktige for dannelse av
næringsgrunnlag i havområdene i vest. Store
olje- og gassforekomster ble dannet i Nordsjøen
og Norskehavet.

Pilarberget, like vest for Longyearbyen på Svalbard, med Nordenskioldfjellet i bakgrunnen. Fjellene består av paleogene lag, unntatt helt nederst ved fjorden hvor noen lag fra kritt kommer fram.
(Foto: A. Nøttvedt)

Innledning
Periodene paleogen og neogen inngår, sammen med kvartærperioden, i æraen kenozoikum.
I løpet av denne perioden begynte utformingen av dagens Norge slik vi kjenner det.
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Paleogen platerekonstruksjon.
Norges posisjon i gult.
Globen vises skrått fra nord, slik at Norge
fremstår lengre sør enn det virkelig var.
(Illustrasjon: R. Blakey)

Paleogen og neogen,
kontinentene av i dag formes
66–2,6 millioner år
Paleogen og neogen er karakterisert av omfattende jordskorpebevegelser,
med store kontinentkollisjoner og dannelse av fjellkjeder som Alpene og Himalaya.
I paleogen åpnet det nordlige Atlanterhavet seg og ble til et dyphav. Det norske fastlandet ble hevet
og fjellene fikk atter høyde, mens i nord kolliderte Svalbard med Grønland.
Det førte til sterke foldinger langs Spitsbergens vestkyst.

I

paleogen og neogen drev jordplaten med Norge videre nordover, og kontinentene fikk den formen og
plasseringen de har i dag. Kenozoikum representerer derfor slutten på en lang reise for Norge, fra den
sørlige halvkule mot det høye nord.

I paleogen startet åpningen av Norskehavet. Mens områdene lenger sør i Atlanterhavet begynte å drive fra
hverandre så langt tilbake som i triastiden og skapte brede havområder der, begynte kontinentdriften mellom
Grønland og Norge først fra omtrent 55 millioner år siden. Før dette, ved slutten av krittiden og begynnelsen
av kenozoikum, var det store vulkanutbrudd og utstrømming av lavamasser både på Grønland og i havområdene vest for oss. Jordskorpen revnet i to, og disse store jordskorpebevegelsene var styrende for det meste
av den geologiske utviklingen som foregikk.

Rekonstruksjon av kontinentenes
plassering for 50 millioner år siden,
i paleogen. Brunt og grønt er kontinentområder, lysblå er kontinentalsokler og mørk blå er oseanskorpe.
(Illustrasjon: R. Blakey)

Platedriften og jordskorpebevegelsene fikk en viktig betydning for klimaet i Norge. Åpningen av
Norskehavet førte til utveksling av varme og kalde vannmasser mellom det sørlige Atlanterhavet og nordlige
havområder, mens dannelsen av en stor fjellkjede fra Pyreneene og Alpene til Himalaya i
neogen gjorde at utvekslingen av tropiske og polare luftmasser ble hindret. Den
nordlige platedriften og det endrete sirkulasjonsmønsteret førte til en
Norge
endring fra det varme og fuktige klimaet som fortsatte fra kritt inn i
Alpene
paleogen, til en nedkjølingsperiode, som startet for alvor i neogen.
Atlanterhavet

Tethyshavet

Himalaya

Det moderne liv, slik vi kjenner det, oppstod i kenozoikum.
Pattedyrene, blomsterplantene, insektene og fuglene utviklet seg voldsomt, og intelligens ble et fortrinn framfor bare rå styrke. Platedriften
og jordskorpebevegelsene førte også til at landet hevet seg fra et flatt
sletteland seint i krittiden, til et landskap med høye fjell gjennomskåret
av daler i vår tid.
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Et nytt verdenshav dannes
Riftbevegelsene som hadde pågått gjennom mesozoikum, kulminerte med havbunnsspredning og dannelse av havbunnsskorpe i det nordlige Atlanterhavet i paleogen.

Norskehavet ble nå til et dyphav med en jordskorpe
bestående av vulkanske bergarter, som følge av at
kontinentplatene i Nord-Europa og Nord-Amerika
gled fra hverandre. Det endelige bruddet mellom
kontinentene og overgang til havbunnsspredning
skjedde for ca. 55 millioner år siden, på overgangen
mellom epokene paleocen og eocen. Også i kritt var
Topografisk kart fra Skandinavia og
Norskehavet som viser dybdeforhold
og ulike jordskorpeområder. (Figur:
J.F. Dehls m.fl.)
1) Fastlandet: svært tykk kontinentskorpe, hovedsakelig hevet i kenozoikum.
2) Nordsjøen: grunt havområde på
fortynnet kontinentskorpe; her finnes
olje og gass.
3a) Det dype Norskehavet: svært
dypt havområde på tynn, svak havbunnsskorpe.
3b) Det grunne Norskehavet: grunt
til middels dypt havområde på fortynnet kontinentskorpe; her finnes
olje og gass.
4a) Mohnsryggen: midthavs spredningsrygg/fjellkjede.
4b) Knipovichryggen: midthavs
spredningsrygg/fjellkjede.
5) Jan Mayenbruddsonen: transformsone - forkastningssone mellom områder med ulik spredningshastighet
6) Vøringplatået: vulkanske høgder
dannet under tidlig havbunnsspredning og kontinentaldrift.
7) Barentssokkelen: grunt havområde over fortynnet kontinentskorpe
som er seinere hevet; her finnes olje
og gass.
8) Storegga-rasgropen: megaras
i holocen.
9) Norskehavsviften og
Bjørnøyviften: dypmarine vifter
dannet i pleistocen.
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det et langstrakt dyphav mellom Norge og
Grønland, men dette var trolig ikke mer enn noen
få hundre kilometer bredt og hadde ikke noen vulkansk jordskorpe.
Ny havbunn
Havbunnsspredning skjer langs undersjøiske fjellkjeder med en sentral riftdal som representerer senter
for spredning, såkalte spredningsrygger, hvor lava
strømmer ut og ny havbunn dannes. Den nordatlantiske spredningsryggen deler Norskehavet på
midten og kalles Kolbeinseyryggen nord for Island.
Sør for Island heter den Reykjanesryggen. Fordi
spredningsryggene ofte ligger midt i de store verdenshavene, kalles de også midthavsrygger.

Havbunnsspredningen i Norskehavet skjer i dag
med en hastighet fra noen få millimeter til noen
centimeter pr. år. Den nordatlantiske spredningsryggen defineres som en såkalt saktespredende rygg.
Spredningsryggen er bred med en dyp sentral riftdal. Den har mange forkastninger og en svært ujevn
topografi. Langs ryggen er det undersjøiske vulkaner,
fra 50 til mer enn 500 meter høye. Hurtigspredende
rygger, som i østlige Stillehavet, har typisk en jevnere topografi og mindre relieff. De ser mer ut som
domstrukturer.
Havbunnsskorpe er vanligvis 5–7 kilometer tykk og
dannes ved en kombinasjon av magmatisk smelte
som størkner under overflaten langs spredningsryggene og lava som strømmer ut på havbunnen.
Smelten størkner hovedsakelig til bergartene basalt
og gabbro. Gammel havbunnsskorpe som er brakt
til overflaten ved for eksempel fjellkjedefolding, kalles en ofiolitt. De store verdenshavene dannes fordi

havbunnsskorpe er tynnere og har høyere tetthet enn
kontinentskorpe, som kan bli opptil 70 km tykk og
består for en stor del av bergarten granitt. Det medfører at havbunnen synker inn i forhold til omkringliggende kontinenter.
Havbunnsspredning er en svært sakte prosess, som
skjer over mange millioner år. I løpet av en slik lang
periode vil jordas magnetfelt kunne reverseres mange
ganger. De nye bergartene blir derfor ulikt magnetisert, i takt med svingningene i jordas magnetfelt.
Dette mønsteret er et av de viktigste bevis for havbunnsspredning og viser at havbunnsskorpe blir eldre
vekk fra spredningsryggen mot kontinentene (se
kapittel 2).

Undersjøisk vulkanisme ved
Marianerøybuen i det vestlige
Stillehavet. Stort bilde: Utstrømming
av karbondioksid under enormt
trykk. Innfelt: Utfelling av jern-,
kopper- og sinksulfider på en undersjøisk "smoker" vulkan. (Foto:
Submarine Ring of Fire 2004
Exploration, NOAA PMEL Vents
Program)
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Tertiær er et geologisk begrep som stammer fra
1760 i Italia, da den italienske geologen Arduino
beskrev lag av denne alder. Det var opprinnelig den
tredje geologiske hovedperioden. De to første var
primær (paleozoikum) og sekundær (mesozoikum),
og den fjerde var kvartær. Ettersom behovet for tidsforståelse og data som underbygger dette har økt,
er enkelte av de gamle begrepene redefinert eller
erstattet av nye. Kenozoikum omfatter nå hele tidsperioden som utgjøres av paleogen, neogen og kvartær, fra 66 millioner år siden til nåtid. Tertiær utgår
og er erstattet av de to periodene paleogen og neogen. Paleogen strekker seg fra 66 til 23 millioner år
siden, og innbefatter epokene paleocen, eocen og
oligocen. Neogen strekker seg fra 23 til 2,6 millioner
år siden og innbefatter epokene miocen og pliocen.
Perioden kvartær (2,6 millioner år til nåtid) omfatter
epokene pleistocen og holocen.
Se forøvrig den geologiske tidsskala bak i boka.
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Grense mellom kontinentskorpe og havbunnskorpe
Magnetisk tidslinje (chron)
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En varm mantelpute
I tidlig paleogen lå det et område med ekstra varm
mantel, en såkalt mantelpute, i Nord-Atlanteren.
Mantelputen hadde senter under det sørlige
Grønland. Det forårsaket delvis oppsmelting av den
overliggende kontinentskorpen og førte til at smeltemasser steg opp mot jordoverflaten, der det ble dannet vulkaner.
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HF

Magnetiske anomalier i Norskehavet
og Grønlandshavet. Kartet viser en
symmetrisk spredning i Norskehavet
mellom Jan Mayen- og
Barentssokkelen. Mot sørvest og i
nordøst, mellom Svalbard og
Grønland, er spredningsmønsteret
mer komplekst.
HF = Hornsundforkastningssonen,
SF = Senjaforkastningssonen,
JMB = Jan Mayen-bruddsonen
(Figur fra Batlas/O.Olesen)
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Forenklet kart som viser magnetiske
havbunnsanomalier og alder på
havbunnsskorpen i Nord-Atlanteren
og Polhavet. Blå farge angir eldste
havbunnsskorpe, mens lysegul farge
er yngst. Kartet viser at det i paleogen og neogen var størst spredning
i sør og minst i nord. (Figur modifisert fra Batlas/E. Lundin)
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NorskeGrønlandshavet

Kart som viser overflatetopografi og
batymetrisk relieff i området rundt
Island. Blå farge angir dyphav, mens
gulbrun farge representerer grunnere havdyp. Den grunne ryggen
som strekker seg fra Grønland
gjennom Island til Færøyene, består
av en kjede av gamle vulkaner.
GIR = Grønland-Islandsryggen,
IFR = Island-Færøyryggen.
AeR = Aegirryggen,
JM = Jan Mayen,
MR = Mohnsryggen,
KnR = Knipovichryggen,
YP = Yermakplatået,
NR = Nansenryggen,
MB = Mørebassenget,
VB = Vøringbassenget,
LM = Lofotmarginen,
SWBS = Sørvestlige Barentshavet
FI = Færøyene
FSB = Færøy-Shetlandbassenget
(Figur fra Batlas/E. Lundin)
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Mens havet mellom Norge og Grønland kanskje var
800 - 1000 meter dypt tidlig i paleogen, er dagens
havdyp opp mot 4000 meter og mer. Grunnen til at
havdypet har økt, er at havbunnsskorpen som ble
dannet ved spredningsryggene, seinere har blitt
avkjølt og har sunket inn.
Prosessen som førte til oppsprekkingen av
Atlanterhavet, hang sammen med jordskorpebevegelser i hele Nord-Europa, noe som førte til at vestlige del av Skandinavia hevet seg. I tillegg kan jordskorpebevegelsene som førte til fjellkjededannelse i
Alpene, også ha hatt innvirkning i vårt nærområde,
selv om dette er mer usikkert. Gamle jordskorpestrukturer i undergrunnen langs kontinentranden
kan også ha vært med på å styre retningen av platedriften.
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Norskehavet utvider seg
Seint i kritt, for omtrent 70 millioner år siden, var
avstanden mellom Norge og Grønland ca. 150
kilometer på det minste. Gjennom paleogen og
neogen har Norskehavet utvidet seg i flere faser og
langs forskjellige spredningsakser. I dag er avstanden
ca. 1600 kilometer, altså nærmere ti ganger det den
var for 66 millioner år siden. Dagens vulkanske
aktivitet, lavautstrømning og jordskjelvaktivitet på
Island, Jan Mayen og på midthavsryggene er et
resultat av denne spredningen.

Etter hvert som kontinentdriften førte Grønland
mot vest, døde de tidligere vulkanene ut, og nye ble
dannet over mantelputen som forflyttet seg relativt
mot øst, ut i Atlanterhavet. Denne prosessen har
etterlatt en kjede av vulkaner som i dag danner en
undersjøisk rygg fra Grønland til Færøyene, tvers
over Nord-Atlanteren. Ryggen kalles Grønland Islandsryggen i vest og Island - Færøyryggen i øst.
Ryggen går gjennom Island. Her stiger smeltemassene gjennom jordskorpen opp til overflaten og danner et svært vulkansk senter, som har gitt opphav til
vulkanøya.
Da en slik opphetet og delvis oppsmeltet masse er
lettere enn omkringliggende bergarter, vil jordskor-
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pen heve seg. Mantelputen førte til termisk heving i
et svært område med kanskje mer enn 700 kilometers radius.
Transformsoner
Utvidelsen av Norskehavet førte til dannelse av
bruddsoner. Disse bruddsonene er alltid orientert
sørøst-nordvest, nær vinkelrett på spredningsryggen.
Hvor mange bruddsoner som finnes, diskuteres
fremdeles blant forskerne, i alle fall dreier det seg
om flere.
På moderne havbunnskart ser en at spredningsrygger i alle hav er gjennomsatt av slike bruddsoner på
tvers av ryggene. Bruddsonene har sidelengs bevegelse og kalles havbunnstransformer. De oppstår for å
kompensere for ujevnheter i spredningshastighet
langs ryggene. Noen steder beveger platene seg raskere enn andre steder, med det resultat at det blir en
bruddsone internt i jordskorpeplaten. Variasjonen i
hastighet kan være knyttet til forhold i mantelen, til
mengden av smeltemasse som strømmer ut ved
spredningsryggen, til om platen møter motstand når
den beveger seg, eller andre årsaker.
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Jan Mayenbruddsonen
Den mest kjente bruddsonen i Norskehavet kalles
Jan Mayenbruddsonen, og deler havområdet omtrentlig i to. Sett vinkelrett på bruddsonen gled den
ene platen sidelengs mot venstre i forhold til den
andre platen. Det kalles venstrelengs bevegelse, i motsetning til høyrelengs bevegelse, som er mot høyre.
På norsk kontinentalsokkel ligger Vøringbassenget
på nordsiden av bruddsonen, og Mørebassenget på
sørsiden. Mens det i Vøringbassenget har vært betydelige jordskorpebevegelser i de siste 65 millioner
årene, så har Mørebassenget vært et mye roligere
område, om enn med noen viktige unntak. De største
bevegelsene i Mørebassenget skjedde i kritt-tiden.
Gammelt hav møter nytt
Barentshavsplaten grenset mot Grønlandsplaten
tidlig i paleogen, men i forbindelse med åpningen
av Norskehavet oppstod det jordskorpebevegelser
og forkastninger langs plategrensen. Plategrensen var
først en transformsone, hvor Barentshavsplaten gled
sidelengs mot høyre sett fra Grønlandsplaten, altså
en høyrelengs bevegelse. Denne transformsonen
knyttet sammen havbunnsspredningen i Polhavet til
åpningen av Norskehavet.
Barentshavsplatens vestrand er egentlig definert av
to parallelle transformsoner. I nordvest begrenses
Barentshavsplaten av en transformsone som går
langs vestkysten av Spitsbergen til Bjørnøya, den
såkalte Hornsundforkastningssonen. Sør for
Bjørnøya gjør Barentshavsplaten en bratt knekk mot
vest, hvor den begrenses av en annen transformsone
som treffer kysten av Norge ved Senja. Denne kalles
Senjaforkastningssonen.
Undersjøisk lavautbrudd og dannelse av putelava ved vulkanen
Kilauea på Hawaii. (Foto: G. Tribble,
US Geological Survey)

I de ytre områdene på midtnorsk sokkel er de
vulkanske avsetningene mange hundre meter tykke.
De strekker seg østover inn i Møre- og Vøringbassengene, hvor de danner et nordøst-sørvestgående belte, parallelt med spredningsryggene. Lavaog askelagene ble avsatt på den østlige skråningen av
riftstrukturen og den seinere spredningsaksen.
Skråningen helte opprinnelig mot øst, vekk fra riftstrukturen. I dag heller disse lagene mot vest, men
det er fordi lagene ble rotert mot vest da de ytre
områdene seinere sank inn flere kilometer.

