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FORORD
Denne boka er et forsøk på å gi en populær presentasjon av faget geologi. Utgangspunktet
har vært vår egen forskning og undervisning. Boka er derfor ikke ment som en systematisk lærebok
i faget. Vi ved Institutt for geologi kan bare dekke deler av faget selv om vi har et bredt faglig miljø
med lange tradisjoner ved Universitetet i Oslo. Vi håper at vi har lykkes med å gjøre stoffet tilgjengelig
også for lesere som ikke har så mye bakgrunn i geologiske fag. For elever og studenter som kunne
tenke seg å studere geologi vil det være en nyttig presentasjon av faget og av lærerkreftene ved
instituttet gjennom disse artiklene. Boka er tenkt å være et nytting hjelpemiddel for elever så vel
som lærere i ungdoms- og videregående skole i deres prosjektarbeid.
Faget geologi har vært viktig for Norge i mange hundre år og geofaglig forskning er et av de
få områdene hvor Norge er i første rekke internasjonalt. Det geologiske fagmiljøet i Oslo kan føres
tilbake til landets første tekniske høyskole som ble startet på Kongsberg for snart 250 år siden.
Formålet med denne høyskolen, også kalt Bergseminaret, var å utdanne geologer for bedre å kunne
utnytte ressursene i de norske fjellene. Også i dag er universitetet og instituttet viktig for å utdanne
geologer. De viktigste arbeidsområder for dagens geologer er innen petroleumssektoren og innenfor
miljø- og forurensningsektoren. Dette er også de viktigste satsingsområdene for vårt institutt. I tillegg
har vi også sterke fagmiljøer innen berggrunnsgeologi og paleontologi ved geologisk Museum på
Tøyen.
Ideen til boka ble lansert av professor Knut Bjørlykke som sammen med instituttets IKT-leder
Roy Ramberg, har vært bokas redaktører. Bokprosjektet har hatt stor oppslutning ved instituttet og
representerer et viktig bidrag innefor vår formidlingsvirksomhet. Boka er også et viktig bidag i arbeidet
med å profilere instituttet for omverden. Bokprosjektet har også hatt en funksjon innad ved å få
samlet lærerne til en felles innsats for instituttet.
Boka vil bli omarbeidet og lagt ut på nettet. Vi ser dette som vesentlig, spesielt med sikte
på at stoffet kan brukes i prosjektarbeid i skoleverket. Det at stoffet raskt kommer ut på nettet
skyldes i stor grad Roy Rambergs innsats og framsyn allerede på et tidlig tidspunkt i planleggingen
av boka.
På vegne av instituttet vil jeg få takke alle bidragsytere og den flotte innsatsen.
Oslo 25 april 2000

Anders Elverhøi
bestyrer

Til deg som lurer på hva du skal studere
Som du ser av innholdet i denne boken, omfatter geologifaget og geologistudiet et mangfold av faglige muligheter og utfordringer. Avhengig av hvilken fagretning du velger, vil du kunne
bruke forskjellige metoder og analyser i hovedfagsarbeidet. Du har f.eks. muligheter til å arbeide
med IT-baserte oppgaver, du kan velge retninger hvor du arbeider i felt (enten på fastlands-Norge,
på Svalbard, i utlandet eller til sjøs), eller kanskje du foretrekker å arbeide i våre moderne laboratorier. I de fleste fagretningene kan to eller flere av disse metodene kombineres hvis du ønsker det.
Geologi er et internasjonalt fag, så instituttet har betydelig samarbeid med utenlandske
institusjoner og mange av hovedfagsprosjektene involverer kontakter med utenlandske fagmiljøer.
I tillegg arrangerer vi hvert år student-ekskursjoner til utlandet, og vi oppfordrer studenter på doktorgradsnivå til å tilbringe deler av studietiden i utlandet.
Statistikken viser at det store flertall av våre ferdigutdannede kandidater har gode jobbmuligheter etter endt hovedfag eller doktorgrad. De aller fleste av våre studenter (ca 80%) ender opp som
oljegeologer og både oljeselskapene og konsulentfirmaene vil trenge geologer og geofysikere
i minst 30 år fremover. I tillegg ser vi at det er et stadig økende behov for geo-kandidater innen
andre virksomheter, både i privat- og offentlig sektor. Dette gjelder ikke minst bedrifter som trenger
ingeniørgeologer, mens miljøgeologer i økende grad blir ansatt i konsulentfirmaer og i forvaltningen,
og skolene har en akutt mangel på lærere med naturvitenskapelig bakgrunn.
I fremtidens samfunn vil det bli et økende krav om evne til omstillinger. For å bli attraktiv på
arbeidsmarkedet blir det derfor enda viktigere enn før å ha en bred bakgrunn både i realfag og i ulike
geologiske disipliner. Geologi er et fag hvor kunnskaper fra de fleste naturvitenskapelige retninger
integreres. Dette medfører at du, som geolog, får god trening i å se sammenhenger mellom de
forskjellige naturvitenskapelige fagene, og denne innsikten vil komme deg til gode i en fremtidig
jobb.
Ta en titt på vår hjemmeside (www.geologi.uio.no) eller ring vår studiekonsulent
(tlf. 22 85 66 49) for nærmere informasjon om studieopplegget!

Kapittel
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Hva er geologi? En populær fremstilling av geologisk forskning og
undervisning på Blindern
Knut Bjørlykke
1.1 INNLEDNING
Denne boken er et forsøk på å gi en populær presentasjon av faget geologi
og av Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo.
Vi har bedt universitetslærerne skrive en populærartikkel som er knyttet til
deres forskningsfelt. På den måten presenterer vi bredden i det fagmiljøet vi har
innen geologi på Blindern. Dette er ikke en systematisk lærebok i faget. Vi ved
Universitetet i Oslo kan bare dekke noen av de viktigste disiplinene selv om vi har
det bredeste fagmiljøet i landet med lange tradisjoner ved Universitetet i Oslo.
Geofaglig forskning er et av de få områder hvor Norge inntar en topposisjon
internasjonalt. Vi ligger i denne internasjonale konkurransen langt foran de fleste
andre realfagene.
Vårt institutt er nylig (1998) blitt vurdert til å være et av landets mest aktive når
det gjelder geologisk og geofaglig forskning.
Petroleumsgeologi og miljøgeologi er viktige satsingsområder for vårt institutt.
Vi har også streke fagmiljøer innen berggrunnsgeologi og paleontologi sammen med
Geologisk Museum på Tøyen.
I denne boken har vi forsøkt å presentere noe av det som lærerne ved vårt
Institutt arbeider med. Vi håper at vi har lykkes med å gjøre dette stoffet tilgjengelig
også for lesere som ikke har så mye bakgrunn i geologiske fag og at boken skal
være nyttig for de som vil vite mer om faget vårt som har så mange teoretiske og
praktiske sider.
For elever og studenter som kunne tenke seg å studere geologi vil det være
nyttig å få presentert mange av universitetslærerne gjennom disse artiklene.
1.2 HVA ER GEOLOGI?
Vi pleier å si at geologi er læren om Jorden og særlig jordskorpens sammensetning og utvikling gjennom tid. Nesten alle naturlige råstoffer er knyttet til den geologiske oppbygningen av jordskorpen, og jordsmonnet henger også nært sammen
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med bergartene under. Malmer er råstoffer for metaller og bergarter i seg selv er
et viktig råstoff for kjemisk industri, sementproduksjon og bygningsstein. Faget
spenner derfor vidt og omfatter mange forskjellige fagområder.
Faget geologi har gjennom tidene vært drevet fram både av praktiske behov
for å kunne utnytte bergarter som råstoffer for metaller, energi og bygningsmateriale.
Men drivkraften har også ofte vært undring over hvordan bergarter og landskapsformer
er blitt til og nysgjerrighet når det gjelder vår geologiske historie. Ikke minst er den
biologiske utviklingen gjennom geologisk tid fascinerende.
Geologifaget er derfor ganske sammensatt og bygger på andre realfag som
matematikk, kjemi, fysikk og biologi.
Nesten alle naturlige råstoffer kommer fra bergarter eller fra jordsmonnet
og har sammenheng med geologien. Alt fra steinalderen har bergarter vært brukt
til redskaper og bygninger og det har krevd kunnskap å finne fram til de beste
råvarene. Metaller kommer fra bergarter og gruvedrift har skapt behov for geologisk
kunnskap, særlig mineralogi og kjemi.
Fossile energiråstoffer som kull, gass og olje er knyttet til spesielle sedimentære bergarter avsatt for mange millioner år siden.
Jordsmonnet er avhengig av de underliggende bergartene og av klimaet
og forvitringen. I Norge er det både de faste bergartene og de kvartære løsmassene som bestemmer hva som er dyrkbart. Jordbunnslæren bygger på kunnskap om generell geologi og særlig om leirmineraler dannet ved forvitring. Selve
landskapet som omgir oss er et direkte resultat av geologiske prosesser som erosjon,
forvitring, sedimentasjon eller vulkansk aktivitet. Daler er dannet der det er sprekker
eller bløte bergarter, mens hardere bergarter ofte står opp i terrenget.
Da gruvedrift ble en viktig næringsvei for Norge på 1600-tallet ble det et stort
behov for bergkunnskap og nesten alle fagfolk knyttet til gruvedriften måtte importeres
fra Tyskland. Gradvis ble det bygget opp en egen kompetanse og i 1754 ble Bergakademiet på Kongsberg opprettet. Dette var et av de første i Europa. Det var den
første høyere læreanstalt i Norge og det var planlagt at vårt første universitet skulle
legges til bergstaden Kongsberg. Mange av de første lærerne ved Universitetet i
Oslo i naturfag kom derfra. Før Universitetet i Trondheim ble opprettet i 1912 var
gruveingeniørutdannelsen en del av realfagstudiet ved Universitetet i Oslo. Gruveingeniørene som utgjorde en stor del av studentene ved fakultetet fikk tittelen "Cand
Min". Universitetet i Oslo var da yrkesrettet kanskje i enda større grad enn nå fordi
kandidatene måtte jo få en stilling enten i det offentlige eller i det ganske beskjedne
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næringslivet på den tiden. Gruveindustrien skapte behov for fagfolk og da kunne
det ansettes flere universitetslærere som også kunne forske på mer generelle og
teoretiske problemstillinger.
I denne boken har Odd Nilsen gitt en oversikt over norsk bergverksindustri
gjennom tidene. Det er vanskelig nå å forestille seg hvor viktig gruveindustrien var
for Norge gjennom flere hundre år da vi hadde lite annen industri som krevde
naturvitenskapelig kunnskap.
Helt fram til 1960-årene hadde Norge en betydelig gruveindustri som ansatte
en del geologer i tillegg til gruveingeniører. Nå er det stein, grus, sand og leire som
er viktigst på fastlandet.
Vi betrakter Norge som et fjelland, men fjellene i Norge skiller seg mye ut i fra
nye fjellkjeder som Alpene, Himalaya eller Andesfjellene. Den kaledonske fjellkjeden
ble dannet for vel 400 mill år siden i slutten av Silur-tiden og var da en høy fjellkjede
som så ble slitt ned ved erosjon i løpet av 60-80 mill år og i Karbon-tiden var det
trolig ganske flatt i Norge. Først i de siste 5-10 mill år fikk vi en hevning av Norge slik
at prekambriske bergarter og restene av Den kaledonske fjellkjeden ble hevet opp
1-1,5 km. Våre fjell er derfor ikke så spisse og steile som i alpene. Torgeir
Andersen gjennomgår hvordan kontinentene beveget seg platetektonisk da den
kaledonske fjellkjeden ble dannet. Han diskuterer også hvordan verdenshav dannes
ved havbunns-spredning og hvordan fjellkjeder blir dannet når havene lukker seg
igjen og slik at kontinenter kolliderer.
Mange amatørgeologer er særlig interessert i mineraler med vakre krystaller
og dette er en fascinerende del av mineralogien som grenser mot kjemi og fysikk.
Bjørn Jamtveit redegjør for teorien om hvordan krystaller vokser ved at det dannes
nye lag på krystall-flater. Krystallene har en regelmessig oppbygning av atomer, men
selv innen en krystall kan den kjemiske sammensetningen variere.
Universitetet i Oslo ligger midt en geologisk struktur som vi kaller Oslofeltet.
Området strekker seg fra Mjøsområdet gjennom Oslo og omegn og ned til Jeløya
og Holmestrand og videre ut i Skagerrak. Her finnes på et lite område meget
forskjellige bergarter i og omkring en forkastningsstruktur som er ca 300 mill år
gammel. Nils Spjeldnæs beskriver de prekambriske bergartene og kalksteiner
og skifere fra Kambro-Silur-tiden som er bevart i denne forsenkningen (”Rift valley”).
Her finner vi også kalksteiner med korallrev dannet på den tiden Oslo-området var
i et varmt klima på den sydlige halvkule. Fra Karbon-Perm-tiden finnes det også
lavaer og rester av vulkaner, og trolig så Oslofeltet den gangen ut omtrent som ØstAfrika i dag. Lavaene ser vi fremdeles f.eks. på Kolsås og i Skaugumsåsen.
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Menneskelig virksomhet griper nå inn i de geologiske prosessene som forvitring,
erosjon og sedimenttransport og skaper ofte miljøproblemer. Geologer arbeider
med hele den 4,6 milliarder lange geologiske historie, men også med de siste tusen
årene. Vårt lange perspektiv bakover i tiden gjør det lettere å vurdere de menneskelige påvirkningene i forhold til det som er naturlige variasjoner.
Klimaet på Jorden har endret seg gradvis gjennom lang geologisk tid, men
det har også ofte vært forholdsvis raske forandringer. Vi har hatt perioder med istider
i slutten av Prekambrium (600 mill år siden) bl.a. i Norge. I slutten av Ordovicium
(440 mill år siden) var det varmt i Norge og istid i Vest-Afrika som da lå ved Sydpolen. I Karbon-Perm-tiden (ca 300 mill år siden) dannet Syd-Afrika, Syd-Amerika,
Australia og India en del av det store kontinentet Pangea som hadde perioder med
store nedisninger. Den siste istid startet for 40 mill år siden i Antarktis, for 10 mill år
siden på Grønland og i de siste 2,5 mill år i Norge. Selv i de siste tiårene etter den
siste istid har vi hatt betydelige variasjoner i klimaet, og varmest var det for 4-8000
år siden. Deretter ble det kaldere fram til Den lille istiden for 2-3 hundre år siden.
Anders Elverhøi diskuterer årsakene til klimavariasjoner i forhold til variasjoner i jordbanen og innstråling fra solen. For å vurdere menneskelig påvirkning av klimaet, slik
som brenning av fossile brennstoffer, må vi forstå de naturlige svingningene i klimaet.
Det ble varmere etter Den lille istiden av naturlige grunner, og dette må
trekkes fra en menneskeskapt (antropogen) drivhuseffekt hvis vi sammenlikner med
forrige århundre. Også når det gjelder fremtiden må naturlige variasjoner vurderes.
Hvis det skulle bli kaldere av naturlige grunner, ville det da være tillatt å forurense
med CO2 for å veie det opp slik at temperaturen holdt seg forholdsvis konstant?
Den siste istiden og avsmelting av innlandsisen satte de tydligste merker i terrenget
som vi nå ser i Norge. Bjørn Andersen viser hvordan grus, sand og leire som ble
avsatt foran isen danner åser og rygger i terrenget. På Østlandet er Raet i Østfold
og Vestfold best kjent. Slike avsetninger demmet også opp Sognsvann, Maridalsvannet og Bogstadvannet i Oslo for 10 000 år siden. Også på den sydlige halvkule
trakk isen seg tilbake fra fjellområder i Syd-Amerika på den samme tiden. Bjørn
Andersen har studert isavsmeltingen i Chile og finner at utviklingen er ganske parallell
med den på den nordlige halvkule.
De siste10-12 000 år av den geologiske historien er også spesielt interessant
fordi den påvirket menneskene som levde i Norge på denne tiden. Denne delen av
den geologiske forskningen er derfor nært knyttet til arkeologi og historie. Før landet
begynte å bli isfritt for 9-10 000 år siden var det tynget ned av en innlandsis opptil
2-3 km tykk, omtrent som Grønland i dag. Hevningen av landet etterpå har tatt tid
og pågår ennå, og havet trengte langt innover land særlig på Østlandet og Trøndelag.
Det ble da avsatt leire som dannet god dyrkingsjord opptil vel 200 meter over
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nåværende havnivå. Steinalderfolkene som ville ha sine boplasser ved kysten
måtte flytte nedover etterhvert som havet sank. Den raskeste landhevningen
skjedde like etter at landet ble isfritt, men selv under vikingtiden var havet 2-3 meter
høyere i Oslo enn det er i dag. Bjørg Stabell forteller om hvordan hevningen av
landet kan registreres. Under landhevningen ble fjorder atskilt fra havet og gikk over
til å bli innsjøer. Denne avsnøringen kan registreres ved å studere sedimentkjerner
fra innsjøer for å finne overgangen fra sediment med marine organismer til ferskvannsfauna og -flora. Små mikroskopiske planter som svever i vannet (f.eks. diatomeer)
er da nyttige.
Like etter at isen trakk seg tilbake var det lite landplanter, og sand fra moreneavsetningen ble transportert med vinden og avsatt som sanddyner. Ikke minst i
Østerdalen finner vi mange steder i skogen gode eksempler på sandyner (barkaner)
som vi ellers bare har i ørkener. Disse ble dannet før vegetasjonen fikk stabilisert
den løse sanden og grusen som var avsatt av isen og av smeltevannet. Innvandring
av trær og annen vegetasjon kan studeres ved hjelp av pollen i innsjøer og myrer
som gradvis har grodd igjen etter istiden. Kari Henningsmoen forteller om hvordan
landet ble skogkledt og om varmekjære trær under den varmeste tiden etter istiden
for 8-4000 år siden da temperaturen var 1-2 grader varmere enn nå. I et land som
Norge spiller forholdsvis små variasjoner i temperaturen meget stor rolle for landbruk
og bosetning og danner en viktig bakgrunn for vår historie. Under vikingtiden var det
en periode med relativt varmt vær, men så ble det kaldere fra 13-1400-tallet fram til
begynnelsen av 1800-tallet. Granen har enda ikke rukket å nå Vestlandet på naturlig
vis og den er bare 1500-2000 år gammel på Østlandet. Naturlig granskog fikk ikke
stå lenge før den ble sterkt nedhugget og for 2-4 hundre år siden var mye av landet
temmelig snauhugget i de områder som var relativt lett tilgjengelige. Den granskogen vi har i dag er derfor, for det meste, ikke noen opprinnelig skog. Mye av
den er også kunstig plantet.
Også de siste hundreårene er en del av den geologiske historie. Det miljøet
vi har i dag på land, i elver, innsjøer, fjorder og i havet er et resultat av naturlige geologiske prosesser, og i tillegg har vi menneskelig påvirkning, særlig i forbindelse med
landbruk og industri. Vi kan analysere sedimentenes innhold av forskjellige typer
forurensninger både nær overflaten og lenger nede for å se hvordan det har variert
gjennom tid. Dette gjør det lettere å avgjøre hva som skyldes menneskelig påvirkning.
Organismer som lagres i bunnsedimentene kan fortelle om forurensning har ført til
endringer i økosystemet. Vi vet ganske nøyaktig hvor mye slike organismer trenger
av oksygen og de er derfor svært nyttige når det gjelder å forstå hvordan miljøet har
vært gjennom de siste tusen eller hundre år. Foraminiferer lever i stort antall både
i vannet og på bunnen i våre fjorder. Elisabeth Alve har brukt slike encellete dyr
i bunnsedimentene til å bestemme graden av oksygenmangel i bunnvannet i flere
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norske fjorder bl.a. i Drammensfjorden. I Sandbukta har hun påvist hvordan papirindustrien har forandret miljøet slik at det er blitt svært reduserende (oksygenfritt)
særlig i de siste hundre år. Dette gir oss muligheten for å rekonstruere miljøer tilbake
i tiden.
Kunnskap om hvordan naturen fungerer kan brukes til å hjelpe naturen til
å bryte ned forurensning på en naturlig måte. Dette har vært gjennomført i praksis
på Gardermoen. Vårt institutt spilte en sentral rolle i forskningsprosjekt som dannet
grunnlaget for planlegningen av forholdsregler i forbindelse med spill av drivstoff og
avisningsvæske. Per Aagaard redegjør for hvordan det er mulig å sørge for at bakterier omdanner disse stoffene til vann og karbondioksid nede i bakken. Istedenfor
å samle opp forurensningene har man her valgt å la dem sive ned i bakken og å
legge forholdene til rette for at de naturlige nedbrytningsprosessene skal virke best
mulig. Ved å legge litt organisk materiale ned i bakken, får bakteriene som skal bryte
ned forurensningene næring slik at de organiske forbindelsene går over til karbondioksid og vann.
Leire har vært viktig i mange kulturer gjennom tidene som råstoff for murstein,
skrivetavler, og til keramikk og porselen. Dessuten har det mange anvendelser
i industrien. Jens Jahren forklarer hva leire og leirmineraler er og hvordan leire
dannes ved forvitring. Han forteller også om kinesernes hemmeligheter som gjorde
at de kunne fremstille kinesisk porselen som var av en helt overlegen kvalitet i forhold
til den europeiske.
I det siste har vi blitt stadig mer klar over at det ikke bare er Månen eller andre
planeter som er merket med kratre dannet ved kollisjon med andre himmel-legemer.
Henning Dypvik beskriver et stort krater i Barentshavet som er funnet ved seismiske undersøkelser. Nylig er dette krateret fra Jura-tiden også bekreftet ved
en boring i grunnen.
Jordskorpen er ikke bare utsatt for et bombardement av himmellegemer.
De platene som jordskorpen består av beveger seg med en hastighet på 1-10 cm
per år i forhold til hverandre. Bevegelsene skjer i rykk og napp og danner jordskjelv.
De største skjelvene får vi langs kontaktene mellom forskjellige plater som stamper
mot hverandre, glir forbi hverandre eller fra hverandre. Heldigvis ligger ikke vi nær en
slik platekontakt så vi får ikke de helt store skjelvene i Norge, men Hilmar Bungum
redegjør for fordelingen av jordskjelv i verden, og de store skader de har forårsaket.
Fram til 1960-årene visste vi ikke hva som fantes under havbunnen i Nordsjøen eller opp langs kysten helt til Barentshavet. Først i 1962-63 viste seismiske
undersøkelser at lydbølgene som ble sendt ned under havbunnen gikk forholdsvis
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langsomt (2-4 km/s) og ikke med høye hastigheter (5-7 km/s) slik som i de metamorfe og eruptive bergartene på land. Det måtte derfor være tykke lag med sedimentære bergarter rett utenfor kysten vår, og da var det i alle fall muligheter for olje.
Den første oljebrønnen ble boret i 1966 og det første oljefeltet, Ekofisk, ble påvist
i 1969. Oljevirksomheten forandret norsk geologi på en dramatisk måte. Kontinentalsokkelen vår som er flere ganger større enn fastlandet, ble en del av Norges geologi. Oljevirksomheten ble den viktigste norske industri og det ble et stort behov
for geologer på en tid da bergverksindustrien i Norge ble sterkt redusert.
Nå er det ca 2500 geologer som er knyttet til oljevirksomheten direkte eller
indirekte. Oljeindustrien har finansiert forskning innen svært mange geologiske fagområder, og mye av oljeforskningen har hatt stor overføringsverdi til f.eks. miljøgeologi.
Internasjonalt hevder Norsk Geologi seg derfor bedre enn de fleste andre realfag
og ingeniørfag.
I neste kapittel forsøker Knut Bjørlykke å forklare hvorfor det er så mye olje
og gass i Nordsjøen og litt om vår oljehistorie. Han diskuterer også hvor mye olje
og gass som er igjen på norsk sokkel og hvordan disse ressursene passer inn i det
internasjonale energibildet.
Vi står overfor meget store utfordringer i det neste århundre, ikke minst innen
problemer knyttet til energi og miljø. Det meste av energien både til kjernekraft (uran)
og til fossile brennstoffer som olje, gass og kull kommer fra bergarter. Forurensninger transporteres gjennom bergarter eller sedimenter og spredningen i f.eks.
grunnvann og skadene, avhenger i svært stort grad av hvor mye som adsorberes
på mineraler eller filtreres vekk.
Strømning av olje i vann og mineralreaksjoner i sedimenter er viktige både for
oljegeologi og miljøgeologi. Vårt institutt har et meget velutstyrt laboratorium for analyser av olje. Dag Karlsen redegjør for hvordan olje dannes og om den kjemiske
sammensetningen av forskjellige typer av olje. Denne kompetansen om forskjellige
sammensetninger av olje brukes også i vårt arbeid med miljøforskning.
Kull har vært og er enda en viktig energiressurs som vi har mye av sammen
med olje og gass på sokkelen, særlig i lagene fra Jura-tiden. Lenger tilbake i den
geologiske historien var det meget varmere enn nå i Norge. Det skyldes at Skandinavia og Europa i de siste 400 mill årene har beveget seg nordover mot Nordpolen.
For ca 50-60 mill år siden, i begynnelsen av Tertiærtiden, var det fremdeles
varmt, til og med på Spitsbergen. Svein Manum forteller om hvordan klimaet var
da kullagene rundt Longyearbyen ble dannet i sumper, på deltaer og langs kystene.
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I Norge er tunneller og andre anlegg i fjell en stor virksomhet. Det norske fjell
kan ofte virke svært solid, men Romerikstunnellen er bare et eksempel på at det kan
gå svært galt hvis man ikke gjør tilstrekkelige forundersøkelser og bruker den beste
fagkompetanse. Anlegg i fjell krever kunnskap både om geologien og den tekniske
ingeniørmessige siden.
Vi har også en mengde damanlegg for vannmagasiner. Bratte fjell gir steinsprang og snøskred, og selv leire på nesten flat mark kan flyte ut i forbindelse med
leirskred. Fundamentering i bløte sedimenter på land kan være et problem og det
gjelder også for oljeplattformene og gassrørledningene på sokkelen. Vårt institutt
utdanner i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) ingeniørgeologer,
og Kaare Høeg forteller om alle de oppgaver en ingeniørgeolog kan ha.
Geologifaget sammenfatter mange fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i og på jordskorpen, og vil derfor ha en meget sentral rolle når det gjelder
å utvikle løsninger på de mange energi- og miljø-problemer som vi står overfor. Vårt
institutt ønsker å bidra aktivt med forskning og undervisning både når det gjelder
energi og miljø for å utdanne fagfolk som det er behov for i Norge.
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Kapittel

2

Fra malm til industrimineraler - epoker i norsk bergindustri
Odd Nilsen
2.1 INNLEDNING
Bergindustrien utgjør i Norge i dag en svært beskjeden del av landets totale
sysselsetting. I verdi ligger bergindustriens tilskudd til brutto nasjonalprodukt på ca
0,6 % med en brutto produksjonsverdi på ca 6,8 mrd kr (1997). Gjennom tidene
har imidlertid norsk bergindustri hatt en langt viktigere posisjon i landets næringsliv
som skapte økonomiske ringvirkninger - ikke minst innen jord- og skogbruksnæringene. I flere distrikter har bergverksindustrien gitt grunnlag for størstedelen
av arbeidsplassene og ved siden av jord- og skogbruk har bergverksindustrien som
en attåt-næring preget næringslivet i mange norske bygdesamfunn opp gjennom
historien. Bergverksindustrien er vår eldste industrigren som i flere hundre år var
basert på nedarvede og overleverte erfaringer.
De mineralske råstoffer som bergindustrien har utnyttet kan praktisk
og teknisk sett inndeles i fire hovedgrupper:
•
•
•
•

Metallråstoffer (malm)
Ikke-metalliske råstoffer (industrimineraler)
Naturstein
Pukk, sand og grus (byggeråstoffer)

