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Barentshavet er en relativt umoden petroleumsprovins, som har fått økende interesse  i 
oljeindustrien de senere årene. Dette studiet er en del av PETROBAR prosjektet (’Petroleum 
related regional studies of the Barents Sea region’) ved Institutt for geofag ved Universitetet 
i Oslo. Et hovedmål i doktorarbeidet har vært å utrede sammenhengen mellom ulike 
faktorer som kontrollerer hvor det vil kunne avsettes sand og leir i et stort 
sedimentasjonsbasseng, slik som Barentshavsområdet har vært gjennom et langt geologisk 
tidsrom, samt  hvilken form, utstrekning og tykkelse de ulike avsetningene har. 
 
Resultatene fra avhandlingen er et viktig bidrag til forståelsen av den geologiske utviklingen 
av Barentshavet. Hovedvekten av studiet er viet  tidsrommet trias som er særlig viktig i 
petroleumsgeologisk sammenheng. Det er lagt vekt på grunnleggende prosesser som fører 
til  endringer i tilgjengelig rom for sedimenter til å bli avsatt i. Kildeområdene for sand  og 
leir har også endret seg gjennom tid, og dette har hatt betydning for dannelsen av mulige 
kildebergarter og sandsteinsreservoarer for petroleum. Studiet presenterer en letemodell for 
petroleum der en ut fra seismiske data kan predikere hvor det vil være sannsynlig at det er 
avsatt sand i ulike deler av bassenget.  En økt forståelse for hvordan avsetningsrom for 
sedimenter oppstår og endres gjennom tid vil sammen med tolkning av avsetningssystemer 
som elvesletter, strandbelter, deltaer og undersjøiske basseng fra seismiske data gi verdifull 
kunnskap til oljeindustrien i en letefase.  
 
Leting etter olje og gass i Barentshavet må skje med letemodeller som skiller seg fra de som 
brukes i Nordsjøen. Sammenlignet med Nordsjøen var Barentshavets avsetninger dannet 
under relativt stabile forhold når det gjelder bevegelser i jordskorpa. Dette fikk betydning 
for form og geografisk utstrekning av de geologiske strukturene som kan inneholde 
petroleum. Avsetningssystemene   kan være mange ganger bredere og lengre i lagrekken i 
Barentshavet enn for tilsvarende typer reservoarer i Nordsjøen.  Dette arbeidet har dannet 
grunnlaget for økt forståelse  over fordeling av land og hav, av avsetningssystemer og 
geologiske strukturer som bassenger og høgder gjennom tidsrommet fra slutten av perm til i 
dag, og da særlig for triastiden.   
 
 
 
 