Etter hvert som Grønland gled vekk fra Norge, kom
en stadig større del av Barentshavsplaten, som består
av gammel kontinentskorpe, i kontakt med ny havbunnsskorpe fra vest.
Overgangen mellom kontinentskorpe og havbunnsskorpe skjer på flere måter. Noen steder finner vi at
kontinentranden er forkastet trappevis ned mot
dyphavet, hvor ny havbunn ble dannet. Andre
steder skjer overgangen fra Barentshavsplaten til den
nordatlantiske platen langs en eller noen få store
forkastninger med flere kilometers sprang.
Grønlandshavet åpner seg
For rundt 30 - 35 millioner år siden, ved magnetisk
anomali 13, skjedde det imidlertid en forandring i
platebevegelsene, som medførte spredning også i
Grønlandshavet. Det resulterte i at Barentshavplaten
og Grønlandsplaten gled fra hverandre.
Spredningsryggen i Grønlandshavet er todelt og
kalles Mohnryggen lengst sør og Knipovichryggen i
nord, mellom Svalbard og Grønland.
Langs vestranden av Svalbard var det en periode
med strekking forut for kontinentbruddet og
åpningen av Grønlandshavet. Kontinentranden ble
sterkt forkastet, og på kontinentalsokkelen langs
kysten av Vest-Spitsbergen finnes grabenstrukturer
og roterte forkastningsblokker, som
Forlandssundgrabenen.
Lomonosovryggen forlater Svalbard
Samtidig med åpningen av Norskehavet, skjedde det
en endring i spredningsmønsteret i Polhavet.
Gjennom kritt foregikk det havbunnsspredning i
Canadabassenget, nord for Canada og Alaska, men
ved inngangen til paleogen forflyttet spredningsaksen seg inn på den nordlige Barentssokkelen. Det
førte til at et langstrakt landområde, den såkalte
Lomonosovryggen, ble revet av og skilt fra den
øvrige Barentssokkelen.
Den nye spredningsryggen mellom Svalbard og
Lomonosovryggen kalles Gakkelryggen.
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Magma presset seg i tillegg inn i selve jordskorpen
og dannet lagparallelle og vertikale intrusjoner.

Utenfor Senja er Norges kontinentalsokkel på sitt
aller smaleste. Havbunnsskorpe dannet tidlig i paleogen er kartlagt mindre enn hundre kilometer fra
land. Det var med andre ord ikke mye om å gjøre at
området Lofoten - Senja var blitt revet løs og fraktet
bort som en del av Grønlandsplaten.

Dyphavsbassenget som ble dannet, har fått navn
etter de norske polfarerne. Det kalles Nansenbassenget mellom Svalbard og Gakkelryggen,
og mellom Gakkelryggen og Lomonosovryggen
heter det Amundsenbassenget.
Lomonosovryggen ligger i dag like under polen
og strekker seg som en undersjøisk rygg tvers
over Polhavet.
Et undersjøisk ragnarok!
Det var betydelig vulkanisme i forbindelse med
overgangen til havbunnsspredning i Norskehavet,
spesielt i tidligste paleogen. Store mengder lava
strømmet ut, først på land og deretter på havbunnen, etter hvert som jordskorpen ble strukket. Lava
som strømmer ut under vann, danner putestrukturer,
som følge av rask avkjøling. Slik lava kalles putelava.
Vulkanene spydde også ut aske, som regnet ned over
land og sjø. Vulkansk aske dannes ved eksplosive
vulkanutbrudd og består av bergarts-, mineral- og
vulkanske glassfragmenter mindre enn to millimeter
i diameter. Forsteinet vulkansk aske kalles tuff.
På overgangen mellom paleocen og eocen ble det
avsatt større mengder med vulkansk aske fra åpningen
av Norskehavet. Vulkansk aske ble spredt fra
Nordsjøbassenget i sør til Barentssokkelen i nord.

Vulkanisme på sokkelen
Langt inne på midtnorsk sokkel, langt fra spredningsryggene ute i havet, kan man også finne tegn
til vulkansk aktivitet. Her var det trolig ikke betydelig utstrømning av lava som lenger vest i havet, men
heller av varme gasser og væsker. Gass og væske
drives ut når smeltemasser trenger inn i sedimenter
på store dyp, ved at det bygges opp trykk og porevann blir varmet opp. Gassene og væskene trengte i
noen tilfeller helt opp til overflaten og dannet store
kratre på havbunnen. I Norskehavet er det funnet
flere tusen slike kratre.

TIL VENSTRE: Kart over vulkanske
gasskratre i Møre- og
Vøringbassengene (Figur modifisert
fra H. Svensen).
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Skisse som viser dannelse av
vulkanske gasskratre. Først skjer det
intrusjon av magmatisk materiale i
undergrunnen inn i organisk rike
slamsteiner. Deretter trenger gasser
og væske hurtig oppover i sedimentpakken og "blåser" ut på havbunnen. Spesielt metan (CH4) er en
viktig bestanddel. (Figur modifisert
fra H. Svensen).
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A. Seismisk dybdekart til bunn kenozoikum. Kartet viser flere store sirkulære former som representerer vulkanske
gasskratre (Figur fra A. Groth). B. Seismisk linje gjennom vulkansk gasskrater. Kratrene sees som sirkulære forsenkninger gjennom den paleogene lagserien. De representerer utblåsningsrør for gasser og væske som ble oppvarmet
ved intrusjon av magmatisk materiale i undergrunnen.
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PLATÅBASALTER PÅ GRØNLAND

NORSKE VULKANER

Av Winfred Dallmann
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Bilde av lavaplatå på Hold with Hope, Øst-Grønland, (øverst i himmelranden) ved Christian IV-breen, Nansenfjorden, sørøstlige Grønland.
Lavaene ligger over fluviale sandsteiner og skifre av paleocen alder, som videre overleirer krittskifre. Nederst i bildet sees en tykk vulkansk
gang som har intrudert i krittskifrene. (Foto: M. Larsen).

Mot slutten av krittiden begynte jordskorpen på Øst-Grønland å sprekke opp, og enorme mengder lava strømmet ut på
overflaten og videre ut i havet. Dette var forløperen til oppsprekkingen i Norskehavet. I dag kan de store lavastrømmene
sees på land på Grønland, der de danner store platåer i landskapet. I tillegg sees vulkanske ganger, som noen steder er
over hundre meter tykke, og disse trenger gjennom eldre bergarter. Disse gangene ble også dannet seint i kritt eller tidlig
i paleocen. Lavastrømmene danner bergarten basalt, og på grunn av den store utbredelsen kalles de platåbasalter.
Vulkanismen i forbindelse med åpningen av Norskehavet fortsatte inn i paleocen og fikk et enormt omfang, i både tid og
rom. De samlete vulkanske avsetningene på begge sider av Norskehavet kommer inn under det som geologene kaller store
vulkanske provinser (på engelsk "Large Igneous Province = LIP"). Gjennom jordas historie forekommer flere slike store
vulkanske provinser, blant annet i Sibir, Deccan i India og Columbia River i USA. De er alle assosiert med såkalte varme
manteldiapirer og, i flere tilfeller, med åpningen av nye verdenshav.
Flere av dem opptrer samtidig med omfattende masseutsletting på jorda, og det er alminnelig akseptert at vulkanisme av
et slikt omfang vi her snakker om, må ha hatt en betydelig effekt på klimaet og livet på jorda, både gjennom kraftig temperaturpåvirkning og forsuring av atmosfæren.

Vestbakken vulkanittprovins
Vulkanske avsetninger forekommer også i området
mellom Hornsund- og Senjaforkastningssonene, i
den såkalte Vestbakken vulkanittprovins. Dette er et
område der jordskorpen ble strukket og fortynnet.
Her var det betydelig vulkansk aktivitet og en fikk
avsetning av mange hundre meter med lava som
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strømmet ut på havbunnen. Minst to vulkaner kan
sees svært tydelig på seismiske data. Disse vulkanske
avsetningene er fra samme tid som lenger sør i
Norskehavet. En betydelig yngre fase med vulkanisme, fra de siste fem millioner årene, er påvist sørvest for Bjørnøya og på nordlige del av Spitsbergen,
men årsaken til denne er ikke kjent.

Jan Mayen med fjellet Beerenberg i bakgrunnen. (Foto: P-E. Dahlen)

Ikke alle vet at det finnes aktive vulkaner på norsk territorium i dag, i tillegg til flere som har vært aktive nær opp til
moderne tid. Den største vulkanske aktiviteten finnes på den lille øya Jan Mayen, langt ute i Norske-Grønlandshavet.
Øyas sokkel ble dannet under åpningen av Atlanterhavet for ca. 40 millioner år siden, og er en rest av kontinental jordskorpe. De eldste bergartene som stikker opp av havet, er derimot bare omtrent en halv million år gamle. Jan Mayen
henger sammen med en undersjøisk vulkansk fjellkjede, kalt Jan Mayenryggen. Nord for Jan Mayen skråner havbunnen
bratt ned til dyp på over 2000 meter. Dette er et sted hvor spredningsryggen mellom Europa og Amerika, den midtatlantiske ryggen, er forskjøvet 200 kilometer. Forskyvingen pågår i dag med et par centimeter pr år. Vulkanismen
og jordskjelvaktiviteten på og omkring øya skyldes denne beliggenheten. På Nord-Jan Mayen ligger verdens nordligste
aktive vulkan på land. Den 2277 meter høye Beerenberg er et av Norges høyeste fjell og en majestetisk vulkan, med
regelmessige flanker som heller ca. 30 grader rundt Sentralkrateret, og videre nedover ved hovedmassivet, ca. 15 grader.
Dette bruddet i helningsvinkelen skyldes at en ung stratovulkan med en veksling av lava- og vulkansk askeproduksjon
har bygget seg opp på en eldre skjoldvulkan med hovedsakelig lavaproduksjon.
Det største kjente utbruddet skjedde i september-oktober 1970 og ble oppdaget fra et passerende rutefly, på grunn av en
11 kilometer høy røyksøyle. Utbruddet skjedde fra flere kratre langs en fem kilometer lang spaltesone ved nordøstspissen av
Jan Mayen. Lavautbruddene, som varte i over tre uker, produserte om lag 0,5 kubikk-kilometer lava. Over fire kvadratkilometer
nytt land ble dannet utover tidligere havdyp på opp til 300 meter, men over halvparten ble erodert av havet i løpet av få år.
Ved Bockfjorden helt nord på Svalbard finnes sinterterrasser og spektakulære varme kilder med temperaturer opptil 28ºC.
Her finnes også rester etter tre kvartære vulkaner, Sverrefjellet, Halvdanpiggen og Sigurdfjellet. Den best bevarte av
vulkanene er Sverrefjellet, som er en stratovulkan.
På Bouvetøya i Sørishavet er det mange steder på nord- og nordvestkysten fumaroler, som er små hull eller sprekker hvor
gass og damp siver ut. Øya har en kaldera, et vulkansk innstyrtings- eller eksplosjonskrater, på toppen. Det finnes ingen
historiske beretninger om vulkanutbrudd, men en nærliggende vulkanøy (Thompsonøya) antas å være ødelagt av en
vulkansk eksplosjon så sent som i 1895.
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Livet og landskapet antar kjente former
Gjennom paleogen og neogen endret klimaet seg, og på land og til vanns oppstod det
moderne liv. Landskapstrekk som utviklet seg gjennom kenozoikum, kan fortsatt sees i dag.

Klima i paleogen. Norge lå da i den
nordlige varme tempererte sone.
(Figur modifisert fra C. Scotese)

muliggjorde etter hvert utveksling av varme og kalde
I paleogen var klimaet fremdeles varmt og fuktig,
vannmasser mellom det sørlige Atlanterhavet og
slik det hadde vært gjennom store deler av kritt og
nordlige havområder. Golfstrømmen, som er så vikjura. Vulkanismen i Norskehavet tilførte store
tig for oss i dag, er en del av denne sirkulasjonen, og
mengder CO2 til atmosfæren, og forskere tror at
dagens sørvestlige lavtrykksbaner inn mot norskekratrene på havbunnen i Norskehavet vitner om at
kysten er en konsekvens av denne endringen.
også betydelige mengder metangass ble frigitt fra
undergrunnen. Dette gav en gigantisk
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Moderne livsformer får fotfeste
Kenozoikum blir ofte kalt for pattedyrenes tidsalder.
Dette er imidlertid misvisende, ettersom pattedyrene oppstod lenge før kenozoikum og fordi det
fantes mange flere dyrearter enn bare pattedyr.
Kenozoikum kunne like gjerne vært kalt blomsterplantenes, insektenes eller fuglenes tidsalder.
Overgangen fra kritt til paleogen markerer en av de
største kjente masseutslettingene i jordas historie (se
kapittel 13). På land døde dinosaurene og alle de
store reptilene ut, mens i havet ble ammonittene
borte og andre grupper ble sterkt redusert i antall.
Pattedyrene, fuglene, insektene og blomsterplantene,
derimot, gjennomgikk en rask utvikling.
Da dinosaurene var borte tok pattedyrene gradvis
over plassen i næringspyramiden som de store
plante- og kjøttetende dinosaurene hadde hatt.
Pattedyrene utviklet også nye former: klatrende,
gravende og svømmende. De store pattedyrgruppene utviklet seg i takt med floraen i kenozoikum.

På landjorda oppstod store sumpskoger, med nåletrær som Metasequoia og den spesielle furuen Pinus
succinifera, som produserte store mengde kvae som
nå er bevart som rav. Løvtrær var også svært vanlige,
og pollen fra disse brukes ofte til å datere bergartene
fra denne perioden. I neogen skjedde en betydningsfull endring i floraen, nemlig utviklingen av gress.
Dette la grunnlaget for utviklingen av langlemmete
dyr, tilpasset et liv på savanne og prærie.
Hestefamilien ble en spesiell suksess.
I havet fantes koraller og bryozoer, sammen med
bløtdyr som gastropoder (snegler) og muslinger,
bl.a. Ostrea, Mytilus og Pecten. Etter at de tallrike
ammonittene døde ut, overtok nye blekksprutarter,
bl.a. tiarmete former. Fiskene utviklet seg mot de
kjente fiskegruppene vi har i dag, mens haiene
kunne anta kjempeformer. Det er kjent arter opp
mot 20 meter.

Et utvalg av foraminiferer (mikrofossiler) fra paleogen på norsk sokkel.
Foraminiferene er fra 0,4 - 0,6 millimeter i diameter. (Foto: R.W. Williams)

Et utvalg av foraminiferer (mikrofossiler) fra neogen på norsk sokkel.
Foraminiferene er fra 0,4 - 0,6 millimeter i diameter. (Foto: R.W. Williams)

Himalaya

I paleogen og neogen utviklet
pattedyrene seg raskt, og livet på
de store slettene begynte å ligne
på det vi har i dag. (Med tillatelse
fra NMH, UiO. Illustrasjon:
B. Bocianowski)

Øverst et fossilt trestykke fra
Aspelintoppformasjonen på
Svalbard. Nederst et stykke tre fra i
dag. Strukturene i det fossile trestykket er nesten like tydelig som i
trestykket fra i dag.
(Foto: A. Nøttvedt)

Slamstein fra
Aspelintoppformasjonen, Svalbard,
med lag på lag med bøkeblader. På
denne tiden var Svalbard dekket av
store elvesletter med varmekjær
bøkeskog. (Foto: A. Nøttvedt)
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Geografi og viktigste sedimenttyper
på norsk sokkel og områdene rundt
i paleogen. De nordeuropeiske landområdene og Grønland hadde nå
fått en form nokså lik dagens geografi. Vest i Norskehavet og på ØstGrønland ble det avsatt tykke vulkanske lagserier. (Figur modifisert
fra H. Brekke)

Den kenozoiske landhevingen har to markerte sentre.
Hevingen i Sør-Norge har senter rundt Jotunheimen,
mens i Nord-Norge er det et hevingssenter omtrent i
Ofotfjorden. Områdene rundt Trondheimsfjorden
har hatt betydelig mindre heving.

Fastlandet stiger fram
I kritt var det området som i dag er FastlandsNorge, et relativt flatt lavland, et peneplan, som i
perioder var dekket av hav. Det var ingen fjorder og
dype daler slik som vi kjenner fra det norske landskapet i dag.

Avsetninger på sokkelen
Avsetningene på kontinentalsokkelen viser mange
tegn på heving. Etter hvert som landet hevet seg, ble
sand og slam transportert først med elver og deretter
med undersjøiske strømmer ut på dypere områder på
kontinentalsokkelen. Avleiringer som er påvist i brønner og ved seismikk, forteller oss om perioder da det
ble transportert store mengder sand og slam ut på
kontinentalsokkelen, i veksling med perioder da det
var mindre tilførsel. Vi tenker oss at perioder med stor
tilførsel av sand og slam etterfulgte perioder da fastlandet og deler av tilliggende havområder ble hevet.

I paleogen begynte det norske fastlandet å heve seg.
Det har vært flere perioder der landskapet ble hevet
og deretter i større og mindre grad forvitret og slitt
ned av vann og elver, og i de siste få millioner år
også av isbreer. Trolig var det i alle fall fem slike
hevingsperioder. Den siste fasen er kanskje ikke over
ennå, men det er vanskelig å fastslå sikkert.
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Seinere – i neogen – har det vært etablert isdekke i
Antarktis flere ganger, og det har medført hurtige
havnivåendringer som har påvirket randområdene til
verdenshavene og dermed også tilførselen av sand og
slam. I perioder med høyt havnivå har det kommet
lite sand og slam inn i de dype områdene, og
omvendt i perioder med lavt havnivå. Da har deltaer
og sandige strandlinjer ligget langt ute på kontinentalsoklene og tilført sand og slam helt ut til de
dypere områdene.

