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Her bor vi ! Men hva bor vi på? 
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Grunnfjell 

Eruptivbergarter fra 
Karbon- Perm tiden 

Oslo-feltet - Rift Valley 
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 tid –  
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Bergarter som  
er bevart  
under oss -pluss 
noen vulkanske 
ganger (Perm). 
Øverst –marine 
leirer. 
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Kambro-silurlagrekken I Oslo-området Ullevål Hageby 

K.B 2014 



Ullevål Hageby for 
630 mill.år siden 

Nordpolen 

Sydpolen Spor etter nedisninger 
i Varanger og i Sydnorge 
(i.e. Moelv og Rena) 

 Mot slutten av Prekambrium lå vi ganske nær sydpolen  
 og hadde nedisninger 



Bigganjargga-morenen (tillitten) i 
Varanger- 600 mill år gammel 

Prekambrisk 
morene 

Isskurt underlag 
(sandstein) 

K.B 2014 
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                      Isbre fra fjellene  
         for 630 år siden- 
ut i et rift basseng. 

Prekambrisk  
grunnfjell 

Sparagmittbassenget 

  Isbreer ved Moelv og Rena for 600 mill år siden. 

Morene 

Drop stone 
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Sydpolen 

Nordpolen 

Ullevål Hageby i 
 Kambrium 
530 mill.år siden. 



Mot slutten av Kambrium (500 m.år) var Ullevålområdet dekket av et  
Grunt havområde hvor det ble avsatt svart slam med høyt organisk innhold  
(kildebergart). Nesten 100 mill år senere (i Devon) etter avsetning av 3-4 km med  
sedimenter ble det generert stor mengder olje og gass og UH  
lå midt i en oljeprovins 
 

3-400 meter under Ullevål Hageby finnes Alunskiferen like over 
grunnfjellet  
  

Lagdelt vann: 
Fotosyntese oks. 
 
Red(oksygenfritt) 
 
 
 

Avstning av 
svart slam med mye  
organisk innhold 

Grunnfjellet 
 



 
 
Skiferen inneholdt 
 mye olje og gass,  
 men det meste er 
 nå presset ut. 
Laminasjonen viser at  
Det ikke har vært noen  
dyr som har 
 gravet i slammet 

Alunskifer fra Oslo-Feltet. Bilde viser fordelingen av 
radioaktivitet i skiferen (Autoradiografi). 
Den ble i 1950 årene  vurdert som uranmalm. 
Under krigen ble det produsert olje fra Alunskiferen i Sverige. 

1 cm 



Alunskifer 
• Alunskifer er skandinavisk betegnelse på svartskifre fra 

Kambrium og den aller nederste delen av Ordovicium. 
• Mye redusert karbon og sulfidmineraler (både svovelkis og 

magnetkis). 
• God kildebergart for olje og gass. 
• Mye uran, vanadium, kadmium og ifølge Goldschmidt også 

gull, sammenlignet med gjennomsnitt for kontinental 
jordskorpe. Den legger ut Radon  som er et spaltningsprodukt 
fra Uran. 

• Navnet kommer av at alunskiferen ble brent og deretter 
utlutet med vann for fremstilling av alun til garving. 
 



Havnivået falt 
50-100m i Oslofeltet 
under istiden i vest- 
Afrika og Sydamerika 
I slutten av Ordovicium 
(450 mill år) 
Dette kan sees på  
Hovedøya 

Hovedøya 



Knollekalk fra Sognsveien. 
Avsatt I tropisk miljø syd for 
Ekvto for ca 460 m.år siden 
 K.B 2014 



460 mill År siden. Slutten av Ordovicium 
Da skifrene og kalksteinene ved Sognsveien ble 
dannet  

Ullevål 
Hageby 

Ekvator 

Nordpolen 



Havet trenger inn over grunn- 
fjellet i begynnelsen av  
Kambrium og avsetter nesten  
en 1 km med marine sedimenter 

Den kaledonske fjellkjeden  
reiser seg i vest i slutten av  
Silurtiden og bringer 
sand og leire fra elver inn i Oslo 
området 

Området i vest forsetter å heve 
seg i Devontiden. Lagene foldes. 
Olje generering 
Fjellkjede som likner på  
Himalaya nå. 

Fra stabil skorpe til foldninger fra den Kaledonske fjellkjeden 



Ullevål Hageby –midt i en oljeprovins 
 
 Den kambriske alunskiferen var en veldig rik kildebergart for olje og gass 

Det meste av petroleumen  strømmet ut av kildebergarten og opp til  
overflaten i Devontiden mens noe ble fanget i feller (reservoarer). 
Det ble dannes 2-3 mill m3 olje for hver km3i Oslo-området som for det 
 meste strømmet ut på bakken slik det skjer mange steder nå. 
 
Skiferen ble de fleste steder begravet ned til 5- 6 km (temp > ca 200 ºC)  
og det er nå bare litt petroleum igjen. I Sverige finnes det alunskifer som  
ikke har vært utsatt for så høye temperaturer (mindre begraving) og der  
inneholder skiferen mye olje. 
Alunskiferen inneholder også mye uran som danner radon som er en  
farlig radioaktiv gass. 
 