Her utgjør de industrielle mineraler og bergarter eller de ikke-metalliske
råstoffer en svært uensartet gruppe. Til forskjell fra malm-mineralene (erts) som
utnyttes som råstoff for metallproduksjon, utnyttes disse for sine tekniske og kjemiske
egenskaper (sammensetning, hardhet, farge, varmebestandighet) til rent industrielle
formål i f.eks. gjødningsindustrien og i den kjemiske, metallurgiske og keramiske
industri1. I de senere år har det vært en sterk vekst innen denne sektor, mens
malmproduksjonen siden 70-årene har vist en sterk avtagende tendens. Mens vi
i 1960 hadde 26 malmgruver i produksjon i Norge, har vi idag kun tre. Fra et geologisk og økonomisk synspunkt har de forskjellige malmprovinser i landet likevel ikke
tapt sin interesse. I dag er det en stor interesse for industrimineraler og sjeldne
metaller innenfor moderne materialteknologi.
Opp- og nedgangstidene i de ulike grener av vår bergverksnæring gjenspeiler på mange måter den politiske og kulturelle utvikling i landet - ikke minst den
1.
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Energiråstoffer som olje, gass og kull samt grunnvann kan egentlig også klassifiseres som "ikkemetalliske" mineralske råstoffer, men vil ikke bli behandlet i denne sammenheng

teknologiske utvikling innen det metallurgiske mangfold som har karakterisert de
norske bergverk. Utviklingen av den norske bergverkskultur kan på mange måter
inndeles i epoker eller stadier som gjerne ble foranlediget av gjennombrudd i anvendelsen av nye driftsmetoder, nye redskaper, mer effektiv driftsorganisasjon og i ny
"know-how" i prospektering på nye og tradisjonelle metaller.
2.2 JERNVINNA - VÅR FØRSTE METALLPRODUKSJON
Med utviklingen av den s.k. jernvinna får vi den første metallproduksjon
i Norge. Vi vet ikke sikkert når utvinning av jern fra myrmalm tok til her i landet, men
fra Trøndelagsbygdene vet vi av C14-dateringer og ut fra tekniske kriterier av de
gamle blestergroper at drift var igang over 200 år før Kristi fødsel. Jernvinna ble
drevet i skiftende perioder frem til senmiddelalderen, spesielt i våre fjellbygder. Etterhvert som smelteteknikkene ble forbedret ble blesterjernet videreraffinert og smidd
til emnesjern som direkte kunne bli benyttet som penger, og enkelte gårder ble til
og med skyldsatt i jern. I senmiddelalderen gikk det imidlertid tilbake med jernfremstillingen i Norge. Særlig etter svartedauden da vårt folketall ble redusert med en
tredel fikk jernvinna en konkurrent i import av svensk jern. Gårdsdrevne jernvinner
holdt det likevel gående i mange bygder frem mot 1800 tallet - mye takket være
lensmann Ole Olsen Evenstad fra Storelvdal som i 1790 publiserte en nøyaktig
anvisning på de forbedrede smeltemetoder.
Råstoffet for jernfremstillingen var myrmalm som ble gravd opp fra myrer
og tjern og brakt frem til s.k. blestergroper som ofte lå i nærheten av en bekk eller
elv. Betingelsen for dannelsen av myrmalm er først og fremst rikelig tilgang på jernholdig vann. Nedbrytning av plantemateriale fører til at vannet vil kunne løse ut jern
og mangan fra jernholdige mineraler. I morenemateriale på fast fjell i områder med
høy nedbør vil utlutnings- og transportprosessene være svært effektive, og en utfelling
av jernet i form av oksi-hydroksider, karbonat og fosfat vil finne sted der de jernrike
løsninger når overflaten eller påtreffer oksygenrikt vann. Myrmalmen slik vi finner den
i dag, består som oftest av klumper av forskjellige jernoksider og -hydroksider og
er ofte tilblandet sand og humusmateriale. Med et moderat silikainnhold var myrmalmen svært velegnet til jernfremstilling etter blesterovnsmetoden.
Hovedfunksjonen for en blesterovn var ved hjelp av trekull å redusere de
tilstedeværende jernoksider i myrmalmen direkte til jern. Av alle oksidene i den
røstede myrmalmen er det bare jernet som reduseres til metall - de øvrige oksider
av mangan, aluminium og silisium vil ikke reduseres, men smelte sammen til et
flytende slagg som rant ned i bunn av blesterovnen. Det utreduserte jernet var igjen
i fast form, og ble tatt ut i form av en glødende jernlupp som ble befridd for slaggrester ved uthamring. Prosessen med å lage jern fra myrmalm i jernvinner eller
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blestergroper er uøkonomisk og svært arbeidskrevende. Ved den videre utviklingen
av smeltemetodene skulle bergmalm etterhvert fortrenge myrmalm som råstoff for
vår første jernindustri.
2.3 VÅRE FØRSTE BERGVERK
Når vi først begynte å bryte bergmalm vet vi ikke med sikkerhet, men vi må
anta at en slags ordnet bergverksdrift må ha foregått rundt 1200-1500. Men allerede i 1170 utkom et skrift på latin - Historiæ Norwegia - som kunne berette om
nedlagte sølvforekomster i nærheten av datidens Oslo. Etter all sannsynlighet dreide
det seg om Akersberg gruve under Gamle Aker kirke der en sølvminerali-sering virkelig
er påvist. Beretningen forteller om at driften på forekomsten ble innstilt da en stor
vannflom fylte gruva. Noen nærmere lokalitetsangivelse finnes ikke, og hvorvidt den
anonyme forfatter av skriftet har hatt Akersberg i tankene vet vi ikke helt sikkert noe om.
I middelalderen var det nødvendig å få konsesjon av kongen for å kunne
drive en forekomst. Eiendomsretten var Statens, og det var bare kongen som
kunne utdele privilegier for drift. I Dronning Margretes regjeringstid (1380-1412) kan
det imidlertid ikke ha vært lett å skjerpe etter metaller i fast fjell. I en instruks til sin
tronfølger Erik av Pommern fra 1405 heter det således: "...om noen kommer til ham
med malm og ber om lov til å drive bergverk, så skal han ikke love dem dette, og
ikke gi dem noe brev på det, for om det skulle skje, ville de dra det hele fra Kronen
og legge det under seg selv". Det var først i 1490 at Kong Hans (1483-1513) så
seg i stand til å overlate driften av en liten kobberforekomst i Sandsvær (senere kalt
"Verlohrne Sohn" gruve) til befalingsmannen på Båhus festning og prosten i Mariakirken i Oslo. Lensbrevet fra 1490 er således den første sikre kilde som omtaler
en stedfestet gruve i Norge.
Både Kristian II og Fredrik I hadde øynene åpne for de muligheter gruvedrift
i Norge kunne innbringe. Konsesjon ble gitt spesielt til kapitalsterke geistlige,
så som erkebiskopen i Nidaros, Erik Walkendorf, og biskop Magnus Lauritssøn
i Hamar. Sistnevnte fikk privilegium på "Sundsberg" eller Guldnes i Seljord, vårt første
egentlige kobberverk. Kristian III ble innsatt som konge i reformasjonsåret 1537 og
det er først fra hans regjeringstid (1536-1559) vi har oppbevart materiale som gir
flere sikre opplysninger om den første bergverksdriften i Norge. Ved reformasjonen
falt alle bergverk tilbake til Kronen, og driften på de sølvholdige kobberforekomstene
i Telemark fikk nå et oppsving. Ved hjelp av sin onkel, kurfyrsten av Sachsen importerte kongen både produksjonsutstyr og tysk ekspertise ledet av den saksiske bergmester Hans Glaser til bergverkene i Norge. Privilegier ble gitt for drift av en rekke
bergverk, deriblant Akersberg, kobberforekomstene i Sandsvær, Eiker og Telemark,
samt de nyåpnede jerngruver i Hakadal og Feiring i Akershus.
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Den første norske berglov ble utarbeidet i 1539 under Kristian III. Loven innførte begrepet bergverksfrihet som innebar prinsippet om hvermanns rett til skjerping
(malmleting) og første finners rett (mutingsrett). Med den nye bergloven ble det
utnevnt en bergmester med embedsfullmakt og en utstrakt myndighet over norsk
bergverksdrift. Bergmesterfunksjonen har virket i over 450 år her i landet. Formelt
sto denne bergordningen ved lag frem til 1812 2. Med den nye berglov fikk de
importerte tyske bergfolk utstrakte rettigheter, og bøndene var forpliktet til å yte hjelp
ved gruvedriften. De oppfattet nok den nye bergfriheten som et inngrep i deres
gamle odelsrett, og kongen måtte sette krigsmakt inn mot et bondeopprør i Hjartdal
i 1540. Dette var vel en av grunnene til at hans etterfølger Fredrik II (1559-1588)
virket passiv i den videre utvikling av bergverksdriften i Norge.
Malmforekomstene i Norge begynte etterhvert å bli kjent utenlands, og i
1546 utga den saksiske lege og bergmann Georgius Agricola (1494-1555) en oversikt over Europas malmforekomster - De veteribus et novis metallis - (Om gamle
og nye malmforekomster) der forekomstene ved Akersberg og i Telemark ble nevnt.
Agricola regnes som den mest betydelige malmgeolog i sin tid. Hans lærebok
i gruvedrift, De Re Metallica (Om bergverkene) fra 1556 gir en detaljert og gjennomillustrert beskrivelse av datidens malmer, deres opptreden og dannelse med brytningsteknikk, oppredning og forsmeltning. De redskaper og driftsinnretninger man
i dag har funnet på det gamle Gulnesverket i Telemark stemmer fullstendig med
Agricolas foreskrevne byggemåte og driftsmetode.
2.4 BERGINDUSTRIEN ETABLERES
Opp mot 1600-tallet kan man ikke snakke om noen økonomisk og rasjonell
bergverksdrift som næringsvei her i landet. Først i Kristian IV´s regjeringstid (15881648) fikk bergverksdriften et kraftig oppsving. Kristian IV var meget interessert
bergverksdrift, og viktige malmfunn ble gjort som ga støtet til en ny næringsvei i
landet.
Det store sølvfunn i Sandsvær i 1623 som førte til anlegg av Kongsberg
Sølvverk skulle vise seg å bli et vendepunkt i norsk bergverksdrift. Ved tilegnelsen
av sølvforekomstene hadde riktignok Kristian Kvart egenmektig satt seg ut over
bergloven av 1539 ved ikke å ha respektert første finners rett, men tatt dem i besittelse ifølge "den Høyhed og Rettighed af Guds den Almækigstes naadigste
Velsignelse Oss Alleene efter Loven tilkommer."

2.

Vår bergverkslov av 1972 bygger prinsippielt fremdeles på bergverksfriheten og inneholder i tillegg
bestemmelser om regelverk angående sikring av skjerp, muting og utmål, gruvekart og
driftsberegninger. Forslag til ny minerallov er nylig lagt fram.
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Kongsberg Sølvverk var i produksjon i mer enn 300 år. Over denne driftsperiode ble ca 1350 tonn sølv produsert fra rundt 78 større og mindre gruver i distriktet. Funnet utviklet seg til kanskje det største bergverksforetak i Norge og ledet til
grunnleggelsen av byen Kongsberg der til tider over 4000 arbeidere var i virksomhet.
Det store bergverkssamfunn som oppsto ved Sølvverket skapte økonomisk liv og
virksomhet og skaffet sysselsetting til mange. Befolkningsmessig var Kongsberg
Norges nest største by i 1769 der over 80 % av befolkningen ble regnet til bergarbeiderklassen.
Bergverksdriften ble nå mer organisert ved opprettelse av et "Overbergamtskollegium" i 1654. Det flyttet til Kongsberg i 1689 og hadde som oppgave å inspisere og utferdige rapporter til myndighetene i København. Statsmakten oppmuntret
norske og utenlandske "rutengjengere" eller folk med ønskekvist til å oppspore nye
forekomster, og mange personer som var knyttet til bergverksdriften fikk fritak for
militærtjeneste. Betydningen av sølvfunnet i Kongsberg for norsk industri og de ringvirkninger dette medførte for norsk samfunnsliv kan på mange måter sammenliknes
med utviklingen av Norge som oljenasjon fra 1960.
Ved siden av sølv var det nå også jern- og kobbermalm som skulle bli de
viktigste bergverksprodukter i Norge i perioden mellom 1600-1750. De første jernverk i Norge ble anlagt for kongens regning allerede på 1540-tallet ved Skien
(Fossum), i nærheten av Oslo (Hakadal), og noe senere ved Brekke i Maridalen
og langs Akerselva i Oslo. I den første tiden ble malmene smeltet på samme måte
som myrmalmene ved den s.k. renneverksdriften der malmen direkte ble redusert til
smibart jern uten å gå veien om flytende råjern. Utbyttet ble ikke stort denne første
tiden, men fra århundreskiftet begynte man å gjøre forsøk med masovnsprosessen
der man ved høyere temperatur kunne fremstille flytende jern til støpegodsproduksjon - spesielt til ovner og kanoner. Fra tidlig på 1500-tallet var denne jernfremstillingsteknikken kommet langt i England, og engelskmenn gjorde forsøk med
masovnsteknikken både i Hakadal og ved Skien, men med dårlig hell.
Som for kobberverkene var det ikke før på 1600-tallet at jernverksdriften
virkelig fikk et oppsving. Kristian IV besluttet i 1614 å nedlegge de ulønnsomme
smeltehyttene i Akershus og flytte jernverksdriften til Bærum der malm, skog og
vasskraft var lettere tilgjengelig. Den første effektive masovnen ble reist i 1622 ved
Bærums Verk som skulle bli ett av de viktigste jernverk i landet. Kongen oppga imidlertid snart etter sine jernverk i Bærum, Hakadal og Hadeland og forpaktet dem bort
til "Det Store Jernkompani" som fikk enerett til alt jernbruk i Norge. Jernkompaniet
skulle som statsmonopol utvikle nye gruver, jernverk, støperier og smier for å gjøre
Danmark-Norge selvberget med alt som kunne lages av jern - først og fremst til rustningsindustrien. Jernkompaniet fikk en begrenset levetid da det ikke klarte å
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administrere det hele, og fra 1630 ble det nå etablert en rekke jernverk under private
eiere. Staten var her den største kunden og den dansk-norske armé og flåte kjøpte
minst 60% av alt jern som ble produsert på 1600-tallet.
Fra 1620 til begynnelsen av 1700-tallet ble et stort antall jernverk og jernmalmgruver anlagt i Syd-Norge. Til å begynne med fikk de fleste jernverkene i
Buskerud og Akershus malm fra små forekomster i Oslofeltet. De er for en stor del
(jernglans-førende) magnetittforekomster, ofte tilblandet kobber-, bly- og sinkmineraler og opptrer langs grensen av mange av Oslofeltets eruptivbergarter. Vi finner dem
fra Skreia, over Eidsvoll, Hakadal og Bærum til Lier - faktisk med 500 til 1000 m
mellomrom over en avstand på over 4 mil. I vest finner vi et stort antall forekomster
omkring Drammen og sørover i Vestfold. Senere ble forekomster lengre sør ved
Kragerø (Langøya) og i Arendalsfeltet trukket inn i jernmalmproduksjonen. Særlig
kom jernmalmene i Arendalsområdet til å dominere jernmalmproduksjonen i vår
første jernverksperiode som kom til å vare frem til midten av forrige århundre. De
kom til å erstatte malmen fra de små og spredte jernglansforekomstene i Akershus.
Da en flom ødela Bærums Verk i 1638, ble dette solgt og bygget opp igjen av den
hollandske finansmannen Gabriel Marcelis som skjønte at Bærums malmreserver
var for små til fortsatt drift. Han overtok gruverettighetene til en rekke jernmalmforekomster ved Kragerø og Arendal allerede fra 1641, og fra nå av gikk det malmskuter
med malm fra disse gruver i skytteltrafikk til Sandvika der malmen ble fraktet opp til
verket. Verkets historie ble preget av optimisme, nedgangstider, kriger, brann og
flom gjennom tidene, men verket ble drevet av kyndige fagfolk, og jernet fra Bærums
Verk skulle med tiden konkurrere med både svensk og engelsk jern i kvalitet om ikke
i kvantitet.
I løpet av 1700-tallet var nå 19 jernverk i drift - de fleste beliggende på vestsiden av Oslofjorden. Fritzøe Verk i Larvik fikk hånd om noen av de beste forekomstene utenfor Arendal og skulle etterhvert bli landets største jernverk. Selv om den
samlede årsproduksjonen fra alle jernverkene ikke var større enn dagsproduksjonen
i dag fra et moderne smelteverk, representerte jernverkene en ryggrad i Norges
næringsliv i de 300 år de var i drift, og mot slutten av jernverksperioden var det knapt
ett jernverk som ikke på en eller annen måte var avhengig av Arendalsmalmene.
I perioden 1620-1870 leverte Arendalsfeltet 2/3 av den malmen som ble brukt ved
norske jernverk, dvs. ca 2,3 mill tonn.
De fleste malmene i Arendalsfeltet opptrer som store linseformede legemer
innleiret i grunnfjellsgneisene og kalles gjerne for skarnjernmalmer. Forekomstene
er 25-75 m lange og har en mektighet på 2-5 m. De er drevet i åpne, steiltstående
faringer på 100-200 m dyp, men noen av de største (Klodeborg og Neskilen gruver)
gikk ned til over 200 m. Malmene består for det meste av massiv magnetitt. De er
22

rike, med et jerninnhold på 45-50 % Fe, og i motsetning til malmene fra Buskerud
og Akershus, fattige på svovel og fosfor. Det var en av grunnene til at mange av de
østlandske jernverk måtte innstille i begynnelsen av 1800-tallet. I Arendalsfeltet var
Bråstad gruve den siste gruve i produksjon. Den ble nedlagt i 1975 etter å ha levert
høyprosentlig stykkmalm med 60 % Fe til Christiania Spigerverk.
Mens sølv- og jernmalm var de viktigste bergverksprodukter i det sønnenfjeldske Norge på 1600- og 1700-tallet, kom kobbermalmene i Trøndelagsfylkene
til å få en nesten like stor betydning for landets økonomi på denne tiden. Sammen
med en ekspanderende trelastindustri bidro etableringen av en rekke kobbergruver
og smeltehytter i Trøndelagsbygdene for en hurtig oppblomstring av landets økonomi
fra begynnelsen av 1600-tallet. Man kan si at Trøndelagsbygdene gikk fra jernvinna
og inn i en ny og viktig metallurgisk epoke.
Den norske kobberproduksjonen begynte allerede i begynnelsen av 1500
tallet ved etableringen av et kobberverk på Ytterøya i Trondheimsfjorden. Det første
kobberverk av betydning ble imidlertid etablert i Kvikne i 1632, og med dette en
rekke smeltehytter som ble reist nedover Orkladalføret3. Etterhvert bidro viktige
malmfunn til etablering av kobberverk på Røros (1644), Løkken (1652), Selbu (1713)
og Folldal (1741) - samt en rekke mindre i Gudbrandsdalen, i Sogn, Hardanger og
i Telemark. De viktigste forekomstene ligger i Den kaledonske fjellkjede, og har vært
drevet helt opp til våre dager. Malmene er komplekse idet de inneholder varierende
mengder med ertsmineralene kobberkis, sinkblende, svovelkis og blyglans samt en
rekke mer sjeldne mineraler. Til tross for at kobberverkene måtte svare store avgifter
til staten, både i toll, tiende og avgifter frem til 1700-tallet kom særlig Røros Kobberverk til å spille en svært viktig rolle i landets økonomi, spesielt i slutten av århundret.
I verdi var likevel produksjonen ved de norske jernverk før 1814 som produksjonsverdien fra Røros og Kongsberg tilsammen. Produksjonsøkningen fra bergverkene
mot slutten av 1700-tallet må sees i lys av mange teknologiske fremskritt som langsomt begynte å få innpass fra midten av 1600-tallet. Kruttsprenging overtok således etterhvert løsbryting av fjell for hånd med enkle jernredskaper (kaldkiling) og
med fyrsetting (med varme) ettersom skogene etterhvert vanskelig kunne dekke
verkenes store behov for trevirke til fyrsetting og smelting.
I dobbeltmonarkiet Danmark-Norge fikk bergverkskulturen i Sachsen stor
betydning for utviklingen av den voksende bergverksindustri allerede fra slutten av
1500-tallet. Ettersom sterke familiebånd knyttet det dansk-norske kongehus til fyrstedømmet i Sachsen ble det naturlig at driftsledere og bergfolk fra Sachsen og Harz
ble hentet til Norge for å sørge for en forsvarlig drift av de norske gruver og smelte-
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En av disse - Neverdalen smeltehytte ved Innset - var i drift helt fram til 1872 og er i dag restaurert.

hytter. I de første 150 år av Sølvverkets drift spilte tyske bergoffiserer og arbeidere
en betydelig rolle. Men mangelen på teoretisk skolering må likevel ha vært et
problem for de ansvarlige ledere for å sikre driften av Sølvverket. Ved inngangen
til den tidsepoke vi gjerne betegner som Den industrielle revolusjon (1750-1830)
trengte spesielt driftslederne for bergverkene utdannelse, for det var bare ved bergverkene maskinelle hjelpemidler var tatt i bruk i noen utstrekning. For en effektiv produksjon fra gruver og smeltehytter var det dessuten et stort behov for folk med et
visst kjennskap til mekanikk, matematikk, landmåling og mineralogi. For å sikre Sølvverket en grunnstamme av innfødte driftsledere (bergoffiserer eller bergbetjenter) ble
tanken om opprettelse av en egen bergskole i Kongsberg diskutert i Oberbergamtet
i 1750-årene, og i 1757 ble Bergseminaret på Kongsberg etablert som vår første
tekniske høgskole. Bergseminaret på Kongsberg skulle etterhvert bli et forbilde for
liknende bergakademier som etterhvert blomstret opp i Europa på slutten av 1700tallet i Tyskland, Frankrike og Russland. Norge var her med andre ord et foregangsland: Bergseminaret var en av de eldste tekniske skoler i verden.
2.5 1800-TALLET - FRA JERNMALM TIL NYE RÅSTOFFER
Ved utgangen av 1700-tallet var 17 jernverk i sving her i landet og jernverksdriften fikk fra tiden omkring 1760 til 7års-krigen 1807-1814 et svært oppsving. Alt
i alt produserte våre jernverk fra 1630 til 1800 for 50 millioner riksdaler. Det var i den
tid store verdier som symboliseres på våre tusenkronesedler i dag ved gjengivelsen
av en ovnsplate fra Baaseland (senere Næs) Jernverk.
Mens kobberverkene stort sett ble eid av participantskaper, ofte med et stort
antall deltakere, hadde som oftest jernverkene bare én eier som nå oppnådde store
fortjenester. Det skaffet dem en sterk posisjon også i landets politiske liv, og det
er ikke noen tilfeldighet at jernverkseierne fra Næs, Fossum, Egeland, Bærum og
Fritzøe var representert på Eidsvoll i 18144. Nå gjorde den politiske situasjon
i begynnelsen av 1800-tallet at malmtransportene fra Arendal og Kragerø til jernverkene ble meget usikre: ute i verden raste Napoleonskrigene, og i 1807 begynte
krigen mot Sverige. Dette forårsaket en stagnasjon i jernproduksjonen, men fra
1830 fikk vi en ny blomstringstid for jernverksindustrien. Imidlertid fikk Bærums Verk
problemer med malmtilførselen fra gruvene sørpå, og nye malmforekomster
nærmere verket måtte finnes. I 1793 hadde Peder Anker forbundet sine aktiviteter
ved Bærums Verk, Fossum (ved Bogstad) og jernhammeren i Maridalen med Ankerveien som skulle bli en hovedfartsåre mellom Bærum og Christiania. Han gjenopptok driften på de gamle jermalmforekomstene ved Sognsvann som ble drevet i en
kort periode mellom 1801 og 1805.
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Fra midten av 1800-tallet så nye metoder for jernfremstilling dagens lys så
som Bessemer-metoden og bruk av koks isteden for trekull. Rundt 1840 lå man på
samme produksjonsnivå som på slutten av 1700-tallet, og sammen med Sølvverket
og kobberverkene var jernverkene de største og mest avanserte bedrifter i Norge.
Her ble produksjonskapasiteten etterhvert større enn den faktiske produksjonen,
og ofte måtte jernverkene stanse p.g.a. mangel på kull. Det meste av jernet gikk til
eksport og kvaliteten på norsk jern gjorde at svensk stangjern måtte gå som
"Norway Iron" for å få innpass i USA. De økende arbeidsomkostninger og trekullprisene forårsaket likevel at norsk jern ikke lenger var konkurransedyktig i Europa,
og i årene mellom 1860 og 1870 ble det ene verk etter det annet nedlagt. Næs
Verk innstilte først i 1909 sin trekullbaserte masovnproduksjon. Stort sett gikk de
jernverkene som ikke nedla for godt over til støperivirksomhet med importert rujern.
Også for kobberverkene gikk det tilbake p.g.a. sterke prisfall i 1860-årene,
og de nye tekniske forbedringer som etterhvert ble utviklet (sprengstoff, bedre transportmidler og oppredning) kunne ikke bøte på nedgangen i malmproduksjonen
i Norge på midten av 1800-tallet.
Nå er ikke malm det eneste verdifulle råstoff norske fjell kan by på. I utgangspunktet skulle Fjell-Norge kunne tilby et rikholdig utvalg av steinsorter f.eks. til byggemateriale. Hårde og splintrige bergarter ble benyttet for å lage redskaper allerede
i steinalderen, og i vikingtiden må vi ha hatt en betydelig eksport av stein i form av
klebergryter og brynestein og man kan med en viss rett hevde at steinindustrien er
vår eldste industrigren.
Norge har ingen tradisjon med bygging av store monumentale bygg som
krever store mengder med naturstein. Knappe økonomiske ressurser og liten teknologisk kompetanse har vært viktige grunner til dette i et land med lett tilgjengelig trevirke. I tidlige byggeteknikker utgjorde steinen likevel det bærende element i konstruksjonen av større bygg som kirker. Flere hundre steinkirker ble oppført her
i landet av blokkstein og skifer i årene 1000-1300 - for det meste av kalkstein og
kleber. Den rikeste byggeperiode regnes fra 1150 til 1300 og perioden ble kronet
med Nidarosdomens ferdigstillelse i år 1320.
I unionstiden med Danmark ble svært få steinkirker bygd - stein ble nå for
det meste brutt for anlegg av forsvarsverker så som Fredriksten, Akershus og Kristiansten. Det er først fra slutten av 1700-tallet kan man si at steinindustrien ble etablert
som en ny næringsgren i landet.
En betydelige steinindustri ble allerede i 1706 etablert ved Mosterhamn på
Mosterøy ved Bømlo ved anlegget av det s.k. Lillienschioldske Marmorverk for leve25

ranser av blokkstein til Bergen etter bybrannen i 1702. Marmorbruddene her leverte
bl.a. marmor til Christiansborg slott i København og eksport av norsk marmor til bl.a.
England, Tyskland, Nederland og Sverige ble etablert. Vår første betydelige steineksport fikk vi imidlertid fra 1753 da brytning av marmor ved Gjellebekk i Lier ved
Drammen bl.a. leverte stein til Marmorkirken i København. Opptil 100 mann var her
i arbeid og over 10 000 kubikkmeter marmor ble eksportert til København i de tjue
årene arbeidet pågikk. Leveringene ble imidlertid innstilt allerede i 1770 på grunn av
marmorens løse kvalitet.
Steinindustrien lå så nede frem til begynnelsen av 1800-tallet. Bybrannen
i Hamburg 1842 ga imidlertid granittindustrien i Norge et kraftig oppsving og store
mengder med blokkstein gikk til kaianlegg og bygninger i byen. Steinindustrien fikk
nå sitt tyngdepunkt i Christiania, og store mengder med nordmarkitt fra Grefsen og
Grorud ble anvendt i kaier, brobygninger, bygningssokler og trapper og til de nye
festningsverkene på Oscarsborg. Slottet og Universitetsanlegget i Oslo var våre
første monumentale byggverk der naturstein ble benyttet i søylegang og trapper.
Mellom 1860 og århundreskiftet ble hovedstadens innbyggertall tredoblet
og store mengder stein ble anvendt i utbygningsvirksomheten. Fra 1870-tallet
skjedde et sterkt oppsving i granittindustrien sør for Halden, og Iddefjordsgranitten
begynte etterhvert å utkonkurrere Oslofeltets røde syenitter og granitter. Mot slutten
av år-hundret fikk vi nå en betydelig eksport av huggen stein - spesielt til England og
Tyskland. Til brolegging og gateanlegg ble Iddefjordsgranitten brukt i stor utstrekning,
og bare i kantstein (borduresten) ble det lagt over 100 km i Kristianias gater i årene
mellom 1860 og århundreskiftet.
Fra midten av 1800-tallet, da Norges jernverksindustri syknet hen og tilslutt
døde, ble en ny æra i vår bergverksindustri innledet ved etterspørselen etter helt nye
råstoffer. Nå skulle våre svovelkismalmer utgjøre råstoffet for kanskje den viktigste
del av vår bergverksdrift i moderne tid.
Svovelkisen er en viktig bestanddel i de fleste av våre sulfidmalmer, og var
lite påaktet som en mineralressurs på 1600-1700 tallet. Svovelkis ble sammen med
sinkblende og magnetkis etterlatt i gruvene eller fraskeidet under oppredningen av
kobbermalmene. Presten Erik Pontoppidan hadde i 1752 likevel sett på den norske
svovelkisen som et aktuelt svovelråstoff i den danske kruttproduksjon, men det
skulle bli som råstoff for en ekspanderende svovelsyreindustri at vår svovelkis skulle
bli utnyttet5. Sicilia hadde i 150 år frem til 1840 hatt monopol på svovel for fremstilling
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av svovelsyre. Men ettersom råstoffproduksjonen herfra nå begynte å avta og
prisene røk i været begynte man tidlig i England og Frankrike å se seg om etter alternative råstoffer. Etter et iherdig utviklingsarbeid både i England og i Frankrike lyktes
franskmannen Michel Perret i 1833 å fremstille svovelsyre av svovelkis, og den
første franske kisovn bli patentert i 1836.
Her hjemme hadde allerede rundt 1830 bergassessor Wilhelm Dunker også
begynt å eksperimentere med svovelkisen som råstoff til svovelsyre til sin kromfargefabrikasjon. Han fikk rettigheter til de dengang 300 år gamle Ytterøen gruver i Trondheimsfjorden. I 1840-50-årene ble det tatt ut et par tusen tonn svovelkis herfra til
forsøkene ved Leren Kromfabrik i Trondheim, men det økonomiske resultat var imidlertid nedslående og gruva ble solgt. På denne tid eksperimenterte også den oppfinnsomme bergmester Wilhelm Mathias Sinding (komponistens far) med sin
"svoveldrivning i fri luft", og i 1848 lot det seg gjøre å fremstille svovelsyre kommersielt etter Sindings metode. Han grunnla sammen med advokatbrødrene Jacob og
Henrik Homan (grunnleggerne av Homansbyen i Oslo) Lysaker Chemiske Fabrik
som kom i gang med sin svovelsyreproduksjon i 1858. Det som nå fikk svovelkisproduksjonen i gjenge i Norge var bergmester Anton Sophus Bachke som etter at
Sinding døde i 1861 overtok rettighetene til Lysaker Chemiske Fabrik. Etter en befaring samme år til de gamle kobbergruver på Ytterøya i Trondheimsfjorden overtok
han også rettighetene her. Produksjonen fra Ytterøya steg nå raskt, og i 1867 var
Ytterøya landets største bergverk med 300 arbeidere og sto faktisk for 40 % av hele
verdensproduksjonen av svovelkis. Markedet var åpent, og etterhvert kom flere
svovelkisgruver i drift i Norge - allerede 1865 på Vigsnes og senere på Varaldsøy
og på Stord. I 90-årene kom Kjøli og Killingdal nord for Røros i produksjon, og
en omstilling til kisproduksjon ble foretatt ved de gamle kobberverkene på Røros,
Løkken og i Folldal fra århundreskiftet. Sulitjelma gruver kom i drift i 1888 og bidro
vesentlig til både kobber- og svovelkisproduksjonen. Etter 1896 steg produksjonen
av svovelkis i Norge kraftig - fra en årsproduksjon på 60-70 tusen tonn til over
hundre tusen tonn kis. Etter en nedgang under første verdenskrig med avsetningsvansker og eksportrestriksjoner tok produksjonen seg raskt opp igjen, ikke minst
takket være den selektive flotasjonsteknikk som ble innført i 1920-årene. Totalt er
54 mill tonn svovelkis produsert her i landet (1990), og kom opp i over 1 mill tonn per
år i slutten av 30-årene. I årene før krigen utgjorde således vår svovelkisproduksjon
ca 10 % av verdensproduksjonen.
Norge var som vi ser tidlig ute i svovelkis-boomen, og tallrike mer eller mindre
vellykkede grubeforetak ble igangsatt etter suksessen på Ytterøya - spesielt i Trondhjemsfeltet. En viktig forutsetning for oppsvinget i malmproduksjonen i SørTrøndelagsbygdene var utvilsomt en rekke tekniske nyvinninger - så som anlegget
av Trondheim-Støren banen i 1864, Rørosbanen i 1877, samt etablering av lokale
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jernbaner og taubaner for malmtransporten. Dette erstattet bruk av hest til malmtransport og muliggjorde en overgang fra trekull til koks og steinkull i kobbersmeltingen.
Røros Kobberverk var det første bergverk i landet som i tok i bruk pressluftbor
(1895) og elektrisk kraft for belysning og transport (1896)6. Ved siden av å omstille
seg til kisproduksjon fra de eksisterende gruver (Kongen, Arvedal og Sextus), sikret
Rørosverket seg nå rettighetene til nye kisforekomster. Ved århundreskiftet sto
Røros Kobberverk som ett av landets mest moderne bergverk.
En annen (og mer eksotisk) gren av bergindustrien blomstret også opp på
1800-tallet. Som råstoff for blåfarging av glass og keramikk var koboltforbindelser
kjent allerede fra oldtidens Egypt, og store forekomster ble drevet i Sachsen. Funn
av koboltførende malm på Modum i Buskerud i 1773 ga støtet til opprettelsen av
Modum Blåfarveverk. Det ble drevet i liten skala for Statens regning mellom 1778
og 1813. Produksjonen fikk så et stort oppsving, og i 1839 ble Blåfarveverket
landets største bergverk med over 1000 arbeidere. Det leverte på denne tiden 80%
av verdens koboltfarger. I 1840-årene gikk imidlertid driften tilbake da koboltblåfargen etterhvert ble erstattet av syntetisk ultramarin og verket ble nedlagt 1898.
På smeltehytta ved Modum Blåfarveverk satt i 1830-årene Theodor
Scheerer som hyttemester. Han ble i 1841 utnevnt til lektor i "mineralogi, proberkunst og fabrikanlæg" ved Det Kgl. Frederiks Universitetet i Christiania og publiserte
i 1845 en analyse av magnetkis fra Modumdistriktet som ga hele 2,8 % nikkel. Dette
var første gang dette metallet ble påvist i naturen i Norge og i en prøve fra Espedalen
i Gausdal påviste han at metallet var knyttet til mineralet pentlanditt. Dette var den
første beskrivelse av mineralet, og Scheerers funn ga støtet til igangsettelsen av
Espedalen Nikkelverk der driften kom igang allerede i 1848. Dette innledet en kort
og hektisk bergverksepoke i landet, for året etter kom Ringerike Nikkelverk i produksjon. Senere ble det anlagt nikkelverk i Bamble, Askim, Sigdal og Evje og tilslutt på
Senja og Skjækerdalen i Nord-Trøndelag. I løpet av perioden 1859 - 1883 kom
ca 40 nikkelgruver og smeltehytter i drift i landet. Norge ble på denne tid verdens
største nikkelprodusent som sto for omtrent halvparten av verdensproduksjonen av
nikkel. Flåt i Evje ble her den største nikkelprodusent i Norge, og sto i sin driftsperiode for 2/3 av landets samlede nikkelproduksjon. Da de store laterittiske nikkelforekomster på New Caledonia ble funnet i 1876 forårsaket dette et kraftig prisfall på
nikkel, og de fleste nikkelverk i Norge måtte innstille. Hosanger og Flåt nikkelgruver
klarte imidlertid å holde det gående frem til 1945.
Generelt opptrer nikkelmalmene langs randsonen av både kaledonske og
prekambriske gabbrobergarter som vanligvis er sterkt metamorft påvirket. Malmene
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opptrer ofte som uregelmessige årer og ganger inne i massivene og fører vanligvis
1 - 4,5 % Ni og 0,5-1 % Cu.
Ved siden av kobolt og nikkel skulle krom også bli et nytt etterspurt metall
ved inngangen til 1800-tallet. Metallet krom ble først isolert av den franske kjemiker
Louis Nicolas Vaquelin i 1797. Navnet skriver seg fra det greske ord chroma p.g.a.
kromsaltenes klare farger. Fabrikasjon av kromfarger her i landet basert på krommalm kom i gang bare 20 år senere. Det var bergassessor Wilhelm Dunker i Christiania som i 1817 oppfant en metode for fremstilling av disse. Fargene ble vel
mottatt i utlandet, og han fikk i stand en eksport til kontinentet. Kromittmalm for
fremstilling fikk han til å begynne med fra Fåstea ved Alvdal, senere fra en rekke
kromittforekomster ved Feragen, øst for Røros. Dunker tok initiativ til utvidelse av
kromfabrikken i samarbeid med Røros Kobberverk. Han fremhevet at det nasjonaløkonomisk måtte være riktig mest mulig å nyttiggjøre og foredle råstoffene innenlands isteden for å eksportere råstoffene i ubearbeidet form. Som resultat av dette
samarbeid kom Leeren Chromfabrik ved Lerfossen i Trondheim i gang i 1837 og var
i drift i over 50 år.
Kromitt-forekomstene ved Røros og Alvdal ligger som ledd i et 150 km langt
belte med serpentinitt som strekker seg fra Feragen øst for Røros til Otta i Gudbransdalen. De største forekomstene befinner seg i Feragenfeltet, men en lang rekke
småforekomster forekommer sørover mot Gudbrandsdalen. I Feragenfeltet ble forekomstene sporadisk drevet frem til krigen selv om hovedproduksjonen opphørte i
1886 ved nedleggelsen av Leeren Chromfabrik. I dag er forekomstene uproduktive.
Ved utgangen av det 19. århundre hadde den kjemiske industri slått rot her
i landet, og med denne: en stigende etterspørsel også av nye og tradisjonelle ikkemetalliske råstoffer eller industrimineraler. Nå hadde vår kobolt- og kromfargeindustri
sammen med svovelkisindustrien lagt grunnlaget for denne industrigren som etterhvert fikk behov for bedre smeltetilsetninger (flussmidler) og bedre ildfaste materialer
i glass- og metallproduksjonen og bedre gjødningsstoffer til et modernisert og mer
effektivt jordbruk. Det ble også en større etterspørsel etter tradisjonelle råstoffer og
økende krav til disse i en ekspanderende bygningsindustri og anleggsvirksomhet.
Av våre tradisjonelle byggeråstoffer er vel kalksteinen best kjent. Fra middelalderen av har kalkmørtel vært kjent som en brukbar sement til mange formål. Ved
tilblanding av sand til lesket kalk vil denne etter en lengre tid oppta CO2 fra luften og
danne en fast kalkmasse. Opprinnelig var kalkbrenning en viktig binæring for gårdbrukerne i Asker og Bærum i indre Oslofjord, og store mengder kalk ble brutt og
eksportert fra gode havner ved kysten til kalkovnene. Allerede på 1300-tallet ble det
utstedt en forordning om å anlegge kalkovner til kirkens behov. Fra lensregn29