Kart og snitt som viser topografi og
morfologi i Skandinavia. I Norge er
det to markerte hevingsområder, ett
i sør og ett i nord. Det subkambriske
peneplanet som dekker deler av
Sverige og Finland, ble hevet til
mellom 1000 og 1500 meter i Sørog Nord-Norge i kenozoikum. En
tror at den nåværende topografien
kan være en refleksjon av topografi
som allerede var etablert tilbake i
kaledonsk tid. (Figur fra K. LidmarBergstrøm og J.O. Näslund)
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De norske fjordene og innlandsdalene er for en stor
del formet av istidene de siste 2–3 millioner år.
Mange steder er det likevel mulig å gjenkjenne landskapsformer fra tiden før istidene.
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På mange av de høyeste fjellpartiene i Norge finnes
det store områder med steinblokker, såkalte blokkhav, som er blitt dannet ved nedbrytning av berggrunnen, ved frostsprengning og forvitring. Det
gjelder spesielt i Sør-Norge, og noen steder som på
Mørekysten, hvor blokkhavet når helt ned til havflaten. Blokkhavet ser ikke ut til å være nevneverdig
erodert av innlandsisen.
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SS = Sør-skandinavisk
hevingsområde (dom)
NS = Nord-skandinavisk
hevingsområde (dom)
SSD = Sør-svenske
hevingsområde (dom)

Trondheim

Fjellkjededannelse på Svalbard
Åpning av Norskehavet og
fastlandet heves

Subkambriske peneplan
Undulerende terreng
Områder med enkeltstående
høyder
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Stratigrafiske søyler som viser den
paleogene og neogene lagrekken i
ulike områder på kontinentalsokkelen og på Svalbard. Avsetningene på
sokkelen domineres av slamsteiner,
men med lokale sandavsetninger i
Nordsjøen, Norskehavet og på
Svalbard. Kenozoiske avsetninger
mangler over store deler av
Barentssokkelen.
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Hökensåshorsten
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Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein
Dypmarin sandstein
Vulkanske bergarter

En gren av apene kom ned fra trærne, muligens som
følge av høy artstetthet, og begynte å utforske det afrikanske slettelandet. Dette var hominidene, forløperen
til mennesket. Gjennom kvartærtiden tok hominidene i bruk verktøy og utviklet et primitivt språk
basert på gestikulering. Det førte igjen til en eksplosiv
utvikling i hjernekapasitet - og mennesket ble født!

Grunnfjell
Paleozoikum
Mesozoikum og kenozoikum
Østlig grense for kaledonske
skyvedekker

Hökensåshorsten
Vättergrabenen

Storbritannia

Nøyaktig datering av hevingsfasene på land er ikke
mulig, fordi det ikke finnes avsetninger av denne
alderen på land i Norge, med fossiler og materiale
som egner seg for tidsangivelse. Eventuelle unge
avsetningsbergarter fra Fastlands-Norge ble i løpet
av istidene fraktet som sand og slam ut på kontinentalsokkelen.

Berggrunn

Osloriften

Grønland

Variabelt havnivå
Det har vært store endringer i havnivå gjennom
paleogen og neogen, og en del av disse endringene
er knyttet til perioder med landheving. Disse
endringene skyldes delvis platetektoniske forhold,
som for eksempel variasjoner i spredningshastighet.
Høy spredningshastighet fører til varmere og dermed høytstående spredningsrygger, som igjen fortrenger vann og fører til havnivåstigning. Lav spredningshastighet fører til mer avkjøling og innsynking,
og dermed til havnivåsenking.

Osloriften

Fennoskandia

Fastlands-Norge har nemlig steget, og stiger fortsatt,
som et resultat av at belastningen av innlandsisen
som smeltet vekk etter siste istid, er borte. Denne
hevingen er så rask at den overskygger en mulig
heving av fastlandet av andre årsaker.

Økende intelligens
Livet i kenozoikum er kjennetegnet av en økende
grad av intelligens, i motsetning til mesozoikum,
hvor overlevelse stort sett var basert på styrke.
I paleogen fantes en rekke pattedyr med små hjerner, mens ved overgangen til neogen dukket det opp
pattedyr med store hjerner, og tilsvarende intelligens
som dagens dyr. De mest intelligente dyrene var
skogaper og delfiner.
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Gamle strukturer og nye fjorder
Det er også andre og eldre landskapstrekk som en
tror har vært viktige for den geologiske utviklingen i
kenozoikum. Langs Mørekysten og opp til
Trondheimsfjorden kan en se at fjorder og daler har
dominerende sørøst-nordvest og nordøst-sørvestretninger, der den siste retningen er nær parallell
med kystlinjen. En kan også se at fjordene og dalene
bøyer av systematisk mot nordvest, og danner stedvis et rektangulært mønster.
Nordøst-sørvest-retningen er parallell med gamle
jordskorpestrukturer som tilhører den såkalte MøreTrøndelagsforkastningssonen. Denne forkastningssonen er et resultat av betydelig eldre jordskorpebevegelser, som var virksomme under den kaledonske foldefasen i ordovicium og silur, og går kanskje
til og med tilbake til prekambrium.
Fjordene og dalene langs Møre-Trøndelagsforkastningssonen ligger i svakhetssoner som ble
dannet under de kaledonske jordskorpebevegelsene,
men det har også vært mange bevegelser langs dem
seinere. I noen av fjordene ligger det bassenger med
juraiske sedimenter, som ble dannet da forkastningene bevegde seg i juratiden.
For 60–70 millioner år siden var disse områdene
sannsynligvis daler med elver som slet ned landskapet. De samme dalene og forsenkningene kan ha
vært tilstede tilbake i kritt, kanskje så langt tilbake
som i jura.

Flybilde fra Åndalsnes som viser ulike
landskapstrekk knyttet til geologisk
utvikling gjennom kenozoikum.
Fjelltoppene i bakgrunnen er omtrent
like høye og definerer det gamle
kenozoiske landskapet. De høye
slake dalskuldrene til høyre ble trolig
dannet ved elveerosjon ned i det
paleiske landskapet i neogen. Det
glasiale landskapet er definert ved
de U-formete dalene som skjærer
gjennom landskapet. Dette landskapet er seinere formet av post-glasiale
prosesser med elvenedskjæring og
dannelse av unge flomsletter.
(Foto: Fjellanger Widerøe)
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Den jevne linjen en kan trekke gjennom toppene,
er tolket som et gammelt nedslitt landskap dannet
lenge før istidene.
Landskapet før de typiske glasiale formene ble dannet, kalles den paleiske overflaten (se kapittel 15 og
16). Den paleiske overflaten er en sammensatt flate
med opphav i paleozoiske, mesozoiske, paleogene
og neogene landskapsformer og overflater. At dette
landskapet i dag er hevet til fjellhøyder og ikke flatt,
skyldes den uregelmessige landhevingen som foregikk gjennom paleogen og neogen.

Det nedslitte, flate lavlandet ved slutten av kritt
hadde flere markerte høgdepartier, der vi har de
høyeste toppene i dag. Gaustatoppen,
Hallingskarvet, Jotunheimen-Trollheimenområdet
og Lyngsalpene stod opp over det sør- og nordnorske
lavlandet, mens områdene rundt Trondheimsfjorden var lavland. Gjennom dette lavlandet, som
strekker seg inn i Sverige, kan større elver ha transportert sand og slam til kysten i Midt-Norge.

Langs Romsdalsfjorden, like utenfor Molde,
kan man se at den jevne formen til den
paleiske overflaten er brutt, og de lokale
fjelltoppene ligger et godt stykke
under det forventede nivået.
Dette tilsier at området har
sunket inn, og vært et
lavere område,

trolig fra tidlig kenozoikum. Romsdalsfjorden har
trolig vært en viktig tilførselsvei for sand og slam
til Mørebassenget.
Elvetyveri og agnordaler
I kenozoikum lå vannskillet lenger vest enn i dag.
Det har altså flyttet seg østover, som et resultat av
erosjon. Det kan vi se ved at vi flere steder har sidedaler som går i motsatt retning av hoveddalen,
såkalte agnordaler. Agnordaler oppstår når elver på
en side av vannskillet graver seg bakover kraftigere
enn de på den andre, og derfor fanger dem inn i
sitt dreneringsnett.
Verma i Romsdal er et eksempel på en
agnordal. Elva går mot sørøst, og tilhørte
tidligere Gudbrandsdalslågen. Rauma,
med sitt bratte løp nordvestover, grov
seg stadig ned lenger bakover og
erobret da deler av Lågens nedslagsfelt, og dermed også
Verma.

Satellittbilde fra området mellom
Stadlandet og Trondheimsfjorden.
Dagens landformer og fjorder danner et rektangulært mønster på
Nordvestlandet som reflekterer
gamle geologiske strukturer knyttet
til Møre-Trøndelagsforkastningssonen. Mange av fjordene følger
ikke dagens kystlinje helt parallelt,
men har en mer sørvest-nordøst retning langs de gamle forkastningsstrukturene. En tror at disse fjordene
ble dannet i gamle elvedaler som
seinere ble bearbeidet av innlandsisen i pleistocen. Elvedalene førte
trolig større mengder med sedimenter ut til kysten. (Figur fra Landsat
GeoCover ETM+ 2000, USGS)

Avtegning av seismisk snitt fra ØstShetlandsplattformen tvers over
Nordsjøen til Stordbassenget og det
norske fastlandet. Legg merke til
den betydelig større tykkelsen av
avsetninger som kom fra ØstShetlandsplattformen enn fra det
norske fastlandet. Stordbassenget
på østsiden av Utsirahøgda var stort
sett fylt igjen i kenozoikum.
Vestflanken av Utsirahøgda rommer
flere store oljefelt som Balder, Grane
og Jotun, der reservoarbergarten er
paleocene sandsteiner som kom fra
Øst-Shetlandsplattformen.
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Dersom vi vurderer innsynking mot tid, kan det se
ut som det var økt innsynking tidlig i paleogen
sammenlignet med før og etter. Det passer dårlig
med en avkjølingsmodell, som vil ha en gradvis
avtagende innsynking over tid. Det har derfor vært
spekulert i andre årsaker, som for eksempel at jordskorpeplaten ble bøyd ned i sammenheng med
hevingen i vest.
Vertikalbevegelser
Fastlandsområdene rundt Nordsjøbassenget ble
hevet flere ganger gjennom paleogen og neogen.
Hevingen var knyttet til den pågående havbunnsspredningen i Atlanterhavet, både som et resultat av

varierende varmetilførsel og som følge av trykk fra
selve spredningsryggen.
Det store vulkanske senteret under Grønland og
Island førte til at jordskorpen hevet seg i et stort
område som strakte seg ned til De britiske øyer og
Shetlandsplattformen. Samtidig sank store deler av
Nordsjøområdet inn.
Horisontalt trykk fra spredningsrygger kan forplante
seg langt inn over kontinentplatene. Det er i dag en
dominerende horisontal spenning i berggrunnen i
Norge. Det kan påvises i gruvegangene på Svalbard,
på fastlandet og i oljebrønner på sokkelen, og
skyldes nettopp trykk fra spredningsryggene i Atlanterhavet og Grønlandshavet.
Sand fra Shetland
Avsetningen av kalkslam fortsatte i Nordsjøområdet
helt inn i tidligste paleocen. Disse avsetningene tilhører Ekofiskformasjonen.

Hevingen av Shetlands-området førte til at det ble
dannet store deltasystemer på Shetlandsplattformen
gjennom paleocen og eocen. Foran deltaene ble det
avsatt tykke lag med sand og slam. Langs
Vikinggrabenen finnes mer enn 1000 meter tykke
avsetninger fra denne tiden. Det kom også sand og
slam inn fra det norske fastlandet, men i betydelig
mindre mengder.

UNDER: Avtegning av seismisk snitt fra
området utenfor Nordfjord i kvadrant 35
og sørvestover ut i Nordsjøbassenget.
Snittet viser ulike avsetningsenheter i
seinkritt og kenozoikum.
NEDERST: Dette er det samme snittet
som over, men her er den vertikale
aksen geologisk tid og ikke dyp. Da
kommer bruddene i avsetning klart fram
(skravert), og dette viser at avsetningen
av sedimenter (markert i brunt) i
Nordsjøbassenget i kenozoikum ikke
skjedde jevnt, men foregikk i enkelte
tidsperioder. De grønne intervallene i
brønnene er slamsteiner, mens de gule
er sandavsetninger.

Deltasystemene bygde seg østover mot norsk side av
Nordsjøen, men nådde aldri helt fram. Rester etter
deltasletteavsetninger finnes derfor bare på britisk
side av Nordsjøen.
10 cm

Sentralt i Nordsjøbassenget ble det avsatt hovedsakelig slam. I perioder med høyere havnivå trakk deltasystemene seg tilbake, og det ble avsatt slam inn
over de grunnere områdene på begge sider av bassenget. De paleocene slamsteinene har fått navnene
Våle-, Lista- og Seleformasjonene. Slamsteiner fra
eocen tilhører Balderformasjonen og
Hordalandgruppen.
Slamsteinene i Balderformasjonen er spesielle. De
består mye av såkalt hemipelagisk slam, en blanding
av biogent slam og vanlig slam, men med vulkansk
mineralogi. Det skyldes at de ble avsatt fra vulkansk
aske som regnet ned over land og hav. Asken stammer fra utbrudd i forbindelse med at Norskehavet
åpnet seg.
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Undersjøiske vifteavsetninger
I perioder med lavere havnivå bygde deltasystemene
seg langt ut på datidens sokkelområder. Herfra ble
sand og slam ført ut i de dypere delene av bassenget
med tetthetsstrømmer, såkalte turbiditetsstrømmer.
Tetthetsstrømmene dannet store undersjøiske viftesystemer og nådde så langt øst som til den undersjøiske Utsirahøgda. Disse avsetningene kalles Ty-,
Andrew-, Heimdal-, Forties-, Hermod- og
Friggformasjonene. Reservoarbergartene i Jotun-,
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Kjernebilde fra brønn 25/11-18 på
Granefeltet i Nordsjøen. Bildet
viser en flere meter tykk sandsteinsgang fylt med
25/11-18
olje. Disse sandsteinsgangene er
dannet ved at
10 cm
reservoarsanden på
Grane ble utsatt for
overtrykk mens den
ble begravd under
havbunnen. Sanden
trengte da inn i
overliggende lag
der det var mindre
trykk. Seinere
trengte oljen inn og
fylte sanden med
olje i stedet for
vann. Denne typen
reservoarer er en
stor utfordring å
håndtere for produksjon, fordi de er
oftest så små at de
ikke kan kartlegges på seismikk.
(Foto: Oljedirektoratet)

Nordsjøområdet var et relativt stabilt område i
paleogen og neogen, men det var fortsatt innsynking. Den var størst over riftstrukturene fra øvre
jura, Vikinggrabenen og Sentralgrabenen. Det skyldes termisk innsynking. Jordskorpen blir mest
avkjølt og synker mest inn der den er blitt oppvarmet mest, dvs. langs aksen av riftsystemet.

Kjernebilde fra brønn 25/11-21S på
Granefeltet, som viser olje-vannkontakten. De mørke bergartene er sandstein fylt med olje, som ligger over
den lyse bergarten, som er sandstein
fylt med vann i porerommene. Oljen er
lettere enn vann og ligger over denne
i reservoaret. Sandsteinen i seg selv er
avsatt i et dypmarint viftesystem.
OVK = Olje/Vann-kontakt
(Foto: Oljedirektoratet)

T. 1845,00
B. 1846,00

OVK

Miocen

i liten grad påvirket av den pågående kontinentaldriften.

T. 1844,00
B. 1845,00

I tidlig paleogen antar en at det var forholdsvis dypt
vann i Nordsjøen, kanskje så dypt som 700–800
meter i enkelte deler av den sørlige Nordsjøen.

Oligocen

i Nordsjøområdet et relativt stabilt område, gradvis tynget ned av nye sedimenter og
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Nordsjøen fylles med silt og sand

Etter hvert ble områdene rundt Shetland hevet, og
Nordsjøen sank inn. Det medførte tilførsel av slam
og sand fra landområdene i vest ut i
Nordsjøbassenget, og slutten på den kalkrike sedimentasjonen som hadde dominert gjennom kritt.
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Geografi og avsetningsmiljø i
Nordsjøområdet i paleocen og
eocen. I paleocen kom det mer enn
1000 meter med sedimenter inn fra
Øst-Shetlandsplattformen, fordi
denne ble hevet opp. En stor del av
disse sedimentene var sand som ble
avsatt i dypmarine viftesystemer.
I eocen ble det også avsatt sand i
dypmarine vifter, men disse var mindre enn i paleocen. Etter begravning
under havbunnen dannet disse
sandavsetningene reservoarer for
olje og gass, og disse sandene er
noen av de viktigste reservoarbergartene både på engelsk og norsk
side i Nordsjøen, så vel som på
dansk sokkel. Relativt lite sand kom
ut fra norsk side, og i dag er det
bare mindre oljefelt som produserer
fra disse tynne sandavsetningene.
(Figurer modifisert fra Millennium
Atlas)
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Leirsuppe på havbunnen
I oligocen steg havnivået og kystlinjene trakk seg tilbake. Det førte til avsetning av tykke lag med nesten
ren leire over mesteparten av den nordlige
Nordsjøen. Denne leiren har svært lav tetthet, og
kan nesten sammenlignes med en tykk suppe.