 
 
  



I Devontiden  kom Alunskiferen ned på 3-4 km dyp (120-150 ºC) 
slik at det ble dannet olje som strømmet opp og ut på bakken- 
slik nå I California (nær Santa Barbara) 

Naturlig olje som har blitt 
stiv  (asfalt) fordi de letteste  
komponentene er blitt brudt ned 

K.B 
2014 
 



Karbon/perm 300 mill.år Ullevål 
Hageby for 
300 mill. år 
siden. På 
høyde med 
Sahara nå. 

Ekvator 

Vulkaner og Ørken 



NW SE
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Prekambrisk 
grunnfjell

Kambrosilurisk 
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SKJEMATISK PROFIL OVER OSLO-RIFTEN

Konglomerat

Intrusiv- 
ganger

Breksje 
(knusningssone)

ON03

I begynnelsen av Permtiden (ca 300 m.år siden 
lå UH midt i en oppsprekning (rift) i jord skorpen på linje med  
Øst Afrika i dag. Hvis dette hadde fortsatt hadde Nesodden og 
Østfold kunne ligge  på den andre siden av et stort verdenshav 
i forhold til Vestfold.  



UH- midt i den Permiske Oslo riften  

Grunnfjell 

Sedimentære og vulkanske  
bergarter  

Magma 

Hvis riftingen hadde fortsatt ville Østfold og Vestfold(Telemark) 
vært på hver sin side av et stort havområde dannet ved havbunns- 
spredning. 

Oslo-Riften 



Rift valley i Øst-Afrika 

K.B 
2014 
 



Rift Valley i Østafrika 

Olduvai  



Bilde av Sahara  fra fly ( i 1971) 



JURA/KRITT TIDEN AVSETNING AV OLJEFØRENDE 
LAG I NORDSJØBASSENGET.  
 

Ullevål  
Hageby 

Fuktigere klima med store elver. 
Avsetning av sandsteiner- skifre og I 
slutten av Kritt ble det avsatt store 
områder med kalkstein. 
 



Kimmeridge skiferen I N.Ø England 

Kritt  (Chalk) 

Havet trengte inn over land og avsatte  sandsteiner, skifre og kalksteiner 
Kanskje også innover Ullevål Hageby? 
Det meste av oljen på norsk sokkel kommer fra Kimmeridge skiferen. 



I Tertiærtiden kom vi enda lenger nord og landet ble hevet opp  
I de siste 2 millioner årene hadde vi 30-40 istider. 
 
 

Ullevål 
Hageby 



Sognsvann 183 m.o.h 

Ullevål Stadion 100m – 
havnivå for 8200 år siden 

Isbre 

Permiske dypbergarter 
Vestre 
Aker  
Kirke 
 

Leire 

Morene Sognsvann 

Foldete ordoviciske 
skifere og kalksteiner med  
ganger av permiske 
vulkanske bergarter. 
 

Omvandlete  
bergarter 
    med  
    minerali- 
    sering 
     (gruver) 

Ullevål 
Hageby 

Havnivået var 221 meter 
  høyere enn nå  (Vettakollen) 

Den siste isen trakk seg tilbake og lå ved Sognsvann  
for ca 10000 år siden 



10        8         6          4         2           0  Tusen år før nå 

100m 

200m 

221m.o.h 

Ullevål stadion 
Furu 8200 år. 
Alt da var det varmere enn nå og vi  
hadde ingen isbreer i Norge 
For 4000 år siden begynte det å bli kaldere. 

Landhevning de siste 10000 år 
Det ble raskt varmere og landet steg. 

Vettakolllen 

Nå  hever Ullevål Hageby seg  3-4 mm/år. 
Kanskje holder vi takten med en global havnivå økning? 



Permiske 
eruptivbergarter 

Prekambriske 
bergarter 

Alun 
skifer 

Kartlagt avK.O.Bjørlykke 1898(NGU) 

Geologien preger bybildet 

Akershus festning 

Ekeberg 

Bjørvika 
Prekam-
briske 
bergarter 



K.O Bjørlykke 1898 NGU 

Institutt  
for åndsvake  
gutter 

Nordre del av Kristiania 

Adam- 
stuen 

Kambro-silur  
Akerselva 



• Sammendrag 
• Gunnfjellet med gneiser og granitter ligger ca 4-500 

meter under overflaten. Det er 900- 1000 mill. år 
gammelt og er resten av en gammel fjellkjede. 

• Så trengte havet innover i Kambrium og avsatte 
Alunskiferen som ble  en kildebergart for olje og gass og 
videre i Ordovicium og Silur ble det avsatt  leire og 
kalkslam.  

• Så kom sand fra vest når den Kaledonske Fjellkjede  
       reiste seg (slutten av Silur og Devontiden). 
• I Karbon/Perm tiden sprakk jordskorpen opp (Rifting) 
       men Østfold og Telemark drev ikke fra hverandre. 
• Videre var området for det meste land, men kan ha vært 

dekket av havet i perioder. 
• Hevning og erosjon i Tertiær og Kvartær og avsetning av 

leire når isen trakk seg tilbake. 
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