skapene for Akershus fra begynnelsen av 1600-tallet ser vi at minst 12 kalkovner var
i drift - noe som økte til nærmere 40 på midten av 1800-tallet. Det er derfor naturlig
at Bærum i våre dager tok nettopp kalkovnen som en kommune-logo, og
kommunen har forstått å ta vare på disse industrielle fornminner.
I 1756 oppdaget den engelske ingeniør Joseph Aspdin at man ved brenning
av leirholdig kalkstein fikk produsert en sement som etter utstøping var sterkere enn
kalkmørtel. Den kunne stivne under vann og ble patentert i 1824 under navn av
Portland-cement. I Norge ble den første betongkonstruksjon, Farrisdammen ved
Larvik bygget i 1767. Den ble riktignok bygget av nederlandsk sement, men fra
1868 kom vår første sementfabrikk på Slemmestad i gang med en industriell utnyttelse av Oslofeltets kalksteinsforekomster. Portland-sementen hører til de industrielle råstoffer som har bidratt mest til vår materielle kultur som et suverent konstruksjonsmateriale. Våre kalksteiner skulle videre vise seg å ha flere anvendelsesområder enn noen annet bergart, og i dag brytes kalkstein til forskjellige formål fra et
tjuetalls store forekomster langs vår langstrakte kystlinje.
På midten av 1800-tallet ble en prosess patentert der man ved utlutning av
det tungtløslige fosfatmineralet apatitt fikk omdannet dette til en løslig fosfatforbindelse, superfosfat. Som et uovertruffent gjødningsmiddel ble det en stor etterspørsel etter apatitt, og et stort antall apatittforekomster ble funnet og utnyttet i
Kragerø-området på denne tid. I 1872 ble et stort apatittfelt oppdaget ved Ødegården i Bamble. Her ble Ødegården Verk etablert som utover i 1880-årene utviklet
seg til en av de største apatittforekomster i verden med over 1000 ansatte. Etter
å ha produsert 160 000 tonn apatitt frem til 1918 avtok produksjonen sterkt og
driften innstilt i 1926.
Til tross for avviklingen av vår jern- kobolt- og nikkelindustri samt en tapsbringende sølvproduksjon på slutten av 1800-tallet, sørget likevel kobber og kisproduksjonen samt utviklingen av nye sulfidmalmer i Nord-Norge7 for en rekord i samlet
produksjonsverdi fra bergverkene ved århundreskiftet. Bare kobber- og kisproduksjonen sto her for mer enn 3/4 av landets samlede bergverksproduksjon.
2.6 DET 20 ÅRHUNDRE - FRA MALM TIL STEIN OG
INDUSTRIMINERALER
Fra århundreskiftet fikk vi en større grad av organisering av bergvesenet
i Norge. Frem mot 1. verdenskrig viste bergverksindustrien en jevn fremgang, mens
mellomkrigstiden var preget av nedgang og store arbeidskonflikter. Den første berg-

7.

Kåfjord (1826,1896), Sulitjelma (1891); Bosmo (1894); Birtavarre (1898); Mofjellet (1898)
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arbeiderforening ble dannet i 1896 ved Bosmo kisgruve. Nå ble det opprettet tariffavtaler, og fra 1935 sørget bedre konjunkturer for en kraftig oppsving i bergindustrien. Elektrisk kraft, nye gruveteknikker (pressluftbor og dynamitt) og nye og
forbedrede oppredningsteknikker (vasking, flotasjon, magnetseparasjon) bidrog fra
århundreskiftet til at fattigere, men større malmforekomster nå kunne utnyttes. På
slutten av 1800-tallet måtte f.eks. en bergart inneholde minst 3 % kobber for å bli
regnet som malm med den tids teknologi og kobberpriser. I dag foregår en vesentlig
del av verdens kobberproduksjon på basis av store forekomster med mindre enn
0,5 % kobber.
Etter avviklingen av våre gamle jernverk i 1850-årene skulle det gå nesten
femti år før jernmalmene i landet igjen skulle bli utnyttet. Den første som la frem
konkrete planer om oppbygging av en ny norsk jernindustri var professor Johan H. L.
Vogt som i sitt foredrag "Muligheten av en jernindustri i Nord-Norge" ved århundreskiftet pekte på muligheten av å utnytte de store potensielle jernleier i Nord-Norge til
et nytt og stort jernverk basert på koks istedenfor trekull. Under slagordet "jernsaken"
ble situasjonen drøftet i industrikretser og en stortingsnedsatt komite ble nedsatt
i 1907 for å utrede forholdene. Statens forsøk med elektrisk jernsmelting kom i gang
rundt 1910 uten særlig hell, og vi måtte først vente til etter 2. verdenskrig før en
effektiv elektrisk smelting av norsk malm kunne skje ved Norsk Jernverk.
Man hadde i mange år kjent til de store jernmalmleiene i Dunderlandsdalen
i Nordland, men jernertsene, magnetitt og hematitt var såpass tilblandet at de fikk
karakteristikken "separationsmalm" ettersom de måtte oppredes for å kunne bli utnyttet. Fra en vanskelig start i 1902 med utprøving av forskjellige magnetiske separasjonsmetoder i flere driftsperioder måtte jernmalmforekomstene i Rana-distriktet
nedlegges i 1939. Etableringen av A/S Norsk Jernverk ble vedtatt ved stortingsbeslutning i 1946 og jernverket startet opp storproduksjon av jern i Mo i Rana i 1964
basert på Dunderlandsfeltets jernmalmer. I 1988 måtte den malmbaserte jernproduksjon ved Norsk Jernverk opphøre, og hvor lenge Rana Gruber vil kunne være
i drift er usikkert. I de senere år har gruvene produsert ca 3 mill tonn jernmalm årlig
med gjennomsnittlig 34 % Fe. De dagnære reserver er på ca 200 mill tonn malm.
Med utviklingen av magnetiske separasjonsteknikker kunne også de store
malmleier i Bjørnevann i Syd-Varanger utnyttes etter århundreskiftet. Råmalmen var
her like rik som i Dunderlandsdalen, men ettersom malmmineralet her bare var magnetitt ble de magnetiske separasjonsmetoder her mer effektive.
Aktieselskabet Sydvaranger ble stiftet i 1907, og i 1910 foregikk de første
skipninger av oppredet jernmalm. Anlegget av Sydvarangeranlegget var en pionerbedrift og var av de første og største utbyggingstiltak i vår nordlige landsdel. Syd31

varanger skulle etterhvert bli landets største bergverk. Det måtte imidlertid i 1997
nedlegges etter 90 års drift.
Før 1910 var Norge det eneste land i verden som produserte titandioxid
i form av mineralet rutil, og fra 1901 produserte vi dette mineral (< 100 t/år) fra en
rekke småforekomster i Kragerøfeltet, hovedsakelig for farging av porselen. Som
pigment skulle imidlertid titandioxid utvunnet fra ilmenittmalmer få en langt større
betydning etter 1930.
Svært mange norske jernmalmer er titanholdige. Til tross for at de på grunn
av sitt titaninnhold var tungtsmeltelige ble f.eks. malmen fra Blåfjell gruve i Sogndal
i Egersundsfeltet eksportert til engelske masovner i slutten av forrige århundre. Flere
liknende forekomster i Norge ble forsøkt drevet ved norske jernverk, men snart oppgitt8. Imidlertid ble en metode for fremstilling av titanhvitt (titandioxid) av titanmineralet ilmenitt i malmene utviklet i Norge rundt 1916, og produksjon av ilmenitt fra
Storgangen i Egersundsfeltet for titanpigment kom i gang i 1918. Etter siste krig ble
det et kraftig oppsving i ilmenittproduksjonen, og fra begynnelsen av 1950-årene var
det klart at Storgangen ikke lenger kunne dekke den økende etterspørsel etter ilmenittkonsentrat. Etter en intensiv malmleting ble Tellnes-forekomsten funnet i 1954
og satt i produksjon i 1960. A/S Titania er i dag en av verdens største produsenter
av ilmenitt og bidrar til ca 10 % av verdensproduksjonen av titandioxid.
Frem mot første verdenskrig økte produksjonsverdien fra våre bergverk
betraktelig selv om produksjonen i seg selv ikke økte nevneverdig. Dette hang
sammen med metallprisene som skjøt i været frem mot krigen. Prisutviklingen på
molybden er et godt eksempel på dette: Før århundreskiftet hadde våre molybdenglansforekomster liten betydning - mineralet ble brukt til smøring, til farger, og en liten
del til kjemikalier. Etter århundreskiftet da molybdenens egenskaper som tilsatsmetall i stål ble funnet, endret situasjonen seg betraktelig. Således kjøpte Tyskland
etter 1913 alt som ble tilbudt av molybdenmalm, og med et sterkt stigende prisnivå
kunne man sette igang en rekke små molybdenglansforekomster i Norge, spesielt
i Flekkefjordområdet (Kvina, Knaben) og i Telemark (Dalen, Bandaksli).
Under første verdenskrig var handelen med utlandet sterk redusert på grunn
av krigshandlingene som rammet ferdselen til og fra Norge. Det var i de alliertes
interesse å hindre tilførslene til Tyskland. Regjeringen forsøkte derfor i stor utstrekning å føre en selvbergingspolitikk. Dette ga seg bl.a. utslag i opprettelsen av
Statens Råstoffkomite i 1917 med professor V. M. Goldschmidt som formann.
Komiteen hadde som formål å utrede "landets naturlige resourcer av malme og
8.

Rødsand gruve på Nordmøre (1899-1981) ble et prisverdig unntak som i sin driftstid produserte
15 mill tonn titanrik jernmalm.

32

bergarter samt deres nyttiggjørelse paa de omraader hvor dette særlig trængtes".
I denne krisetid ble det derfor satt i gang en kortvarig drift på flere av de små apatittforekomstene i Bamble.
I 20-årene ble markedet for svovelkis trangt i Norge p.g.a. konkurransen
med amerikansk svovel. Ved Orkla Gruber ble det derfor tidlig satt i gang med et
stort forskningsarbeid for å finne fram til en foredlingsmetode for malmen innenlands.
I 1931 fikk man reist et smelteverk i Thamshavn der man etter den såkalte "Orkla
metoden" kunne fremstille svovel direkte fra svovelkisen og i tillegg få en kobberrik
skjærstein. Ved dette kunne gruvene komme opp i full produksjon. Frem mot krigsutbruddet i 1939 økte vår malmproduksjon betraktelig der vi fikk en topproduksjon
av svovelkis i 1938.
Under den tyske okkupasjon 1940-1945 avtok malmproduksjonen i Norge
brått. Etter 9. april 1940 ble det driftsstans i flere måneder for de fleste bergverk idet
man regnet med stopp i skipningene på ubestemt tid. Til tross for at malmutvinningen skaffet viktige råstoffer til krigsindustrien, og tyskerne av den grunn i høy
grad var interessert i å holde produksjonen oppe, ble bergverksproduksjonen i krigsårene omtrent halvparten av førkrigsproduksjonen. Dette skyldtes dels bombeskader,
vansker med driftsmaterialer, sabotasjer og en gjennomgående "go-slow" innstilling
blant arbeidere og ledelse.
Etter krigen fikk norsk bergindustri likevel et forbausende raskt oppsving.
Med finansiering dels gjennom Marshallplanen og med et sterkt behov for råvarer
ute i verden kom våre gruver raskt igang, og fra 1950 kan man si at vi gikk inn i en
25-års periode som er betegnet som "Gullalderen i norsk bergverkshistorie”. Flere
kis- og kobberforekomster ble nå satt i produksjon, så som Bleikvassli (1947),
Skorovass (1952), Tverrfjellet (Hjerkinn) (1968), Bidjovagge (1970), Joma (1972),
Lergruvbakken (Røros) (1972) og Repparfjord (1972). Etter nedleggelsen av Joma
(Grong Gruber) og Bleikvassli i 1998 er ingen kisgruver lenger i produksjon i Norge.
Av våre yngste gruveforetak må nevnes Nikkel & Olivin A/S i Ballangen der man
i 1988 kunne åpne vår første nikkelforekomst på over 40 år med konsesjon for utvinning av nikkel, kobber, olivin og pukk fra noritten i området.
Ved århundreskiftet fikk vi større utbredelse av stein i arkitekturen i Norge.
Dette kom tildels av nye tekniske bearbeidingsmetoder, svikt i eksporten og en sterk
anbefaling i bruk av stein i arkitekturen fra rektor Herman Schirmer ved Statens
håndverks- og kunstindustriskole. De store larvikittforekomstene mellom Tønsberg
og Langesundsfjorden kom i drift fra 1906 og utgjør i dag ca 80 % av den samlede
eksportverdien av naturstein i landet. Naturstein i blokker ble etterhvert fortrengt til
fordel for betongkonstruksjoner og tegl. Nå er betongfasader ensartede og kjedelige,
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og i nyere tid har man begynt å kle betongen med naturstein i form av polerte plater.
I de siste 10-15 år har vi merket et kraftig oppsving i vår steinindustri, og i dag
eksporterer vi (i verdi) mer naturstein enn noe annet mineralprodukt. Årsaken til
ekspansjonen i denne industrigren henger sammen med den økende bygg- og
anleggsvirksomhet de senere år og gode internasjonale konjunkturer. Etterspørselen etter norsk naturstein henger også nøye sammen med dens holdbarhet overfor
nedbrytning ved forurenset nedbør. Kalkstein fra Sør- og Mellom-Europa har tradisjonelt vært de viktigste kilder for naturstein, men man søker i dag etter mer resistente, gjerne granittiske bergarter til byggemateriale. Men leting etter drivverdige
forekomster er imidlertid en komplisert oppgave og krever allsidige kunnskaper innen
geologi, bergteknikk og ikke minst markedsføring.
I Norge finner vi de fleste drivverdige natursteinforekomster i Sør-Norge.
I Østlandsområdet omfatter de hovedsakelig de prekambriske granitter og gabbroer
i Østfold (Iddefjord, Flisa og Trysil), men massivsteinproduksjonen i Norge har et
markert tyngdepunkt i Larvikdistriktets larvikitter. I fjellkjeden er skiferforekomster
i Otta og i Oppdal de viktigste. I Trøndelagsfylkene og i Nord-Norge utgjør marmor
(Fauske) og kvartsskifre (Alta) de viktigste drivverdige natursteinforekomster.
Som byggeråstoff har vi sett at våre kalksteinsforekomster utgjør en viktig
ressurs i vår sementproduksjon, og utbyggingen av sementindustrien fikk et markert
oppsving i vårt århundre. I dag er sementindustrien den største avtaker av kalkstein
her i landet som tar over 85% av norsk kalksteinsproduksjon. Nå kan kalkstein
brukes til over 30 forskjellige formål, og vi har etterhvert klart å utnyttet disse.
Således anvendes kalkstein i stor grad til miljøforbedring (kalking) og til fyllstoff i papir.
Hustadmarmor A/S ved Molde ble opprinnelig anlagt i 1948 for produksjon av jordbrukskalk, men styrte produksjonen i 1978 mot et høyrent, hvitt kalkslam til bruk som
fyllstoff i finere papirtyper. I dag er bedriften verdens største produsent av kalkspatfyllstoff og dekker 30 % av markedet i Europa.
De økonomisk viktigste kalksteinsforekomster i Norge er paleozoiske, og
opptrer i Oslofeltet og i de kaledonske dekker. I Sør-Norge ligger hovedprodusentene i Brevik-området og i Bærum (Franzefoss Bruk A/S). På Møre-kysten ligger
en rekke kalkprodusenter (Hustad-kalk A/S). I Trøndelag er de største produsenter
lokalisert til Verdal-området. I Nordland opptrer store kalksteinssoner som strekker
seg fra Drevja i sør til Ofoten i nord (Kjøpsvik). Ett av de største store kalksteinsbrudd
blir også drevet av Norsk Jernverk i Mo i Rana.
I forbindelse med Statens Råstoffkomites forskningsarbeider i mellomkrigstiden oppdaget professor V. M. Goldschmidt og R. Knudsen at olivinstein (dunitt) var
anvendelig til fremstilling av ildfaste materialer, først og fremst ildfast tegl. Fra 3034

årene ble olivinsand også anvendt som støpesand til forskjellige støperier i landet.
Forsøk hadde vist at støv fra olivinsand i motsetning til kvarts ikke frembragte silikose. Takket være Goldschmidts innsats var det nå mulig å fjerne denne helserisiko
i våre støperier. I 1926 sikret Staten seg rettigheter i olivinsteinsområdet i Vanylven.
Etter mange års forsøksdrift ble A/S Olivin dannet i 1948, og ettersom olivinsteinens
mange tekniske anvendelsesområder (ildfast materiale, formsand, slaggdanner, varmemagasineringsmedium, ballaststein) etterhvert ble utredet har bedriften etterhvert
opparbeidet seg til ett av de mest lønnsomme bergverksbedrifter i landet med en
omsetning på 340 mill kr (1994).
Produksjonen av norske industrimineraler fra slutten av 1800-tallet skulle
etterhvert utvikle en viktig gren i norsk bergindustri. Allerede på slutten av 1700-tallet
utlovet Den Kongelige Porcelainsfabrik i København en medalje til den som kunne
påvise feltspat i større mengder i Norge til sin porselensfabrikasjon. Madam
Jørgensen fra Neskilen ved Arendal grep utfordringen og sendte i en last på 70
tønner feltspat til fabrikken i 1792. Dette skulle bli starten på anlegget av hundrevis
av kvarts- og feltspatbrudd på begge sider av Oslofjorden som fra århundreskiftet
skulle levere store mengder av kvarts og feltspat - spesielt til den tyske og engelske
porselensindustri. Kvarts og feltspat er hovedbestanddeler av de fleste eruptive
bergarter, men det er bare i de såkalte pegmatittganger at mineralene opptrer i så
store krystaller at de lett kan anrikes og separeres fra hverandre. De viktigste drivverdige pegmatittgangene i landet finner vi i grunnfjellsgneisene på kyststrekningen
mellom Kragerø og Kristiansand og i Råde-, Hvaler-, Rakkestad-området i Østfold.
I dag er bare to feltspatprodusenter igjen, men vår første porselensfabrikk, Porsgrund Porselænsfabrik A/S (et.1885) får enda sitt råstoff fra norsk pegmatitt.
I vår tid har bergarten nefelinsyenitt blitt en sterk konkurrent til feltspat som
råstoff i den keramiske industri. Nefelinsyenittkonsentrater utgjøres av en blanding
av feltspat (mikroklin) og nefelin og har et såpass høyt alkaliinnhold at blandingen får
et passende lavt smeltepunkt. Da nefelinen har et høyere Al-innhold enn kalifeltspaten vil glass som produseres av nefelinsyenitt få bedre fysiske og kjemiske egenskaper. Nefelinsyenitt kan derfor etter en enkel oppredning benyttes som råstoff til
produksjon av glass og keramikk. På Stjernøy i Troms finner vi ett av de største
nefelinsyenittkomplekser i landet. Produksjon kom i gang i 1961 og produsenten
(North Cape Minerals) er i dag den nest største produsent av nefelinsyenitt i den
vestlige verden. Ved siden av olivin- og ilmenittforekomster representerer nefelinsyenitten på Stjernøy en av de økonomisk viktigste bergverksforetak i landet med verdensomspennende eksport av råstoff til glass- og keramisk industri.
Mot slutten av 80-årene ble det åpenbart at vår bergindustri var i ferd med
å endre karakter fullstendig - malmgruvenes antall og økonomiske betydning ble
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redusert betraktelig mens aktiviteten innen byggeråstoff- og industrimineralnæringen
ekspanderte. Men tendensene hadde allerede vært klare: fra århundreskiftet til 1950
økte verdien av vår malmproduksjon til det dobbelte mens produksjonsverdien av
våre byggeråstoffer ble forøkt over 5 ganger. Nedgangen i norsk malmproduksjon
fra midten av 70-årene hang sammen med en rekke faktorer: store og rike oversjøiske jernmalmer ble bl.a. funnet og satt i produksjon og utkonkurrerte de gamle europeiske jernmalmene ved bl.a. billige (norske) sjøfrakter. Svovelkisen i våre kismalmer
ble etterhvert utkonkurrert av elementært svovel fra betydelige forekomster i USA.
Derved forsvant lønnsomheten fra de fleste norske kisgruver som kunne ha halvparten av sine inntekter fra svovelkis.
I dag står våre industrimineraler og byggeråstoffer for over 90 % av samlet
produksjonsverdi for hele bergindustrien. Bare eksportverdien av våre industrimineraler har økt fra 480 millioner kr i 1989 til mer enn 1,9 milliarder kr i 1997.
Pukk, grus og sand utgjør imidlertid vår største bransje som i 1997 hadde en
brutto produksjonsverdi på over 3 milliarder kr. I årene fremover er det klart at produksjon og foredling av våre mineralske råstoffer, ikke minst innen bygg- og anleggsbransjen vil komme til å spille en større rolle i utviklingen av norsk økonomi. På grunn
av unike råstoffkvaliteter og transportmessig gunstig beliggenhet langs vår langstrakte
kystlinje vil svært mange av våre mineralprodukter være meget konkurransedyktige
på eksportmarkedet.
Bergverksdriften er en primærnæring på linje med fiske og jordbruk og
utgjør fortsatt en viktig del av næringslivet i mange kommuner og lokalsamfunn selv
om næringen har gjennomgått store strukturelle endringer og omlegginger. I dag må
det bl.a. tas større miljøpolitiske hensyn enn tidligere ved projektering av ny bergindustri.
Bergverksindustrien er Norges eldste industrigren. Ved idag å studere
restene etter de nedlagte eldste bergverk i landet blir man ofte slått av den "know
how" som åpenbart de gamle bergmenn måtte ha vært i besittelse av for leting,
bryting og raffinering av våre mineralske råstoffer.
Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner er nå kommet på myndighetenes dagsorden. Som landets eldste industrigren har bergverksindustrien for
en stor del fått sine anlegg bevart i museer og i det fri i Sulitjelma, på Røros, Modum,
Løkken, og ikke minst på Kongsberg. Disse fornminner belyser forskjellige utviklingstrinn i vår bergverkshistorie fra 1600-tallet og frem til i dag. Men det står enda
mange uutforskede anlegg igjen som fortjener en rettmessig beskyttet plass blant
landets kulturminner.
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Kapittel

3

Den geologiske historien bak fjelldannelse.
Torgeir B. Andersen (UiO), Trond H. Torsvik (NGU)
3.1 INNLEDNING
Den interne oppbygningen av våre fjellområder fikk sin form etter storskala
prosesser i Jorden som skjedde i slutten av Jordens urtid (sen-proterozoikum) og
i dens oldtid (paleozoikum), i tidsrommet fra ca 750 til ca 350 millioner år før nåtid.
Prosessene kulminerte i silurtiden (443 til 418 millioner år før nåtid) med dannelsen
av en fjellkjede som heter Kaledonidene i Europa og Øst-Grønland, og som går
under navnet Appalakkene i det østlige Canada og USA. Denne fjellkjeden er
en av de største vi kjenner i Jordens historie. Den strakte seg over en lengde på
nær seks tusen kilometer, i nåtidens geografi fra Svalbard og Nord-Grønland i nord til Florida i sør. Fjellkjeden hadde også flere forgreninger, blant annet inn i Sentralog Øst-Europa (se fig. 3.1). Ved slutten av fjellkjedens dannelse, tidlig i Devon-tiden
hadde vi en fjellkjede med en topografi tilsvarende den vi finner i Himalaya-fjellene
i dag. Den kaledonske fjellkjeden var imidlertid nedslitt allerede i Karbon-tiden
ca 50 millioner år senere.
Fjellandskapet i Norge i dag har bare i noen grad sammen-heng med dannelsen av Kaledonidene. Dagens topografi er i hovedsak resultatet av landhevning
i Tertiær-tiden, med påfølgende erosjon av isbreer, smeltevann og forvitring i
Kvartær-tiden. Landhevningen er et fellestrekk som påvirket hele den nord-atlantiske regionen, og som mest sannsynlig har sammenheng med at Nord-Atlanteren
i dette tidsrom åpnet seg opp og vokste til et verdenshav i Tertiær-tiden.

Fig. 3.1
Rekonstruksjon som viser
kontinentenes posisjon, samt Den
kaledonske fjellkjeden midt i Devontiden. Vi kjenner igjen de gamle
kontinentene, Baltika, Avalonia og
Laurentia som kolliderte og som
forårsaket fjellkjededannelsen. Legg
også merke til at Baltika på denne
tiden hadde en posisjon nær
ekvator.
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For å forstå hvordan store fjellkjeder kan dannes er det nødvendig med en
kort introduksjon av hvordan Jorden er bygget opp, og spesielt hvordan Jordens
ytre deler oppfører seg. Disse teoriene er sammenstilt i en overordnet vitenskapelig
modell, Platetektonikken. Dette er en vitenskapelig modell som har vist seg å
fungere slik vitenskapelige modeller skal gjøre; de skal gi tilfredsstillende forklaringer
på observasjoner av både fortidige og nåtidige fenomener. Videre skal de kunne
brukes til å forutsi fenomener og sammenhenger som man forventer vil opptre innen
overskuelig fremtid. Det er med bakgrunn i en slik forståelse at vi med stor sikkerhet
kan si at katastrofale jordskjelv ikke vil ramme fastlands-Norge i nær fremtid, mens
man i California, Japan og flere andre områder i verden helt sikkert vil oppleve gjentatte store katastrofer som følge av jordskjelv. Av samme grunn vet man at Island vil
fortsette å ha vulkansk aktivitet og vokse som følge av landets plassering på en midtoseansk spredningsrygg.
Det "snapshot" som noen få generasjoners menneskelige erfaringsgrunnlag
utgjør i et geologisk tidsperspektiv lærer oss i Skandinavia at vi i hovedsak kan
betrakte vår bergrunn og våre fjell som solide, ja nærmest uforanderlige. Et og annet
svakt jordskjelv gjør liten eller ingen skade og er uten innflytelse på vårt dagligliv. Vi
har ingen vulkansk aktivitet i fastlands-Norge og vil heller ikke få noen vulkaner her
i overskuelig fremtid. For nordmenn er norske fjellområder selve symbolet for kontinuitet og stabilitet; de fleste forstår uttrykket "til Dovre faller" som synonymt med soliditet, trygghet og sikkerhet. Det er lite sannsynlig at vi ville ha tilsvarende tiltro til
berggrunnen som symbolet på det uforanderlige dersom landet var plassert i et
område på jordkloden hvor man virkelig merker at planeten vår er dynamisk og aktiv.
3.2 JORDEN, EN DYNAMISK PLANET
3.2.1 Jordens ytre deler
At jorden er en planet med kontinuerlige endringer ser vi hvis vi sammenligner den med andre planeter. Hos oss blir f.eks. meteoritt-krater dårlig bevart over tid
som følge av erosjon, stadige endringer og fornying av jordoverflaten. Andre planeter
uten tilsvarende aktivitet bevarer sitt "vansirete" ytre gjennom millioner av år. Jordens
stive, ytre skall går under betegnelsen litosfæren. Litosfæren er oppbygget av jordskorpen og den underliggende mantel-litosfæren (fig. 3.2). Under litosfæren finnes
den varmere og mer plastiske astenosfæren. Grensen mellom skorpe- og mantellitosfære finnes ved skillet mellom de "lette" bergartene i skorpen med en tetthet på
ca 2,6-2,8 tonn per kubikkmeter, og de "tunge" bergartene i mantel-litosfæren med
tetthet på ca 3,3 tonn per kubikkmeter. Jordskorpen i kontinentene er betydelig
lettere enn skorpen under verdenshavene. Dette gjør at den kontinentale litosfæren
"flyter høyt" og for en stor del har overflaten over havnivå. I områder hvor kontinentalskorpen er tynn vil overflaten ligge lavere, og slike områder utgjør store deler av de
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økonomisk viktige grunne havområdene som utgjør verdens kontinental-sokler.
Vanlig havbunns-litosfære ligger under et vanndyp på mellom 3 og 6 kilometer.
Jordskorpens tykkelse under kontinentale lavlandsområder er vanligvis 30-35 km.
Tykkelsene og forholdet mellom lette og tunge bergarter i litosfæren avgjør hvor høyt
overflaten vil ligge; mer lett materiale i forhold til tungt gir en høyere overflate. Under
de største fjellkjedene er skorpetykkelsen i enkelte områder fordoblet til rundt 75 km

Fig. 3.2
Skjematisk profil som viser jordens
ytre deler samt deler av mantelen.
Se teksten for nærmere forklaring.

uten at de tunge bergartene i mantel-litosfæren viser tilsvarende fortykning. Derfor
finnes Jordens høyeste fjell i de områdene der jordskorpen er tykkest.
De områdene hvor litosfæren er tynnest ligger ute i de store verdenshavene,
ved midthavsryggene, hvor ny havbunnslitosfære dannes (fig. 3.2). Havbunnskorpen består i hovedsak av bergartene gabbro og basalt som har en større tetthet
enn de bergartene vi finner i kontinentalskorpen. Ved spredningryggene er det gjennomsnittlige dyp til astenosfæren bare ca 2,5 km under havnivå (fig. 3.2). Andre
steder ligger imidlertid litosfære-astenosfære overgangen ned mot 1000 km dyp.
Slike områder kalles subduksjonssoner, og er soner hvor relativt kald og tung
havbunn-litosfære synker ned i Jordens indre (fig. 3.2). Litosfæren varierer altså
i tykkelse fra noen få kilometer under midthavsryggene i verdenshavene, til 150 km
eller mer under jordens kontinenter, og til enda større dyp i subduksjonssonene.
Litosfærens tykkelse utgjør i gjennomsnitt bare ca en prosent av jordens radius på
6371 km. I litosfæren skjer varmetransport ved ledning (konduksjon). I Jordens
indre derimot skjer transporten ved at varmt materiale strømmer mot kaldere områder (konveksjon). Dersom man får en økt varmestrøm til basis av litosfæren vil
litosfæren der bli fortynnet. Tilsvarende, vil litosfæren øke i tykkelse hvis varmestrømmen fra Jordens indre avtar. Dette er årsakene til at litosfæren er tynn ved
midt-osean-ryggene og meget tykk ved subduksjonssonene.
3.2.2 Litosfæreplater
På grunn av at litosfæren varierer i tykkelse kan den deles opp i segmenter
som vi kaller litosfæreplater. Hvis platene varierer meget i tykkelse vil de kunne
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bevege seg i forhold til hverandre. De vil gli ned fra områder med høy varmestrøm,
hvor astenosfæren ligger nærme jordoverflaten og trekkes til områder hvor varmestrømmen er minst og hvor astenosfæren ligger dypt. Ny litosfære blir da dannet
over de områdene hvor litosfæren er tynnest, langs spredningsryggene i verdenshavene. Her dannes store mengder magma som etterhvert størkner og danner ny
havbunnslitosfære. Etterhvert som litosfæren avkjøles øker tettheten og overflaten
synker ned mot de dyp vi kjenner fra de store dyphavslettene i verdenshavene.
De største havdyp har vi over de områdene og hvor gammel havbunnslitosfære blir
ødelagt. Trekk-kraften fra områder hvor litosfære-plater synker inn, subduksjonssonene, er den viktigste årsaken til at platene beveger seg. De stive litosfæreplatene kan altså bevege seg over et mer fleksibelt underlag i astenosfæren. De
glir/trekkes fra hverandre, glir langs med hverandre og støter sammen. Sonene hvor
platene møtes kalles plategrenser. Det er langs plategrensene man virkelig merker
at Jorden er en "levende planet" med sin egen dynamikk. Her finner man Jordens
høyeste fjell og dypeste hav. Deformasjonen av bergartene langs plategrensene
viser med all tydelighet hvor store krefter det er som får sin utløsning ved disse bevegelsene.