2 km

1,2

1,3

Toveis tid i sekunder

Eocen

VULKANSK ASKE I NORDSJØEN OG
NORSKEHAVET

Balder-, Frigg- og Granefeltene representerer alle
slike undersjøiske vifteavsetninger.

Seismiske data viser at mange
steder på norsk sokkel er de bløte
leirene som ble avsatt i oligocen,
gjennomsatt av forkastninger.
Forkastningene danner ofte flotte
polygonmønstre i kartplanet, slik
som her på Granefeltet i Nordsjøen.
Innfelt: Seismisk linje fra Granefeltet
som viser forkastninger i oligocene
lag. (Figurer fra F. Biskopstø)
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I oligocen var det betydelig mindre tilførsel av sedimenter fra det norske fastlandet enn fra vest.
Grunnen er muligens at hevingen i Sør-Norge var
mindre betydelig, og at det var bare små elver som
fraktet materialet ut fra et begrenset område. En tror
at vannskillet i paleogen og neogen var noe lenger
vest enn i dag. Dermed var det kort vei ut til kysten,
slik at bare små elver kunne utvikle seg, og disse var
ikke særlig effektive til å transportere sand og
grovere materiale enn leire.
Nordsjøen blir et grunnhav
Lavere havnivå kombinert med tilførsel av sand og
slam fra landområdene rundt Nordsjøen førte til at
bassengområdene ble grunnere i neogen. En medvirkende årsak til at bassengene ble grunnere, kan også
ha vært at havbunnsspredningen i Atlanterhavet nå
var kommet så langt at de vertikale jordskorpebevegelsene i Nordsjøområdet døde ut. Dermed utviklet
Nordsjøområdet seg som et grunnhav, og ble helt
forskjellig fra ytre deler av Norskehavet.
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For rundt 15 millioner år siden, i miocen, var havnivået ganske lavt, og geologene tror kanskje det
kan ha eksistert en landbro mellom Vestlandet og
Shetlandsplattformen. Det er vanskelig å tidfeste
hvor lenge den eksisterte, da det ikke er avsetninger
fra denne tiden i dette området. Slike avsetninger
finnes derimot lenger sør i Nordsjøen.

I en periode på flere millioner år, fra
ca. 58 millioner år siden og framover,
var det store vulkanske utbrudd i
nåværende Skottland, på
Shetlandsplattformen og på ØstGrønland, knyttet til åpningen av
Norskehavet. Disse vulkanene spydde
ut enorme mengder med aske.
Mange slike askelag, der hvert enkelt
lag representerer et vulkanutbrudd,
finnes igjen i borehullskjerner på hele
den norske kontinentalsokkel. Den
mest kjente formasjonen med slike
askelag heter Balderformasjonen.
Den har svært karakteristiske trekk,
med grønne askelag som veksler med
svarte slamsteiner. Asken ble transportert mange hundre kilometer
gjennom luften fra opprinnelsesområdene og avsatt som et teppe på havbunnen og seinere begravd.

Vulkanske askelag i brønn 25/11-22
(dyp 1686-1687 m) i Balderformasjonen
fra tidlig eocen. Legg merke til vekslingen mellom lys og mørkere grønn farge,
som representerer henholdsvis litt mer
grovkornet og finkornet aske.
Bredden på kjernen er 10 cm og
lengden ca. en meter.
(Foto: Oljedirektoratet)

DEN FØRSTE OLJE …

25/11-22

10 cm

Utsiraformasjonen - en stor tank
Fra Shetlandsplattformen ble det for rundt tolv millioner år siden dannet et deltasystem. Deltasletten lå
på engelsk side, mens kystlinjen gikk omtrent ved
delelinjen mellom engelsk og norsk sektor. På norsk
side ble det avsatt store mengder sand, som ble bearbeidet av havstrømmer. Disse sandavsetningene har
fått navn Utsiraformasjonen.
Sandsteinene i Utsiraformasjonen, som i dag ligger
begravd på ca. 600–800 meters dyp under havbunnen i Nordsjøen, inneholder ikke olje og gass, men
er likevel viktig for olje- og gassfeltene i Nordsjøen.
Det er fordi de kan fungere som kilde for vann som

Av Eigill Nysæther

Esso boret våren 1967 en brønn, 25/11-1, i det som seinere er blitt kalt Balderfeltet. Dette var brønn nummer
to på norsk sokkel, og på et dyp av 1750 meter kom
man inn i en tynn, oljeholdig sandstein. Dette var de første spor av flytende hydrokarboner på norsk sokkel, og
sandsteinen som oljen ble funnet i, var Heimdalformasjonen fra paleocen. At Esso boret på denne lokaliteten,
var sannsynligvis mest ment som en test av stratigrafien
i området, ettersom bergartene ikke danner noen strukturell felle som kan identifiseres på seismikk. Det ble nå
boret flere brønner i rask rekkefølge av andre operatører,
hovedsakelig i Egersundbassenget, uten at dette resulterte i nye funn.
Våren 1968 boret så Phillipsgruppen en brønn, 7/11-1,
som brønn nummer to i Sentralgrabenen.
På 2900 meters dyp traff boret et tykt sandsteinslag
med gass-kondensat i de øverste 50 meter. Også denne
sandsteinen er fra paleocen, og funnet, som fikk navnet
Codfeltet, førte til at utforskningen nå ble konsentrert
om Sentralgrabenen. De første brønnene her var tørre.
Først etter flere forsøk ble ytterligere ett felt påvist i
desember 1969. Denne gangen var reservoarbergarten
kalkstein (kritt) fra tidligpaleocen, og funnet fikk navnet
Ekofisk (se kapittel 13). Som en kuriositet kan nevnes at
den første brønnen på Ekofiskstrukturen, 2/4-1X, fant
olje i en miocen dolomitt på 1660 meters dyp, men
boringen måtte avbrytes på grunn av trykkoppbygning i
brønnen. Den neste brønnen på strukturen påviste
Ekofiskfeltet på 3000 meters dyp, men fant ingenting i
de miocene lagene.

skal injiseres i dypere olje- og gassførende reservoarer for å øke produksjonen. Dette vannet har de
samme kjemiske egenskaper som vannet i de dypere
reservoarene og er derfor velegnet til dette formålet.
Utsiraformasjonen brukes også som deponi for
CO2. Det bidrar til å redusere utslippene av CO2 til
atmosfæren. I fremtiden kan CO2 bli injisert inn i
oljefelt som trykkstøtte og for å øke utvinningsgraden.
Sedimenter fra Russland
For mellom tolv og fem millioner år siden bygde et
stort deltasystem seg ut fra Skagerrak og inn i sentrale deler av Nordsjøen. De store mektighetene av
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sand og slam ble trolig transportert med store elver
fra den nordvestlige delen av Fennoskandia, og fra
områder så langt øst som i dagens Russland.
Olje- og gassfelt i Nordsjøen
Ved siden av juraperioden er den tidlige delen av
paleogen det viktigste tidsrommet for dannelsen av
olje- og gassreservoarer på norsk kontinentalsokkel.
De første oljefunnene på Ekofiskfeltet ble gjort i
avsetninger fra aller tidligste paleocen.
Det er flere store felt på norsk side med reservoarbergarter av paleocen alder. De viktigste feltene på
norsk side i den sørlige Nordsjøen er Sleipner,
Balder, Frigg og Grane, alle med store forekomster
av olje og gass.

TURBIDITTSTRØMMER
I havområder med skråninger over 1-2 grader kan det utløses undersjøiske ras som kan føre til at slam og sand blandes
med vann og danner såkalte suspensjonsskyer. Disse skyene har en større tetthet enn vannmassene rundt. Gravitasjonskreftene kan gjøre at skyen med sedimenter og innblandet vann begynner å strømme nedover skråningen. Den kalles en
turbidittstrøm. Strømmene kan oppnå hastigheter opp mot 25 meter pr. sekund, tilsvarende ca. 90 kilometer i timen, og
tykkelser på flere hundre meter. Avsetningene fra en enkelt strøm kan være fra noen få millimeter til flere meter tykke.
Strømmene kan transportere slam og sand flere tusen kilometer ut i dype havbassenger. I forsenkninger på skråningene,
eller gjennom undersjøiske gjel, kan slike turbidittstrømmer opptre svært hyppig og avsette sandlag med varierende
utstrekning. Over tid kan avsetning av mange slike sandlag danne undersjøiske vifter, med mange hundre meters tykkelse.
Slike vifter ble også dannet i tidligere tider og danner ansamlinger av sand under havbunnen, som kan utgjøre reservoarbergarter for olje og gass. Reservoarbergartene på Ormen Langefeltet og Granefeltet er eksempler på slike undersjøiske
vifteavsetninger som ble dannet for ca. 60-65 millioner år siden.
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Nøkkelen til Norges olje- og gassforekomster
Kenozoikum er også nøkkelen til dannelsen av oljeog gassforekomstene på sokkelen. Mye av oljen og
gassen som finnes på norsk sokkel, er nemlig blitt
dannet i løpet av de siste fem millioner årene.
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Bølgeretning

(A) Skisse over Nordsjøområdet i midtre og
siste deler av miocen, da dette var et betydelig mindre havområde enn i dag.
(B) Forstørret skisse av området mellom
Shetlandsplattformen og Hordaplattformen,
som viser utbygging av en stor deltaslette
fra vest. Dette deltasystemet avsatte store
mengder sand og slam i det grunne havet.
Disse avsetningene kalles Utsiraformasjonen
og finnes i dag på et dyp av ca. 800–1200
meter under havbunnen. (Figurer modifisert
fra W. Galloway)

Oljen og gassen i disse feltene er fanget i isolerte
sandsteinslag mellom slamsteiner, som fungerer som
forsegling og dermed hindrer at oljen og gassen har
kunnet slippe ut. Oljen og gassen kommer fra kildebergarter i Draupneformasjonen fra øvre jura, og
har vandret mange hundre meter vertikalt opp
gjennom sprekker og forkastninger i de overliggende
slam- og kalksteinene.
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Nordatlanteren

Skjematisk modell av en undersjøisk vifte.
(Figur modifisert fra H. Reading og M. Richards)
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Skisse som viser dannelse av et stort deltasystem i Nordsjøen i sein miocen.
Deltasystemet kom fra Skagerrak og dekket
en stor del av den sørlige Nordsjøen. (Figur
modifisert fra J. Cartwright)
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Det er de yngste neogene lagene, av pliocen alder, vi
hovedsakelig kan takke for at det finnes produserbar
olje og gass på norsk sokkel. Disse lagene, som er
over 1000 meter tykke noen steder, førte til at kildebergartene i øvre jura ble begravd til et dyp der
temperaturen var passende høy til at olje og gass
kunne dannes. Samtidig førte de til at de tette forseglingsbergartene som ligger oppå olje- og gassreservoarene, ble begravd til et dyp som hindret at de
sprakk opp, og at oljen og gassen kunne unnslippe
til havbunnen.

N

21

470

ms

573

Seismisk blokkdiagram og dybdekart til miocen i den
nordlige Nordsjøen. Figuren viser store nedskjæringer i
den miocene flaten. Geologene diskuterer hvorvidt det
er elveerosjon eller undersjøisk erosjon. Dersom det er
t
elveerosjon,
betyr det at det på denne tiden kan ha
vært en landbro tvers over Nordsjøen, mellom Norge
og England. (Figur fra F. Bøen)

TURBIDITTSTRØM I VANNTANK
Forskere har over de siste tiår eksperimentert med å lage turbidittstrømmer i vanntanker i laboratorier, for å studere deres hydrodynamiske egenskaper og interne struktur. Dette er viktig informasjon for
å forstå avsetning av sedimenter i dyphavene, der slike strømmer
ikke kan observeres direkte. Bildet viser et slikt eksperiment fra
1966 av en av pionerene innen dette feltet, Gerry Middleton, fra
McMaster University i Canada. En kan se at strømmen, som beveger
seg fra høyre mot venstre, danner et ovalt forparti, det såkalte
"hodet", og en hale med leir og siltpartikler. (Foto: R. Walker)

I gamle avsetninger som i dag er blottet på land, kan man
studere avsetninger fra turbidittstrømmer, såkalte turbiditter, som
ble dannet for mange millioner år siden. Bildet viser et slikt turbidittlag fra Vest-Irland, som er 310 millioner år gammelt, og som ble
avsatt i et dypt basseng. Siden er laget blitt begravd og forsteinet,
før det ble hevet opp sammen med andre avsetninger og blottlagt.
Legg merke til den skarpe bunnen og massive karakteren av sandlaget. Det viser at sanden ble avsatt raskt og med stor hastighet,
og eroderte havbunnen strømmen kom ut over.
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En annen teori er at høgdene er knyttet til ny bevegelse langs juraiske strukturer dypere i jordskorpen
og har forplantet seg oppover i yngre lag.

Dyphavsavsetninger i Norskehavet

Det ser ut til at høgdene har blitt hevet i flere perioder i tidsrommet mellom 70 og 10 millioner år
siden. Periodene med heving ser ut til å være forskjellig fra høgdedrag til høgdedrag, og formen er
også ulik. Disse forskjellene i alder og form kan tyde
på at høgdene er dannet av ulike geologiske prosesser.

Havbunnsspredningen i Norskehavet, sammen med gamle jordskorpestrukturer på land
og til havs, påvirket avsetningshistorien på midtnorsk sokkel i paleogen og neogen.

Oppsprekking og vulkanisme i paleogen førte til at
de ytre delene av Vøring- og Mørebassengene stod
opp som landområder, og ble dekket av tykke lag
med lava og aske. Midtnorsk sokkel var nå blitt et
eget havbasseng, helt atskilt fra Grønland. Etter
hvert som havbunnsspredningen tiltok, sank disse
områdene inn, og Norskehavet ble igjen til ett stort
havområde.

Avtegning av seismisk snitt fra
området utenfor Sunnmøre og ut i
Norskehavet til Mørerandhøgda.
Den kenozoiske lagrekken skråner
jevnt utover og flater ut, før lagene
butter mot Mørerandhøgda. Legg
merke til den ujevne havbunnen
som markerer et av verdens største
undersjøiske ras, Storeggaraset.
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Store høyder under havbunnen
Gjennom kenozoikum har det vært flere episoder
med jordskorpebevegelser på midtnorsk sokkel,
akkurat som i Nordsjøen. Disse bevegelsene dannet
høgder på havbunnen, som seinere ble dekket og
gradvis jevnet ut av nye sedimenter. Ormen
Langedomen, Griphøgda, Helland-Hansenhvelvet,
Flesområdet, Nykhøgda, Modgunnhvelvet,
Ringhornedomen og Utgardshøgda er alle slike
gamle høgder.

I Vøring- og Mørebassengene var det store havdyp,
opptil flere tusen meter, mens Trøndelagsplattformen, som ble dannet seint i jura, forble et grunt
plattformområde og dannet en bred kontinentalsokkel mellom fastlandet og dyphavet utenfor.
Nord og sør for Trøndelagsplattformen var kontinentalsokkelen svært smal, mindre enn 50 kilometer på det smaleste.
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Høgdene, som i dag kan sees på seismiske linjer, ble
dannet i forbindelse med den pågående havbunnsspredningen i Atlanterhavet. En teori går ut på at da
havbunnsspredningen startet, ble jordskorpeplatene
på hver side av spredningsryggen presset sammen og
foldet mot grunnfjellsområder i Norge og Grønland.
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Gamle elvedaler blir nye fjorder
I paleocen lå kystlinjen i Midt-Norge omtrent slik
den ligger i dag, eller muligens noen få titalls kilometer lenger øst. Innover land dannet de gamle
jordskorpestrukturene i Møre -Trøndelags-forkastningskomplekset nordøst-sørvest-gående forsenkninger i det ellers lave landskapet. Sand og slam ble
ført ut i bassengområdene langs disse jordskorpestrukturene. En slik forsenkning var det i
Romsdalsfjorden.
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Vestfjordområdet var en annen markant forsenkning. Lofotveggen ligger langs en forkastning som
skiller de eldgamle grunnfjellsbergartene i Lofoten
fra et sedimentbasseng i Vestfjorden, men som ble
dannet allerede i kritt. Vestfjordforsenkningen og tilliggende daler var tilførselsområder for sand og slam
til kontinentalsokkelen i paleogen og neogen.

Skjulte skatter i dypmarin sand
Sør og nord for Trøndelagsplattformen ble det tidlig
i paleocen også avsatt sand. I området mellom Stad
og Molde finnes det tykke sandavsetninger parallelt
med kysten. Disse sandavsetningene ble dannet ved
at strømmer med sand, slam og vann, såkalte turbidittstrømmer, strømmet langs bunnen fra det smale
sokkelområdet og ut i de dypere områdene.
Havdypet var typisk mellom 500 og 1000 meter.

Tykke slamavsetninger
I paleocen ble det avsatt slam i store deler av
Norskehavet. Sedimenttilførselen var stor, og i Møreog Vøringbassengene finnes det tykke slamavsetninger. Mye av materialet kom fra det norske fastlandet,
men avsetningene i vestlige deler av Møre- og
Vøringbassengene hadde trolig sin opprinnelse på
Øst-Grønland, og ble transportert ut i de dypere
delene av havområdene mellom Norge og Grønland.
Slamavsetningene kalles Tangformasjonen. De øverste
slamlagene i paleocen inneholder mye vulkansk materiale, akkurat som Balderformasjonen i Nordsjøen.
Avsetningene kalles Tareformasjonen.