Fig. 3.3
Kart som viser de viktigste
litosfæreplatene og deres nåtidige
relative hastigheter i millimeter per
år. Se ellers teksten for forklaring.
Forkortelser: Ara - Arabiske plate,
Ca - Carolineplaten, Co Coccosplaten, Fp Filippinerplaten, Kar - Karibiplaten,
St - Stillehavsplaten.

Jordens litosfære består i vår tid av 15 store plater og et antall mindre som
fyller mellomrom i områder der de store litosfære platene har kompliserte grenseforhold (fig. 3.3). Selv om "puslespillet" av litosfæreplater bare består av et fåtall deler,
og derfor burde være lett å legge, er analogien til mer kjente varianter av puslespill
bare av begrenset gyldighet. Dette har sammenheng med at litosfæreplatene stadig
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endrer størrelse og form. Noen plater, for eksempel Stillehavsplaten, består nesten
bare av havbunnslitosfære, mens andre, f.eks. Eurasiaplaten, for en stor del består
av kontinental litosfære. De eksakte grensene mellom de forskjellige platene er
heller ikke alltid like lett å definere. Spesielt gjelder dette de områdene på Jorden
hvor platene kolliderer. I slike områder kan plategrensene være fra 10-talls til 100talls kilometer brede soner. Geologer og geofysikere prøver å legge puslespillet ikke
bare for nåtid, men også for forskjellige tidsepoker tilbake i Jordens historie. Det
viser seg da at noen plater har blitt totalødelagt og har forsvunnet, mens andre er
kommet til; og over tid forandres form og størrelse på alle platene.
Plater som består av havbunnslitosfære har lite bevarings-potensiale over
tid, som følge av sin tyngde. Gammel havbunnslitosfære synker tilbake i Jordens
indre langs subduksjonssonene. Derfor er litosfæren under verdenshavene i hovedsak ung og ingen deler av havbunnsskorpen på Jorden i dag er eldre enn fra tidlige
deler av Jura-tiden (ca 185 millioner år). Deler av den lettere kontinental-skorpen er
imidlertid flere milliarder år gammel! Til tross for at verdenshav både er blitt dannet
og har forsvunnet, har man i løpet av de siste 30 år fått en meget god forståelse av
hvordan Jordens overflate i hovedtrekk har sett ut helt tilbake til begynnelsen av
Paleozoikum for ca 540 millioner år siden. Før denne tid blir bildet stadig mer
usikkert jo lenger tilbake i tid man går.
3.2.3 Hvor fort beveger litosfæreplatene seg?
Med dagens teknologi, for eksempel satellitt-basert posisjonering (GPS) og
avstandsmålinger med laser-stråler kan man måle platenes nåtidige hastighet med
meget stor nøyaktighet. Til tross for at noen få forskere fortsatt hevder at den platetektoniske modell er en falsk hypotese, er det i dag ingen tvil blant seriøse forskere
om at man har storskala og raske platebevegelser. Man kjenner platenes hastigheter med en nøyaktighet på bedre enn ± 2 millimeter per år. Områdene langs noen
plategrenser vokser med hastigheter som kan gå opp i mot 10-15 centimeter per år
i enkelte tilfeller (se fig 3.3). De beste eksempler på slike har man langs spredningsryggen i det sørøstlige Stillehavet (East-Pasific Rise). Mer vanlige plate hastigheter
er imidlertid omlag 5 centimeter per år. Et enkelt regnestykke viser at hvis litosfæreplater kan bevege seg med hastigheter på flere centimeter per år så vil de i i løpet av
et geologiske tidsperspektiv (10-talls millioner år) kunne flytte seg over meget store
avstander på jordoverflaten. En plate med en hastighet på 11 centimeter per år vil
forflytte seg hele 110 km på en million år! Dette tilsvarer en breddegrads-forflytning
på nærmere en grad per million år. Tenker man seg platebevegelser som varer ved
over titalls millioner år sier det seg selv at et område kan forflyttes fra områder med
varmt til kaldt klima, eller vise versa i løpet av relativt korte tidsrom i geologisk tidsperspektiv. Med slike hastigheter på platene blir det følgelig også lett å forklare store
klimatiske endringer over tid innen et område uten at man må ty til urealistiske end45

ringer av den globale temperaturen. Det at man finner istidsavsetninger (tillitter)
i f.eks. Sahara og i India fra henholdsvis Ordovisium (445 millioner år) og Karbontiden (330 millioner år) betyr ikke at Jordens klima i disse to tidsrom var så kaldt
at hele verden var nediset, men at Nord-Afrika og India var plassert i nærheten av
Jordens sydpol på disse tidspunkt.
For å bestemme platenes hastighet tilbake i tid kan man se på hvor raskt
havområder har vokst ved havbunnspredning. Denne metoden fungerer f.eks.
meget godt for Nord-Atlanteren. De fleste deler av verdenshavene er imidlertid
yngre enn 160 millioner år. For å gjøre rekonstruksjoner fra før denne tid må man
bruke bergartenes rest-magnetisme kombinert med annen geologisk informasjon.
Under bestemte forutsetninger kan rest-magnetismen bevares i bergarter over
meget lang tid. Rekonstruksjoner gjort ved å bruke rest-magnetismen i bergarter
baserer seg på at Jordens magnetfelt endrer orientering i forhold til jordskorpen fra
polene til ekvator. Magnetfeltet er horisontalt ved ekvator og vertikalt ved de magnetiske polene. Orienteringen til et gammelt magnetfelt i en bergart vil derfor kunne fortelle på hvilken breddegrad magnetfeltet ble "frosset inn". Brukt med forsiktighet og
i kombinasjon med gode aldersbestemmelser og annen geologisk og palaeoklimatisk informasjon, kan studiet av rest-magnetfelt i bergarter, paleomagnetismen,
benyttes til svært gode rekonstruksjoner av kontinentenes tidligere geografiske plassering.
3.2.4 Superkontinenter og tektonisk syklisitet
Etter store fjellkjededannelser, som var svært viktige for utviklingen av grunnfjellet i Skandinavia i Prekambrium, mener mange geologer og geofysikere at det
meste av Jordens kontinenter var samlet i et superkontinent for ca 7-800 millioner
år siden (se fig. 3.4). Dette superkontinentet kalles "Rhodinia". Eksakt hvordan geografien av superkontinentet var er gjenstand for mye debatt og forskning. Mot slutten
av paleozoikum, i permtiden for ca 250 millioner år siden, var kontinentene igjen
samlet i et superkontinent. Geografien av dette superkontinetet som går under
navnet "Pangea" er ganske godt kjent (fig. 3.5). Vi kjenner altså to superkontinenter
fra den siste milliarden år av Jordens historie. Mange av de virkelig store hendelsene
på Jorden i dette lange tidsrommet er knyttet til oppsprekking-, dannelse- og ny
oppbryting av superkontinentene. Kanskje er det slik at vi har en overordnet syklisitet der store hendelser som rifting (oppsprekking) av - og kollisjon mellom - kontinenter kan settes inn i en sammenheng med ødeleggelse og dannelse av superkontinenter?
3.2.5 En Wilson syklus
Siden 1960-årene har det vært vanlig å betrakte dannelsen av fjellkjeder,
"orogenese", som resultat av et hendelsesforløp som går under betegnelsen
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"Wilson-syklus". I en Wilson-syklus følger dannelsen av fjellkjeden som siste
stadium i en rekkefølge av stadier som omfatter:
1.
2.
3.
4.

Kontinental oppsprekking og dannelse av separate kontinenter; Rifting.
Vekst av havområder- og atskillelse av kontinenter; Drifting.
Lukking av havområder; Konvergens, Subduksjon.
Kollisjon og fjellkjededannelse; Orogenese.

Hvert stadium i en Wilson-syklus er karakterisert av bestemte geologiske
hendelser som fører til dannelse av karakteristiske bergarter og bergart-assosiasjoner. I fjellkjeden som dannes ved orogenese i Stadium 4, kan man gjenkjenne
rester av ulike elementer som representerer bergartsprovinser fra hvert av de tre
foregående stadier som modellen forutsier, og som til slutt ble inkorporert og danner
fjellkjedens "anatomi". Wilsons modell for orogense har vist seg å være en av de
mest fruktbare vitenskapelige modeller innen geologien, og er fullt ut i samsvar med
den overordnede modellen for platetektonikk.
Stadium 1 i en Wilson-syklus består av oppbrytning, rifting, av et kontinent.
Riftingen utløses ved økt varmestrøm fra Jordens indre. Dette resulterer, som nevnt
tidligere, i fortynning av den kontinentale litosfæren, og i delvis oppsmelting av
mantel og skorpe. Vi får rift-magmatisme med karakteristiske typer lava og dypbergarter. Strekningen av litosfæren over slike områder fører også til dannelse av forkastningskontrollerte daler som fylles opp med sedimenter. Etterhvert vil områder
hvor litosfæren blir mest fortynnet synke inn. Slike innsynkningsområder vil periodeFig. 3.4
Spekulativ rekonstruksjon av
superkontinentet Rhodinia og
kontinentenes fordeling for ca 750
millioner år siden. Tykke linjer viser
hvor Rhodesia delte seg opp i
senprotozoicum.
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vis bli oversvømmet av store innsjøer og til slutt av havet. Dersom klimaet er tørt og
varmt vil avsnørte havområder kunne gi opphav til dannelse av store saltavsetninger
(evaporitter). Ved studier av gamle fjellkjeder er det derfor å forvente at man skal
finne rester av rift-stadiet som noen av de eldste delene i fjellkjeden. Dersom fortynning og innsynkning fortsetter vil riftsystemet synke permanent inn under havnivå,
og med ytterligere strekning vil vi få en overgang til havbunnslitosfære. Dersom en
oseansk spredningsrygg dannes, har vi nådd overgangen til Stadium 2 i Wilsonsyklusen. I dagens geografi er de Øst-Afrikanske rift-dalene blant de beste eksempler på Stadium 1 i en Wilson-syklus.
Stadium 2 er karakterisert ved at rift-områdene langs det tidligere kontinentet
utvikles til "modne" kontinental-marginer og at det nydannede havområdet vokser.
På mange kontinental-marginer markeres vellykket "rifting og drifting" med mye vulkanisme. Ved havbunnspredning og åpning av et nytt verdenshav vil bergarter med
samme opprinnelige tilhørighet etterhvert bli separert av store havområder. Eventuelt
dyre- og plante-liv vil også bli separert, og det vil kunne utvikle seg i helt forskjellige
retninger, spesielt hvis klimaet endres og blir forskjellig på de to kontinentene. Dette
gir opphav til fauna- og flora-provinsialitet som er viktige "redskaper" når man skal
gjøre kontinentale rekonstruksjoner. Nåtidens Atlanterhavskyst er blant de mest illustrative eksempler på Stadium 2 i en Wilson-syklus.
Stadium 3 inntrer ved at deler av havbunnslitosfæren synker inn og ødelegges langs subduksjonssoner. Dersom det forsvinner mer havbunn i subduksjonssoner enn det dannes langs spredningsrygger, vil havområdet etterhvert lukkes.

Fig. 3.5
Rekonstruksjon av superkontinentet
Pangea fra sent i Perm-tiden for ca
255 millioner år siden. Etter dette
har de kontinentale landmassene i
hovedsak drevet fra hverandre eller
flyttet seg slik at andre deler har
kollidert med hverandre.
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De mest typiske bergartsassosiasjoner dannet i forbindelse med subduksjon er
magmatiske øybuer med sine særegne vulkaner, dypbergarter og tilhørende sedimentære og metamorfe bergartskomplekser. Hvis subduksjon foregår over lang tid
vil det kunne utvikles store magmatiske øyer som etterhvert får mer karakter av kontinental litosfære ved at nytt magma stadig tilføres og størkner. Øybuene og deres
assosierte bergartkomplekser vil bli fanget mellom kontinenter som gradvis kommer
nærmere ettersom havet lukkes. Etterhvert vil de utgjøre restene av havbunnslitosfæren som ble dannet i løpet av Stadium 2. I dagens geografi er regionen mellom
Australia og Sørøst-Asia et godt eksempel på Stadium 3 i en Wilson syklus. Her
finnes et område, blant annet med de store øyene i Indonesia som for en stor del er
bygget opp ved magmatisk aktivitet i øybuer. Området er nå i ferd med å komme
i klemme mellom Australia som beveger seg nordover mot Asia med en hastighet
på omtrent 5 cm per år.
Stadium 4 inntreffer når havområdet mellom kontinentene er helt lukket, og
kollisjonen skjer mellom to kontinentale litosfæreplater. Det beste eksempel fra nåtid
er kollisjonen mellom India og Asia som har ført til dannelsen av fjellområdene i
Himalaya-Tibet regionen. Ved denne kollisjonen har India trengt dypt inn i Eurasia.
I nåtid fortsetter India fremdeles nordover med en fart på nesten 5 cm i året (se figur
3.3), og dette har ført til at hele område fra Himalaya til langt inn i Sentral-Asia har blitt
fortykket og danner jordens største høylandsområde. Andre gode eksempler på
kontinental kollisjon av relativt "ny dato" finner vi i Alpene og i området mellom Middelhavet og Afghanistan. Det er i forbindelse med kollisjon mellom kontinentene at jordskorpen når sin maksimale tykkelse. Det mest karakteristiske ved fjellkjededannelse
er kraftig deformasjon og kraftig omdanning av bergartene i kollisjonssonen. Stor
skorpetykkelse gir imidlertid også høye fjell som fanger fuktighet fra atmosfæren.
Erosjon i forbindelse med stor nedbør, isbreer og elver gir opphav til store mengder
sedimenter som blir transportert av elver til sedimentasjonsbassenger i områdene
rundt, og i noen tilfeller også internt i fjellkjeden.
3.2.6 Strukturen i fjellkjeder
De mest karakteristiske strukturene dannet under oppbygning av fjellkjeder
er store folder og overskyvninger. Slike strukturer er resultatene av den storskala
horisontale forkortning og vertikal fortykning som jordskorpen gjennomgår i kollisjonssonene. Enkelte steder viser slike strukturer at store deler av jordskorpen er
skjøvet hundrevis av kilometer over på andre deler av skorpen. Noen av de beste
eksempler på slik oppstabling av jordskorpeflak finner vi innen Kaledonidene i Skandinavia. Som følge av at jordskorpen fortykkes vil trykk og temperatur i skorpen øke,
og etterhvert vil det dannes ulike metamorfe (omdannede) og magmatiske (oppsmeltede) bergarter. Sedimentære bergarter dannet på overflaten vil kunne bli
begravet på flere 10-talls kilometers dyp og endre både mineral-sammensetning
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og utseende. Metamorfose av kalkstein til marmor og leirskifer til fyllitt eller glimmerskifer er eksempler på slike endringer. Dersom temperaturen er høy nok vil sedimenter kunne smelte helt eller delvis og gi opphav til granitter. I en gammel fjellkjede
der fjellene er slitt ned og opprinnelig dyptliggende deler av fjellkjeden er blottlagt, vil
man kunne kjenne igjen strukturene knyttet til fortykningen av skorpen og studere
de prosessene som var aktive under metamorfose av bergarter. Slike undersøkelser
kan fortelle mye om hvordan fjellkjedene dannes. Den Kaledonske fjellkjeden i
Skandinavia er en slik nedslitt fjellkjede.
3.2.7 Hva etter en fullendt Wilson syklus?
Inntil for få år siden antok man at når en fjellkjede var dannet og hadde vokst
til sin maksimale størrelse stoppet de storskala platebevegelsene opp og fjellkjeden
ble overlatt til nedbryting ved erosjon. De senere års forskning har imidlertid vist at
dersom den fortykkede delen av jordskorpen blir stor nok, vil den ikke bare bli
ødelagt ved erosjon, men også synke sammen som følge av sin egen vekt. Bergartene i skorpen er simpelthen ikke istand til å bære sin egen vekt. I noen tilfeller
fører dette til deformasjon som ikke er forventet utfra litosfæreplatenes bevegelsesmønster. Man kan få strekning av jordskorpen i områder der man skulle forvente forkortning. Slike uventete bevegelser har sammenheng med at den potensielle
energien som lagres under hevning av store fjellkjeder i noen tilfeller vil kunne bli
større enn de oppbyggende kreftene. Den fortykkede delen av jordskorpen vil i slike
tilfeller deformeres under sin egen vekt og bre seg utover omlandet (fig. 3.6), og gi
seg utslag i bevegelser og deformasjon rettet mot platebevegelsene som prøver
å stable mer skorpe opp i fjellkjeden. Sentralt i et slikt område vil en ha strekking
av den fortykkede skorpen, mens langs kantene vil man ha forkortning og overskyvning, omtrent som i en klump med deig som flyter utover en bakstefjøl. Innen Himalaya- Tibet-regionen er der gjort en rekke observasjoner av bevegelser i forbindelse
med jordskjelv forårsaket av både strekking og sidelengsbevegelser innen områder
hvor man ellers skulle forvente kompresjon bestemt av de kolliderende litosfæreplatenes relative bevegelser.
I eldre, nedslitte fjellkjeder kan man ikke studere direkte de bevegelsene som
foregikk den gang fjellkjeden var aktiv, men man kan studere resultatene av dem.
Fig. 3.6
Skjematisk fremstilling av hvordan
gravitasjonskreftene som virker på
en fortykket skorpe kan forårsake
bevegelser som man ikke skulle
forvente utfra platebevegelsene.
Her ser vi at den sentrale delen av
fjellkjeden kan strekkes samtidig
som kompresjon skjer langs
kantene. Se teksten for videre
diskusjon og forklaring.
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Ved å gjøre systematiske observasjoner av strukturer som forteller om bevegelser
i store forkastninger og skjærsoner, kan man utarbeide gode modeller for hvordan
fjellkjeder bygges opp og brytes ned. Det viser seg at innen mange eldre fjellkjeder
finnes der strukturer dannet ved ekstensjon sent under en Wilson syklus. Noen av
de beste eksempler i hele verden på slike strukturer finnes i Kaledonidene på Grønland og i Skandinavia.

Fig. 3.7
Rekonstruksjon fra tidlig ordovisisk
tid som viser kontinentenes
fordeling ved starten av
platebevegelsene som dannet
Kaledonidene. Legg merke til at
Baltika beveger seg nordover med
en rotasjon mot urviseren.
Spredingsrygger i havområdene er
vist skjematisk som parallelle linjer,
og subduksjonssonene er vist med
et sagtagg-mønster. Legg merke til
at Baltica nærmer seg Siberia før
bevegelsen rettes mot Laurentia
(Fig 3.8). Legg også merke til at
store øybuer fantes i havområdene
utenfor marginen av Baltica der
kollisjonene senere skjedde.

Fig. 3.8
Rekonstruksjonen viser fordelingen
av kontinentene ca 25 millioner år
før Baltica kolliderte med Laurentia
og kort tid før Baltica og Avalonia
beveget seg som en enhet. Legg
også merke til Böhemia og
Armorica, fremtidens sentral-Europa
(Frankrike, Tyskland, Tjekkia). Disse
"bitene" av Gondwanaland rev seg
løs senere og kolliderte med Baltica,
Laurentia og Avalonia mot slutten av
devontiden, og dannet den
Herzynske fjellkjeden (se Fig 3.1).
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3.3 DANNELSEN AV DE SKANDINAVISKE KALEDONIDENE I LYS AV
EN WILSON SYKLUS
Den Wilson-syklusen som førte til dannelsen av Kaledonidene er knyttet til tre
kontinentale litosfæreplater som ble brutt løs fra superkontinentet Rhodinia sent
i Prekambrium og i Kambrium. Disse paleo-kontinentene var Baltika, Avalonia og
Laurentia. Ingen av disse er i dag å regne som egne litosfæreplater, men de utgjør

Fig. 3.9
Kart som viser de viktigste
tektoniske enhetene innen
Kaledonidene i Skandinavia. De
baltiske enhetene har sitt opphav
langs kontinental-marginen av
Baltika. De oseanske enhetene ble
dannet ute i havområdene som er
vist i figurene 3.7 og 3.8, og ble
senere skjøvet inn over Baltika i
forbindelse med havområdenes
lukking og kollisjonen med
Laurentia. I Nordland og Troms
finnes bergarter som muligens kan
være rester av Laurentia, men
denne tolkning er svært usikker.
Se forøvrig tekst for diskusjon og
forklaring.
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deler av Eurasia, Nord-Amerika og Grønland. Figurene 3.7 og 3.8 viser hvordan
man antar at kontinentenes bevegelse var i den aktuelle tidsperioden fram mot kollisjonen som førte til dannelse av Kaledonidene. Rekonstruksjonene viser at Baltika
bestod av Skandinavia, Finland og Øst-Europa vest for Uralfjellene, samt deler av
Barentsregionen. Avalonia bestod av nordlige deler av Sentral-Europa, England,
Wales og sørlige Irland, samt deler av Newfoundland og de nordøstlige kystområder
i Canada og USA. Laurentia bestod av Nord-Amerika og Grønland.
3.3.1 Stadium 1, Riftfasen
Rester av bergarter dannet under Stadium 1, innen Kaledonidene i Skandinavia er bevart innen skyvedekker langs fjellkjedefronten fra Sør-Norge gjennom
Sverige til Øst-Finnmark (se fig. 3.9). Bergartene er hovedsakelig av sedimentær
opprinnelse, for en stor del konglomerater, sandsteiner og skifer, samt mindre
mengder magmatiske bergarter. Man antar at bergartene ble dannet i riftdaler i forbindelse med den kontinentale oppsprekking da Baltika ble løsrevet fra superkontinentet Rhodinia. I Sør-Norge finnes noen av de beste eksemplene på bergarter fra
dette stadiet i områdene fra Lillehammer og nordøstover mot Svenskegrensen.
Sammen med de øvrige sedimentære bergartene fra denne tiden for omtrent 600
millioner år siden, finnes tillitter. Tillitter blir dannet ved herding av morene-materiale til
fast fjell, og dette viser at området var nediset i en periode i slutten av prekambrisk
tid. Størkningsbergartene som kan knyttes til riftfasen består for en stor del av
ganger og dypbergarter. De største massene av dypbergarter som kan knyttes til
riftfasen er de store gabbro og ultramafiske bergarter som forekommer på fastlandet
og på øyene i Nord-Troms og Vest-Finnmark mellom Kvænangen og Hammerfest.
De fleste bergartene tilhørende første stadium av den kaledonske Wilsonsyklus i Skandinavia finnes nå oppstablet i skyvedekker i den nederste delene av
pakken med skyvedekker som i dag danner restene av Kaledonidene i Skandinavia
(se fig. 3.9). Det er usikkert hvor i verden en finner restene av det kontinentale motstykket til den kaledonske siden av Baltika når riftingen skjedde. Mange rekonstruksjoner viser Øst-Grønland som motstykket. I mangel av et bedre forslag er dette
også vist her i figur 3.4. Der er imidlertid en rekke observasjoner som taler imot en
slik rekonstruksjon, spesielt er ulikhetene i de sedimentære lagrekkene som finnes
fra det aktuelle tidsrom på Grønland og i Skandinavia store.
3.3.2 Stadium 2 og 3, Drift- og lukkningsfasene
Driftfasen av Baltika kan man grovt sett si varte fra begynnelsen av Kambrium
for ca 545 millioner år siden til siste del av Silur-tiden for ca 425 millioner år siden.
I løpet av dette tidsrom på ca 120 millioner år, ble store havområder dannet og
lukket rundt Baltika. I løpet av det samme tidsrommet foretok Baltika en reise fra
kjølig til varmt klima, fra høye sydlige breddegrader til en posisjon nær ekvator. Peri53

odevis gikk reisen med hastigheter på rundt 10 cm per år, og med rotasjoner på
opptil 2-3 grader per mill år! Samtidig med den raske driftfasen ble havbunnslitosfæren utenfor den kaledonske marginen av Baltika ødelagt i store subduksjonssoner. Subduksjonen førte til slutt til en total lukking av havet mellom Baltika/Avalonia
og Laurentia. Restene av vulkanske øybuer og havbunnslitosfære som unnslapp
total ødeleggelse i subduksjonssonene finnes idag innene skyvedekkene i Norge.
Det er i disse bergartene at de fleste kobber- og svovelkis-gruvene finnes som tidligere var så viktige for økonomien i Norge.
Allerede i slutten av kambrisk tid (fig. 3.7) finner man indikasjoner på at deler
av den kaldonske kontinental-marginen av Baltika ble påvirket av deformasjon og
metamorfose ved tildels svært høye trykk. Noen av disse bergartene, kjent som
eklogitter, finnes i dag innen skyvedekkene i grensestrøkene mellom Nordland og
Sverige og i Troms. Inne på Baltika skjedde det relativt lite i tidlige deler av drift stadiet. Sedimenter akkumulerte sakte i et stagnerende grunthavsområde uten vesentlig påvirkning av store hendelser. Langs den kaledonske kontinental-marginen av
Baltika er der imidlertid mye som tyder på at man mot slutten av Kambrium og videre
inn i Ordovisium (505-485 millioner år siden) hadde mindre kollisjoner mellom kontinental- marginen og øybuer og havbunnskorpe som var dannet ute i havområdene.
Denne fasen med deformasjon kan ha hatt sammenheng med at Baltika i en periode
kom i ganske nær kontakt med Sibir (se fig. 3.8).
Det viktigste signal om at Stadium 3, lukningsfasen av Iapetus-havet utenfor
den kaldonske kontinental-marginen av Baltika for alvor kom igang i Ordovisium, er
imidlertid at der ble dannet en rekke ofiolitt/øybue-komplekser ved subduksjon ute
i havet (fig. 3.7 & 3.8). Restene som kan fortelle oss om historien i havet fra dette
tidsrom finnes innenfor skyvedekkene i den øvre delen av dekke-pakken som nå
danner restene av Kaledonidene i Skandinavia (fig. 3.9).
3.3.3 Stadium 4, kollisjonsfasen
Etter at Baltika og Avalonia nærmet seg i en "myk" kollisjon uten vesentlig
deformasjon mot slutten av Ordovisium (fig. 3.8), beveget de to seg som en enhet
med en minimumshastighet på 8 til 12 cm i året til de kolliderte med Laurentia. Helt
til Oslo-området og videre inn i Sverige finner man askelag som er rester av de store
vulkanutbruddene som fant sted i øybuene som ble dannet mot slutten av lukningen
av Iapetus-havet. Disse askeavsetningene har drevet hundrevis av kilometer fra vulkanene som i avstand må ha ligget langt vest for nåtidens kystlinje.
De siste bevarte restene av havbunnslitosfæren er av tidlig-silurisk alder,
dannet for ca 430 til 440 millioner år siden. Kort etter denne tid må man anta at
kontinental kollisjon mellom Baltika/Avalonia og Laurentia var etablert. De yngste
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kjente fossilene av marin opprinnelse i kollisjonssonen kan dateres til i midten av Silur
for ca 425 millioner år siden. De sedimentene som man finner disse i, ble kort etter
sin dannelse deformert og metamorfosert. Forut for den endelige kollisjonen hadde
altså hele det store havområde kjent som Iapetus-havet (se fig. 3.7 & 3.8) lukket
seg. Helt frem til mot slutten av Ordovisium hadde Iapetus-havet vært stort nok til
å skape markerte forskjeller mellom ulike arter av datidens dyreliv; en fauna tilpasset
kaldt til temperert klima i Baltika og et varmere, mer ekvatorialt klima i Laurentia.
Denne fauna-forskjellen ble visket ut ettersom havområdet mellom Baltika og Laurentia ble mindre og mindre.
"Front-mot-front" kollisjonen mellom Baltika og Laurentia vedvarte fra midten
av Silur-tiden og inn i Devon. Ettersom subduksjonen, arvet fra lukkingen av
Iapetus-havet, gikk fra Baltika inn under Laurentia, ble store deler av Baltika i løpet
av kollisjonen dradd ned under Laurentia og nådde store dyp med ekstreme trykk.
Opptreden av spesielle bergarter som eklogitt vitner om dette. Lokalt inneholder
eklogittene sjeldne mineraler som for eksempel koesitt som viser at deler av kontinentalskorpen i Baltika ble dradd ned til ekstreme dyp på mer enn 100 kilometer
under overflaten. Koesitt er et mineral med sammensetning som kvarts (SiO2), der
atomene i krystallgitteret sitter tettere sammenpakket for å tilpasses store trykk.
Koesitt finnes ellers i naturen i bergarter som har vært utsatt for ekstremt høye trykk
i forbindelse med meteoritt-nedslag. Der er også funnet spor av mikro-diamanter
som også trenger ekstremt høye trykk for å bli dannet i bergarter fra Møre.
Under kollisjonen ble skyvedekker som i flere tilfeller var flere tusen kvadratkilometer i utbredelse, skjøvet inn og stablet opp over Baltika. Innskyvningen ble
effektivisert ved at der var en såle av myke skifer som opprinnelig var leire avsatt i det
grunne havet som dekket store deler av Baltika. Foldning, innskyvning og oppstabling av bergarter i skyvedekker gjorde at det etterhvert bygget seg opp en mektig
fjellkjede over grunnfjellet i Baltika. Kollisjonen var så intens at også deler av grunnfjellet ble stablet opp i kollisjonssonen. Rester av disse flakene med grunnfjellsbergarter danner i dag de høyeste fjelltoppene i Jotunheimen i det vi kaller for Jotundekket.
3.3.4 Etter dannelsen av Kaledonidene
I de første 10 til 20 millioner år av Devon-tiden var fjellkjeden i Skandinavia
på sitt mest imponerende: ca 2000 kilometer lang og flere hundre kilometer bred.
Høyden vet man ikke eksakt, men ettersom vi vet at jordskorpen var ekstremt tykk
under kollisjonen, er det liten tvil om at fjellkjeden var like imponerende i høyde som
nåtidens fjell i Himalaya. Hevningen av fjellene og oppbygningen av en tykk skorpe
under fjellkjeden resulterte i at det allerede tidlig i Devon skjedde en overgang fra
dannelse av strukturer karakteristisk for skorpe-fortykning til skorpe-ekstensjon i den
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sentrale delen av fjellkjeden. Det er sannsynlig at man i dette området hadde
ekstensjon samtidig med at skyvning og foldning av bergartene langs kanten av fjellkjeden fortsatte enda noen tid (se fig. 3.6).
Strekningen av den fortykkede skorpen sentralt i fjellkjeden ga seg også
uttrykk på datidens overflate. Store forkastninger som kom til overflaten skapte daler
og trau i fjell-landskapet. Disse ble raskt fylt med gigantiske rasavsetninger og etterhvert med store elveavsetninger dominert av sand og grus. Restene av disse sedimentene, enkelte steder med sparsomt med fossiler av planter og fisk finnes nå
som devonske sandstein og konglomerat-avsetninger. Mest vanlig er disse avsetningene i kyststrøkene mellom Sognefjorden og Nordfjord, men de finnes også
langs kysten av Nordmøre, ved Ørlandet og i et lite område i nærheten av Røros.
Etter dannelsen av Kaledonidene i Skandinavia, Storbritannia og ØstGrønland, fortsatte fjellkjeder å bli dannet ved en videre utvikling av Appalakkene
i Canada og USA, dannelse av Herzynidene i Sentral- og Mellom-Europa, og Uralfjellene i kollisjon mellom Sibir og Euro-Amerika. Mot slutten av Jordens oldtid i
Perm-tiden var Jordens kontinentale landmasser igjen samlet i et superkontinent,
Pangea (fig. 3.5). Med unntak av kortere perioder med foldning mot slutten av
Devon har jordskorpebevegelser i den nordatlantiske regionen vært dominert av
skorpe-strekning. Strekningen kulminerte med rifting og dannelse av et nytt verdenshav, Nord-Atlanteren i Tertiær-tiden. I nåtid er vi altså kommet til Stadium 2 i en ny
Wilson-syklus som vi enda ikke aner slutten av. Mest sannsynlig vil det nåværende
Atlanterhavet lukkes, og en ny fjellkjede bli dannet en gang i fremtiden.
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Kapittel

4

Krystaller og krystallvekst
Bjørn Jamtveit
4.1 INNLEDNING
Menneskene har til alle tider vært fascinert av krystaller. Slepne og uslepne
krystaller av ulike slag har vært brukt til smykker og andre dekorasjoner. Krystaller
blir fremdeles av mange tillagt mer eller mindre mystiske egenskaper og krystallers
påståtte helbredende egenskaper har gjort salg av krystaller til en betydelig industri.
Fascinasjonen for krystaller henger utvilsomt sammen med deres enkle og regelmessige geometri i tilegg til at de ofte har vakre farger, kan være gjennomsiktige og
ha høy lysbrytningsevne. I naturens vanligvis kaotiske kompleksitet fremstår krystallene med en renhet og regelmessighet hvis opphav man godt kan forstå har avkrevd
andre forklaringsmodeller enn de rent rasjonelle.
Krystaller finnes imidlertid ikke bare i naturen, de lages også kunstig for en
rekke ulike industrielle formål. Enkeltkrystaller av metalloksyder brukes i lasere og til
optisk-elektroniske anvendelser slik som optisk datalagring og databehandling og
optisk kommunikasjon. Kaliumniobat (KNbO3) krystaller er for eksempel et svært
effektivt materiale for produksjon av blått laserlys for anvendelser i høyoppløsnings
videodisker og til laserkirurgisk utstyr. Blymolybdatkrystaller (PbMoO4 - som naturlig
mineral kalt wulfenitt) er mye brukt for å reflektere lys i laserprintere og laserbaserte
telefaks-maskiner. Vitenskapen om krystallene berører derfor en rekke naturvitenskapelige fagområder inkludert: geo-fag, fysikk og kjemi. Selv i mange biologiske
systemer er krystaller og krystallvekst viktig.
Naturlige krystaller (fig. 4.1) er mineralkorn omgitt av regelmessige og ofte
glatte flater, hvis form, orientering og størrelse er bestemt av bindingene mellom de
ulike atomer, ioner eller molekyler som inngår i mineralet, samt av krystallens omgivelser under krystallveksten. De varierer i størrelse fra å være mindre enn støvkorn til

Fig. 4.1
a) Naturlig diamantkrystall. Den
ideelle krystallformen for diamant er
et oktaeder (et polyeder med åtte
like, trekantede, flater).
b) Bergkrystaller fra
Hardangervidda. Legg merke til
stripene på de lange prismeflatene.
De små mørke krystallene er
anatas, et titandioksid.
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å være flere meter lange. Noen vokser svært sakte og blir til i løpet av flere millioner
år, andre kan dannes i løpet av en dag eller enda kortere tid. Noen blir til ved lav
temperatur, som for eksempel snøkrystallene, mens andre dannes ved mange
hundre eller endog over tusen grader og ved svært høye trykk. Det siste er tilfelle
med noen av de mest verdifulle av alle krystaller, diamantene (fig. 4.1a), som i
naturen kun vokser ved trykk høyere enn drøyt tredve tusen atmosfærer. Slike trykk
finnes normalt ikke i jordskorpen, som vanligvis ikke er tykkere enn 40-50 kilometer
og vi må ned i Jordas mantel ved ca 100 kilometers dyp eller mer for å komme ned
i diamantens ‘stabilitetsfelt’.
De mest kjente av de naturlig vokste krystaller er bergkrystallene (fig. 4.1b),
som er krystaller av mineralet kvarts. De ofte glassklare sekskantede bergkrystallprismene med sin karakteristiske pyramideformede topp finnes vanligvis på sprekker
eller i hulrom (‘druser’) i fjellet. Bergkrystallene har da vokst fra en vannrik væske
med oppløst silisiumdioksid (SiO2) eller ‘kiselsyre’. Bergkrystallen felles ut omtrent
som saltkrystaller felles ut i dammer med sjøvann. Når sjøvannet fordamper, øker
saltinnholdet helt til vannet blir ‘mettet’ på salt. Vann og andre væsker i bergarter er
ofte mettet med hensyn på mange ulike mineraler og inneholder en hel rekke oppløste grunnstoffer. Dersom vann fra porerom eller sprekker nede i jordskorpen får
strømme opp mot jordoverflaten vil temperaturen i vannet synke, det samme vil trykket. Dette kan føre til at vannet blir overmettet på enkelte mineraler, hvilket igjen fører
til at disse mineralene felles ut som korn langs den veien vannet tar opp mot overflaten. Dersom de utfelte korn skal kunne utvikle glatte flater og danne krystaller må
de ha åpne porerom eller sprekker å vokse i (fig. 4.2). Mineralkorn som vokser inn
i et åpent hulrom fylt med vann, vil nesten alltid lage glatte flater og en krystallform.
Dette er fordi denne formen gir kornet minst mulig overflateenergi og naturlige systemer etterstreber generelt en tilstand med lavest mulig energi. Grunnen til at vi
sjelden finner korn med glatte flater (krystaller) i tette bergarter (som består av mange
korn av ulike mineraler) er at det her ikke er det enkelte korns energi som teller mest,
men energien til hele ‘samfunnet’ av korn (bergarten). I slike tilfeller oppnås ofte
minimal energi dersom kornene pakkes på en slik måte at arealet av alle korngren-

Fig. 4.2
a) Bergkrystaller vokst i et hulrom i
fjellet (druserom). Her har kvartsen
fått ‘armslag’ nok til å lage krystaller.
Slike krystaller vil man ikke finne i
den omkringliggende bergart, selv
om denne også er rik i kvarts, fordi
denne mangler hulrom å vokse i.
b) Mikroskop foto av granatkrystaller
(andraditt) fra Oslofeltet. Disse har
vokst langs veggene av en åpen
sprekk i en skifer og kunne således
utvikle større krystallflater. Sprekken
er senere fylt med kvarts. Legg
merke til stipene i granatkrystallene
som gjenspeiler variasjon i kjemisk
sammensetning fra kjerne til rand i
krystallene. Dette kan skyldes
endringer i kjemisk miljø forårsaket
av at varme løsninger strømmet
gjennom sprekken hvor krystallene
vokste.
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sene er minst mulig. Dette er ofte ikke mulig dersom alle mineralkorn lager sin foretrukne krystallform.
Krystaller kan også felles ut når bergartsmelter - magma - beveger seg fra
Jordens indre og opp mot overflaten, f.eks. på vei mot en vulkan. Når magmaet
avkjøles vil smelten bli overmettet på ett eller flere mineraler på samme måte som
vann kan bli overmettet på salt. Dersom dette skjer før bergartssmelten eventuelt
renner ut av en vulkan som lava, vil lavaen inneholde større eller mindre krystaller av
de mineraler som krystalliserte på magmaet’s vei mot overflaten. Geologene kaller
ofte slike krystaller i en lava for ‘fenokrystaller’. Lavabergarter med fenokrystaller er
vanlige flere steder i Norge, blant annet er rombeporfyrene som finnes flere steder
i Oslo-området fulle av fenokrystaller av mineralet feltspat (fig. 4.3).
Fig. 4.3
Fenokrystaller av feltspat i en
rombeporfyrlava fra Oslofeltet.
Slike lavaer er vanlige i Vestmarka
(mellom Asker/Bærum og
Tyrifjorden) og i Vestfold.

I det følgende skal vi se nærmere på hvordan krystaller vokser og hva som
bestemmer hvilken form krystallene får. Til slutt skal vi komme inn på hvordan variasjoner i enkeltkrystallers kjemiske sammensetning kan gi oss verdifull informasjon om
de geologiske prosesser som i sin tid førte til krystallveksten.
4.2 KRYSTALLVEKST
Krystallvekst er en tretrinnsprosess (fig. 4.4). For at en krystall skal kunne
vokse må kjemiske bestanddeler fra omkringliggende væske eller smelte transporteres til krystalloverflaten (trinn 1), så må de ulike kjemiske bestanddeler slå seg
sammen til ‘byggestener’ som passer inn i krystallen (trinn 2), og disse byggestenene må festes til krystalloverflaten og bli en del av krystallen (trinn 3). Hvor fort
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krystallen vokser vil bestemmes av den tregeste av alle disse ‘serie-koblede’ prosessene. Etter hvert som krystallen vokser seg større og større og trenger mer og mer
‘næring’ vil transportleddet i krystallvekstprosessen bli viktigere og viktigere og gå
tregere og tregere fordi de nærmeste omgivelser blir utarmet i de kjemiske bestanddelene som inngår i krystallen og transportavstanden derfor blir lengre og lengre.
Hvordan byggestenene dannet i trinn 2 blir en del av krystallen (trinn 3)
avhenger av styrken på de kjemiske bindingene i krystallen. De fleste mineraler har
sterke ioniske eller kovalente bindinger og krystallene hos disse vokser lag-for-lag
omtrent som en løk (fig. 4.5) og har nesten helt glatte flater, selv på mikroskopisk
skala, under hele krystallvekstprosessen. De eneste ujevnhetene er knyttet til trinn
langs kantene av lagene som sprer seg på overflaten. Det er langs disse trinnene
Fig. 4.4
Krystallvekst er en
tretrinnsprosess som inkluderer
transport av ulike kjemiske
bestandeler (ioner, molekyler eller
atomer) av ulike slag til
krystalloverflaten hvor de ved ulike
kjemiske reaksjoner slår seg
sammen til en byggesten som
passer inn i krystallen. I det siste
trinnet plasseres den nye
‘puslespillbiten’ inn i krystallen og
krystallen vokser.

krystallveksten pågår ved at byggestener dannet ved kjemiske reaksjoner nær eller
på mineraloverflaten binder seg fast til slike trinn og blir en ny del av krystallen. Denne
prosessen kan i dag simuleres ved hjelp av datamaskiner og en kan følge med på
dataskjermen hvordan overflaten endres og krystallen vokser etterhvert som slike
trinn beveger seg på krystalloverflaten. Dersom slike trinn er knyttet til feil i krystallstrukturen som vist i Figur 4.5, vil krystalloverflaten ofte få en spiralformet overflate
(fig. 4.6). Slike overflater kan noen ganger sees med det blotte øye, men ofte kreves
det spesielle mikroskoper for å se deltaljerte strukturer på overflatene. Med moderne
teknikker er det i dag mulig å se på mineraloverflater med en oppløsning som gjør
oss i stand til å se de enkelte byggesteiner som inngår i krystallen, selv om de ofte
ikke er større enn en milliontedels millimeter (1 nanometer). Slik kan teoretiske
modeller for krystallvekst testes direkte med observasjoner av reelle krystalloverflater.
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Fig. 4.5
Krystallvekst ved
lagspredningsmekanismer kan skje
på to måter. Man kan få dannet
(nukleert) små ‘øyer’ på den flate
krystalloverflaten hvorpå disse brer
seg utover ved at de vokser langs
kantene hvor nye byggesteiner vil
sitte bedre fast enn på den ellers
flate krystallflaten (øverste figur).
Problemet her er å få dannet den
første lille kimen av en øy. For at
dette skal skje må løsningen eller
smelten krystallen vokser fra være
betydelig overmettet eller underkjølt.
Dette er ikke nødvendig dersom
krystallen vokser langs
dislokasjoner (feil i krystallgitteret)
som vist på den nederste figuren.
Her er noe av krystallgitteret rotert i
forhold til resten slik at det oppstår
et trinn på krystalloverflaten som
nye byggesteiner kan binde seg til
uten at en nukleasjonsprosess er
nødvendig. Denne
krystallvekstmekanismen er
dominerende for mineraler med
sterke kjemisk bindinger (slik som
silikatmineralene) når krystallene
vokser sakte fra en svakt overmettet
eller underkjølt løsning/smelte.

Fig. 4.6
a) Computer-modell som viser
hvordan dislokasjonskontrollert
lagvekst fører til dannelse av
vekstspiraler på krystalloverflaten
etterhvert som vekstprosessen
skrider frem fra tidspunkt A til D.

Krystaller av mineraler med svakere bindinger som for eksempel metallbindinger, har gjerne overflater som er ujevne på mikroskopisk skala selv om de ser
noenlunde flate ut med det blotte øye (fig. 4.7). Disse viser sjelden lagvekst og nye
‘byggesteiner’ kan feste seg hvor som helst på krystall overflaten.
I noen tilfeller kan krystallvekst-hastigheten bremses kraftig eller endog
stoppes helt ved å tilsette ørsmå mengder krystallvekst-hemmende kjemiske
bestanddeler i løsningen krystallen vokser fra. Fosfater har ofte en slik effekt på krystallvekst. Dette skyldes at disse stoffene har bestanddeler som ‘kleber’ seg til eller
adsorberes på veksttrinnene på overflaten, slik at de krystalldannende byggesteinene ikke lenger slipper til.
4.3 KRYSTALLFORM
En krystall er et sammenhengende gitter av atomer, ioner eller molekyler
holdt sammen av kjemiske bindinger av varierende styrke. Dette gitteret kan ha ulike
egenskaper i ulike retninger. I noen retninger er de kjemiske bindinger korte og
sterke i andre er de lange og svake. Flatene på en naturlig eller kunstig vokst krystall
er oftest orientert slik at de er parallelle med kjeder av sterke kjemiske bindinger i
krystallgitteret, såkalte periodiske bindingskjeder. Plan som er parallelle med to sett
av slike bindingskjeder kalles F-flater og det er disse flatene som er nesten helt flate
selv på mikroskopisk skala, og vokser ved lagspredningsmekanismer (fig. 4.5).
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Fig. 4.6
b) Naturlig dannede vekstspiraler
på sinkblende (øverst) og diamant
(nederst) fotografert gjennom
elektronmikroskop. Disse spiralene
er mangekanter med rette kanter
parallelle med kantene på
krystallflaten. Denne kantede
formen gir spiralene mindre energi
enn om de var sirkulære og uten
rette kanter.
Fig. 4.7
Computer-modell som viser
forskjellen mellom den
mikroskopiske struktur på mineraler
med sterke og svake bindinger.
Den øverste figuren representerer
en krystallflate med sterke bindinger
hvor flaten vokser med
lagsprednings-mekanismer. Den
nederste figuren viser den ujevne
flaten til en krystall med svakere
bindinger (for eksempel et metall).
I det siste tilfelle vil nye byggesteiner
kunne feste seg hvor som helst på
krystalloverflaten.

Flater som kun er parallelle med ett sett av bindingskjeder blir stripete (S-flater) fordi
de dannes i møtepunktet for plan som genereres på tilstøtende F-flater (fig. 4.8).
Flater som ikke er parallelle med noen sammenhengende bindingskjeder er mikroskopisk ujevne (K-flater, “kinked surfaces” på engelsk).
En K-flate vokser normalt raskere enn en S-flate og en F-flate fordi dens
ujevne overflate gjør at en byggesten setter seg fast nærmest uansett hvor den
lander på flaten i motsetning til på en F-flate hvor byggestener bare innlemmes i krystallen dersom de får festet seg ved trinn på overflaten. Siden en krystall etter en
tids vekst vil være omgitt av de flatene som vokser saktest (hurtigvoksende flater
vokser ‘ut av’ krystallen (fig. 4.9)) vil ofte F-flatene og i noen grad S-flatene, være
de mest fremtredende krystallflater. Ser en nøye på en bergkrystall (fig. 4.1b) vil en
se at de lange prismeflatene har striper normalt på lengderetningen (og er S-flater)
i motsetning til pyramideflatene som er F-flater.
Formen på en krystall (dens morfologi) vil også avhenge av hvor fort krystallen vokser, d.v.s. graden av overmetning eller underkjøling av løsningen/smelten
krystallen vokser fra, samt av krystallens sammensetning og tilstedeværelse av
eventuelle forurensingstoffer. Forurensinger vil for eksempel kunne adsorberes
lettere på ujevne K-flater enn på flate F-flater og kan således hemme veksthastigheten av K-flatene mer enn av F-flatene. Dette vil gjøre de ujevne K-flatene mer
fremtredende i og med at de da ikke vil ha samme mulighet for å vokse ut av kry62

Fig. 4.8
Modell som viser hvordan stripete
(S-flater) og ujevne (K-flater) dannes
der hvor lag fra henholdsvis to og tre
flate (F-) flater møtes. (A,B og C er
retninger i krystallgitteret). S-flatene
er flate på stor skala, men ser en
nøye etter kan en ofte se at de har
fine striper på liten skala (se
bergkrystallene i fig. 4.1b).

Fig. 4.9
Endringer i krystallform under vekst.
I tilfelle (a) vokser flaten kalt (100)
fortere enn flaten (111). Dette fører
til at (100) ‘vokser ut av’ krystallen
og blir borte. Krystallen blir dermed
omgitt av de flatene som vokser
tregest. I tilfelle (b) vokser (100) og
(111) med relativt lik hastighet og
deres relative størrelse endres lite
under veksten.

stallen. Tilsetter man for eksempel små mengder blysalter under vekst av kaliumklorid (KCl, vegsalt) endres krystallformen fra å være kubisk (terningformet) til å bli
oktaederisk (åttekantet - eller dobbelt-pyramide) fordi veksthastigheten av oktaederflatene senkes mer enn veksthastigheten av kubeflatene ved tilsetning av bly. Den
samme morfologiske endring kan også oppnåes ved å la kaliumkloridkrystallene
vokse raskt fra en kraftig overmettet løsning (fig. 4.10).
Mange naturlige mineraler opptrer med en hel rekke ulike krystallformer,
avhengig av vekstbetingelsene. Kalkspat er eksempel på et mineral som kan opptre
med flere titalls ulike krystallformer.
Dersom krystaller vokser fra svært overmettede løsninger, eller fra kraftig
underkjølte smelter, vil krystallveksthastigheten være høy. I slike tilfeller kan det skje
at krystallen ikke klarer å beholde glatte flater under veksten. En vil da ofte se at hjørnene på krystallen vokser raskere en krystallflatenes mest sentrale deler. Dette fordi
hjørnene stikker ut i den delen av løsningen eller smelten som er mest overmettet
eller underkjølt. Denne prosessen vil til slutt kunne ende med at det dannes forgrenede mønstre (dendritter) som vi for eksempel ser i snøkrystallene (fig. 4.11). Slike
krystaller har større overflate per masse enn krystaller med flate flater og geometrisk
enkle former og dette gir dem høyere energi per masse. Slike dendrittiske mønstre
er vanlig i naturen, men fordi slike former representerer høy-energi tilstander dannes
de kun i systemer hvor vekstprosessene er relativt raske slik at systemet ikke får tid
på seg til å danne enklere former med lavere energi. Studiet av mønsterdannelse
i geologiske og andre systemer har i de senere år vært kraftig fokusert på nettopp
vekst av dendrittiske former.
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Fig. 4.10
Effekten av bly (Pb) forurensing og
grad av underkjøling (∆T) på vekst
av KCl. Når Pb-mengden øker og/
eller graden av underkjøling øker
endres krystallens morfologi fra å
være kubisk til å være
oktaederformet. Dette skyldes at
veksthastigheten på
oktaederflatene senkes relativt til
veksthastigheten av kubeflatene
med økende Pb-innhold og
underkjøling.

4.4 KRYSTALLERS SAMMENSETNING
Dersom omgivelsene (d.v.s. trykk-temperatur forhold, kjemisk miljø o.s.v.)
endrer seg under veksten av en krystall vil sammensetningen av krystallen kunne
variere under vekstprosessen. Krystaller som har varierende kjemisk sammensetning kalles sonerte. Sonerte krystaller kan derfor i noen tilfeller gi viktig informasjon
om endringen i sine omgivelser under vekstprosessen, på samme måte som årringer i en trestamme reflekterer endringer i vekstbetingelsene under veksten av et
tre. Krystaller som har vokst sakte kan således ha et ‘minne’ om prosesser som har
foregått over millioner av år. Med moderne analysemetoder har en i noen tilfeller
kunnet bestemme alderen på de ulike deler av en og samme krystall. I noen tilfeller
har det vist seg at krystallkjernen vokste i flere millioner år, ja i noen tilfeller flere
hundre millioner år, før randen av krystallen. Dette betyr selvsagt ikke at krystaller
vokste kontinuerlig i flere hundre millioner år. Dersom aldersforskjellen mellom kjerne
og rand av en krystall er så stor, reflekterer det gjerne at randen representerer en ny
generasjon av krystallen som vokste over en mye eldre generasjon dannet ved en
helt annen geologisk hendelse. De aller eldste daterbare bitene av jordskorpen har
en funnet som ur-gamle kjerner i krystaller av mineralet zirkon. De eldste er bestemt
til å være i overkant av 4,0 milliarder år gamle og er bare noen hundre millioner år
yngre en tidspunktet for vårt solsystems dannelse for ca 4,6 milliarder år siden
(bestemt ved å datere mineralkorn fra meteoritter).
Kjemisk sonering av krystaller er et svært viktig redskap for å forstå de prosesser som skjer ved fjellkjededannelse. Fjellkjededannelse, eller orogenese, finner
sted når de platene som utgjør jordens ‘skall’ (litosfæren) kolliderer. Under denne
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Fig. 4.11
Eksempel på dannelse av
forgrenede krystaller ved rask
krystallvekst av is (snø). I figur (a) ser
en at hjørnene på krystallen vokser
fortere enn de sentrale delene av
krystalloverflaten. I (b) har hjørnene
‘stukket av’ fra resten av krystallen
og danner egne mindre krystaller
knyttet til en større sentral sekskant.
I (c) har hele krystallen utviklet seg
videre ved at hjørner stadig stikker
fra resten og vi får en forgrenet
struktur. Fremdeles er krystallen
sekskantet og den opprettholder
stadig flate krystallflater lokalt i et
siste forsøk på å minimalisere sin
overflateenergi. I (d) derimot har
krystallveksten vært så raskt at ingen
flater har fått tid til å dannes, bare
den sekstallige symmetrien minner
oss om strukturen i krystallgitteret.
Dette er en vanlig form på naturlige
snøkrystaller.

prosessen skyves store bergartsmasser ned i dypet hvor de utsettes for høyere
trykk og i tillegg varmes opp. Krystaller som er vokst under en slik prosess vil kunne
ha et minne om kontinuerlige endringer i trykk og temperaturbetingelser under deres
veksthistorie. De kan bl.a. fortelle oss noe om hvilken temperatur det var ved hvilke
dyp i jordskorpen. Ved å kombinere slik informasjon med aldersdateringersmetoder
vil en kunne danne seg et bilde av hvordan trykk og temperaturforhold endret seg
med tid i den bergarten krystallene vokste og en kan dermed være i stand til å følge
med på viktige prosesser under en fjellkjedes dannelse. Studier av krystaller av
mineralet granat har vært spesielt sentrale i denne sammenheng.
De fleste krystaller har relativt enkel kjemisk sonering, ofte med en kontinuerlig økning eller senkning av mengden av ulike kjemiske komponenter fra kjerne mot
rand av krystallen. Enkelte krystaller viser imidlertid kraftige fluktuasjoner i sammensetning under krystallveksten. Sammensetningen på krystallene kan svinge kraftig
under krystallveksten, noen ganger nærmest med periodiske fluktuasjoner, men
oftest på en svært uryddig og usystematisk måte (fig. 4.12). Dette kalles oscillerende sonering og har vært gjenstand for mange studier i de siste par tiår. Krystaller
med oscillerende sonering dannes gjerne i såkalte ‘åpne systemer’, d.v.s. systemer
hvor kjemiske bestanddeler tilføres eller transporteres bort over tid, for eksempel ved
at krystallen vokser i en sprekk hvor vann eller andre væsker med ulike oppløste
bestanddeler passerer forbi og løser opp eller feller ut mineraler (se fig. 4.2b). I slike
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Fig. 4.12
Oscillerende sonering i andraditt-rik
granat. Kraftig varierende
sammensetning gjenspeiles i lyse
og mørke lag. Dette er et
elektronmikroskop-bilde av en
krystall som er et par millimeter stor.
De lyse lagene er jern-rike og de
mørke er jern-fattige og aluminiumrike. Denne krystallen tilsvarer
krystallene vist i fig. 4.2b, og har
vokst i en bergart med varierende
strøm av varme salt-rike
vannløsninger og dermed
varierende kjemisk miljø. Den
største krystallen er ca 1 mm i
diameter.

systemer kan krystallveksthastigheten enkelte ganger bli svært høy, særlig i hydrotermale områder hvor varme og ofte salte løsninger strømmer fra dypet mot overflaten
med høy hastighet. Slike væskestrømninger kan en noen ganger se på jordoverflaten som geysirs eller varme kilder. Dersom krystallene vokser svært fort kan de
noen ganger lage oscillerende sonering uten at det skjer nevneverdige endringer
i deres omgivelser. De lager altså et soneringsmønster selv. Slike ‘selv-organiserte’
mønstre sier lite om hva som skjer i krystallens stor-skala geologiske omgivelser
under vekst, men reflekterer de lokale (småskala) reaksjons og transport- prosesser
som skjer nær mineraloverflaten under vekstprosessen. Som nevnt ovenfor kan
også høye veksthastigheter føre til at krystallene ikke lenger klarer å holde på sin
enkle geometriske form, men lager mer komplekse og noen ganger forgrenede
former - dendritter. Både oscillerende sonering og vekst av forgrenede eller dendrittiske krystaller er eksempel på geologiske mønstre som er svært komplekse sammenlignet med de perfekte krystallers enkle geometri, og det er først i de senere år
at naturvitenskapen har utviklet verktøy som muliggjør en kvantitativ beskrivelse av
slike komplekse mønstre. Dermed har man også kommet nærmere en forståelse av
hvordan slike mønstre dannes. Og på samme måte som kunnskap om krystallenes
oppbygging og dannelse ble utviklet i tverrfaglig samarbeid mellom forskere med
bakgrunn fra fagområdene mineralogi, fysikk og kjemi, er det i dag de tverrfaglige
prosjekter som synes å komme lengst i å forstå komplekse former og mønsterdannelse i naturen.
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Kapittel

5

Litt om Oslofeltets geologi
Nils Spjeldnæs
5.1 INNLEDNING
Selv om Oslofeltet (fig.1) ikke dekker et stort område, spiller det en stor rolle
i Norges geologi, og for den politisk-økonomiske utvikling. Her har vi eksempler på
en mengde forskjellige geologiske fenomener og bergarter - det er knapt noe universitet i verden som har så mange ting å vise sine geologi-studenter som Oslo,
innen gangavstand, eller i alle fall med nære offentlige kommunikasjoner.
Økonomisk har det også spilt en rolle - den første kjente bergverksdriften
var her, og både Kongsberg, med sølvgruvene, og jernverkene var sentrale for industri, handel og utviklingen i alminnelighet. Eidsvoldsbygningen, med minnene fra
1814, var dengang hovedbygningen på et aktivt jernverk, og sølvet fra Kongsberg
var støttepillaren for både Norges og Danmarks økonomi i århundreder.
Steinindustrien er også viktig; middelalderbygninger i Oslo ble bygget av
ortocerkalk, en lys brungul kalkstein med fossiler av trilobitter og blekkspruter ("ortocerer"). Driften på denne kalken var den første steinindustrien i landet. Grunnen til
at den ble brukt var nok at den likner mye på den kalken fra Jura-tiden fra Normandie, som ble brukt til kirke- og andre bygninger både der og i Syd-England. De som
bygget de første steinkirkene i Norge kom jo derfra. Ortocerkalken er lett å bryte
i passende blokker, og har den store fordel at den ikke ødelegges av alunskiferen,
som ellers er et alvorlig problem. Derfor ble den brukt ikke bare i middelalderen,
bl.a. i Akershus, men som grunnmur i Oslo helt opp til dette århundre.
Et av våre viktigste eksportprodukter fra bergindustrien idag, larvikitt, er en
av de typiske bergartene for Oslofeltet. Den finner vi som gravsteiner og som ornamentstein på banker og liknende over hele verden. I Odd Nilsens artikkel er det
redegjort mer for dette.
Det er skrevet metervis med vitenskapelige og populære arbeider om
Oslo-feltet, og her blir det bare anledning til å gi en kort oversikt, og noen får glimt av
det vi vet.
Oslo-feltet er røttene av en gammel "søkkegrop", et langaktig område av
jordskorpen som har sunket ned langs mer eller mindre parallelle forkastninger. De
bergartene vi finner var tidligere utbredt over et stort område på begge sider, men er
fjernet for lenge siden ved erosjon, og bare bevart i Oslo-feltet. Ser vi Oslo-feltet
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ovenfra (som på fig.1 fra satellitt) ser man både grensen for feltet, og hovedstrukturene tydelig. En grei måte å få et litt nærmere overblikk, er å gå opp på at av fjellene,
og se seg omkring. Holmenkollen, Kolsås og Grefenskollen er gode steder i nærheten av Oslo, men det finnes gode utsiktsfjell nesten over hele feltet. Det finnes
også mange gode geologiske kart, både eldre og nyere, de fleste utgitt av Norges
Geologiske Undersøkelse. Det finnes også flere greie geologiske turbeskrivelser, så
det er ikke vanskelig å ta seg frem til mange spennende lokaliteter, hvis man vil.
Når vi står på Kolsås, og ser sydover, over Oslofjorden (se fig.1), merker vi
det flate området på Nesodden og Ekeberg. Det er av toppen av grunnfjellet, som
ble slitt ned for mer enn 500 millioner år siden. Under istiden har det blitt modellert
ut noen daler og hauger, men dette nokså jevne platået strekker seg østover helt til
Østersjøen. Langs vestsiden av både Ekeberg og Nesodden ser vi en jevnt bratt
skråning. Det er forkastningene - jordskjelvsprekkene, hvor de øyene som ligger
i fjorden har sunket ned, ofte mer enn 1000 meter. Øyene består av skifer og kalkstein som er foldet, og siden kalken er hardest, står den frem som rygger, mens den
bløtere skiferen danner dalene. Derfor får vi et mønster av rygger som går fra sydvest til nordøst, med daler og sund mellom, både på øyene, og inne på lavlandet
i Oslo, Bærum og deler av Asker. Skaugumsåsen, som vi ser til høyre (vestover)
likner på Kolsås, med en bratt forkant, og den flate toppen som skråner svakt nordover. Det er lavaplatåer, hvor den ene lavatrømmen etter den andre rant ut, så den
nå danner en plate som er over 1500 m tykk.
Ser vi litt til venstre, ser vi Ullernåsen, som kan se ut som en vulkan. I virkeligheten er det tilførselsrøret til en vulkan. Fordi de vulkanske bergartene er harde,
og ennå mer fordi skifrene omkring har blitt varmet opp og herdet, står åsen opp
over lavlandet. Holmenkollen og Grefsenåsen i øst, og kollene i Asker og Røyken er
mer runde og jevne. Det er de smeltebergartene som stivnet flere hundrede meter
under overflaten. Mesteparten av Nordmarka består av slike bergarter, noe en ser
på landskapsformene, mens landskapet i Vestmarka og Krokskogen viser at her har
vi lavaplatået.
Hvis vi ser etter en nåtidig parallell til Oslo-feltet, er det de store riftdalene
i Øst-Afrika. Der finner vi også vulkaner med omtrent samme slags lavaer som
i Oslofeltet. Når vi ser på Oslofeltets historie, er det noen perioder hvor det hender
mye, og det dannes og omdannes bergarter som vi kan se og studere for å finne ut
hva som hendte. Mellom disse periodene er det lange tidsrom hvor det bare har
vært forvitring og erosjon, og det ikke ble dannet noen bergarter eller annet som
kunne gi oss en forklaring på hvordan forholdene var. Bare i sjeldne tilfeller kan vi få
noen indirekte spor som kaster lys over forholdene.