De fleste steder ble sanden og slammet fanget opp
av en undersjøisk grunnfjellsrygg som strekker seg
parallelt med kysten. Denne ryggen kalles
Gossehøgda i nord og fortsetter til Seljehøgda i sør.
Like utenfor Romsdalsfjorden, i Buadjupet, finnes
ikke denne ryggen. Der gikk sandstrømmene enda
lenger ut i det dype havet, hvor de dannet et stort
undersjøisk viftesystem. Disse sandsteinene utgjør i
dag reservoarsandsteinene på Ormen Langefeltet.
Seinere i paleocen stoppet tilførselen av sand, og
disse områdene ble dekket av slam.
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HAVB:
BPLE:
BPLI:
NTOLI:
TEOC:
TTAR:
BPAL:
ITUR:
ICEN:
BKRI:

Havbunn
Bunn pleistocen
Bunn pliocen
Nær topp oligocen
Topp eocen
Topp Tare
Bunn paleocen
Intra turon
Intra cenoman
Bunn kritt

I eocen var det mindre sedimenttilførsel ut i
Norskehavet. Det førte til tynnere avsetninger,
hovedsakelig av slam. Disse slamavsetningene tilhører Bryggeformasjonen.

I de grunnere områdene på Trøndelagsplattformen
finnes bare tynne slamavsetninger og enkelte sandlag i
paleocen. Grunnen til at avsetningene er mindre
mektige og mer finkornete her, er trolig at elvene på
fastlandet ble styrt sørover til området utenfor
Romsdalsfjorden. Ved dette ble sedimenttilgangen
nordover redusert.

Seismisk tidskart til bunn kenozoikum i Norskehavet. Fargeskala fra
rød til blå angir økende tid og tilsvarer økende dyp. Kartet viser tydelige høgdedrag i de dypere områdene i vest som ikke vises på havbunnen i dag, og som kun seismikk
kan avsløre. Flere av disse høgdene
har vært boret på jakt etter olje- og
gass, men kun Ormen Lange (OL)
har vist seg drivverdig foreløpig. De
hvite prikkene er borete brønner.
Olje- og gassprovinsen på
Haltenbanken kommer tydelig fram
med sin store tetthet av brønner,
mens det kun er et titalls letebrønner i dyphavet.
OL = Ormen Lange,
HH = Helland-Hansenhvelvet,
TD = Tranedomen,
M = Modgunnhvelvet,
N = Nykhøgda, V = Vemadomen,
RH = Ringhornedomen.
(Figur fra T. Veum)

I området utenfor Vestfjorden, ble det avsatt enorme mengder med sand tidlig i paleocen. I en letebrønn boret man gjennom mer enn 700 meter med
hovedsakelig paleocen sandstein. Denne strekker
seg over et område på flere hundre kvadratkilometer. Disse tykke avsetningene ble sannsynligvis tilført gjennom Vestfjordområdet fra områder der
fastlandet ble hevet.
473

Kjernebilde og sedimentær logg fra
deler av brønn 6305/5-1, som var
funnbrønn på det gigantiske Ormen
Langefeltet. Sandsteinslagene (1)
markerer bunnen av turbidittlag
som ble avsatt fra turbidittstrømmer
som gav opphav til god reservoarsand. Kjernebildet representerer den
øverste delen av kjernen (markert
med firkant). (Foto: Oljedirektoratet)
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Kjernebilder fra brønn 6305/5-1,
som viser ulike typer avsetninger
som er karakteristiske for dyphavsavsetninger, med sandsteins-turbidittlag (1) og slamavsetninger (3).
Brønnene på Ormen Langefeltet er
et av de få stedene i verden der
overgangen mellom kritt og paleogen (4) er komplett bevart, tiden da
dinosaurene døde ut på jorda, trolig
som følge av stor vulkansk aktivitet
og meteornedslag. I brønn 6305/5-1
er overgangen markert av deformerte sandsteinslag (2) som ikke finnes
noe annet sted i området, og som
representerer utrasninger. På overgangen finnes også en uvanlig
slamstein med tynne siltsteinslag
(3), som markerer en betydelig
økning i avsetningshastigheten og
endring i bunnmiljøet. Geologene
spekulerer i hvorvidt utrasningene
og påfølgende økning i avsetningshastighet kan være forårsaket av en
kjempetsunami som etterfulgte et
stort meteornedslag i Mexicogolfen
eller et annet sted (se forrige
kapittel). (Foto: Oljedirektoratet)
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Satellittbilde fra Midt-Norge, satt sammen
med et kart som viser tidligpaleocen paleogeografi og avsetningsmiljø i Ormen
Langeområdet. På denne tiden gikk kystlinjen rett ut fra Aukra, og i dyphavet utenfor
dannet det seg en undersjøisk vifte med
tykke sandavsetninger. Dette avsetningssystemet utgjør reservoarbergarten i Ormen
Langefeltet. Sanden ble ført ut til kystlinjen
med elver i daler som eksisterte der fjordene
ligger i dag (røde piler), og derfra med
turbidittstrømmer ut i dyphavet. De svarte
linjene på land viser Møre-Trøndelagsforkastningssonen fra juratiden, som i dag
fortsatt er med på å styre dal- og fjordretninger på Møre og i Trøndelag.
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Bergartsdannende mikroorganismer
Mens hoveddelene av de paleogene og neogene
avsetningene trolig er vanlige sand- og siltsedimenter, finnes det også eksempler på at mikroorganismer blomstret opp og dannet slamavsetninger, såkalt
ooze. Noen mikroorganismer, som diatomeer og
radiolarier, dannet skall av kisel (kvarts). I de eocene
avsetningene på midtnorsk sokkel finnes slamlag
som består hovedsakelig av slike mikroorganismer
(diatomeslam og radiolarslam). Skallene fra slike
mikroorganismer går i oppløsning ved begravning,
og fører til at porevannet blir mettet med silisium.
Silisiumet felles ut som kvarts i porene mellom
mineralkornene og bidrar ved dette til sementering
av bergarten.
I dag opptrer og blomstrer slike organismer opp der
det strømmer større mengder kaldt, næringsrikt vann
opp fra store havdyp, såkalt oppvelling, som for
eksempel utenfor kysten av California. Det skjer ved
at passatvinder blåser det varme overflatevannet bort
fra kysten. Oppblomstringen av mikroorganismene i
Norskehavet i paleogen og neogen hadde trolig også
sitt opphav i at større mengder næringsrikt vann ble
ført til overflaten fra dypere bassengområder.

Dagens Norskehav former seg
I oligocen og miocen utvidet Norskehavet seg ytterligere og ble dypere. Fra landområdene rundt ble
det ført mindre mengder slam ut i bassenget. Det
dypere havet førte imidlertid til at det ble oftere
oppstrømming av kaldere, næringsrikt vann fra
dypet, og sedimentene ble etter hvert dominert av
biogent slam fra kiselalger. Disse lagene tilhører
Bryggeformasjonen.
På seismiske linjer over de tidligere omtalte høgdedragene i Norskehavet kan en se at lagene som ligger innenfor høgdene ikke er parallelle med dem
som ligger over. Lagene over butter imot og dekker
gradvis over de lagene som definerer høgdene. Dette
kalles pålapp på fagspråket og er et tegn på at det
har vært en gradvis tildekning av høgdedragene med
fossilslam, leire, silt og sand over tid, og gir også
gode indikasjoner på når høgdene ble dannet og
stod opp fra havbunnen.
I miocen var det svært lavt havnivå i Norskehavet,
akkurat som i Nordsjøen. Seint i miocen lå kystlinjen langt ute på Trøndelagsplattformen, og en sandrik strandlinje strakte seg fra Trøndelag i sør opp
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OOZEAVSETNINGER FRA KALK- OG KISELALGER
Ooze består av mikroorganismer, enten med kalkskall
eller med kiselskall (kvarts). Oozeavsetninger oppstår
gjerne på overgangen mellom dyphav og grunnhav,
der næringsrikt, kaldt vann strømmer opp fra dypere
havlag og fører til oppblomstring av små organismer
i overflatevannet. Når disse dør, synker de til bunns
og dannet avsetninger med svært lav tetthet. Slike
avsetninger var vanlige i Norskehavet i miocen, men
finnes også i seinkritt. De danner avsetninger med
svært løs struktur og dermed lav tetthet. På grunn av
den løse strukturen danner avsetningene ofte utglidninger på havbunnen. Den lave tettheten gir også
svært lave seismiske hastigheter, og stor kontrast i
forhold til lagene over og under. Det fører til at mye
av den seismiske energien blir reflektert langs disse
lagflatene, og gjør at underliggende lag kan være
vanskelige å se på seismikken.
I dag er slike oppblomstringer av alger vanlige langs
vestkysten av Nord-Amerika, der store mengder kaldt
næringsrikt vann strømmer opp fra dyphavsgrøftene
utenfor. Det samme kalde vannet gjør for øvrig også
at det forekommer hyppig tåke langs kysten av nordlige California, Oregon og Washington i USA.

Bilde fra et elektronmikroskop av en kiselalge, som er ca. 0,3
millimeter i diameter. (Foto: J. M. Rykkje)

mot Vestfjorden i nord. Dette skjedde til tross for at
vanndypet i Norskehavet generelt sett økte, som
følge av avkjøling og termal innsynking i bassengområdene. De miocene slamavsetningene har fått
navnet Kaiformasjonen. Sandavsetningene på
Trøndelagsplattformen kalles Moloformasjonen.
De markante havnivåendringene henger sammen
med at det nå ble etablert et isdekke i Antarktis,
som på grunn av klimasvingninger gjentatte ganger
bygde seg opp og smeltet ned.

ORMEN LANGE: OPPDAGELSEN AV ET GIGANTISK GASSFELT

Av Terje Enoksen
Skisse av utbyggingsløsningen
på Ormen Langefeltet, der rørledninger er lagt fra en installasjon på 800 m havdyp over
Storeggarasets bakkant, og inn
til Nyhamna på Aukra i
Romsdal. Her finnes ingen plattformer, og det er ypperste
ingeniørkunst som kreves for å
planlegge og installere brønner
og utstyr på dette havdypet, der
bunntemperaturen er -1 grad,
topografien er som et fjellandskap, og skråningene er opp
mot 40 grader. (Illustrasjon:
Hydro)

Norskehavet skjuler gass for fremtiden
Ormen Langefeltet ligger utenfor Møre og Romsdal.
Her finnes store gassforekomster i sandsteiner fra
seineste kritt og tidligste paleocen. Den langstrakte
ryggen under havbunnen som utgjør Ormen
Langefeltet i dag, er en av de tidligere omtalte høgdene i Norskehavet. Etter at denne ryggen var dannet og underliggende kildebergarter avsatt seint i
jura var blitt begravd dypt nok til at det ble dannet
hydrokarboner, kunne gass fra disse lagene strømme
oppover og bli fanget opp i Ormen Langestrukturen.
Høgdene ble dannet i perioden fra eocen til miocen.
Tidspunktet for dannelse av høgdene er viktig fordi
det gir indikasjoner på om olje og gass kan ha vandret inn i lagene og blitt fanget opp der. Blant oljeselskapene har det vært stor konkurranse om å sikre
seg blokker som dekker disse store geologiske strukturene. Til nå er det bare påvist olje eller gass i tre av
dem, nemlig Ormen Langedomen, Griphøgda og i
Nykhøgda. Det er ikke funnet drivverdige forekomster av olje og gass i kenozoiske lag andre steder på
midtnorsk sokkel.
Mellom Ormen Langedomen og fastlandet, i
Slørebotn- og Gossenområdet, er det også funnet
store mengder sand som i prinsippet godt kunne ha
vært reservoarbergart, men her er det bare så vidt
spor av hydrokarboner. Olje og gass har trolig vandret inn i reservoaret i løpet av de siste 20-25 millioner årene, men den siste hevingen av fastlandet i
miocen og pliocen gjorde at lagene ble skråstilt og
forseglingsbergarten ble erodert, slik at hydrokarbonene lekket ut.

Det finnes 375 milliarder standardkubikkmeter
gass og 22 millioner standardkubikkmeter kondensat
i sandsteinene i Ormen Langefeltet, til en verdi av
mange hundre milliarder kroner. Men hvordan ble det
store gassfeltet egentlig oppdaget?
I 1992 ble to ørsmå, nesten usynlige flate reflektorer, såkalte flatflekker, observert på den seismiske linjen GFB84-202W i Mørebassenget. Oppdagelsen ble gjort på en åtte år gammel
seismisk linje, som hadde vært tilgjengelig for oljeindustrien siden 1984. Funnet av de flate
reflektorene, som kunne indikere overgangen mellom gass og vann og dermed et stort gassfelt,
førte til at oljeselskapet Hydro fattet interesse for blokkene 6305/1, 2, 4, 5, 7 og 8. Det ble
umiddelbart innsamlet 753 kilometer eksklusiv 2D-seismikk i det aktuelle området. Dataene
ble prosessert og tolket høsten 1992 i største hemmelighet. Kartleggingen avdekket en langstrakt, domformet struktur i paleocene lag, ca. 2200 meter under havbunnen og med en størrelse på ca. 425 kvadratkilometer. Strukturen fikk kodenavnet Ormen Lange på grunn av den
langstrakte formen.
Etter innsamlingen av seismikk i 1992 ble det de neste årene samlet inn ytterligere seismikk
over strukturen. Basert på disse dataene bygde geologene i Hydro opp en kunnskap og forståelse om området. Siden ble dataene og tolkningene presentert på flere møter med oljedirektoratet og Olje- og Energidepertementet, og våren 1995 fikk strukturen offisielt navnet Ormen
Lange. Området kom med i utlysningen for 15. konsesjonsrunde i 1995, og det avstedkom et
formidabelt kappløp. Mange selskaper valgte å søke, og på de fire blokkene som dekker
strukturen, ble det tre ulike operatører.

Den opprinnelige funnlinjen
GFB84-202W, der Ormen
Langestrukturen ble oppdaget.
Legg merke til de to nesten
usynlige, vannrette strekene som
skjærer på tvers av de opprinnelige sedimentære lagene. Disse
strekene kalles flatflekker og
markerer overgangen mellom
sandstein fylt med gass og sandstein fylt med vann. Denne kontrasten i væskeinnhold i sandsteinen medfører en betydelig
endring i seismisk hastighet i
bergartene, som gir den flate
reflektoren. Slike strukturer
drømmer alle oljeutforskere om
å finne, fordi de nesten uten
unntak betyr at det finnes hydrokarboner i lagene under havbunnen. De kalles derfor også direkte
hydrokarbonindikatorer (DHI).

Høsten 1997 boret Hydro brønnen 6305/5-1 og fant gass. Seinere brønner på Ormen
Langefeltet har bekreftet den geologiske modellen og de antakelser som var gjort på forhånd.
I dag er Ormen Lange-utbyggingen verdens største industriprosjekt til havs, og et formidabelt
teknologisk svennestykke for norsk oljeindustri.
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Barentshavets oljeforekomster tømmes
Den neogene hevingen og erosjonen har direkte
konsekvenser for petroleumsvirksomheten i
Barentshavet. Etter 25 år med leteboringer i norsk
sektor er gassfeltene i Snøhvitområdet i
Hammerfestbassenget nå bygget ut. Snøhvitfeltet
inneholder mest gass, med bare en rundt 15 meter
tykk oljesone i bunnen. Men gass-sonen inneholder
residuell (gjenværende) olje, som viser at feltet en
gang har inneholdt større mengder olje, som nå er
erstattet med gass.
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Det kan skyldes neogen heving og erosjon, som har
ført til at hydrokarbonfellene har kommet grunnere
opp i jordskorpen. Det har gitt en trykkavlastning
og ført til at oppløst gass har boblet ut av oljen.
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Fjellkjededannelsen i paleogen kan gjenkjennes ved
store overskyvinger og folding av de eldre sedimentlagene. Fjellkjedestrukturen kalles Vest-Spitsbergen
folde- og skyvebelte og strekker seg langs vestkysten
av Spitsbergen, fra Ny-Ålesund, hvor den dreier mot
vest ut i Grønlandshavet, og til Sørkapp. Den fortsetter sørover i Barentshavet.
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Fjellkjededannelse på Svalbard
På Svalbard finner en rester etter en fjellkjede som
ble dannet i paleogen, for mellom 65 og 40 millioner
år siden. Denne fjellkjeden er for lengst slitt ned.
Dagens fjellandskap er mye yngre og ble til ved
landheving i de siste ti millioner årene.
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Kart over Barentssokkelen og Svalbard. På Barentssokkelen vises lagseriene som ligger under det tynne
dekket med istidsavsetninger. Paleogene og neogene avsetninger finnes i Hammerfestbassenget, på
Svalbard og langs vestranden av Barentssokkelen, ellers ikke. (Figur modifisert fra Norsk Polarinstitutt)
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Fjellkjededannelsen var et resultat av kollisjon
mellom Svalbard og Nord-Grønland, som på den
tiden lå landfast mot hverandre. En trodde lenge at
den paleogene fjellkjededannelsen på Svalbard var et
resultat av en kortvarig øst-vest-kollisjon mellom
Svalbard og Grønland. Nå mener en at sidelengsbevegelse langs transformsonen mellom Barentshavet
og Grønland er årsaken, men at det i en periode
samtidig var kompresjon mellom Svalbard og
Grønland, såkalt transpresjon.
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Atlanterhavet, og gir et spennende vitnesbyrd om hva
som skjedde i ytterkanten av dette nye havområdet.
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Geografi og avsetningsmiljø på
Barentssokkelen i eocen og pliocen.
I eocen var vestlige deler av
Barentssokkelen et grunnhav som
grenset mot det nye Norskehavet i
vest. Østlige deler av
Barentssokkelen var trolig tørt land.
I pliocen ble størsteparten av
Barentssokkelen hevet og erodert.
Sand og slam ble transportert mot
vest ut i Norskehavet.
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I det vestlige Barentshavet og på Svalbard var det
flere tektoniske hendelser. Dette området utgjør den
vestlige randen av den kontinentale Barentshavsplaten, som i dag grenser mot den nordatlantiske
havbunnsplaten.

Kenozoiske avsetninger er sjeldne
I Barentshavet finner vi rester av paleogene og neogene avsetninger bare i noen få bassengområder, i
Hammerfestbassenget og Bjørnøybassenget. I paleogen var Barentshavet et grunnhav med liten sedimenttilførsel, og det ble avsatt marint slam over det
meste av området. Disse avsetningene kalles
Torskeformasjonen.
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Det sentrale og østlige Barentshavet var et stabilt
område gjennom kenozoikum. Vi kjenner ikke historien i detalj, for hele dette store området ble hevet
og deretter utsatt for kraftig erosjon gjennom neogen. Samlet heving og erosjon var formidabel,
gjennomsnittlig ca. 1000 meter, på Svalbard 3000
meter. Det førte til at mye av den kenozoiske lagrekken ble erodert. I det nordlige Barentshavet er også
det meste av krittlagene fjernet ved erosjon i neogen.
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Erosjonsområder
Elvesletter – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein

10 km

Avsetningsmiljø sein pliocen:

Avsetningsmiljø eocen:
Norge

Erosjonsområder
Elvesletter – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein

Avtegning av seismisk snitt gjennom brønn 7216/11-1S i Sørvestnagsbassenget, sørvest for Bjørnøya. Denne brønnen boret gjennom eocene
turbidittlag med reservoaregenskaper. (Figur fra A. Ryseth)
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Skisse av den geologiske utviklingen
i Sentralbassenget på Svalbard.
ØVERST: I første fase av utviklingen,
i paleocen, ble det avsatt kullførende sedimenter.
I MIDTEN: I eocen var det fjellkjedefolding langs vestkysten av
Svalbard, og tykke lag med sand og
slam ble ført ut i Sentralbassenget.
NEDERST: I siste fase ble disse
avsetningene selv foldet av den
fremrykkende fjellkjeden. (Figur
modifisert fra A. Andresen)
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San Andreasforkastningen – en analog
Langs den kjente San Andreasforkastningen i
California pågår det transpresjon i dag. Her kan
bevegelsen langs plategrensen deles opp i to komponenter, en sidelengs og en sammenpressing.
Sidelengsbevegelsen blir i sin helhet tatt opp langs
plategrensen, mens sammenpressings-komponenten
blir overført på kontinentplaten. På den måten ble
deformasjonsmønsteret i fjellkjeden på Svalbard til
forveksling likt det en finner i områder som er
utsatt for ren frontkollisjon mellom to plater uten
sideveisbevegelse.
Den paleogene fjellkjededannelsen på Svalbard var
asymmetrisk, ved at sammenpressingen i all hovedsak ble overført mot øst, innover Spitsbergen. Det
førte til at Spitsbergen ble sammentrykt og forkortet, mens en finner få spor etter fjellkjededannelse
på Nord-Grønland. De fleste strukturene i folde- og
skyvebeltet viser da også en tektonisk transport fra
vest mot øst.
Når to plater presses mot hverandre, skjer det en
forkorting. Geologene har anslått forkortingen som
følge av fjellkjededannelsen på Svalbard til rundt ti
kilometer.
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Glideplan og foldestrukturer
Langs vestkysten av Spitsbergen, i sentrum av foldeog skyvebeltet, finnes sterkt deformerte grunnfjellsbergarter som er hevet mange kilometer. På det sentrale Spitsbergen er bare den sedimentære lagpakken
oppå grunnfjellet påvirket. Det tyder på at bergartene gled på et glideplan som skrådde oppover fra
vest mot øst. På Øst-Spitsbergen forekommer deformasjonen typisk i de aller øverste lagene. Dette er
sammenlignbart med det som skjer når en måker
snø. Etter hvert som vi skyver, stues snøen foran
snøskuffen opp, og det dannes et glideplan som
kommer til overflaten i grensen mellom snø som er i
bevegelse og snø som ligger i ro.
Folde- og skyvebeltet er kjennetegnet ved en rekke
iøynefallende foldestrukturer. Store folder og overskyvingsstrukturer står knivskarpt fram i fjellsidene
nord for Isfjorden. På fjellet Midterhuken i Bellsund
kan vi se tett folding i bløte slamsteiner og åpen,
storskala folding i harde sandsteiner fra trias og jura.
På Øst-Spitsbergen finner vi både glideplan og tilhørende folding i organisk rike slamsteiner fra midttrias og øvre jura. Det høye organiske innholdet i
trias-jurabergartene fungerte som smøremiddel og
gjorde at de store glideplanene ble konsentrert i
disse lagene. De samme strukturene kan gjenkjennes
på seismiske data samlet inn i fjordene og på land.

Sentralbassenget på Spitsbergen
Øst for folde- og skyvebeltet, på det sentrale
Spitsbergen, er bergartslagene foldet i en langstrakt,
nord-sør-gående bassengstruktur. Bassengstrukturen
kalles Sentralbassenget og ble dannet som et forlandsbasseng til fjellkjeden. Et forlandsbasseng dannes foran fjellkjeder i lengderetningen deres, fordi
økt masse og vekt trykker forlandet nærmest fjellkjeden ned.
Sentralbassenget er sterkt asymmetrisk. Lagene er
foldet opp og står nesten vertikalt i vest, inn mot
fjellkjeden, for så å flate ut under det sentrale
Spitsbergen. Herfra stiger lagene svakt mot øst. Før
fjellkjedefoldingen lå bergartslagene tilnærmet flatt.
Den paleogene lagrekken dominerer landskapet i de
sentrale deler av Spitsbergen. En har lenge ment at
Sentralbassenget ble dannet i to faser. I første fase,
i paleocen, var det sidelengsbevegelse og samtidig

svak jordskorpestrekking, såkalt transtensjon, langs
plategrensen. Det førte til dannelse av en halvgraben-struktur som ble dypere mot vest. I andre fase, i
seineste paleocen og eocen, endret bevegelsen seg til
transpresjon, og Sentralbassenget ble forvandlet til
et forlandsbasseng.
To kildeområder
Strømningsstrukturer fra sedimenter avsatt i gamle
elver i den paleocene lagrekken viser at det fantes et
østlig kildeområde, og at sedimentene ble transportert fra øst mot vest. Tolkninger går ut på at de er
avsatt i den transtensive fasen.

Fjellet Midterhuken i Bellsund på
Svalbard. Bildet viser en foldestruktur i mørke triasiske slam- og sandsteiner midt i bildet oppå skråstilte
permiske kisellag til høyre, på overgangen mellom Vest-Spitsbergen
folde- og skyvebelte og Sentralbassenget. Legg merke til den tette
foldingen i de svarte slamsteinene,
til forskjell fra en stor, åpen fold i
sandsteinslagene over til venstre.
(Foto: A. Nøttvedt)

I de eocene lagene viser sedimentære strukturer at
hovedkildeområdet lå i vest. Samtidig skjedde det en
markert innsynking i Sentralbassenget. Det er de
første sikre tegn på at fjellkjeden begynte å vokse.
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KULL PÅ SVALBARD
Kystsletteavsetningene fra paleocen på Svalbard inneholder betydelige kullavsetninger. Disse kullavsetningene
er grunnlaget for gruvedriften og bosetningene både i
Svea, Longyearbyen og Barentsburg. Kullet er dannet fra
torvlag som seinere ble til kull under begravning. Torven
vokste i myrområder mellom elvekanalene på datidens
store kystsletter. I paleocen lå Svalbard på samme breddegrad som dagens Nordland fylke, altså rundt polarsirkelen. Den gang var det et fordelaktig klima for dannelse av torvlag som kunne danne kull. Dagens klima
rundt og nord for polarsirkelen er betydelig kaldere, slik at
kull ikke vil dannes av den torven som dannes der i dag.
Antall kullfløtser (diverse kullag) varierer fra null til fem.
I Sveagruva er det drift på den underste fløtsen,
Sveafløtsen, mens i Longyearbyen og Barentsburg drives
det på den midterste fløtsen, den såkalte Longyearfløtsen. Sveafløtsen er den desidert tykkeste, opptil fem
meter, og samtidig den med renest kullkvalitet. Fordi
kullene på Svalbard har vært dypt begravd, og siden
blitt hevet, er omvandlingsgraden på kullene svært høy.
Det gir dem en høy brennverdi og høy verdi i markedet,
til forskjell fra mye av det brunkullet som produseres i
gruver ellers i Europa.

Fjellene rundt Longyearbyen består
av paleogene avsetninger.
Gruvedrift på de kullførende lagene
nederst i den paleogene lagrekken
er grunnlaget for bosetningene i
Longyearbyen, Barentsburg og Svea.
(Begge foto: A. Nøttvedt)

Endringen i transportretningene i den paleogene
lagrekken, fra vestlig til østlig, er brukt til å tidfeste
når dannelsen av Vest-Spitsbergen folde- og skyvebelte startet. En alternativ hypotese antar imidlertid
at det har vært transpresjon gjennom hele paleogen,
og at den observerte endringen i sedimenttransport
skyldes at fjellkjeden vokste og forlandsbassenget
bevegde seg gradvis fra vest mot øst. Et fastpunkt på
det sentrale Spitsbergen vil således først ha mottatt
sediment fra den østlige siden av forlandsbassenget og
deretter fra den vestlige siden. En kan forestille seg
Sentralbassenget som en stor bølgedal som forplantet
seg uendelig langsomt mot øst over flere millioner år.
Heving i nord
Nordlige Svalbard ble hevet flere ganger gjennom
kritt, i forbindelse med åpningen av Polhavet. Da
Lomonosovryggen ble revet av fra Barentssokkelen
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tidlig i paleogen, og åpningen av Nansen- og
Amundsenbassengene i Polhavet begynte, ble nordlige
Svalbard på nytt hevet opp. Disse hevingsepisodene
har ført til at lagrekken på Svalbard i økende grad er
blitt skråstilt mot sør, et av de mest markante trekk
ved dagens geologiske kartbilde på Svalbard.
Gjennom paleogen gav det opphav til erosjon og
transport av sediment også fra nord mot sør.
En sørvendt havbukt
Sentralbassenget ble fylt med vekslende lag av sand,
silt og leire, tilhørende Van Mijenfjordgruppen.
Bassenget var i første fase, i paleocen, en sørvendt
havbukt som strakte seg gjennom det sentrale
Spitsbergen, muligens helt til Ny-Ålesund. De
underste lagene ble avsatt ute i bassenget og langs
kanten av denne havbukta. De kalles for
Firkantformasjonen. Til å begynne med var bukta

I dag er mange av kullgruvene på Svalbard lagt ned,
men det drives industriell utvinning i Svea Nord. Denne
gruva er også i ferd med å tømmes og det forberedes
nå oppstart i ny gruve i Lunckefjell, like nordøst for Svea
Nord, ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. Det
tas også ut noe kull fra Gruve 7, til brensel for kraftverket i Longyearbyen. Store Norske ble stiftet i november
1916. Bedriften overtok da kullgruvedriften etter det
amerikanske selskapet Arctic Coal Company med John
Munroe Longyear i spissen. Siden den gang har Store
Norske drevet kontinuerlig kullgruvedrift i Longyearbyen,
med unntak av et opphold under andre verdenskrig, da
Svalbards befolkning ble evakuert til England.

delvis avsnørt og skjermet fra større bølger, og det
dannet seg mye torv på kystslettene. Torva ble seinere omvandlet til kull og gav opphav til drivverdige
kullforekomster i Longyearbyen, Svea og
Barentsburg. Etter hvert åpnet havbukta seg mer
opp, og havdønninger og stormbølger vasket strendene. Sentralbassenget ble nå omkranset av
sammenhengende sandstrender. Som følge av sterk
innsynking trengte imidlertid havet inn over kystslettene og druknet dem etter hvert helt. Det førte

Kullager ved Longyearbyen i 1916. Legg merke til toget. Det finnes rester av
skinnegangen ennå. (Arkivfoto: Store Norske Spitsbergen Kulkompani)
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Kart over kullforekomstene i Longyearbyen og
Svea. (Illustrasjon: Store Norske Spitsbergen
Kulkompani)

til avsetning av marint slam og siden sand. Disse
avsetningene kalles henholdsvis Basilika- og
Grumantbyformasjonene. I slam- og sandsteinene
finner en spredte, godt rundete grusboller som ble
bearbeidet i strandsonen da kystslettene ble oversvømt. Sandlag fra Firkant- og Grumantbyformasjonene danner markerte utspring i fjellsidene
rundt Longyearbyen.
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Fjellkjeden vokser fram
I andre fase, i eocen, ble det først avsatt tykke lag
med marint slam. Disse lagene tilhører
Frysjaoddformasjonen. Etter hvert ble økende
mengder sand og slam transportert fra den nye fjellkjeden ut i bassenget, og førte til at kystlinjen bygde
seg ut fra vest mot øst. Disse avsetningene kalles
Battfjellformasjonen.

Fjellet Storvola i Van Keulenfjorden på Svalbard. Bildet viser Battfjellformasjonen med hellende lag som representerer klinoformer. Klinoformene gjenkjennes ved at de skrår nedover i forhold til lagene over. De representerer
gamle avsetningsflater og viser utbygging av en undersjøisk skråning mot øst i Sentralbassenget, med sedimenttilførsel fra folde- og skyvebeltet. (Foto: R.J. Steel). Bildet som er satt inn, viser detaljer av sandsteiner i øvre deler
av klinoformlagene, og viser sandlag avsatt av storm og bølger. (Foto: A. Nøttvedt)
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Skisse som viser avsetningsmodell for Battfjellformasjonen. Sand og slam ble erodert og
ført fra fjellkjeden i vest ut i Sentralbassenget. Skrålagene på figuren kalles klinoformer
og viser ulike stadier i kystlinjeframrykningen fra vest mot øst. (Figur modifisert fra
W. Helland-Hansen)
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Avtrykk av blader fra or og bøk i sandstein fra Aspelintoppformasjonen på
Svalbard. På dette tidspunktet lå
Svalbard så langt nord som Nordland
fylke i dag, men med et klima mer likt
dagens Danmark. (Foto: A. Nøttvedt)

Avsetningsflatene fra de ulike stadiene i kystlinjeutbyggingen kan sees i fjellsidene på SentralSpitsbergen som store skrålag, såkalte klinoformer.
Skrålagene er lett synlige, med en vertikalavstand i
forhold til den generelle laghelningen på inntil 300
meter fra topp til bunn. Noen skrålag kan følges
kontinuerlig fra gamle kystsletteavsetninger,
gjennom strandsonen, ut på sokkelen og ned til bassengbunnen, hvor det finnes flotte undersjøiske vifteavsetninger.
Etter hvert ble havbukta fylt igjen, og store elvesletter ble dannet. På elveslettene ble det avsatt sand i
elvekanalene og mer finkornet sand og slam på
flomslettene ved siden av kanalene. På elveslettene
fantes også mindre torvmyrer, som seinere har gitt
opphav til mange og tynne kullag. Disse avsetningene har fått navn Aspelintoppformasjonen.
Formidabel heving
Avsetningene i Sentralbassenget er til sammen 1700
meter tykke. Disse lagene ble opprinnelig avsatt nær
havflaten, men kullførende, paleogene sand- og
slamsteiner finnes i dag på fjelltopper nær 1200
meter over havet. Basert på studier av omvandlingsgraden i kull nederst i lagrekken mener man at det
har vært ytterligere 1500 meter med avsetninger
oppå dem som finnes i dag, og at disse avsetningene
seinere har blitt erodert. Ettersom kullene ble dannet nær havnivå, betyr det at den samlede hevingen
på Spitsbergen har vært nær tre kilometer.
Hevingen var størst på Vest- og NordvestSpitsbergen, og henger sammen med flere forhold.
Etter hvert som fjellkjededannelsen opphørte og den
gamle fjellkjeden ble slitt ned, lettet trykket på jordskorpen. Det førte til at skorpen ble hevet, såkalt
isostatisk heving. I tillegg førte åpningen av
Grønlandshavet i oligocen til ytterligere heving av
Vest-Spitsbergen. I forbindelse med åpningen ble
det også dannet tykke magmatiske intrusjoner i et
område nordvest for Spitsbergen, på det såkalte

Yermakplatået. Denne vulkanismen bidro til hevingen
av Nordvest-Spitsbergen. En annen viktig årsak er
den enorme erosjon og avrenning som skjedde
under istidene i pleistocen. Den førte til en betydelig isostatisk heving. Hevingen avtar raskt mot øst,
og på de østlige Kong Karls Land-øyene er den bare
noen hundre meter.
Avsetninger i Grønlandshavet
Riftingen som resulterte i åpningen av Grønlandshavet, startet i oligocen. I selve riftfasen ble den østlige flanken til den nye Grønlandshav-riften, som
inkluderer Spitsbergen og havområdet utenfor,
hevet. Det ble først avsatt sand og slam i små, lokale
bassenger langs vestkysten av Spitsbergen. Etter

hvert skjedde det en overgang til havbunnsspredning, og kontinentalsokkelen utenfor VestSpitsbergen sank inn, som følge av avkjøling. Sand
og slam fra erosjon på Spitsbergen og vestlige
Barentssokkelen ble nå ført ut i det nye
Grønlandshavet. Sedimenttilførselen i oligocen og
miocen var begrenset. Det tyder på at relieffet på
Spitsbergen på den tiden var relativt lavt.
Seismiske data vest for Svalbard viser imidlertid at
det finnes tykke avsetninger på kontinentalsokkelen
og skråningen utenfor. Disse avsetningene er i all
hovedsak fra pleistocen, og er nærmere beskrevet i
neste kapittel.
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Ved Trollveggen hydrotermalfelt
strømmer det ut fluider fra flere titalls skorsteiner. Den mest aktive
delen av det hydrotermale feltet
strekker seg mer enn 500 m langs
normalforkastninger som kanaliserer en kontinuerlig strøm av fluider
fra flere kilometers dyp. Sammen
med det hydrotermale vannet
strømmer det også ut gassbobler,
som hovedsakelig består av CO2.
Disse er her avbildet ved hjelp av et
multistråle ekkolodd og sees som
vertikale ”gassbluss” som stiger
opp fra de varme kildene mot havoverflaten. (Foto: R.-B. Pedersen og
A. Denny)

Det nye Norge dannes i dyphavet
I dyphavet er Norges geologi i støpeskjeen: Her ligger undersjøiske vulkaner på rekke og rad,
her er gigantiske, aktive forkastningssoner og her finnes varmekilder som spyr ut 320 °C
varmt, hydrotermalt vann, som gir opphav til unike økosystemer og metallforekomster på
havbunnen.