69

5.2 UNDERLAGET
"Bunnen" av Oslofeltet, grunnfjellet, er rester av gamle fjellkjeder, dannet for
1200 til ca 850 mill år siden. Det vi nå ser er bergarter som ble dannet på mange
kilometers dybde i jordskorpen, kraftig medtatt av høyt trykk og temperatur. Noe er
smeltet opp til granitter (som Iddefjordsgranitten, som dekker store deler av sydlige
Østfold, og som brukes som bygningsstein, og til skulpturer bl.a. i Vigelandsparken),
og andre kan vi kjenne igjen på den kjemiske sammensetningen, og se at det en
gang var leirskifer eller mørke, basaltiske lavaer. Det er en lang og innviklet historie
bak disse bergartene. De ble slitt ned til en nesten helt plan slette, og først for
ca 550 mill år side trengte havet inn over området.
Hovedretningene i underlaget - både sprekker, og grenser mellom de ulike
bergartstypene - går mest nord-syd, og denne retningen har påvirket alle senere
bevegelser i Oslofeltet. Langs disse nord-syd-linjene var det bevegelser allerede
i grunnfjellstiden, og de har fortsatt helt opp til våre dager.
Allerede på denne tiden ser det ut til at det har vært noe spesielt med jordskorpen dypt under Oslofeltet som har påvirket alt det vi senere finner der. Vi vet
ikke sikkert hva det har vært, og heller ikke om det var helt det samme hele tiden.
En enkel - kanskje for enkel - forklaring er at den øverste, stive delen av jordskorpen
var tynnere under Oslofeltet enn på sidene, så vi fikk en bule oppover av den undre,
tyngre og varmere delen, eller av mantelen, under selve jordskorpen. Dette kan ha
ført til at Oslofeltet oppførte seg annerledes enn resten av Skandinavia.
Det vi vet sikkert er at idag er tyngdekraften sterkere i Oslofeltet enn omkring.
Det er ikke store avvik, det er snakk om tusendels prosent, men det viser i alle fall at
det fremdeles ligger noe tyngre bergarter dypt under Oslofeltet.
5.3 FJELLKJEDE OG TRILOBITTER
Når vi går langs Akershusstranden i Oslo, kan vi se et rustent, drøyt metertykt lag som skråner nordover. Det er en grusbergart, et konglomerat, som er
strandavsetningen fra dengang havet trengte inn over det flate grunnfjellslandet, for
omkring 550 millioner år siden. Over laget ligger det svart alunskifer, men her er det
mye vulkanske bergarter også, som gjør forholdene litt kompliserte. Akershus er
også et fint sted for å se på Oslofelt-bergarter, for murene er bygget av mange forskjellige typer. Den eldste delen er laget av ortocerkalk, men i de nyere finner en
mange andre også. Da havet trengte inn over det nedslitte underlaget var landet
naturligvis ikke flatt som en bordplate. Noen steder har harde bergarter stukket litt
opp, og det var noen sprekker som gjorde at noen områder lå litt høyere enn andre.
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Sprekkene fulgte det vanlige mønsteret vi ser senere også, men høydeforskjellene
var ikke store, noen få kanskje opp til 10-15 meter. I lang tid, fra nesten 550 til for
420 millioner år siden ble det avsatt havsedimenter - leire, kalk og sand - over Oslofeltet. Bare noen få steder i slutten på denne tiden, var det av og til noe som stakk
opp av havet.
Det som levde i havet var dyr og planter som nå alle er utdødd. De viktigste,
eller i alle fall mest kjente, var trilobittene, men det var også skallbærende blekkspruter, koraller, og skalldyr, som brakiopoder, snegler og muslinger. Plantene var
representert ved en masse alger, både kalkalger og andre. Noen av disse organismene finner vi gode fossiler av, og andre som ikke hadde hardt skjelett som
kunne oppbevares, ser vi bare sporene etter.
Når vi studerer både sedimentene og fossilene, kan vi si ganske mye om
både hvor varmt, og hvor dypt det var, og hvordan bunnforholdene var. Fordi alle
artene er utdødd, kan vi ikke si dette like nøyaktig som om vi hadde hatt nålevende
arter, men en hel del kan vi i alle fall være sikre på.
Nå er disse lagene foldet, oppsprukket, og ofte omdannet ved vulkansk virksomhet, så det er ikke alltid like lett å finne fossiler, eller sammenhengen mellom de
ulike lagene. Hvis vi forsøker å sette alle lagene sammen i en rekkefølge er det noe
som med en gang blir tydelig. For det første ser vi at avsetningen (i meter per million
år) ble raskere med tiden. De tidsperiodene det er snakk om her, kaller vi Kambrium,
Ordovicium og Silur. I Kambrium og den undre delen av Ordovicium - som varte i ca
70 mill år - ble det avsatt omtrent 100 meter sediment, mest mørke skifere med
ortocerkalken på toppen. I resten av Ordovicium - omtrent 30 mill år - ble det avsatt
300 meter skifer og kalk, og i den undre delen av Silur - omtrent 20 mill år - ble det
avsatt 525 meter, mest kalk, med noe skifer og sandstein. I siste del av Silur
- omtrent 10 mill år - ble det avsatt over 2000 m, mest sandstein. Dessuten er det
tydelig at avsetningen ikke gikk jevnt, men "i rykk og napp".
For å forklare det, må vi se på omgivelsene. Oslofeltet lå i denne tiden
i utkanten av det som ble den store kaledonske fjellkjeden. Den strekker seg fra
Spitsbergen, langs Norges vestkyst, og Storbritannia til det østlige Nord-Amerika.
Den ble dannet da Atlanterhavet ble lukket ved at Nord-Europa (den baltiske
platen) kolliderte med den Nord-Amerikanske. Til å begynne med (i Kambrium) var
Atlanterhavet åpent, og kanskje like stort som idag. I Ordovicium begynte lukningen,
og den tynne oseanskorpen som lå mellom kontinentene ble enten "spist opp", og
forsvant eller skjøvet opp på kontinentet. Ved slutten av Ordovicium var kontinentene nesten i kontakt, og i Silur begynte de å gli under hverandre, så tykkelsen av
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kontinentranden ble doblet (60-70 istedenfor 30-35 km). Da steg fjellkjeden opp,
og etterhvert som den steg opp, ble den øverste delen erodert ned, og sedimentene, grus, sand og leire, ble vasket utover med elver. I alt ble et 32 km tykt lag av
bergarter fjernet. Det betyr ikke at fjellene var så høye, de var neppe noen gang
høyere enn Himalaya er nå (8000-9000 meter), men etterhvert som landet steg, ble
det slitt ned.
Det var ikke bare grus og sand som kom ut fra fjellkjeden. Under hevningen,
skle det ut store flak - skyvedekker - som kunne være flere hundrede kilometer
brede og flere kilometer tykke. De gled - geologiske sett - ganske fort utover, og
krøllet sammen - foldet - de bløte sedimentene som lå oppå det solide underlaget.
Fordi disse skyvedekkene var så tykke og tunge, presset de ned underlaget, og
fordi jordskorpen er stiv, presset de den ned, ikke bare rett under selve skyvedekket,
men også området lengre ut, opp til over 100 kilometer utenfor. Den gropen som
ble dannet på denne måten foran dekkene, kalles en forlandsgrøft, og den virket
som en felle for mye av de sedimentene som kom ut ved erosjon, både av selve
fjellkjeden, og spesielt av skyvedekkene.
Når vi får et slikt basseng i en havbunn, og det blir fylt med sedimenter, må vi
huske på at de nydannete sedimentene også vil trykke ned underlaget, slik at det blir
plass til enda mer sediment. Hvis vanndybden øker med 100 meter, kan det på
denne måten bli plass til opp til 300 meter sediment.
Oslo-feltet var på denne tiden en slik forlandsgrøft med retning fra sydvest til
nordøst. Vi kan se at sedimentene kom fra nordvest, og svingte inn mot nordøst,
langs grøften, mot den dypeste enden, den som var nærmest fjellkjeden. Retningen
av forlandsgrøften passer ikke helt med det vi kunne vente, men det kan skyldes at
de gamle nord-syd-retningene har påvirket den, sammen med de spesielle forholdene i den dypere delen av jordskorpen under Oslo-feltet.
I selve fjellkjeden ble de fleste bergartene fjernet ved erosjon, eller kraftig
omdannet, og det kan derfor være vanskelig å se når og på hvilken måte de ble
dannet. I forlandsgrøften derimot finner vi spor av den aktiviteten som foregikk, mye
mindre påvirket av senere begivenheter enn i de sentrale delene av fjellkjeden.
Vi kan si at Oslo-feltet på denne tiden virket som en slags seismograf hvor vi
kan avlese både hva som hendte i fjellkjeden, og når. Nå blir det ikke så vanskelig
å forklare uregelmessighetene i lagene i Oslofeltet. Under platekollisjonen kom
Oslo-feltet stadig nærmere kollisjonsstedet, hvor platene gled over hverandre, og
hevningen og påvirkningen ble stadig sterkere. Det er grunnen til at sedimentasjonene ble raskere og raskere.
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I Kambrium og den første delen av Ordovicium var avsetningen veldig langsom, nesten som i dyphavet idag - selv om havet ikke var dypere enn på kontinentalsokkelen idag - fordi det nesten ikke var noe tilførsel av sedimenter. Senere
i Ordovicium ser vi - i alle fall tre ganger - at det plutselig blir dypere, og vi får en rask
avsetning av materiale som kommer fra fjellkjeden. Etterhvert blir avsetningen langsommere, og vi får stadig mer kalk, som er dannet på stedet. Så kommer neste
"begivenhet" med ny fordypning. Den kjemiske sammensetning av de første avsetningene i en slik sekvens, viser at det kom havbunnskorpe opp på "vår" plate, og det
materialet som ble erodert fra den, kom ned i forlands-grøften. I Silur-tiden ser vi at
sand blir skyllet ut fra fjellkjeden tre ganger. Den første, og minste er en ordentlig,
rød sandstein lengst i nord (i Brumunddal). Lengre syd blir det mer finsand, med
leirskifer, senere bare leirskifer, og lengst syd - ved Oslo - en svart graptolittskifer,
og kalk med koraller i Skien-området, hvor det var grunnere. Det er akkurat hva en
skulle vente, når fjellkjeden heves, eller det kommer et stort skyvedekke ut fra den.
Nærmest kilden finner vi det groveste materialet (grus og sand), og lengre vekk
finere sand, og tilslutt leire, som er lettest, og transporteres lengst. Denne gangen
ser det ut til at sanden kom fra grunnfjellet, eller fra dekker med variert sammensetning.
Neste begivenhet, omtrent midt i Silur-tiden, gir en opp til 1500 m tykk sandstein, Ringerikssandsteinen, og materialet kommer fra et av de største skyvedekkene - Jotundekket. Også her kan vi se at de tilsvarende lagene lengre mot syd
var kalkstein og andre vanlige havavsetninger. I motsetning til den første, der sandsteinen var tydelig avsatt i havet, er denne avsatt i elvemunninger, og de fossilene
vi finner: vertebrater og leddyr, bl.a. en stor sjøskorpion, tydet på at vannet var ferskt
eller brakt, ikke vanlig salt havvann.
I slutten av Silur, kommer den siste av disse sand-enhetene. Den er kjent
fra Holmestrand, Jeløya og Skien-Porsgrunn-området. Materialet i den kommer fra
det øverste, og siste av de store skyvedekkene, som nå bare finnes på Karmøy, og
noen andre steder langs vestlandskysten. Dette dekket må den gang ha gått meget
lengre østover, kanskje helt inn over Oslofeltet. Avsetningene fra denne tiden er
foldet, mest i den nordlige delen, og mindre sydover. Fra en linje litt syd for
Drammen er lagene ikke foldet i det hele tatt. Trykket som foldet lagene, kom fra
nord, så foldene går i øst-vestlig retning. Unntaket er i Oslo-Asker-området hvor retningen er mer sydvest til nordøst. Dette henger nok sammen med at jordskorpen
var bøyd ned under forlandsgrøften, og kanskje også med de svakhetene vi hadde,
og har i den dypere delen av jordskorpen. Fordi foldingen ble sterkere jo nærmere
vi kommer sentrum av fjellkjeden, er det vanskelig å si nøyaktig når den begynte, for
det ser ut til at retningen var den samme hele tiden. De første sikre tegnene til
folding finner vi på grensen mellom Ordovicium og Silur (for ca 435 mill år siden),
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men det meste foregikk etter at de fleste sedimentene var avsatt, i begynnelsen av
Devon-tiden, eller i den aller siste delen av Silur-tiden.
5.4 SØKKEGROP OG VULKANER
Etter foldingen får vi igjen en lang, rolig periode, hvor erosjon og forvitring
preger landskapet. Ujevnhetene blir glattet ut og landskapet blir flatt. Ikke riktig
så flatt som før Kambrium, og vi kan se på forvitringen, at det har vært et nokså tett
plantedekke over størstedelen av området. Mange av de grå skifrene er blitt røde
og grønne ganske dypt ned, og det er andre tegn på forvitring i et varmt klima.
Fra slutten av Karbon-tiden (for ca 305 mill år siden) får vi igjen avsetninger
fra Oslo-feltet. Det er havnære ferskvannslag, med fisk, muslinger og planter, men
bare i tynne lag, for nå begynner en kraftig vulkansk virksomhet. De første lavaene
var mørke basalter, og kom sannsynligvis fra store, flate vulkaner som kan ha liknet
på de vi har på Hawaii idag. Så kom masser av lysere lavaer, rombeporfyrer, som
er typiske for Oslofeltet (og enkelte andre søkkegroper). De kan ha kommet ut av
lange kjeder av vulkaner som har sittet over samme sprekk i jordskorpen.
Først etter at mye av lavaene har kommet ut, begynte Oslo-feltet å synke inn
langs et system av nord-syd-gående forkastninger. Det ser ut til at innsynkningen
begynte i syd, og så forplantet seg nordover etterhvert. Innsynkningen forgikk ikke
særlig regelmessig, og det er ikke så rart. Grunnen til innsynkningen var - som vanlig
ved disse søkkegropene - en strekning av jordskorpen, som i dette tilfelle henger
sammen med de store fjellkjededannelsene lengre syd i Europa (og i Nord-Amerika).
Vi må også huske på at det vi ser idag av Oslo-feltet er bare en liten "blindtarm". Det fortsetter i Skagerrak, og her har vi et område som både er større enn
Oslo-feltet i utstrekning, og med større volum av bergarter. Det henger sammen
med de store innsynkningene i Nordsjøen. Den strekningen som førte til disse innsynkningene var mot nordvest og sydøst. Siden grunnlaget i Oslo-feltet var de
gamle nord-syd retningene, og sedimentene over var foldet i øst-vest, var det ikke
så underlig at hele søkkegropen nå består av en nokså rotete mosaikk av større og
mindre blokker - fra noen kilometer til få hundrede meter - som ligger hulter til bulter.
Dette gjør det litt vanskelig å få en oversikt, men det gjør også at vi får se langt ned
på sidene av de skrå blokkene, og egentlig får et bedre bilde av lagene enn om de
hadde ligget flatt og regelmessig.
Senere - under selve innsynkningsfasen - fikk vi store, runde områder (kalderaer) ofte noen ti-tall kilometer i diameter, hvor innsiden har sunket ned, samtidig
med at det har kommet ut seige lavaer under kraftig, eksplosiv vulkanisme. Vi har
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ikke så mye bevart av det som kom ut fra disse vulkanene, for mye ble fjernet
ved eksplosjonene og noe ved senere erosjon. Inne i disse kalderaene finner vi
- nettopp fordi det har sunket ned - rester av de aller yngste lavaene og sedimentene i de sentrale delene av Oslo-feltet.
Dypere ned i jordskorpen kom det også frem store masser av smeltede
bergarter som størknet til granitter og syenitter. Noen av disse har en uvanlig
sammensetning, typisk for søkkegroper, og siden mange av dem først ble beskrevet
fra Oslo-feltet, har de fått lokale navn som nordmarkitt og larvikitt.
Varmen fra de vulkanske bergartene omdannet både sedimenter og de
vulkanske bergartene som allerede var størknet, så det kan av og til være vanskelig
å se hva de opprinnelig har vært. Vulkanske gasser førte med seg svovel, klorider
og fluorider av tunge metaller. Gassene reagerte med kalk, og resultatet ble at vi fikk
en mengde malmforekomster i Oslo-feltet. De aller fleste er små, og uten økonomisk
betydning idag, men tidligere spilte de en meget stor rolle for den økonomiske utviklingen i Norge. Jernmalmene var de viktigste, men det er også kobber, sink, bly og
vismut. Sølvforekomstene på Kongsberg og de gullførende gangene øst for Eidsvoll
ligger utenfor det egentlige Oslo-feltet, men malmene ble dannet av oppløsninger fra
Oslo-feltets vulkanisme. I nyere tid er det funnet delvis store, men ikke drivverdige
forekomster av molybden og wolfram i Oslo-feltet.
Energien til omdannelse av bergartene i Oslofeltet kom dels fra varmen i de
smeltede bergartene, og ennå mer fra smeltevarmen da de størknet. Aller viktigst
er nok vannet. Varmt vann under høyt trykk strømmet ut fra de dypere vulkanske
bergartene og endret steinen omkring meget kraftig. Nesten alle de bergartene
vi finner idag i Oslofeltet har vært utsatt for varmt vann, og er ikke helt så friske som
de var da de først ble dannet. Vi kan si at de fleste av de steinene vi finner i Oslofeltet idag ble både "stekt" og "kokt". Denne perioden i Oslo-feltets historie begynte
for ca 305 mill år siden. Vi vet at den fortsatte inn i Perm-tiden, men vi er ikke sikre
på når den sluttet. Det vi regner med er at de yngste lavaene finner vi lengst nord
i Oslo-feltet, i Brumunddal. De er sunket ned mer enn 1000 meter langs en forkastning, så det må ha vært innsynkning etter at de er dannet. På toppen av disse
lavaene finner vi en sandstein. Den er nokså løs, løsere enn noen andre bergarter
i Oslo-feltet, så det har ikke vært noe som har ligget oppå den, og den er ikke
omvandlet. Den er dannet av vindblåst sand, og mye av materialet kommer fra
rombeporfyrene som ligger under.
Når vi ser på magnetismen i både denne sandsteinen, og den forvitrede
toppen av lavaene under, oppdager vi at magnetiseringen er normal, som i våre
dager. Det er overraskende, for i hele Perm-tiden var magnetfeltet omvendt: nord75

polen var sydpol. Og alle de andre vulkanske bergartene i Oslo-feltet er omvendt
magnetiske (dette bør en huske på når en driver orientering i Oslo-feltet. Mange av
de små jernmalm-forekomstene er sterkt magnetiske, og fordi de også er
"omvendte" kan de i verste fall bøye av kompassnålen opp til 180 grader). Vi kan
bruke denne magnetiseringen til aldersbestemmelse, og det kan tyde på at
berg-artene i Brumunddal er yngre enn Perm, at de er fra Trias-tiden. Dette er ennå
nokså usikkert. Vi har også noen yngre eruptivganger som ikke er like "kokt" som de
fleste andre, og noen av disse er datert ved hjelp av magnetismen til å være ennå
yngre, fra Jura-tiden. Vi vet også at det har vært bevegelser langs de store forkastningene, som den langs vestsiden av Nesodden, helt fra før Kambrium og frem til
idag.
Vi kan derfor si at denne perioden i Oslo-feltets historie ikke sluttet brått, men
faset ut langsomt. Men det kan neppe være tvil om at det meste, både av forkastninger og vulkanisme foregikk i Perm.
5.5 ISTID OG MENNESKER
Perm-tiden sluttet for ca 250 mill år siden, og selv om det har vært litt bevegelse i Oslo-feltet en tid etter, så har vi få sikre tegn på hvordan det var der før vi
kommer til slutten av siste istid - for omtrent 11 000-12 000 år siden. Fra hele
denne lange tiden er vi henvist til indirekte metoder for å finne ut hva som hendte, og
hva som levde i Oslo-feltet.
Vi har to små biter av slik informasjon. For ca 55 mill år siden ble det avsatt
en serie vulkanske askelag på Jylland, særlig omkring Limfjorden. Ved å se på tykkelsen av lagene og størrelsen på askekornene, kan vi se at den vinden som transporterte dem kom fra nord og nordvest. Lagene ligger i kiselalge-avsetninger, hvor
det har vært en råtten bunn, hvor de organismene som sank ned ble oppbevart uten
å bli spist eller ødelagt av bunndyr. Vi finner masser av hele fisk, og - og det er det
viktige for oss - insekter, er par fugler og planter. Insektene (og fuglene) må ha
kommet fra land, og etter vindretningen må det landet ha vært Syd-Norge.
Hvis vi analyserer disse insektene - som tilhører grupper som lever idag,
så vi kan beregne hvordan de har levd - kan vi se at de tyder på at det området
de kom fra har vært et nokså, men ikke helt flatt område, forholdsvis varmt (varmere
enn hos oss idag), forholdsvis tørt, med hovedsakelig steppe-vegetasjon, med
skogsbelter omkring elvene.
I Danmark finner vi også, i den vestlige delen av Jylland, stein som er transportert fra Norge under nest siste istid. Blant de vanligste er rombeporfyrer og andre
76

vulkanske Oslofelt-bergarter. Sammen med disse finner vi blokker av noe som er
kalt "flintkonglomeratet". Det er en kiselbergart som består av sammenkittete, skarpkantete stykker av flint som er ca 65 mill år gamle. Det er ikke noe konglomerat, for
stykkene er ikke rundete som de ville blitt hvis de hadde ligget i stranden, men det
er rester av en kiselskorpe. Slike skorper dannes der hvor flintholdige kalkbergarter
forvitrer under en sur jordbunn.
I dette tilfellet kommer flinten fra en havavsetning (en kalkbergart) som er ca
65 mill år gammel. Først må den ha blitt hevet opp på land, deretter forvitret, og
så ble kiselskorpen dannet. Det må ha tatt en del tid, og det eneste fossilet som
er funnet i disse blokkene av kiselskorpe i Danmark, og kan si oss noe om alderen,
er et avtrykk av en furukongle. Den likner på de som er kjent fra den yngre delen av
Tertiær-tiden (24 til 1,6 mill år siden).
Dette gir jo ikke noe skarpt og presist bilde av forholdene i Syd-Norge (og
dermed sannsynligvis også Oslo-feltet) på denne tiden, men et litt uskarpt bilde
er i alle fall bedre enn ikke noe.
Istidene modellerte ut landskapet i Norge og skrapte av nesten alt løst og forvitret fjell. Det har ført til at bergartene vi finner er friskere og lettere å studere her enn
i andre områder som ikke var dekket av isen. På den andre siden har det også ført
til at store deler av landet er snaufjell, knauser og mager skogbunn. Det meste av
dyrkningsjorden i Norge er helt ung, enten havavsetninger (mest leire) fra tiden etter
istiden, og morener og sand som isen har etterlatt seg da den smeltet. Det er
nesten bare i Oslo-feltet at de løse skifrene og kalkene fra Kambrium, Ordovicium
og Silur har gitt fruktbar jord.
Det vi ser av avsetninger fra istidene, er nesten bare fra den siste - som
ventet - for hver istid vil skrape vekk det som lå igjen etter de forrige. Bare i noen
beskyttete forsenkninger, ute ved kanten av det nedisete området, og i midten av
det, hvor isen ikke beveget seg så mye, kan vi finne noen bortgjemte rester fra tidligere istider. Det finner vi ikke noe av i Oslo-feltet, det har ligget sentralt i isens bevegelsesretning.
Hvis vi skal følge utviklingen av rekken av istider som har gått over oss, må
vi ut i utkantene av det nedisede området, lengre syd i Europa, eller - ennå bedre
- ut til dyphavet, hvor det ble avsatt lag både under istidene, og i mellomistidene.
Da isen trakk seg tilbake over Oslo-feltet etter siste istid, var det pauser
i tilbake-gangen, hvor iskanten lå stille, mens masser av smeltevann kom ut og
avsatte store mengder sand nærmest kanten, og leire lengre ut. Den første store
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oppholdslinjen er raet, som går over Halden-Moss-Horten-Larvik. Her sto iskanten
en god stund. Den har vært under havnivå og har ikke beveget seg særlig meget,
selv om det kan ha vært noen små fremstøt. Deretter lå iskanten en stund ved
Drøbak-Svelvik, også med store sandterasser.
Neste stopp var det vi kaller Aker-trinnet, i Groruddalen, foran Maridalsvann,
Sognsvann og Bogstadvann, og over til Sylling, hvor det demmer opp Holsfjorden.
Her sto isen litt lengre, og hadde noen små fremstøt, som viser seg ved en serie
morenerygger.
Deretter gikk det raskt nordover, med flere trinn over Romerike hvor Gardermoen er en av de største sandterrassene, og opp til Minnesund, hvor vi har det siste
stedet hvor isen sto en stund før den smeltet vekk.
Samtidig med at isen trakk seg tilbake og smeltet, hevet landet seg (se Bjørg
Stabell’s kapittel) og planter og dyr (og mennesker) vandret inn. Dette kjenner vi
ganske godt til, særlig har vi god kontroll på hvordan plantene kom inn, fra pollenanalysen (se Kari Henningsmoen's kapittel).
Selv om vi har god greie på rekkefølgen i disse begivenhetene, er den nøyaktige alderen på mange av dem ennå usikker. Det henger sammen med at den
metoden vi bruker til å bestemme alder i dette tidsrommet - radiokarbon-metoden
- er unøyaktig akkurat i denne tiden. Hvis vi får en radiokarbon-alder på 10 000 år,
er det over 11 000, kanskje 11 500 "virkelige" år, og det ser også ut til at 100
radiokarbonår svarer til mye mer enn 100 kalenderår på denne tiden. Etterhvert får
vi kontrollert dette - særlig ved å måle radiokarbon-alderen på riktig daterte årringer
i trestammer - og vil komme frem til riktigere aldre enn de vi nå har.
Menneskenes innflytting kan vi se både på sporene etter deres virksomhet,
boplasser og verktøy. I steinalderen og i bronsealderen brukte man flint både til
våpen og til verktøy (bronse var alt for dyrt til hverdagsbruk). Det har vært spekulert
mye på hvordan man fikk flinten til dette, for den finnes ikke i Oslo-feltet, og det er litt
vanskelig å forstille seg en omfattende handel med flint fra Danmark, særlig i eldre
steinalder. Det har vist seg at flinten kom med drivistransport. I harde vintre kommer
det fremdeles drivis fra Danmark opp gjennom Kattegat og inn i Oslofjorden. I den
er det frosset inn både flint og andre bergarter fra Danmark.
Langs fjorden har folk samlet flint i strandkanten, og fått råmateriale både til verktøy
og våpen.
Men da er vi på slutten av Oslo-feltets geologiske historie og inne i fortsettelsen - menneskenes historie.
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Kapittel

6

Om istider og klima i fortid og fremtid
Anders Elverhøi
6.1 INNLEDNING
Spørsmålet om hvordan klimaet vil utvikle seg de neste 50 til 100 år er ikke
lenger et spørsmål bare for forskerne. Menigmann er også interessert i hva som vil
skje når vi mennesker påvirker sammensetningen av drivhusgassene i atmosfæren.
Vi har alltid en naturlig drivhusgass-effekt. Uten disse gassene ville temperaturen på
Jordas overflate ha vært 33oC lavere og det er spesielt innholdet av vanndamp og
karbondioksid som er viktige for strålingsbalansen. For å kunne vite noe om framtidige klimavariasjoner er det imidlertid nødvendig å vite noe om de naturlige variasjonene. En sentral problemstilling i klimadebatten er derfor spørsmålet om hva er det
som bestemmer de naturlige klimavariasjonene, hvor omfattende er de og hvordan
varierer sammensetningen av drivhusgassene over lange tidsperioder som 10 000til
100 000 år. Informasjon om tidligere klima og klimavariasjoner har vi fra bl.a. fra isog sedimentkjerner som vi kan betrakte som et arkiv over tidligere, naturlige klimavariasjoner.
6.2 GENERELT OM ISTIDER OG KLIMATEORIER
I løpet av de siste 2-3 millioner år har klimaet på Jorda vekslet mellom istider
og mellomistider. Selv om det er is på Grønland og i Antarktis har vi nå en mellomistid mens det for vel 10 000 år siden var istid. Hele Nord-Amerika og Skandinavia
og Barentshavet var da dekket av en innlandsis (Andersen og Borns 1997).
Vekslingene mellom istider og mellomistider skyldes trolig periodiske variasjoner i jordbanens form, jordaksens helning og pressesjon (Figur 6.1, se også
Covey 1984 for oversikt). På grunn av disse variasjonene endres fordelingen og
mengde av innstrålt solenergi på Jordas overflate. Figur 6.1 viser hvordan mengden
av innstrålt solenergi (i watt/m2) varierer for juli måned i området mellom 60-70oN.
Som det framgår av figuren varierer innstrålingen med ca 20 %. Det er spesielt
sommertemperaturen som er kritisk for smelting av snø og is, og variasjon i innstråling antas å være avgjørende for utvikling og avslutning av en istid.
Figuren viser også hvordan strålingsbalansen varierer gjennom en istidmellomistids periode. Denne teorien bygger på at solstrålingen har vært konstant.
Det har lenge vært kjent at strålingen fra sola varierer og senere års forskning har vist
en god korrelasjon mellom variasjoner i solaktiviteten og den globale oppvarmingen
de siste 150 år (Friis-Christensen og Lassen 1991). Imidlertid har vi ikke god nok
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Fig 6.1
Periodiske endringer i jordbaneparameter også kalt Milankovitchfaktorer antas å spille en sentral
rolle i klimavariasjonene de siste
millioner år. De sentrale parametre
er A) eksentrisitet, B) helning og
C) pressesjonen.
A) Figuren viser endringer i jordbanens eksentrisitet, og som det
går fram av figuren har variasjonene
en periodisitet på ca 100 000 år.
Dette er den eneste parameteren
som gir endringer i total mengde
innstrålt solenergi. Variasjoner i
eksentrisiteten har imidlertid relativt
liten betydning for strålingsbalansen.
B) Jordaksens helning varierer
mellom 21,5o og 24,5o.
Fluktuasjonene varierer med
41 000 år.
C) Pressesjonen angir punktet hvor
Jorda er nærmest Sola (perihelion)
og denne parameteren varierer
med 21 000/19 000 års perioder.

kjennskap til hvordan solstrålingen har variert over tid. Dette er en åpenbar mangel
i eksisterende klima- og istidsmodeller. Framtidig forskning kan forhåpentligvis gi økt
kunnskap innen feltet og dermed legge grunnlaget for en forbedret klimaforståelse.
Forrige mellomistid (Eem) er karakterisert ved en periode med maksimal solinnstråling i juli måned (Figur 6.1). Eem varte fra ca 130 000 – 118 000 år før nåtid
og i denne perioden var temperaturen på Jorda 1-2oC høyere enn for nåværende
mellomistid. Figur 6.1 viser også hvordan en istid starter med et kraftig strålingsminimum for så å bli etterfulgt av perioder med vekslende innstråling. En viktig konklusjon fra figur 6.1 er at en istid ikke er en lang sammenhengende kald periode.
En istid er også avbrutt av perioder med relativt varmere klima og mindre isutbredelse, en såkalt interstadial.
Figur 6.2 viser et istidsdiagram for Vest-Norge for siste istid (Mangerud et al.
1996). Som vist på figuren er siste istid karakterisert av fem markerte framstøt hvor
innlandsisen gikk ut over nåværende kystlinje. De første framstøtene for 110 000
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D) Figuren viser hvordan mengden
av innstrålt solenergi varierer
mellom 60o-70oN som en funksjon
av endringer i jordbaneparameterne. I figuren ser vi også
hvordan forrige mellomistid, Eem,
er karakterisert med et kraftig
strålingsmaksimum. Etter Andersen
og Borns (1997).

Fig 6.2
Diagrammet illustrerer når og hvor
langt ut innlandsisen gikk under siste
istid. Figuren viser at første isframstøt etter siste mellomistid gikk ut til
dagens kystlinje. Dette framstøtet
tilsvarer det første strålingsminimumet etter Eem på figur 6.1.
Perioden rundt 100 000 år før nåtid
er en såkalt interstadial periode hvor
landet er så å si isfritt. Denne perioden etterfølges av et nytt isframstøt
og dette framstøtet faller sammen
med det andre strålingsminimumet
etter Eem. For ca 80 000 år siden
var Norge så å si isfritt under en ny
interstadial (strålingsmaksimum).
Denne perioden som kalles Midt
Weichsel, ble etterfulgt av to isframstøt som trolig gikk helt ut på kontinentalsokkelen. Midt Weichsel ble
etterfulgt av en tilnærmet isfri
periode, den såkalte Ålesund
interstadial. Siste istids maksimum
faller sammen med det siste og et
av de minste strålingsminimumene
under siste istid. Siste istid hadde
sitt maksimum for mellom 18 000
og 20 000 år siden.

og 90 000 år siden nådde kun dagens kyst, mens de senere framstøt gikk langt ut
på kontinentalsokkelen og trolig helt ut til eggakanten. Siste istid omfatter også perioder på opptil 10 000 år hvor det praktisk talt ikke var is over Skandinavia. Klimaet
var i disse periodene typisk tundra med et tørt og kaldt klima. Det som vanligvis
regnes som siste istid med en stor innlandsis som dekket hele Skandinavia, varte fra
ca 30 000 til 10 000 år siden. Selve ismaksimumet var for ca 18 000 til 20 000 år
siden og tilbaketrekningen fra kontinentalsokkelen startet for ca 15 000 år siden. Tilbaketrekningen fra land startet for alvor for ca 10 500 år siden (etter Yngre Dryas) og
for ca 8 500 år siden var all is smeltet vekk i høyfjellet. Det må understrekes at dette
er en forenklet framstilling som illustrerer de viktigste prinsippene. Så vel variasjoner
som årsaker er langt mer sammensatt og komplisert enn det som her er framstilt.
Det er viktig å være klar over at det er lettere å forstå hvordan en istid utvikles enn
det er å forstå hvordan den avsluttes.
Senere års forskning har også vist at selv under en istid forekommer omfattende klimaendringer. I løpet av 10-20 år kan temperaturen for våre områder endres
mellom fem og syv grader, de såkalte Dansgaard-Oeschger perioder (Dansgaard et
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al. 1984). Denne type fenomener antas å ha sammenheng med endringer i hav- og
luftsirkulasjonen i Nord-Atlanteren.
6.3 HVORDAN KAN VI VITE NOE OM TIDLIGERE ISTIDER?
Morener, hevete strandlinjer, flyttblokker og U-daler er velkjente tegn på at
et område har vært dekket av is. Problemet er at på land vil spor av eldre istider bli
erodert av yngre istider. Inntil for vel 30 år siden var det en vanlig oppfatning at
Kvartær-tida kun omfattet fire istider, mens studier av sedimenter på havbunnen
viste at det var langt mer komplisert med minst 20-30 store framrykninger av breen
de siste 2-3 millioner år. Avsetningene på land har også vært vanskelig å datere ut
over det som en kan oppnå ved 14C metoden (maksimum 40-50 000 år). I løpet av
de siste 20-30 år har det nærmest vært en revolusjon i oppfatningen av antall istider.
I Antarktis vokste innlandsisen fram for mer enn 40 millioner år siden. På den nordlige halvkule har det vært is over Grønland for kanskje mer enn 10 millioner år siden
(Mangerud et al. 1996). Det har også vært is over Skandinavia for mer enn 5 millioner år side, men det er spesielt i løpet av de siste 2,6 millioner år at landet vårt har
vært dekket av store isdekker (Mangerud et al. 1996).
Forholdet mellom de to stabile oksygenisotopene 16O og 18O representerer
den viktigste informasjonskilden om tidligere istider. Når havvann fordamper blir
dampen anriket på den lette oksygenisotopen, mens havvannet blir anriket på den
tunge 18O isotopen. Under en istid bindes en større del av nedbøren opp som snø
og is i de store isdekkene og forholdet mellom de to isotopene i havvannet endrer
seg. Vi kan måle hvordan forholdet har vært tidligere ved å analysere kalkskall av
mikrofossiler i sedimentkjerner fra havbunnen og is fra borprøver fra Grønland og
Antarktis. Forholdet mellom de to isotopene gir ikke bare informasjon om det har
vært is på Jorda (Figur 6.3), men også hvor store isdekkene har vært.
Vi har en tommelfinger-regel som sier at 0,1 ‰ endring i 18O/16O-forholdet
tilsvarer en havnivå-senkning på 10 m. Isotopkurven i figur 6.3 viser at omfanget av
istidene de siste 700 000 år har vært omtrent like store med en varighet på ca 100
000 år, mens i perioden før istidene har de vært mindre og av kortere varighet, 41
000 og 21 000 år. Den observante leser ser nå at dette er de samme frekvensene
som vi har i jordbane-parametrene.
Skiftet fra 21 000/41 000 års sykler til 100 000 års sykler slik vi ser det i figur
6.3 er et meget interessant fenomen som vi på langt nær forstår årsaken til. Problemet med 100 000 års syklene er at variasjoner i jordbanens eksentrisitet er så
pass liten at endringer i denne parameteren kun gir små endringer i strålingsbalansen.
Årsakene til dette skiftet i istidsfrekvenser er lite kjent.
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Fig 6.3
Figuren viser hvordan forholdet
mellom 18O og 16O har variert de
siste tre millioner år. Et høyt δ 18O
tilsier mye is mens et lavt forhold
viser lite is. Som det framgår av
figuren er utslagene for henholdsvis
istider og mellomistider like store.
Tidligere istider har derfor vært
tilnærmet like store som siste istid.
(Data: Shackleton et al., 1990).

En annen sentral parameter for å identifisere tidligere istider er isdroppet
materiale. Større sand- og gruskorn i prøver fra dyphavet kan bare fraktes ut med
isfjell. Sjøis kan også frakte sedimentkorn fra kystnære områder, men vanligvis er
dette mest silt og leire, og derfor brukes større sand- og gruskorn på havbunnen
som en indikator på glasiasjoner. Undersøkelser av en lang sedimentkjerne utenfor
Norge viser isdroppet materiale helt tilbake til for minst 5 millioner år siden, men det
er først for vel 2,6 millioner år siden at det virkelig ble en stor mengde isdroppet
materiale. Undersøkelser av sammensetningen av sand- og gruskornene kan også
si noe om hvor materialet kommer fra og derved hvor isen har ligget.
Det brukes også en rekke andre metoder for å studere tidligere istider, men
O/16O forholdet representerer selve ryggraden i vår forståelse av tidligere istider.
Etter hvert er også analyser av lange iskjerner blitt vanlig. Iskjernene går ikke så langt
tilbake som sedimentkjernene. Iskjernene på Grønland går tilbake til forrige mellomistid (Eem), mens i Antarktis er det mulig å få prøver fra mellom 400 000 og 500
000 år tilbake. Fordelen med iskjerner er at de gir en langt bedre tidsoppløsning enn
det sedimentkjerner gir. Hvert år avsettes det langt mer snø over innlandsisen enn
sediment i dyphavet. Den andre forskjellen er at iskjernene gir informasjon om atmosfæren, mens sedimentkjernene i hovedsak gir informasjon om miljøet i havet. De
store framskrittene innen paleoklimaforskning de senere år skyldes nettopp kombinasjonen av analyser av is- og sedimentkjerner.
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6.4 ISTIDER OG ENDRINGER I DRIVHUSGASSENS SAMMENSETNING
Dagens diskusjon om drivhusgasser er knyttet til spørsmålet om hvor mye
den globale temperaturen vil øke som en følge av økt innhold av spesielt CO2 og
CH4. På grunn av forbrenning av fossilt karbon antar vi at innholdet av CO2 vil øke
i atmosfæren og dermed øker innholdet av en viktig drivhusgass som igjen antas
å medføre en økning i temperaturen på Jordas overflate. I forbindelse med de økte
utslippene er det av interesse å se på variasjoner i innholdet av drivhusgasser under
andre klimatiske forhold. Analyser av lange iskjerner fra forskjellige breer viser betydelige variasjoner i mengde av de viktige drivhusgasser gjennom en istid-, mellomistids periode. Som det går fram av figur 6.4 er innholdet av CO2 betydelig lavere
under en istid. Under en istid er temperaturen lavere og umiddelbart kan det virke
fornuftig med et lavere innhold av drivhusgasser. Imidlertid er det ikke så enkelt.
Karbon er i prinsippet bundet i form av 1) kalksteiner (CaCO3), 2) kull, olje og gass,
3) kalkskall inkludert korallrev, 4) biomasse (trær og planter) på land og i havet, samt
5) i form av løst CO2 i havvann og gass i atmosfæren.
Variasjonene som er vist i figur 6.4 skyldes endringer i 2, 3, 4 og 5, mens variasjoner
på grunn av endringer i 1) går over lengre tid og er ikke reflektert i denne type variasjoner.
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Under en istid blir biomassen på land redusert. De store skogsområdene
i Nord-Europa, Russland og Sibir, samt de store savanneområdene er dels borte
eller kraftig redusert. Biomassen på land blir dermed frigjort og oksidert og dermed
økt innhold av CO2-gass i atmosfæren. Følgelig skulle inneholdet av denne drivhusgassen øke! Under en istid vil også de høyproduktive fiskeområdene på høye
bredde-grader bli dekket av grunnstående is, alternativt sjøis. En eventuell reduksjon i biomasse-produksjonen til havs vil på tilsvarende måte som på land kunne
gi økt innhold av CO2 i atmosfæren.
Hvordan kan vi så forklare det faktum at CO2 reduseres? Som kjent øker løsligheten av CO2-gass i vann med redusert temperatur. Det er ca 60 ganger mer løst
CO2-gass i vann enn i atmosfæren, og ved å senke temperaturen i verdenshavene
med ca 9 oC vil det være mulig å redusere inneholdet i atmosfæren med den mengde
som er observert under perioder med maksimal istid. Problemet er bare at da vil
gjennomsnittstemperaturen i havet bli langt under frysepunktet! Temperaturen i verdenshavene var ca 2 oC kaldere under perioder med maksimal istid. Denne temperatursenkning kan forklare vel 20 % av den observerte reduksjonen i innhold av CO2.
Den forklaring som i dag har flest tilhenger er den såkalte ”biologiske
pumpe”, det vil si at biomasseproduksjonen var større under istidene enn under
mellomistider (Falkowski et al. 1998). Som nevnt tidligere var biomasseproduksjonen på land lavere, slik at den økte biomasseproduksjonen til havs også må kompensere for reduksjonen på land. Det springende punktet i denne hypotese er
hvordan kan biomasseproduksjonen økes. I de senere år er det utført eksperimenter bl.a. i Stillehavet for nærmere å studere hva som bestemmer biomasseproduksjonen i havene. Ideen har vært at tilgangen på jern er kritisk for en optimal utnyttelse
av de klassiske næringssaltene som nitrogen og fosfat under fotosyntesen (Falkowski et al. 1998). Forsøkene vist at ved tilsetning av jern til havoverflaten økte biomasse-produksjonen. Under istidene var støvinnholdet i atmosfæren vel 10 ganger
høyere enn i dag. Store land-områder var tørre og vind sørget for transport av jernrikt
jordsmonn ut i havene. Det er foretatt en rekke beregninger og selv om modellene
er usikre kan denne såkalte ”biologiske pumpe-, jern-hypotesen” forklare en betydelig del av den observerte reduksjonen i atmosfærens CO2-innhold.
Hvilken betydning har det så å vite hvordan CO2-innholdet var i atmosfæren
for 20 000 år siden når problemet er å forstå temperatur-effekten av økt CO2-utslipp
i framtida? Poenget er at vi vet åpenbart ikke nok om karbonsyklusen, og uten en
slik forståelse vil det være betydelig usikkerhet i beregningene av framtidig temperatur-økning som en følge av økt CO2-utslipp. Det er også viktig å være klar over at
i store deler av Jordas historie har CO2-inneholdet i atmosfæren vært høyere enn
i dag og klimaet var varmere.
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Fig 6.4
CO2 -variasjoner mot alder
fra en iskjerne i Antarktis (Vostok).
(Barnola et al. 1987).

6.5 HVORDAN KAN KLIMAMODELLER TESTES?
Det springende punktet i klimadebatten er å vite hvordan klimamodellene
kan testes. I de senere år er det blitt stadig mer akseptert å benytte paleo-data.
Dersom en modell skal kunne brukes til å forutsi noe må den også kunne brukes til
å rekonstruere fortidas klima. Problemet er at dagens klimamodeller er basert på
direkte målinger av temperatur, fuktighet, vindretning og styrke, luftrykk osv. Fortidas klima må rekonstrueres ved hjelp av indirekte metoder. Spesielt har pollen
vært benyttet i lang tid og i de senere år er geokjemiske metoder benyttet i stadig
større grad. Denne forskjellen i metodikk gjør det vanskelig å sammenligne rekonstruksjoner av fortidas klima med dagens klima.
I et større felles amerikansk - europeisk prosjekt kalt CAPE (Circum Arctic
Paleoenvironment) er formålet å foreta en sammenstilling av paleoklimaet i Arktis
gjennom de siste 10 000 år som grunnlag for å teste klimamodeller. Det er lagt spesiell vekt på forholdene for 6000 år siden (figur 6.5). Dette representerer ”klimatisk
optimum”, det vil si at denne perioden representerer den varmeste delen av den
nåværende mellomistida. Klima-rekonstruksjon på land er hovedsakelig basert på
pollen-data og det er benyttet ca 400 lokaliteter i Arktis.
For havområdene har vi langt mindre informasjon. Dette skyldes ikke mangel
på prøver, men det er ikke mulig å datere lagene på en tilfredsstillende måte. Ved
denne type rekonstruksjoner er det helt avgjørende at alderen på de forskjellige
lagene kan bli nøyaktig datert. Uten en nøyaktig alder er det ikke mulig å kunne vite
om to lag hører sammen eller om de hører til forskjellige tidsperioder. For havområ-

Fig 6.5
Kartet framstiller endringen
i temperatur i Arktis for 6 000 år
siden. Dette tidsrommet tilsvarer
”klimatisk optimum”. Sirkelene viser
relative temperaturendringer basert
på pollendata, mens bakgrunnsfargen viser temperaturendringer
basert på modellberegninger.
Pollendataene viser at det var
kaldere i Alaska for 6 000 år siden
enn det er i dag. Figuren viser også
at det var en betydelig oppvarming
over Norge, 1-2 oC, mens det bare
var små endringer i Sibir. Ved å
sammenligne de to datasettene ser
vi at det er betydelig forskjell. Dette
gjelder spesielt for Sibir hvor det er
stort avvik i temperaturen mellom
det som klimamodellene gir og det
som pollendataene viser.
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dene er det stort sett bare prøver fra farvannene mellom Canada og Grønland og fra
Nord-Atlanteren.
Det er spesielt foraminiferer som benyttes ved rekonstruksjoner av havmiljøet. Foraminiferer er en kalkproduserende organisme ca 0,1-1 mm stor. Basert på
sammensetningen av de forskjellige foraminifer-artene kan tidligere tiders temperaturforhold rekonstrueres. På tilsvarende måte benyttes sammensetningen av pollen
til å rekonstruere vegetasjonen og derved temperaturforholdene på land. Disse
metodene kan ikke benyttes til å angi en bestemt temperatur, men de kan benyttes
til å angi relative forskjeller i forhold til dagens forhold.
Figur 6.5 viser et kart over Arktis for 6 000 år siden hvor temperaturforskjellen
i forhold til dagens situasjon er framstilt basert på pollenundersøkelser (vist som
sirkler) og fra numerisk simulering (sammenhengende farge). Fargeinnholdet i
sirklene angir temperaturavviket relativt til dagens forhold, grå sirkler angir ingen temperaturforskjell, mens røde sirkler angir varmere forhold en i dag mens en blå farge
angir kaldere forhold (se temperatur skala på figur 6.5). Det interessante ved dette
kartet er at perioden for 6 000 år siden representerer det varmeste tidsrommet på
Jorda etter siste istid. I denne perioden var det furuskog på Hardangervidda og
gjennomsnittstemperaturen på Jorda var i 1 oC varmere enn i dag. Temperaturen i
Norge var vel 2 oC varmere, mens i Alaska var det 1-2 oC kaldere enn i dag!
Bakgrunnsfargen i figur 6.5 angir temperaturforholdene for 6 000 år siden
basert på en numerisk simulering. Denne simuleringen bygger på en klimamodell tilsvarende det som benyttes for å simulere framtidige klimavariasjoner. For områder
som Alaska og Norge er det relativt god overensstemmelse mellom den numeriske
simuleringen og rekonstruksjoner basert på pollendata. Imidlertid er det et store
avvik for Sibir. Her viser pollendataene ingen nevneverdige temperaturendringer,
mens den numeriske simuleringen viser en betydelig temperaturøkning.
Forskjellen i Sibir er av stor interesse. I de forskjellige simuleringene av
hvordan klimaet vil utvikle seg de neste 100 år ved en fordobling av CO2-inneholdet,
viser mange modeller at temperaturen vil øke mest i polarområdene. I følge Mitchell
et al. (1995) vil økningen over Sibir være 6-10 oC, mens den globalt vil være ca 1oC.
Selv om grensebetingelsene for en temperatur-økning ved en fordobling av CO2 er
forskjellig fra det som var tilfellet ved klimatisk optimum, kan dagens klimamodeller
tilsynelatende ikke kan rekonstruere fortidas klima fullt ut. Følgelig er det et åpent
spørsmål hvor sikre de forskjellige klimaprognosene for framtida er. Det at temperaturen vil øke ved økte utslipp av drivhusgasser er neppe uriktig, men så lenge vi ikke
fullt ut kjenner CO2-syklusen og heller ikke har fullgode klima-modeller, må vi fortsatt
ha en noe kritisk holding til de forskjellige klima-prognosene som lanseres.
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6.6 GÅR VI MOT EN NY ISTID?
Et sentralt spørsmål er når Jorda går mot en ny istid. Forrige mellomistid
varte i vel 10 000 år. Imidlertid vil nåværende mellomistid vare lenger. I figur 6.6 er
strålingsvariasjonene for de neste 130 000 år vist (Berger og Loutre 1997). I følge
disse beregningene vil det først om 50 000 år bli tilstrekkelig reduksjon i innstrålt solenergi for å sette i gang en istid. Det er derfor ingen fare for en ny istid i nærmeste
framtid! Hovedårsaken til denne lange mellomistiden skyldes lave eksentrisitetsverdier som igjen medfører en betydelig demping av amplituden i variasjonene
i pressesjonen, se figur 6.1. For ytterligere informasjon henvises bl.a. til Berger og
Loutre 1997.

Fig 6.6
Beregninger av variasjonene i
innstrålt solenergi framover i tid
viser et noe annet mønster enn det
som vi hadde for forrige
mellomistid/istid. Ut i fra disse
beregningene vil vi ikke gå inn i en
ny istid før om vel 50 000 år.
(Etter Berger og Loutre, 1997).

6.7 KONKLUSJON
Jordas klima er kontinuerlig under endring. I løpet av de siste 60 millioner år
er temperaturen i dyphavet og i polar-områdene redusert med ca 10 oC. I denne
perioden har det vært store endringer i fordelingen av land- og havområder som en
følge av platetektoniske bevegelser. Disse endringene har påvirket sirkulasjonen
i havene og i atmosfæren, som så har resultert i nedkjølingen. I tillegg er klimaet
påvirket av de stadige vekslingene mellom istider og mellomistider. Omfanget av
disse klimatiske endringene er alle større enn det vi mennesker kan forårsake ved
endring av drivhusgassene. I klimadebatten er det viktig å forstå de naturlige klima
variasjonene. Når disse er kjent er det også lettere å vurdere betydningen av vår
egen menneskelige aktivitet.
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Kapittel

7

Istid, klima og natur
Bjørn Andersen
7.1 INNLEDNING
Istidshistorie, klimahistorie og den betydning istidsbreene har hatt for utformingen av landskapet har engasjert meg gjennom et langt liv som forsker og foreleser, og jeg er sterkt opptatt av disse emnene også idag, etterat jeg ble pensjonert.
Jeg deltar fortsatt i et stort internasjonalt forskningsprosjekt på den sydlige jordhalvkule hvor jeg har tilbrakt tilsammen 14 feltsesonger i deler av Chile, New Zealand og
Antarktis. Vekslinger i vegetasjon og klima koblet sammen med vekslinger i utbredelsen av bredekker er sentrale tema i prosjektarbeidet, og jeg vil forsøke å gi en
kort orientering om arbeidet i Chile.
I min «lykkelige pensjonist-tilværelse» har jeg også fått tid til å arbeide med
popularisering av det stoffet jeg engang foreleste. Læreboken «The Ice Age World»
er et resultat av dette arbeidet. Sammen med professor H. Borns i USA forsøkte jeg
der å gi en populær fremstilling av istidshistorien. Boken har fått meget gode anmeldelser, og er idag brukt som lærebok ved flere universiteter i både Europa og USA.
For tiden har jeg ferdig et manuskript til en bok om «Istider i Norge» som om kort tid
vil bli publisert på Universitetsforlaget. Jeg vil også orientere kort om dette.
7.2 ISTIDER I NORGE
I løpet av ca 2,5 millioner år har Norge i lange perioder vært dekket av store
isbreer som har utført et enormt arbeide. Hvis landet ikke hadde vært dekket av
slike breer ville det norske landskapet idag sett totalt annerledes ut. Vi ville ikke hatt
våre trange, dype fjorder med frådende fossefall i bratte fjellsider, og vi ville ha savnet
fjellområder med skarpe forrevne tinder mellom dypt innskårne botner. Skjærgårdskystene med sitt mylder av glattslipte holmer, øyer og skjær hadde også vært borte,
og fremfor alt ville vi ha savnet de tusener store og små vann og innsjøer som
smykker hele landet. Også bosetningen i landet, plasseringen av byer og bygder
etc., ville ha sett annerledes ut. Utviklingen av bosetnings-mønsteret ble stort sett
bestemt av landformene og karakteren og fordelingen av jordmassene, og begge
deler er i sterk grad resultater av arbeide utført av istidsbreene. Men breene la seg
over et gammelt fjell-land og en gammel fjellgrunn med både harde og svake bergarter, og det var dette gamle fjell-landet de «unge» breene delvis omformet. Hovedmønsteret med daler, høyfjell og lavland var allerede formet av naturkreftene lenge før
istidene, og hoved-brestrømmene fulgte stort sett de gamle dalene og omformet og
fordypet dem. Breene har en spesiell evne til å «grave» trau-formete bassenger
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i terreng-underlaget, og dette resulterte bl.a. i de store fjelltrauene i våre fjorder.
Sognefjorden er f.eks. ca 1 300 m dyp, og det er anslått at en mer enn 2 000 m
tykk fjellmasse ble fjernet av breene der hvor fjorden er dypest. De fleste av våre
vann og innsjøer ligger også i bre-eroderte trau. Det 514 m dype Hornindalsvannet
og det 450 m dype Mjøs-bassenget er gode eksempler.
Også mange andre landformer er i høy grad preget av bre-erosjonen, men
det vil føre for langt å gå nærmere inn på alt dette. Fig 7.1 gir et inntrykk av noen
slike former, og i hvor sterk grad istidsbreene har omformet det norske landskapet.

Fig 7.1
X) Landformer og fjellgrunn 2,5
millioner år før nåtid, i en sone tvers
over Syd-Norge. Landformene er
dominert av det hevede Tertiære
peneplanet, og av dypt nedskårne
elvedaler. Kysten er forholdsvis
rettlinjet, med et lavt kystplan formet
av strandprosesser. Fjorder,
skjærgård, innsjøer og alpine
landskap mangler. Det er ikke gjort
noe forsøk på en riktig geografisk
plassering av daler etc., og det er
selvsagt usikre deler ved
rekonstruksjonen. Såvidt mulig er
tegningen basert på dagens
kunnskaper om geologiske prosesser
og landets geologiske historie, og den
skulle gi et rimelig bilde av de store
hovedtrekkene i landformer og
fjellgrunn. En rekke geologer har vært
konsultert i arbeidet med tegningen.

Breene og breelvene slipte og slet løs steinmateriale fra fjellgrunnen, og den
var kilden til alt løsmateriale breene og breelvene transporterte og avsatte. Derfor var
bergartene i fjellgrunnen også med på å bestemme karakteren av løsavsetningene
og jordsmonnet i store deler av landet. Områder med harde grovkornete grunnfjellsbergarter fikk oftest et langt dårligere jordsmonn enn områder med finkornete kalksteiner og andre sedimentære bergarter, som f.eks. store områder ved Oslofjorden
og Trondheimsfjorden. Men også en annen meget viktig faktor var med på å bestemme karakteren av løsavsetningene i store områder. Den tykke innlandsisen
over Skandinavia presset landplaten ned slik at store deler av våre kystområder var
dekket av hav dengang brefrontene trakk seg tilbake fra kysten og innover i fjordene
og dalførene. Dette skjedde stort sett i perioden 13 000 til 9 000 14C år før nåtid,
omlag 15 500 til 10 000 kalender-år før nåtid. Grunne havbukter og fjordarmer
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Y) Vår tids landformer og fjellgrunn i
det samme belte og snitt som på fig.
7.1 X. I løpet av de siste 2,5 millioner
årene har breene skapt et typisk
breformet landskap med fjorder,
skjærgård, alpine fjellformer, innsjøer,
daler med U-formete tverrprofil,
hengende sidedaler og høye fosser.
Breene og breelvene avsatte også et
tynt, meget viktig dekke av
løsmateriale, men det er bare delvis
tatt med på tegningen.

strakte seg dengang innover de lavere delene av våre daler. Breene og breelvene
fraktet store mengder stein, grus, sand, silt og leire, som de avsatte i havbuktene
og fjordene. Seinere ble dette hevet opp over havnivå, og noen av våre beste jordbruksområder ligger idag på slike hevede hav-avsetninger, f.eks jordbruksområdene
nær Oslofjorden og Trondheimsfjorden. I disse områdene sto havflaten ca 220 m
og nær 200 m høyere enn idag gjennom deler av avsmeltnings-perioden (fig 7.2).
Fig 7.2
A) Brefront-trinn i Oslofjord-Romerike
området. Mange av disse trinnene
består av flere tilnærmet parallelle
linjer med brefront-avsetninger
(morenerygger etc.).
B) Indre Oslofjord på Aker-trinnenes
tid ca 10 000-9 800 14C år før nåtid.
Aker-trinnenes front-morener ble
avsatt i havet foran brefrontene, og
havet sto ca 200 m høyere enn idag.
Det dekket det meste av dagens
Oslo, Bærum, Asker osv. Det meste
av sedimentene, leirene etc., i disse
områdene ble avsatt i havet på denne
tid. Maridalsvann (M), Sognsvann (S)
og Bogstadvann (B) blir idag delvis
demmet opp av Akertrinnets frontmorene rygger. I Lierdalen ble Eggemorenen (E), Meren-morenen (Me) og
Sylling-morenen (Sy) avsatt, se fig. 3.
Tyrifjorden (Ty), Holsfjorden (Ho),
Lommedalen (Lo), Holmenkollen (H),
Tryvann (T), Vettekollen (V),
Grefsenkollen (G), Grefsendalen (Gr),
Asker (As), Drammen (Dr) og
Nesodden (N) er også avmerket.
C) Romerike ca 9 500 14C år før
nåtid. Det store brefront-deltaet ved
Gardermoen-Hauerseter ble avsatt i
Romeriksfjorden. Havflaten sto her ca
210 m høyere enn idagutenfor
deltaet. Breelvene fraktet også store
mengder med leire etc. som ble
avsatt i fjorden, og idag ligger i tykke
lagpakker under de dyrkede jordene
på Romerike. Gardermoen flyplass
ligger på deltaplanet, ved G på
tegningen.
C: Modifisert fra Per Jørgensen &
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Brefrontene trakk seg tilbake, men de stoppet også, og de rykket noe frem
i korte perioder. I en slik periode, omlag 11 000 til 10 600 14C år før nåtid, ble de
store Ra-morenene i Østfold og Vestfold avsatt i havet, og idag ligger store jordbruksområder på hav-avsetningene knyttet til Ra-ene. De betydeligste hevede hav-avsetningene i Norge ble avsatt ved og nær brefronter som sto i havet, spesielt der hvor
brefrontene stoppet i lengre tid og avsatte front-morener (endemorener). Figur 7.2
viser en oversikt over slike brefront-stadier i Oslo-området, og figurene 7.3 og 7.4
viser avsetningene ved tre brefront-trinn i Lierdalen ved Drammen. De korresponderer med Aker-trinnene i Oslo, og er omlag 10 000-9 800 14C år gamle.
I noen områder ligger avsetninger fra tidligere istidsperioder og mellomistidsperioder under lag med unge istidsavsetninger. Studier av disse gamle avsetningene har gitt oss interessante opplysninger om eldre deler av vår istidshistorie.
Men dessverre er det bare små fragmenter av den eldre historien vi kan observere
gjennom studiet av slike avsetninger innen fastlands-Norge. Breene fraktet det
meste av det gamle materialet til områder utenfor fastlandets grenser, og idag er
dette med på å bygge opp deler av f.eks. Danmark og fiskebankene i Nordsjøen
og på kontinentalhyllen langs kysten av Vest-Norge og Nord-Norge. Noe av det finkornete materialet ble også fraktet ut i dyphavet og avsatt som leire på havbunnen

Fig 7.3
Lierdalen ved Drammensfjorden. Dalen
er dominert av tre brefront-morener:
Egge-morenen (Eg), Meren-morenen
(Me) og Sylling-morenen (Sy), se fig. 2,
og tykke lag med marine sedimenter
avsatt i havet foran brefrontene. De
dyrkede jordene ligger på disse
avsetningene, og de strekker seg opp
dalsidene til marin grense (MG), omlag
200 m over havet. Husrekken i overkant av jordene til venstre ligger nær
denne grensen. Ovenfor MG
dominerer skogkledde lier med et
vekslende tynt dekke av bunnmorene
som ble avsatt under breen. Store
grustak ligger idag i Egge-morenen
og i Meren-morenen. Sylling-morenen
demmer opp Holsfjorden, en arm av
Tyrifjorden. En ca 60 m høy, bratt
iskontakt-skråning fører fra kammen
på denne morenen ned til «fjorden».
Forholdene i mange norske daler likner
på forholdene i Lierdalen.