Jordens spredningsrygger strekker seg gjennom dyphavene som en 65 000 kilometer lang sammenhengende fjellformasjon. Langs disse ryggene dannes
havbunnen ved vulkanske og tektoniske prosesser.
Spredningshastigheten langs dette ryggsystemet varierer fra over 20 cm til under 1 cm i året, og i løpet
av 200 millioner år har over halvparten av jordens
overflate blitt dannet ved havbunnsspredning.
Norge er en av få nasjoner som har deler av dette
ryggsystemet innenfor sine grenser. Omkring 1500
kilometer, eller over to prosent av jordens spredningsrygger, ligger innenfor norsk økonomisk sone.

De arktiske spredningsryggene
strekker seg 4500 km gjennom
Norskehavet og Nordishavet.
Ryggene består av en sammenhengende kjede av undersjøiske vulkaner, der også hydrotermale felt
opptrer.

Dagens ryggsystem dannes
Spredningsryggen som går gjennom norske farvann,
representerer forlengelsen av Den midtatlantiske
85° N
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Sammen med Ægirryggen, som nå er utdødd, ble
Mohns- og Gakkelryggen etablert da NorskeGrønlandshavet og Det eurasiske basseng åpnet seg
for henholdsvis 50 og 65 millioner år siden.
Kolbeinsey- og Knipovichryggen ble dannet 20-30
millioner år senere, da platebevegelsene endret seg i
oligocen tid. Da forflyttet spredningen seg fra
Ægirryggen vestover til den østlige marginen av
Grønland, der Kolbeinseyryggen oppstod. Den
nordamerikanske og Den eurasiske platen begynte
da også å gli fra hverandre mellom Grønland og
Svalbard, der en kontinental sideveisforkastning,
som knyttet Mohns- og Gakkelryggen sammen,
gradvis åpnet seg slik at spredningen langs
Knipovich ryggen og deretter Lenatrauet startet.
Derved var dagens arktiske ryggsystem etablert.
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ryggen inn i arktiske havområder. Dette ryggsystemet består av fire store ryggsegmenter: Kolbeinsey-,
Mohns-, Knipovich- og Gakkelryggen. Lenatrauet,
som binder Knipovich- og Gakkelryggen sammen
gjennom Framstredet, er et femte spredningssegment som er i ferd med å bli dannet. Til sammen
strekker dette arktiske ryggsystemet seg 4500 kilometer fra Island, gjennom Norske-Grønlandshavet
til Framstredet, og videre gjennom Polhavet til
Laptevhavet og til kysten av Sibir.

Ultrasakte spredning fra Island til Sibir
De arktiske spredningsryggene har flere særegne
trekk. Spredningshastigheten er ett av disse.
Sammen med Den vestindiske rygg, utgjør De arktiske spredningsryggene jordens ultrasakte spredningsrygger. Ved disse ryggene foregår spredningen
med under to centimeter i året. I løpet av en million
år dannes det i underkant av 20 kilometer med

skorpe. Sammenliknet med jorden mest hurtigspredende rygger er dette lite. Ved disse kan det
dannes i overkant av 200 kilometer med ny skorpe i
løpet av det samme tidsrommet.
Et annet særtrekk er skrå spredning. Spredningen
ved jordens spredningsrygger er vanligvis ortogonal,
det vil si at spredningsretningen er orientert vinkelrett på ryggaksen. Langs deler av det arktiske ryggsystemet er spredningen derimot skråstilt. Den skråstilte spredningen er mest markert langs Knipovichryggen, der vinkelen mellom ryggaksen og spredningsretningen er kun 30 grader.
Havdypet langs De arktiske spredningsryggene varierer med 5000 meter. Fra Island, der ryggen går
over land, øker havdypet nordover til det når 3500
meter langs Knipovichryggen, og så hele 5000 meter
langs de sentrale delene av Gakkelryggen. Det grunne havdypet langs disse sørlige delene av ryggsystemet kan forklares med oppstrømming av dyp og
varm mantel under Island.
Nærheten mellom ryggsystemet og kontinentmarginer er et annet særtrekk. Det meste av jordens
spredningsrygger ligger midt i dyphavene og langt
fra land. Kun i noen få områder kommer jordens
spredningsrygger nær kontinentene. Californiabukten og Rødehavet er ved siden av Norskehavet,
eksempler på slike områder. Fra eggakanten utenfor

Svalbard er det kun 50 kilometer ut til de store
undersjøiske vulkanene på Knipovichryggen. Her er
riftdalen og ryggflankene til dels blitt fylt og
begravd av sedimenter fra store glasimarine viftesystemer som strekker seg ned i dyphavet. Dette
setter et preg på ryggens morfologi, og det påvirker
tektoniske og hydrotermale prosesser. De store variasjonene og særegenhetene til de arktiske spredningsryggene, gjør at geologien i Norges dyphavsområder
er variert og rik på overraskelser.
Vulkaner på rekke og rad
Langs det arktiske ryggsystemet ligger undersjøiske
vulkaner på rekke og rad. Innenfor norsk økonomisk sone kan ryggen deles inn i 15 store vulkanske
segmenter, som hver er bygget opp av et stort antall
mindre vulkaner. Norge er derfor et vulkanland
minst på høyde med Island. Forskjellen er at de fleste norske vulkanene er under havet. Ny teknologi
har gjort det mulig å utforske dette norske undersjøiske vulkanlandskapet. Forskningsfartøy utrustet
med multistråle ekkolodd kan i dag ”grovkartlegge”
havbunnen med en oppløsning på 50 meter, samtidig som autonome undervannsfarkoster (AUV),
som er utrustet med avanserte sonarsystemer, dykker
til flere tusen meter for å kartlegge og avbilde mindre områder av havbunnen på centimeter skala. Ved
hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), kan
så prøver hentes opp fra ulike vulkanske formasjoner
for videre studier. Slik foregår geologisk feltarbeid på
487
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På Mohnsryggen 80 kilometer nordøst for Jan
Mayen, er et stort aktivt vulkansk område blitt kartlagt i stor detalj. I dette området ligger spredningsryggen kun på 500-800 meters dyp. Det lave trykket fra vannmassene gjør at gasser i magmaet her
kan frigjøres under erupsjon. Lavaen blir da fylt
med gassbobler. Frigjøringen av store mengder gass
under erupsjon fører til fragmentering av lavaen og
dannelse av pyroklaster. Langs de grunne ryggsegmentene nord og vest for Jan Mayen, finner vi store
undersjøiske vulkaner som er blitt dannet ved
pyroklastiske utbrudd. Vulkanen Freya er en av
disse. Noen av disse vulkanene ser ut til å ha bygget
seg opp til havnivå, for så å bli erodert og synke tilbake i dypet.
Lenger nord på ryggen opptrer vulkanene på mye
dypere vann. Asator, som ligger helt nordøst på
Mohnsryggen, er en av disse. Denne vulkanen er 30
kilometer lang og rager 800 meter over havbunnen,
som her er 3500 meter på sitt dypeste. Asator er
trolig dannet ved et hundretall enkeltutbrudd.
Havbunnen dannes – utbrudd for utbrudd
Vulkanutbrudd i dyphavet er den viktigste skorpedannende prosessen på jorden. Men dyphavet er
utilgjengelig, og slike utbrudd er kun blitt observert
noen få ganger ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster. Selv på trygg avstand er det et mektig
skue: korte, kraftige lysglimt flerrer mørket i havdypet, og en buldrende lyd høres når 1200 °C
varmt magma slynges og strømmer ut fra de undersjøiske vulkanene. I møtet med kaldt havvann
avkjøles lavaen brått og blir til vulkansk glass som
dekker den rødglødende lavaen. Glasskorpen sprekker, og lavaen trer frem som en rødglødende stripe
og strømmer noen meter til, før overflaten fryser til
glass på nytt. Så skjer dette igjen, og igjen – og så
igjen. Slik dannes en strøm av basaltisk putelava,
den mest vanlige vulkanske bergarten på jorden.
Frekvensen av undersjøiske utbrudd ved spredningsryggene varierer med spredningshastigheten. Det går
kun fem til ti år mellom hver gang det er et utbrudd
et hvilket som helst sted langs jordens mest hurtigspredende rygger. Med andre ord: setter en måleutstyr ut på en slik rygg for et år, er det 10-20 % sjan-

se for at dette blir begravd av en lavastrøm før det
hentes opp. Ved saktespredende rygger er utbruddsfrekvensen beregnet til å være på omkring 500 år.
Langs de 1500 kilometer med spredningsrygg som
går gjennom norske farvann, går det trolig ett til ti
år mellom hver gang det er et utbrudd.
Magmaet som bygger opp havbunnskorpen kommer
fra mantelen. Når litosfæreplatene går fra hverandre,
stiger mantelen opp under spredningsryggene. På
50-100 kilometers dybde begynner den oppstigende
mantelen å smelte, som et resultat av trykkavlastningen. Kun noen få prosent av mantelen smelter.
Magmaet som dannes er lettere enn mantelen, og
gjennom porerom, kanaler og sprekker, stiger magmaet sakte mot overflaten. Seismisk avbildning av
spredningsrygger har vist at magmaet samler seg to
til tre kilometer nede i skorpen. Langs hurtigspredende rygger er der et sammenhengende magmareservoar under store deler av ryggen. Ved saktespredende rygger er det påvist magmaansamlinger under
aktive vulkanske områder, og i norske havområder
kjenner vi i dag til to slike aktive områder.
Når dyphavsvulkanene har utbrudd, tar magmaet
den siste etappen på reisen fra mantel til havbunn.
Langs to til tre kilometer dype sprekker stiger smel-

De sentrale delene av Mohnsryggen
er her sett i perspektiv mot nordøst.
Perspektivkartet viser riftdalen og
fjellområdene rundt.
Forkastningssystemer bryter nydannet havbunnskorpe opp i blokker
som roteres slik at de danner langstrakte fjellrygger. De største sjøfjellene rager opp til 3000 meter
over riftdalen der vulkanene ligger
på rekke og rad.
(Foto: R.-B. Pedersen)

ten opp fra reservoaret til havbunnen. Slik dannes
havbunnskorpen, utbrudd for utbrudd. På ett år
dannes det omkring 30 000 kvadratmeter med ny
norsk havbunn. I et geologisk tidsperspektiv så
monner dette – på denne måten har hele Norskehavet blitt dannet i løpet av 50 millioner år.
Skorpen tynnes mot nord
Oseanskorpen er vanligvis seks til syv kilometer
tykk, men i våre havområder er det stor variasjon i
tykkelsen. I sør, langs Kolbeinseyryggen og ved
Mohnsryggen nær Jan Mayen, er skorpen omkring
ti kilometer tykk. Magmaproduksjon under spredningsryggene er uvanlig høy i disse områdene. Dette

Hydrotermal sky

Hydrotermal
sirkulasjon
Magmakammer

Sediment

pe

store havdyp, og slik hentes kunnskap om Norges
undersjøiske vulkanlandskap opp fra dyphavet, bit
for bit.

Skor

Her ser en batymetriske kart som
A
viser havbunnen i områdene ved Jan
Mayen i varierende detaljrikdom. Ny
kunnskap om dyphavene er i stor
grad basert på ny kartleggingsteknologi. I dag kan store havområder
raskt kartlegges på km-skala ved
hjelp av satellitter. Der en søker stor
4000 m
300 m
detaljrikdom, kan autonome roboter
(AUV) sendes ned i dypet for å kart50 km
legge havbunnen på cm-skala.
A: Dette kartet er sammensatt av
målinger innsamlet både med satellitt
B
og med båt utrustet med moderne
ekkolodd. Satellittmålingene gir
hovedtrekkene, mens detaljene trer
frem der multistråle ekkolodd har
500 m
vært brukt. Ved nordspissen av Jan
Mayen sees et langstrakt dyp som
strekker seg i øst-vest retning. Dette
800 m
er Jan Mayen Bruddsonen, som er en
aktiv transformforkastning. Der
denne bruddsonen møter
Mohnsryggen er det et stort dyp på
omkring 4000 meter. Slike dyp er vanlig der spredingsrygger møter transformforkastninger. En avkjølingseffekt
2 km
inn mot transformforkastningen fører
til lavere magmatisk aktivitet, tynnere
C
havbunnskorpe og større havdyp.
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Nord for dette dypet strekker
Mohnsryggen seg mot nordøst. Først
over et grunt område der havbunnskorpen er uvanlig tykk (10 km), så
nordøstover der havdypet gradvis
øker og hvor tykkelsen på havbunnskorpen avtar ned mot 3 km.
B: Dette kartutsnittet viser det grun650 m
ne sørlige området av Mohnsryggen i
større detalj. Her ser en plategrensen
tydelig. En riftdal, som er definert av
et sett med normalforkastninger,
deler det grunne vulkanske området i
500 m
to. Vest for riftdalen er havbunnen en
del av den nordamerikanske platen,
D
og øst for riftdalen sees den eurasiske
platen. I selve riftdalen ligger
Trollveggen hydrotermalfelt.
C: Her vises et aktivt vulkansk område fra den sørligste delen av
Mohnsryggen i stor detalj. De mest
detaljrike delene av kartbildet er
basert på data samlet inn med en
autonom undervannsfarkost (AUV).
Resten av området er kartlagt med
ekkoloddene til forskningsfartøyet
G.O. Sars. Sentralt i kartbildet sees en
10 m
vulkansk rygg som er et par kilometer
lang og 100 meter høy. Denne er blitt
dannet ved en undersjøisk sprekkeerupsjon. Øst for denne sees en kjegleformet vulkan. Dette er en tuffkjegle. Det
bølgende terrenget like vest for den vulkanske ryggen består av putelava. Dette er blitt bekreftet ved å dykke ned
med ROV. Sør for den markerte vulkanryggen er lavaen blitt demmet opp slik at det har blitt dannet et flatt område som er flere kvadratkilometer (se D).
D: Deler av det oppdemmede lavafeltet er her vist i størst mulig detalj (5 cm oppløsning). Da trer lavastrømmer
frem. Her ser en meterstore lavaputer, og lange pølseformete strømmer der lava til slutt har strømmet i store kanaler under overflaten. Her ser en også hvordan taket over slike kanaler kan bryte sammen slik at meterdype groper
blir dannet (områder med blålig farge). (Alle foto: R.-B. Pedersen)
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I området der Mohnsryggen møter
Knipovichryggen, ble Lokeslottet
oppdaget på 2400 m dyp. Det
hydrotermale feltet ligger nær toppen av en 30 km lang vulkansk
rygg, og sender varmt og mineralrikt
vann flere hundre meter opp i vannmassene, hvor de så brer seg ut i en
hydrotermal sky. Den hydrotermale
sirkulasjonen blir drevet av varmeenergi fra et magmareservoar som
trolig er lokalisert 2-3 km under
havbunnen. Langs store forkastninger nordvest for spredningsaksen er
dypereliggende deler av skorpen og
mantelen blitt blottlagt. Øst for
Lokeslottet dekker sedimenter fra
Bjørnøyaviften den vulkanske havbunnen. (Illustrasjon: R.-B. Pedersen
og E. Bjørseth)
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A: Svart, 320 grader varmt, sulfid- og metallrikt hydrotermalt vann velter ut av en skorstein som står på toppen av
Lokeslottet.
B: En amfipode er på klatretur opp veggen av en skorstein. Der er den omgitt av tusenvis av ørsmå gastropoder
som dekker deler av skorsteinen. Dette er to av omkring 20 nye arter som er oppdaget ved Lokeslottet, og som
utgjør et unikt økosystem. Noen av disse artene lever i symbiose med mikroorganismer som utnytter den kjemiske
energien i det hydrotermale vannet til å bygge organiske molekyler.
C: Hydrotermale skorsteiner kan få mange underlige fasonger. Her har det vokst frem et utspring som fanger varmt
oppstigende vann under seg. Kontaktflaten mellom varmt og kaldt vann danner et speil. Det er som en liten pytt
som er snudd opp ned. I slike varme ”opp-ned-pytter” glitrer det i mineralutfellinger. De er også et eldorado for
termofile mikroorganismer.
D: En vakker mangearmet skorstein sender stråler av hydrotermalt vann ut i det iskalde bunnvannet i Norskehavet.
E: Hvite bakteriekolonier dannes der 20-30 grader varmt vann siver ut fra havbunnen. I disse skumaktige koloniene dannes det også baryttkrystaller som vokser til meterhøye skorsteiner. Slike varmekilder er oaser for liv.
F: En putelavastrøm er blitt delt av en forkastning slik at indre strømningskanaler kan sees. Også i dyphavet blir
nye lavastrømmer sakte kolonisert av liv. Her har et sekkedyr og ulike svamper klort seg fast.
(Alle foto: R.-B. Pedersen)

kan forklares med påvirkning fra varmeanomalien
ved Island. Nordøstover langs Mohnsryggen øker
havdypet. Fra den sentrale delen av Mohnsryggen
og nordover er skorpen uvanlig tynn – kun tre til
fire kilometer. Her er det et underskudd av magma.
Langs deler av Gakkelryggen har en spredning uten
nevneverdig vulkanisme. Her foregår spredningen
kun ved strekning av litosfæren, og ved en sakte
oppvelling av mantelen under ryggen – uten magmatisme. Svært forenklet kan en si at de arktiske
spredningsryggene går fra å være dominert av magmatisk spredning i sør, til å bli dominert av tektonisk spredning i nord.
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Forkastninger bryter opp skorpen
Endringen fra magmatisk til tektonisk dominert
spredning sees tydelig på forkastningssystemene.
I sør er riftdalen, der havbunnspredningen skjer,
avgrenset av 50–100 meter høye normalforkastninger. Mot nord blir dalen noen kilometer dyp.
Vulkanene er her flankert av mektige, undersjøiske
fjellområder dannet ved forkastningsaktivitet.
Dersom en her dykker tre kilometer med ubåt ned i
riftdalen, vil en raskt oppdage store sprekker i havbunnen. Disse vitner om de voldsomme kreftene
som virker der platene dras fra hverandre og skorpen strekkes til den revner. Her er også kort avstand
mellom forkastningssoner der store blokker av havbunn beveger seg i forhold til hverandre. Legger en
så kursen fra riftdalen ut mot fjellområdene, treffer
en på forkastning etter forkastning som danner bratte fjellvegger. Noen er kun titalls meter høye, andre
over tusen meter.
Langs slike gigantiske forkastninger løftes havbunnen opp trinn for trinn. Til slutt dannes langstrakte
fjellrygger. Et av de høyeste sjøfjellene i Norskehavet
rager 3000 meter over riftdalen. Det mangler kun
500 meter før toppen bryter havflaten, slik at vi får
en ny norsk øy midt i havet. De vulkanske bergartene som dette sjøfjellet består av, ble dannet ved
utbrudd i riftdalen for omkring en million år siden.
Siden den gang har havbunnspredningen flyttet den
nydannete skorpen 15–20 kilometer nordvestover,
og løftet skorpen tre kilometer opp. Det er som om
Galdhøpiggen skulle ha steget opp av Sognefjorden i
løpet av kvartærtiden.
Litt etter litt, med under en centimeter i året, beveger fjelltoppene seg vekk fra riftdalen der ny skorpe
og nye fjell dannes. På ferden vekk fra spredningsaksen synker de gamle sjøfjellene tilbake i dypet ettersom litosfæren avkjøles og blir tyngre. Samtidig blir
den vulkanske berggrunnen begravd av dyphavssedimenter, som sakte avsettes på havbunnen – ti centimeter for hvert tusen år som går.
Varme kilder oppdages i Norskehavet
I 2005 ble de første varme kildene oppdaget i norske farvann. Et område 80 kilometer nordøst for Jan
Mayen, der spredningsryggen er på sitt grunneste,
pekte seg ut som et mål for letingen. Her kutter riftdalen gjennom en stor sentralvulkan, og langs deler
av revnen opptrer unge vulkanske strukturer med
nydannet basalt. Fra forskningsskipet G.O. Sars ble

den fjernstyrte undervannsfarkosten Bathysaurus
sendt ned i dypet. Etter flere dagers mislykket leting
rettes oppmerksomheten mot en normalforkastning
som avgrenser riftdalen mot øst. Bathysaurus beveger seg sakte ned langs den stupbratte forkastningsveggen, hvor de vulkanske avsetningene kan sees i
tverrsnitt. For geologer er dette et fascinerende landskap. For ROV-piloter – er det en prøvelse. Trolske
fremspring og dype revner er en fare for ROVen.
Der forkastningsveggen ender i en rasskrent, fanger
kameraene inn de første tegn til hydrotermal aktivitet. Rustfargete avsetninger av jernhydroksid oppdages først. Så områder med hvite bakteriematter –
et sikkert tegn på at svovelrikt vann strømmer ut av
havbunnen. Plutselig er ROVen inne i en skog av
meterhøye, skorsteinsliknende strukturer som spyr
ut flere hundre grader varmt vann. Den første norske varmekilden i dyphavet er derved oppdaget.
Feltet, som strekker seg over 500 meter langs forkastningsveggen, får navnet Trollveggen hydrotermalfelt.
Et nytt felt oppdages dagen etter. Ekkoloddene på
G.O. Sars viser at det stiger gassbobler opp fra en
vulkansk rygg fem kilometer sør for Trollveggen.
ROVen sendes på nytt ned i dypet og på 700 meter
glir Bathysaurus igjen inn i et unikt og spektakulært
landskap. Her stiger gråhvitt, 270 °C varmt vann
opp fra slanke, 5–10 meter høye, sulfidskorsteiner.
Store uregelmessige strukturer med utspring og
runde spir omkranser skorsteinene. Strukturene,
som er innhyllet i skimrende, varmt vann, består av
barytt og silika og de er dekket av hvite bakteriematter. Kameraene fanger inn en vakker eventyrverden – et Soria Moria i dyphavet.

for meter vokser skorsteinene, inntil de blir 10–20
meter høye. Da blir vekten for stor, de faller over
ende og nye skorsteiner bygger seg opp. På denne
måten akkumuleres det sulfidavsetninger rundt de
varme kildene.
Det varme hydrotermale vannet som strømmer ut
fra skorsteinene, stiger sammen med en sky av
mineralpartikler flere hundre meter opp i vannsøylen. Etter en stund faller mineralpartiklene ut fra
den hydrotermale ”skyen” og synker til bunns.
Denne prosessen fører også til akkumulasjon av sulfider og jernhydroksider rundt feltet.
Ved Lokes slott danner sulfidavsetningene en haug
som er 200 meter i diameter og som er 30–40 meter
høy. På toppen av haugen troner fem aktive skorsteiner. Det har trolig tatt flere tusen år å akkumulere disse avsetningene. Sulfidavsetningene ved
Lokes slott er uvanlig stor og blant de største som
hittil er blitt oppdaget i dyphavet. Funnet av
Lokesslottet viser at det finnes mineralressurser i
Norskehavet, men det er ennå for tidlig å si hvor
store de samlete ressursene kan være.

NEDENFOR: Krystaller av barytt sett
i elektronmikroskop. Disse baryttkrystallene har vokst i et ”skum” av
bakterier som opptrer i et område
av Lokeslottet der 20-30 grader
varmt hydrotermalt vann strømmer
ut fra havbunnen. Baryttkrystallene
har kapslet inn mikroorganismer
som nå stikker ut av krystallene som
tråder. Bildet illustrerer det nære
samspillet mellom geologi og biologi ved hydrotermale felt.
(Bildet er ca. 0,1 mm på tvers).
(Foto: I. Thorseth)

Velkommen til Lokes slott
Lokeslottet ble oppdaget i 2008. Feltet ligger 740
kilometer sørvest av Bjørnøya, der Mohnsryggen går
over i Knipovichryggen. Her er riftdalen 3500 meter
på sitt dypeste. Mens Soria Moria og Trollveggen
ligger på 600–700 meters dyp, ligger Lokeslottet på
2400 meters dyp. På grunn av det store trykket kan
det hydrotermale vannet her varmes opp ytterligere
før det koker. Ved Lokeslottet er vannet som strømmer ut av havbunnen 320 °C, og det er helt svart.
Dette er en ”black smoker”. Den svarte fargen skyldes sulfidpartikler som dannes når det varme vannet
avkjøles i møte med kaldt sjøvann. Der vannet
strømmer ut fra havbunnen, dannes det skorsteiner
av sulfidmineraler som felles ut rundt utløpet. Meter
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KJEMISKE FABRIKKER I DYPHAVET
Hydrotermale systemer ved spredningsrygger er jordens store vannpumpe. Langs sprekker og forkastninger trenger havvannet to til tre kilometer ned i havbunnsskorpen. Der varmes vannet opp til over 400 °C og utvider seg så mye at tettheten avtar med opptil 30 %. Denne reduksjonen i tetthet er selve pumpen i den hydrotermale sirkulasjonen, og pumpen drives av varmeenergi fra magmaet. Når tettheten avtar vil vannet stige raskt mot overflaten, hvor det
strømmer ut med en hastighet på flere meter i sekundet. Hydrotermal sirkulasjonen av sjøvann gjennom havbunnskorpen spiller en viktig rolle i varmetransporten fra jordens indre. Den årlige gjennomstrømningen er grovt anslått å være omkring 5000 km3. Dette tilsvarer en syvendedel av den vannmengden
som årlig renner ut fra jordens elver. Den hydrotermale sirkulasjonen frakter varme fra magma til hav, og står for 25 % av varmestrømmen fra jordens indre.
Hydrotermale systemer er også kjemiske fabrikker. Her trekkes noen kjemiske elementer ut av vannet som sirkulerer i skorpen, mens andre elementer
tilføres. På vei ned i skorpen reagerer vann, som er blitt varmet opp til 40-60 °C, med basalt og danner leirmineraler og jernhydroksider. Smektitt, kloritt
og anhydritt dannes ved høyere temperaturer, dypere i skorpen. Disse reaksjonene fører blant annet til at alt magnesium fjernes fra sjøvannet som sirkulerer gjennom skorpen, noe som bidrar til å regulere havenes magnesiuminnhold.

Ved de varme kildene er det også synlige kolonier
av mikroorganismer. Svoveloksiderende bakterier
former lange hvite tråder som dekker hydrotermale skorsteiner og fjellnabber nær utslippene. På
bunnen rundt de hydrotermale feltene sees store,
hvite heldekkende matter som signaliserer at her
siver hydrotermalt vann sakte ut fra havbunnen.
Andre steder er mattene rustfarget, et tegn på at
mikroorganismene der lever av oppløst, hydrotermalt jern. Et gram av disse mattene inneholder
milliarder av mikroorganismer.

Når det hydrotermale vannet strømmer ut av havbunnen og blander seg med kaldt sjøvann, synker temperaturen med flere hundre grader i løpet av sekunder. Da starter en ny kjede med reaksjoner. Metalliske og ikke-metalliske ioner som er oppløst i vannet felles ut som mineraler. Koppersulfid, jernsulfid,
sinksulfid og silika felles raskt ut der vannet strømmer ut og fører til dannelse av skorsteinstrukturer rundt utløpet. I den hydrotermale skyen over de
varme kildene, felles jern ut som jernhydroksid. Overflatekrefter på jernhydroksidpartiklene trekker ut sjeldne jordartselementer (REE) fra sjøvannet, og der
partikler avleires på havbunnen dannes det leire som er rik på REE. Mangan holder seg lenge i løsning og kan derfor bre seg vidt omkring i dyphavet. Til
slutt felles også manganet ut som manganhydroksider. På fjellvegger og andre stabile overflater avsettes tykke manganskorper som også er rike på kobolt
og andre verdifulle metaller.

Dette særegne livet er basert på kjemosyntese.
Der fotosyntese benytter energi fra sollyset for å
bygge organiske molekyler, bruker dette livet kjemisk energi fra jordens indre som drivkraft for
vekst og livsopphold. Geologi og biologi er her
tett sammenkoblet: de hydrotermale systemene er
geokjemiske fabrikker der hydrogensulfid (H2S),
hydrogen (H2), metan (CH4) og jern-ioner (Fe2+)
produseres ved vann-bergart reaksjoner, mens
mikroorganismene som er små, men uendelig
mange biokjemiske fabrikker, omsetter denne
kjemiske energien til liv.

Oaser av liv
Hydrotermale felt er oaser for liv i dyphavet. Ved Lokeslottet er det en unik fauna. Her finner en rørormer som har vandret fra områder med metanutslipp
langs kontinentalmarginen til varme kilder i dyphavet. Her er en type børstemarker, kalt Niomanche lokii, som ser ut til å stamme fra Stillehavet.
Forfedrene migrerte trolig gjennom Polhavet til Norskehavet da Beringstredet åpnet seg for fem millioner år siden. Her er mange nye arter, blant annet
små gastropoder og amfipoder. Felles for dem alle er at de enten lever i symbiose med eller gresser på mikroorganismer.

Dette kjemosyntetiske livet er ikke kun begrenset
til havbunnen, det strekker seg også dypt ned i
skorpen, der det utgjør en dyp biosfære. Ved
boring i havbunnskorpen er det påvist mikrobielt liv flere hundre meter under havbunnen. En antar at mikrobielt liv basert på kjemosyntese har kolonisert
skorpen alle steder der sprekker gir tilgang på vann, og der temperaturen ikke overskrider grensen for liv ved 120–130 °C.

Dypere nede, der vannet kommer i nærheten av 1200 °C varmt magma, stiger vanntemperaturen til over 400 °C. Her når vannet sitt kritiske punkt, hvor
skillet mellom væske og gass opphører. Superkritisk vann er svært reaktivt. Ved disse temperaturene brytes plagioklas ned til albitt, slik at natrium og
silisium trekkes ut av de hydrotermale fluidene, mens kalsium tilføres. Sulfid og metaller trekkes også ut fra bergartene og inn i fluidene. Denne kjeden av
kjemiske reaksjoner fører til at vannet som stiger opp ved varme kilder har en helt annen sammensetning enn sjøvannet som trengte ned i havbunnen.

Fjærstjerner av typen Heliometra glacialis har her funnet feste på hydrotermale avsetninger. De brune haugene består av
rust, eller mer presist av jern(III)oksidhydroksid. Rusthaugene blir dannet der hydrotermalt vann strømmer sakte ut fra
havbunnen. Der vokser det frem kolonier av mikroorganismer som oksiderer toverdig jern til treverdig jern - som så felles
ut som jernhydroksid. I noen områder felles også silika ut i porerommene. Avsetningene blir da silifisert, og de blir til en
moderne utgave av jaspis. (Foto: R.-B. Pedersen)

Livet knyttet til de hydrotermale feltene kan også spores tilbake i tid. I putelava, som ble dannet ved vulkanisme i dyphavet for 3500 millioner år siden, finnes
det kjemiske spor av mikrobiell sulfatreduksjon, en prosess som også i dag foregår i den dype biosfæren under spredningsryggene. Geobiologien i dyphavene
er en nøkkel til å forstå livets tidlige utvikling, og kanskje også livets opprinnelse.
Livet i de norske dyphavsområdene er ikke bare unike økosystemer av vitenskapelig interesse, det er også en ressurs. Mikroorganismer som både tåler temperaturer over kokepunktet og et giftig miljø, baserer sin eksistens på ekstreme egenskaper. Dette livet har utviklet unike gener, enzymer og proteiner som kan ha
industriell og medisinsk anvendelse. De hydrotermale feltene i de norske dyphavsområdene gir derfor også opphav til genetiske ressurser som samfunnet nå
kan begynne å høste ved systematisk bioprospektering.

Her står hydrotermale skorsteiner på rekke og rad. Bildet er fra Soria Moria-feltet der en finner
skorsteiner av ulike typer, fasonger og størrelser. De største skorsteinskompleksene kan være
over 10 meter høye. Fra noen strømmer det ut 270 grader varmt vann, fra andre siver det sakte
ut vann som er bare noen titalls grader. Skorsteinene på bildet består i hovedsak av sulfid og sulfatmineraler: sinksulfid, pyritt, blyglans, kopperkis, anhydritt og barytt. Der temperaturen er
under 120-130 grader er det også liv. Noen av skorsteinene har en hvit overflate – det er bakteriematter. (Foto: R.-B. Pedersen)
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En hydrotermal skorstein med en hvit ”pels” av mikroorganismer. Disse bakteriemattene lever av hydrogensulfid (H2S) som siver ut gjennom skorsteinsveggen.
Mikroorganismene omdanner H2S til elementært svovel, og får på den måten energi
fra det kjemiske potensialet som dannes der redusert hydrotermalt vann møter oksygenrikt havvann. (Foto: R.-B. Pedersen)

Denne underlige blekkspruten ble påtruffet på 2600 meters dyp. Der svevde den grasiøst over
den vulkanske havbunnen nær Lokeslottet. Blekkspruten tilhører slekten Grimpoteuthis, som på
grunn av de ørelignede finnene også kalles Dumboblekksprut. Denne slekten lever i dyphavet og
flere ulike arter er observert nær hydrotermale felt. Vi vet lite om disse underlige, men vakre
skapningene. Hva den bruker ”skjørtet” til, er en av mange gåter. (Foto: R.-B. Pedersen)
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