Fig 7.4
Grustak i Egge-morenen. Det meste
materialet i denne morenen er lagdelt
sand og grus avsatt av breelver som
munnet i havet ved brefronten. Breen
lå bak ryggen. Et liknende grustak ved
Meren-morenen skimtes i bakgrunnen til høyre. Noen av Norges
mest benyttede grus-reserver ligger
i slike morenerygger avsatt i havet.
I f.eks. Mona-ryggen i Askim (se fig.
2 A) er det 10 store grustak.
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der. Det er i slike områder vi idag finner de mest fullstendige lagpakker med vitnesbyrd om vår eldste istidshistorie og klimahistorie.
7.3 BRE- OG KLIMA-VEKSLINGER PÅ DEN SYDLIGE JORDHALVKULE
Feltarbeider i Chile
Hoved-hensikten med våre arbeider i Chile, New Zealand og Antarktis har
vært å utrede glasialhistorien og vegetasjonshistorien, og dermed klimahistorien for
områder på sydlige breddegrader. Det har gjennom en årrekke pågått en intens diskusjon om årsakene til de store og små klimavekslingene i forbindelse med istider
og mellomistider etc., og det er stort sett enighet blant forskerne om at de store
klimavekslingene ble bestemt av vekslinger i innstrålingen fra solen forårsaket av
vekslingene i de astronomiske (Milankovitch) faktorene: jordbanens eksentrisitet og
jordaksens helning og «slingring». Men de beregnede strålings-toppene og dalene
på den nordlige halvkule er ikke samtidige med toppene og dalene på den sydlige
halvkule. De skifter i tid med breddegradene. Teoretisk sett skulle derfor også klimatoppene og dalene være ute av fase med hverandre på de to halvkulene, men er de
det? Observasjoner har vist at de store klimavekslingene blir bestemt av vekslingene
i innstrålingen på 60o til 70o nordlig bredde, og klimavekslingene på de to jordhalvkuler «ser ut til» å være noenlunde samtidige. I så fall, hvordan blir Milankovitchimpulsene overført og fordelt i atmosfæren utover jordkloden, og hva er det som
«opphever virkningen» av strålings-impulsene på den sydlige halvkule? Hvilken rolle
spiller forskjellige havstrømmer, og hvilken rolle spiller luftstrømmer, klimagasser
osv.?
Mange forskjellige teorier er blitt presentert, men det er vanskelig å verifisere
dem på grunn av manglende eksakte opplysninger om klimavekslingene, spesielt på
den sydlige halvkule. Forskerne har savnet svarene på følgende spørsmål: Har det
vært en faseforskyvning mellom klimavekslingene på de to jordhalvkulene, og i så fall
hvor stor var den? Når skjedde klimavekslingene i de forskjellige områdene på den
sydlige halvkule, og hvor store var de? Det er i stor grad slike spørsmål vi har vært
opptatt av i vårt forskningsprosjekt, og vi har derfor lagt meget stor vekt på nøyaktige
dateringer av de observerte vekslingene i tidligere tiders breutbredelse, vegetasjon
og klima.
Resultatene av våre undersøkelser i Chile er nå publisert i «Geografiska
Annaler» Vol. 81A, No. 2, 1999. I publikasjonen inngår mer enn 700 14C dateringer,
mange pollendiagrammer og fire store glasialgeologiske kart. Professor George
Denton fra USA har ledet prosjektet, og forøvrig har deltakerlisten variert noe. I Chile
deltok også professorene Tom Lowell, Calvin Heusser og Linda Heusser, alle fra
USA, professor Chr. Schluchter fra Sveits, Patricio Moreno og Arturo Huser fra Chile
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og undertegnede fra Norge. Finansieringen av prosjektet har stort sett foregått
fra USA. Før jeg ble pensjonist fikk jeg også noen reisepenger fra Norges forskningsråd.
Vi har arbeidet i et nøye utvalgt område i «Lake District» ved foten av
Andesfjellene (fig 7.5). Skarpe morenerygger, de såkalte Llanquihue-morenene
demmer her opp store innsjøer (fig. 7.6 og 7.8), og figur 7.6 viser hvordan vi gikk
frem med å datere morenene og brefremstøtene. Basis av myrer etc. oppå
morenene ga minimumsaldre for morenene, og øvre del av organiske lag under
morenene ga maksimumsaldre. F.eks. var alderen på en rekke myrer i tilknytning
til den eldste Llanquihue morene-ryggen i «Lake District» mellom 20 000 og 22
000 14C år gamle, og det yngste organisk materialet under morenen, eller i løsrevne flak i morenen, var 22 000-23 000 14C år, så selve morenen er ca 22 000
14
C år gammel. Under brefremstøtene ble det på mange steder demmet opp
små vann foran brefrontene, og i disse ble ofte uorganiske siltlag avsatt oppå de
organiske gytje-lagene, før breene avsatte morenene oppå det hele (fig 7.6). Flere
steder fant vi også små blad og gress-strå i underkant av siltlagene, og 14C aldrene
på disse ga meget nær riktige aldre på brefremstøtene. Ved å foreta undersøkelser
i et mer enn 300 km langt område, med bretunger fra flere forskjellige dalfører i
Andesfjellene, kunne vi også bestemme om brefremstøtene var generelle og foregikk over hele det store området.
En mengde sedimentkjerner fra myrer ble analysert av pollen-analytikerne
Calvin og Linda Heusser og Patricio Moreno. Resultatene ble fremstilt i pollen-diagrammer, og disse ble brukt til tolkning av vekslingene i vegetasjon og klima. Noen
resultater av pollen analysene sammen med de daterte generelle brefremstøtene
er vist på figur 7.7.
Vi legger spesielt merke til at to store hoved-brefremstøt kulminerte omlag
22 000 og 14 700 14C år før nåtid. Dette korreponderer meget godt med to hovedbrefremstøt i USA. Sannsynligvis korresponderer de også med to hoved-brefremstøt i Europa, de såkalte Brandenburg og Pommern fremstøtene, men disse er ennå
ikke godt datert. Forøvrig ble det registrert brefremstøt til Llanquihue-morenebeltet
omlag 26 800, 29 400 og 40 000 14C år før nåtid. Pollen-vegetasjonen indikerer
bl.a. en markert oppvarmingsfase omlag 13 000 14C år før nåtid, og avkjølingsfaser
som startet omlag 12 200 og 11 200 14C år før nåtid. Dette stemmer stort sett
godt med starten på fasene Bølling, Eldre Dryas og Yngre Dryas i Europa. Dessuten
er det registrert en markert klimaforbedring omkring 14 500 14C år f.n., og dette
korresponderer med klimaforbedringer observert over store deler av kloden. I virkeligheten foregikk klimaforbedringen i «Lake District» i to trinn, omlag 14 700 og 14
200 14C år f.n. Mellom 14 700 og 29 000 14C år f.n. var klimaet 6o til 7oC kalderen
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Fig 7.5
Puerto Montt området i Chile.
Prikkede linjer representerer kartlagte
rand-morener. Linjer med store prikker:
Llanquihue morener. Linjer med små
prikker: Morener eldre enn 50 000 år.

Fig 7.6
Snitt gjennom Llanquihuemorenebeltet. Snittet viser hvordan
morenene og brefremstøtene ble
datert. Organisk materiale (sort) ble
datert med 14C metoden. Morenene
på tegningen er 22 000 til 14 700
14
C år gamle.

enn idag, og det var fuktigere. Det ble gradvis noe varmere fra 20 000 til 14 700
14
C år f.n., men med kortvarige tilbakeslag omkring 19 200 og 15 800 14C år f.n.
Basert på våre foreløpige resultater ser det ut som hoved-klimavekslingene i Chile
stort sett har foregått samtidig med de store klimavekslingene på den nordlige jordhalvkule.
Mitt hovedansvar i prosjektet var kartleggingen av glasialavsetningene og
fremstillingen av de glasial-geologiske kartene. Kartleggingsarbeidet ble utført på flybilder hjemme i Norge, og resultatet ble overført fra flybildene til karter av en topograf
i USA. En betydelig del av feltarbeidene gikk ut på å kontrollere og justere kartene.
Disse ble så brukt til å velge ut myrer for prøveboringer og kjerneboringer, og til å
lokalisere skjæringer og snitt i forhold til morenekronologien. Kartene (fig 7.8) gir
også en oversikt over utbredelsen av de forskjellige hovedjordartene, og spesielt
dette interesserte forskerne ved den geologiske undersøkelsen i Chile meget sterkt.
Vi hadde forøvrig et godt samarbeide med disse forskerne, og det kan være
av interesse å nevne at en chilensk student startet som assistent på vårt prosjektet,
tok sin doktorgrad på prosjektmateriale, og er nå ansatt i en god stilling ved universitetet i hovedstaden Santiago.
Våre undersøkelser i New Zealand følger de samme prinsipper og metoder
som Chile-undersøkelsene, og de ser ut til å gi like interessante resultater. I Antarktis
er morener og brefremstøt 14C-datert ved hjelp av fossile alger funnet i bresjøsedimenter avsatt i sjøer som ble demmet opp av breene. Jeg har ikke deltatt i disse
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Fig 7.7
Bre-fremstøt (kolonne I) og
klima-vekslinger (kolonne II og III)
basert på vegetasjons-vekslinger
bestemt ved hjelp av pollenanalyser.

undersøkelsene i den seinere tid, men jeg deltar fortsatt i undersøkelser i New
Zealand og vi har planer om å starte et nytt prosjekt i sydligste Chile, syd for Magellanstredet.

Fig 7.8
Utsnitt av et glasial-geologisk kart fra
området ved Llanquihue-sjøen. Det
ble laget 4 store kart, og utsnittet
dekker en liten del av et kart. Utsnittet
krysser 3 hoved-morenebelter med
korresponderende store breelvsletter. De to eldste morenebeltene
er eldre enn 50 000 år, og bare de
yngste morenene, Llanquihuemorenene, ble nøyaktig datert.
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Kapittel

8

Landhevning i Norge etter istiden
Bjørg Stabell
8.1 INNLEDNING
Tegn på forflytninger av strandlinjen (eller strandforskyvning) ble observert av
mennesker helt tilbake i oldtiden og innvirket i stor grad på kystbefolkningens bosettingsmønster. Man trodde at det var havnivået som sank i områder hvor land ble frigjort fra havet. Det tok lang tid før man forsto at det var landet som steg og at landhevningen var knyttet til siste istid. Norge var helt dekket av is under den siste istids
maksimum for 20 000 år siden.

Fig. 8.1
Hevningen av Fennoskandia
etter siste istid.
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Den stive jordskorpen flyter på et underlag av bløtere og varmere bergarter.
Vekten av store ismasser presset derfor jordskorpen ned. Etterhvert som isen smeltet, begynte jordskorpen å heve seg igjen på grunn av den minkende belastning.
Slike jordskorpebevegelser kaller vi isostatiske forandringer. Det er dette som er den
egentlige landhevning. Samtidig begynte havflaten å stige på grunn av smelting av
landis. Endringer i vannmengden i havet, altså forandringer i havets midlere overflate,
kaller vi eustatiske forandringer. Det vi vanligvis kaller landhevningen (heretter
benevnt strandforskyvningen) er differensen mellom bevegelsene i jordskorpen i et
bestemt område (isostatiske forandringer) og bevegelsen i havnivået over hele
verden (eustatiske forandringer).
8.2 JORDSKORPEBEVEGELSER (ISOSTASI)
Isbreen over Skandinavia var opptil 3000 meter tykk i den sentrale delen ved
Østersjøen og ble tynnere ut mot kysten av Norge. Iskanten nådde helt ut på kontinentalsokkelen under maksimal nedising. Nedpressingen av jordskorpen var sterkest i den sentrale del hvor belastningen fra isen var størst; vi antar at landet ble
presset ned ca 800 meter ved Bottenviken. Langs Norskekysten var nedpressingen svakere - maksimalt vel 200 meter (fig. 8.1).
Det er en treghet i denne prosessen, slik at jordskorpen fremdeles hever seg
etter nedpressingen. I dag hever landet seg ca 3 mm per år ved Oslo, mens hevningen i de ytre kyststrøk er nær null. Ved Bottenviken, hvor isen var tykkest, hever
landet seg ca 8 mm hvert år. Utenfor 0-linjen (det området som ikke var påvirket
av isbreer under istiden) synker landet, f. eks. synker Nederland ca 0,1 mm per år.
8.3 HAVNIVÅBEVEGELSER (EUSTASI)
Store vannmengder ble overført fra hav og bundet til is da isbreene bygget
seg opp under siste istid. Ved maksimum regner vi med at vannstanden i verdenshavene var over 100 meter lavere enn i dag. De grunne områdene i Nordsjøen skulle
derfor ha vært tørt land. Fra bankene i Nordsjøen er det fisket opp tre- og planterester som tydelig viser at dette har vært et landområde. Ettersom isen smeltet steg
havet, og vi regner med at Nordsjøkontinentet ble oversvømmet for ca 8 000 år
siden. Og dette skyldes altså bare eustatisk havnivåhevning på grunn av issmelting.
8.4 STRANDFORSKYVNING
Etter hvert som landet hevet seg ble det dannet strandlinjer i forskjellige
høyder over havet. De eldste ligger høyest og de yngste er ikke så mye over dagens
havnivå. I noen områder f. eks. på Jæren og Lista har vi også strandnivåer som er
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lavere enn dagens, de ligger altså idag under vann. Strandlinjer heller mot havet
fordi de mer sentrale deler av landet hevet seg mest.
Strandforskyvningsstudier var i begynnelsen konsentrert om strandlinjer som
lå synlige i terrenget. Etter at pollenanalytiske studier var kommet igang, ble strandforskyvningen også studert ved stratigrafiske metoder. Denne type strandforskyvningsstudier er nå meget vanlig i Skandinavia.
Den beste metoden for å bestemme den forhistoriske strandforskyvningen
går ut på å velge seg ut innsjøer og myrer (basseng) i forskjellige høyder over dagens
havflate for å fastsette hvordan strandlinjen har forandret seg med tiden. Vi benytter
basseng som i dag ligger på land, men som tidligere har vært i kontakt med havet,
altså under marin grense. Marin grense er det høyeste nivå havet hadde under eller
etter siste nedisning. Marin grense vil variere fra sted til sted avhengig av hvor stor
nedpressingen var. På Jæren er marin grense bare 10-15 meter over havet, i Bergensområdet 30-40 meter, i Nord-Norge rundt 60 meter innerst i fjordene og rundt
20 meter ytterst, ved Trondheim rundt 175 meter og i Oslo-området når marin
grense sitt maksimum på 220 meter.
Vi måler først høydene over dagens havnivå på en rekke basseng (innsjøer
og myrer). Deretter borer vi ned i bassengene for å studere sedimentene. Slike
studier vil avsløre bassengets historie, fra den gang bassengområdet var en del av
det marine miljøet, til det i dag er f. eks. en liten innsjø. Vi ønsker å finne ut når bassenget ble isolert fra havet og gikk over til å bli en innsjø. Diatoméer er meget velegnet til dette formål.
8.5 DIATOMÉER
Diatoméer er mikroskopiske, encellete alger. De fleste er 1/100- 1/10 mm,
men det finnes både mindre og større - de største diatoméene kan bli rundt 2 mm.
De ser ut som en eske med lokk og bunn og celleveggen er forkislet (SiO2), noe
som gjør at de bevares. De har en rik ornamentering, ribber, porer, forhøyninger
etc., og de (klassifiseres) artsbestemmes utfra skallets utforming (fig. 8.2). Det
finnes svært mange arter, men vi deler dem generelt i to hovedgrupper; sentriske
(radiær-symmetriske, strukturen orientert om et punkt) og pennate (avlange, strukturen orientert om en midtlinje).
De finnes alle steder der det er fuktighet og er avhengig av lys til å danne
næring (fotosyntese). Diatoméene er meget følsomme overfor vannets saltholdighet og er derfor godt egnet til å bestemme overganger fra salt- til ferskvann. Vi deler
inn diatoméene i grupper etter deres toleranse for vannets saltholdighet:
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Fig. 8.2
Fotografier av diatoméer. a-c er
fotografert i Scanning Electron
Microscope og er forstørret ca
2000-3000 ganger, mens d-g er
fotografert i lysmikroskop og
forstørret ca 1000 ganger.
a) Paralia sulcata (marin)
b) Fragilaria virescens var. subsalina
(svakt salt)
c) Cyclotella sp. (fersk)
d) Diploneis smithii (brakk)
e) Eunotia serra (fersk)
f) Diploneis didyma (brakk)
g) Tabellaria fenestrata (fersk)

Polyhalobe arter= marine former, lever i vann med minimum 30 ‰ salinitet
Mesohalobe arter = brakkvannsformer, lever i vann med 0,2-30 ‰ salinitet
Oligohalobe arter = ferskvannsformer, tåler litt salt
Oligohalobe halofile = optimum i svakt brakkvann
Oligohalobe indifferente = optimum i ferskvann
Halofobe arter = ferskvannsformer, saltskyende
Ettersom saltholdigheten har skiftet har også diatoméfloraen forandret seg.
Skallene til diatoméene lagrer seg i bunnsedimentene, og legger på denne måten
igjen opplysninger om vannets kjemiske sammensetning i tidligere tider.
8.6 METODER
Figur 8.3 viser historien fra fjord til innsjø for et vilkårlig basseng i tverrsnitt.
Figur 8.3a viser bassenget som et trauformet parti av havbunnen. Det blir avsatt
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Fig. 8.3
Avsetningsforholdet når et
trauformet parti av havbunnen
isoleres under landhevning.

marine sedimenter; marin leire eller leirgytje. Her vil vi finne skall av marine diatoméer. Etter som landet hever seg, vil bassengets terskel komme i tidevannsonen
(fig. 8.3b). Senere kommer havet inn bare ved høyvann (flo sjø), og vi får avsatt
brakkvannsedimenter - vanligvis svart leirgytje, med skall av brakkvanns-diatoméer.
Til sist, når terskelen er nådd over høyvanns havnivå, vil bassenget bli isolert
(fig. 8.3c), og vi får en innsjø hvor det blir avsatt ferskvannsedimenter - brun gytje
eller dy med skall av ferskvannsdiatoméer. Det motsatte vil skje når havnivået stiger
og vi får en ingresjon av havvann inn i en innsjø.
Vi borer i innsjøens bunnsedimenter med et tynt bor. Da må vi enten bruke
en flåte eller utnytte tiden når innsjøen er islagt. Vi får da opp sedimentkjerner og fra
dem beskriver vi hva slags sedimenter vi finner, for eksempel leire – leirgytje – gytje.
Ved å bestemme typen sediment kan vi grovt finne overgangen mellom sediment
avsatt i saltvann (leire) og sediment avsatt i ferskvann (gytje). Vi tar så prøver for
å analysere (bestemme arter og telle) diatoméinnholdet i prøvene fra de forskjellige
lagene, og grupperer så artene etter deres krav til saltholdighet. Man kan da konstruere et salinitetsdiagram som vist på figur 8.4 (fra Hamravatn på Sotra). Her er
dybde i bunnsedimentene angitt langs ordinataksen og salinitetsgruppene i prosent
langs abscisseaksen. Legg merke til at det bare er vist en liten del av resultatene av
diatoméanalysen, nemlig overgangen mellom saltvann og ferskvann. I de underste
nivåene har vi overvekt av saltvannsformer (marine, brakke og halofile = blå). Deretter får vi en brå overgang til ferskvannsformer (røde). Utfra et slikt diagram kan vi
fastslå overgangen mellom sediment avsatt i saltholdig (salt eller brakkvann) og sedi101

Fig. 8.4
Isolasjonen av et basseng
(Hamravatn) vist ved diatoméer
gruppert etter deres toleranse for
vannets saltholdighet.

ment avsatt i ferskvann. I vårt tilfelle (fig. 8.4) ligger overgangen ved 1350 - 1345
cm. Denne overgangen kalles for isolasjonskontakten, altså der bassenget ble
isolert fra havet og ble en innsjø. Men, ved 1305 – 1300 cm finner vi en ny overgang, ferskvannsdiatoméene forsvinner og saltvannsformene dominerer igjen.
Denne overgangen kaller vi ingresjonskontakten, havnivået har steget og innsjøen
vår er blitt en del av det marine miljøet igjen. Til slutt, ved 1175 – 1170 cm forsvinner
saltvannsformene for godt og vi ser at de saltskyende ferskvannsformene (halofobe
arter) dominerer. Vi har altså hatt en ny isolasjon fra havet, dette er den endelige isolasjonen av Hamravatn. Så må man finne når disse overgangene skjedde. Vi
daterer sedimentet rundt isolasjonskontakten ved radiokarbonmetoden og også ved
pollenanalyse. I dette tilfellet er isolasjonskontaktene radiokarbondatert til 12 650
og 10 130 år før nåtid og ingresjonskontakten til 11 250 år før nåtid, mens pollenanalysen gir en datering til ca 11 900 år før nåtid. I dette tilfelle har vi valgt å benytte
dateringen fra pollenanalysen.

102

Fig. 8.5
Strandforskyvnings-kurven
for Kragerø-området.

For bassenget i figur 8.4 (Hamravatn) er terskelnivået 29 meter over dagens
havnivå (m.o.h.), det vil si at bassengets terskelnivå (som ofte er den samme som
innsjøens vannoverflate) ligger 29 meter over dagens havnivå. Nå vet vi at havet sto
ved dette nivå da bassenget ble isolert og også når havet steg og fylte bassenget
og vi vet når dette skjedde. Har man slike data fra en rekke bassenger (myrer og
innsjøer) innen et begrenset område, kan man enkelt konstruere en kurve for strandforskyvningen i dette området. En slik strandforskyvningskurve blir fremstilt ved at
terskelens høyde over dagens havnivå i meter blir avsatt langs ordinataksen og
abscisseakse er en tidsskala regnet i år BP (= før nåtid, 1950). Hamravatn er
avmerket på kurven for Sotra (fig. 8.6).
8.7 STRANDFORSKYVNINGSKURVENE
Strandforskyvningskurven i figur 8.5 er for Kragerø-området i Telemark. Vi
ser at for omtrent 9 500 år siden var havnivået ca 100 meter høyere enn i dag.
Marin grense er antatt å ligge på 120 meter over dagens havnivå (m.o.h.). Kurven er
tilnærmet hyperbolsk. Vi slutter derfor at det har vært en kraftig hevning av landet og
at denne var raskest i begynnelsen. Når landet har hevet seg raskere enn havet
eventuelt har steget har strandlinjen beveget seg utover (vi får altså nytt land), dette
kaller vi en regresjon. Strandlinjen ble liggende omtrent 10 meter lavere hvert hundre
år i Preboreal tid (fram til 9 000 år før nåtid). Deretter sank strandlinjen saktere.
I Boreal tid (9 000 - 8 000 år før nåtid) var hastigheten bare omtrent 2 meter for hvert
hundre år og deretter sank hastigheten til bare omtrent 0,5 meter hvert hundre år.
Hvordan kan vi forklare dette? Selv om isen trakk seg tilbake fra dette området for
ca 10 000 år siden, var isbreene over Skandinavia og Nord-Amerika fremdeles forholdsvis store, dvs at mye vann fremdeles var bundet i isbreene. Derfor var det den
isostatiske effekt (jordskorpebevegelsen) som dominerte i begynnelsen, og strandforskyvningen var altså sterkest rett etter at isen hadde trukket seg tilbake. Så fikk vi
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Fig. 8.6
Strandforskyvnings-kurven
for Sotra.

den store avsmeltningen, dette gjorde at havnivået steg (eustatisk effekt). Som vi
husker er strandforskyvningen differansen mellom isostatisk og eustatisk effekt,
derfor sank strandlinjen saktere.
I Kragerø-området var den isostatiske effekt alltid større enn den eustatiske,
slik at kystlinjen beveget seg utover (regresjon). I andre områder ble den eustatiske
effekt i en periode større enn den isostatiske; det vil si at strandlinjen begynte å stige
og gå innover i landet (transgresjon). Den isostatiske effekt (jordskorpebevegelsen)
er sterkest ved ismassenes sentrum og blir gradvis mindre mot utkanten av de nedisede områdene. Dette kan vi se spor av i Kragerø-kurven. Om vi studerer kurven
mer i detalj ser vi at i Atlantisk og Subboreal tid (8 000 - 2 500 år før nåtid) er strandforskyvningen 0,6 meter hvert hundre år. I Subatlantisk tid (2 500 år før nåtid til
i dag) synker den bare 0,3 meter hvert hundre år. Dette er det samme som landhevningen i området i dag. Atlantisk og Subboreal tid var de varmeste periodene i postglacial tid. Dette medførte en økende eustatisk effekt og vi fikk en transgresjon i
områder hvor havnivået steg raskere enn landet hevet seg. Denne transgresjonen
kalles Tapes-transgresjonen, den foregikk for 8 500 til 7 500 år siden. Den er påvist
langs kysten fra Sørlandet til Nord-Norge. Den er nøye studert i Sverige, hvor den
kalles Littorina-transgresjonen. Det er sannsynlig at den flatere delen vi ser i Atlantisk
og Subboreal tid på Kragerø-kurven er et svakt spor av Tapes-transgresjonen.
Formen på kurven fra Kragerø ligner svært på tilsvarende kurver fra området rundt
Oslofjorden og fra Trondheimsområdet.
Ser vi på kurven fra Sotra i Hordaland (fig. 8.6), finner vi et mer komplisert
strandforskyvnings-bilde enn i Telemark. Da isen trakk seg tilbake lå strandlinjen
bare ca 30 meter over dagens havnivå. Isens tilbaketrekning i Hordaland skjedde
mye tidligere enn i Telemark (ca 13 000 år før nåtid på Sotra). I varmetiden Bølling
(BØ) (13 000 - 12 000 år før nåtid) finner vi en regresjon. For 12 650 år siden lå
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strandlinjen på ca 30 meter og sank frem til for ca 12 500 år siden med omtrent 5
meter. I den kaldere perioden Eldre Dryas (ED) hadde vi muligens en stillstand. Ved
overgangen til varmetiden Allerød (AL) fikk vi deretter en økning av havnivået på over
10 meter. Høyeste havnivå ble nådd i Yngre Dryas (YD) ca 10 500 år før nåtid (ca
38 m). Denne transgresjonen skyldes muligens en kombinasjon av en eustatisk
effekt og gravimetrisk effekt, - isens gravitasjonspåvirkning på havet. Store ismasser
vil kunne gi en økning av havnivået nær isen på flere meter. Vi vet at det var et stort
isfremstøt i Yngre Dryas, som altså kunne utøve en gravitasjonspåvirkning.
I de følgende 1500 år sank strandlinjen raskt, - på samme måte som i Telemark. Men Sotra som ligger langt fra isens sentrum, har hatt en liten total strandforskyvning. Marin grense er her på 38 meter, mens den er 120 meter ved Kragerø.
Mens strandlinjen sank 10 meter hvert hundre år i Preboreal tid (PB) ved Kragerø,
sank den bare 2 meter hvert hundre år på Sotra fordi det her var mindre hevning (det
hadde vært mindre is). I Boreal perioden (B) lå strandlinjen på Sotra snaut 5 meter
over dagens havnivå. For omtrent 8 500 år siden ble deretter den eustatiske effekt
større enn den isostatiske og strandlinjen steg ca 8 meter (Tapes-transgresjonen).
Etter å ha nådd et maksimum på ca 12 meter over dagens havnivå for ca 7 500 år
siden lå havnivået nesten i ro i omtrent to tusen år. Deretter sank strandlinjen jevnt
frem til i dag.
8.8 PALEOGEOGRAFI
I forbindelse med arkeologiske undersøkelser ønsker man å kjenne strandforskyvningen i detalj for å kunne forbinde boplassfunn med oldtidens kyst. Steinalderfolket bodde nær strandlinjen. Vi kan bruke området rundt Oslofjorden som et
eksempel (fig. 8.7). For 11 000 år siden (11 ka BP) dekket isen nesten hele området og det nåværende landområdet som ikke var dekket av is, lå under vann (fig.
8.7a). For 10 000 år siden hadde isen trukket seg tilbake slik at den lå rett nord for
Oslo (fig. 8.7b). Strandlinjen ved Oslo lå den gang langt oppe i åsene, rundt 220
meter over dagens havnivå. Praktisk talt alt som finnes av dyrkbar mark i dag var
den gang havbunn. Mange steder i dette området kan man finne skjellbanker fra
den tiden da lokaliteten var havbunn. Allerede for 9 000 år siden hadde isen forsvunnet fra dette området, og havnivået hadde sunket til ca 130 meter over dagens
havnivå ved Oslo. Det vil si at folk i steinalderen, de som levde av fiske, bodde nær
det som i dag er omtrent 100 - 150 meters høyde over havet i Oslo-området. Vi ser
fra figur 8.7c at området begynner å ligne på det vi finner i dag, men havet rekker
helt frem til det som i dag er Tyrifjorden. Drammensfjorden var del av et større fjordsystem med store øyer. Oslofjorden var også mye bredere enn i dag, spesielt den
ytre delen. Dette kommer av at mesteparten av Østfold og de ytre deler av Vestfold
fremdeles var dekket av hav. For ca 4 000 år siden hadde havet sunket ned til
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Fig. 8.7
Paleogeografisk utvikling i
Oslofjord-området

dagens 15 meters kote ved Oslo og det var nå bare de lavest liggende områdene
som fremdeles var en del av Oslofjorden (fig. 8.7f).
8.9 AVSLUTNING
Landhevningen i Norge etter siste istid er altså et samspill mellom jordskorpebevegelser og forandringer i havnivå. Studiet av strandlinjer bringer sammen geologi, arkeologi, biologi og miljøproblematikk. Jeg har vist to eksempler på hvordan
strandforskyvningen har foregått: i Sør-Norge (Kragerø-området) og på Vestlandet
(Sotra). Selv om det finnes strandforskyvnings-kurver for mange områder langs vår
kyst, er det allikevel behov for flere detaljerte undersøkelser. Tapes-transgresjonen
er for eksempel ikke detaljert undersøkt i Norge. Samtidig gir de paleogeografiske
kartene vi kan lage utfra strandforskyvningsstudiene oss en ny forståelse av vår historie.
Oslofjord-området hever seg fremdeles ca 3 mm/år, slik at en svak hevning av
havnivå ikke nødvendigvis vil føre til en transgresjon her. Langs kysten av Vestlandet
og ellers nordover langs kysten er det ikke noen slik naturlig isostatisk hevning. Imidlertid er landskapet ikke særlig flatt i disse områdene, slik at en eventuell 1-2 m
hevning av havnivået ikke vil oversvømme store områder.
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Kapittel

9

Om blomsterstøv og klimaforandringer og litt til
Kari E. Henningsmoen
9.1 INNLEDNING
Blomsterstøv - pollen er smått, men nyttig. Det er en plage for noen, men til
hjelp for mange, f.eks. geologer, botanikere, arkeologer og andre. Og hva kan det
nå brukes til, og hvordan? Spørsmål nummer en kan i første omgang besvares kort.
Blant annet kan det avsløre historien om vegetasjon, klima, miljø, og ikke minst
menneskenes virksomhet gjennom tidene, kort sagt om natur og kultur. Hvorledes
det foregår, kommer vi snart tilbake til.
9.2 SAFETY IN NUMBERS
At det i det hele tatt kan brukes slik, beror på flere faktorer. Den første er at
pollen produseres i ufattelige mengder, og spres over alt (noe som pollenallergikerne kjenner bare så alt for godt til). Først og fremst er det de vindbestøvete plantene - deriblant de fleste av våre skogstrær - som er flittige produsenter. Det er
regnet ut - nokså anslagsvis - at en 10 år gammel gren av et bøketre produserer ca
28 millioner pollen i en blomstringssesong. Tilsvarende produksjon hos bjerk, gran
og eik er ca 100 millioner, mens den virkelige storprodusenten - furu - er oppe i ca
360 millioner.

Figur 9.1
Blomstrende hasselkvist som
sprer en mengde pollen.
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Hos vindbestøverne foregår pollentransporten fra plantenes hannlige organer, støvknappene, til de hunnlige, arrene, med vinden (fig. 9.1). Denne hasardiøse
transporten krever en enormt stor pollenproduksjon, fordi bare en forsvinnende liten
del av pollenet når frem til arret. Resten fyker av gårde med vinden, og faller før eller

Figur 9.2
Noen pollentyper. A: furu, B: gran,
C: hassel, D: or, E: lind, F: blåbær,
G: bygg, H: smalkjempe.
(Foto: Helge I. Høeg).
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senere ned som et pollenregn hvor som helst. Planter med mer målrettet pollentransport, først og fremst ved hjelp av insekter - insektbestøverne - trenger ikke å bruke
så store ressurser på å produsere pollen, så der er produksjonen vanligvis mer
begrenset (unntagelser finnes). Men også her vil det oftest være en god del overproduksjon som hverken bestøver en plante av samme art, eller kommer insektene
til gode. Dette pollenet vil stort sett også delta i pollenregnet, selv om det vanligvis
ikke blir spredt så langt som vindbestøvernes pollen kan bli.
9.3 HVOR BLIR DET AV DET?
Det meste av pollenregnet fra luften vil falle ned på tørre steder og gå til
grunne ganske raskt. Men det som faller ned på våte steder som tjern, myrer og
sjøer, vil synke ned og bli liggende. Det levende innholdet i pollenet råtner fort bort,
men pollen-veggen er meget motstandsdyktig og tåler det meste, unntatt oksygentilgang. Og her er vi ved den andre viktige faktoren: pollenet kan oppbevares. Hvis
det er oksygen-fattig miljø der pollenet faller ned, vil det kunne oppbevares i århundrer og årtusener og - utrolig nok - i millioner av år hvis det havner i avsetninger som
etter hvert blir forstenet.
Nye lag pollen faller ned hvert år og vil bli lagret i torv, gytje og andre sedimenter, og
der blir det hele liggende som i et naturens arkiv. Det for-teller om hva som har
vokset i omegnen, om plantenes innvandring og om hvordan vegetasjonen har forandret seg gjennom tidene. Vegetasjonen er igjen avhengig av miljøforholdene, f.
eks. temperatur og nedbør, jordbunn og næringstilgang, og ikke minst menneskers
og dyrs virksomheter.
9.4 HVA SLAGS PLANTER?
Pollenkornene er små - størrelsen ligger vanligvis mellom 0,1 og 0,01 mm.
Men studeres de under mikroskop, ser man snart den tredje faktoren som gjør
pollenanalyse mulig: det finnes en mengde forskjellige pollentyper. Størrelse, form,
mønster på pollenveggen og åpninger og svakhetssoner i pollenkornet er karakterer
som gjør det mulig å si hva slags planter pollenet kommer fra. Noen pollentyper kan
identifiseres til planteart, noen til slekt og andre bare til familie (se fig. 9.2).
9.5 SÅ SKAL POLLENET BRUKES TIL NOE
For å kunne tolke dette naturens arkiv, tar vi opp prøver gjennom avsetningene i myren/tjernet fra overflate til bunn ved hjelp av et torvbor. Dette er utstyrt med
en prøvetaker som kan åpnes, fylles og lukkes i den dybden av myren hvor man
ønsker å ta opp en prøve. Boret kan forlenges med skjøtestenger, så man kan ta
opp prøver kontinuerlig gjennom hele myren så dyp den måtte være.
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Figur 9.3
Pollendiagram fra Kjeldemyr
nær Sandefjord i Vestfold
(Se forklaring i teksten).

Etter passende preparering av prøvene blir pollenet tellet opp under mikroskop, gjerne 300 - 1000 pollen per prøve. Resultatet settes opp i diagram hvor hver
pollentype er regnet ut i prosent av pollensummen. Figur 9.3 er et forenklet pollendiagram som viser utviklingen ved Kjeldemyr nær Sandefjord i Vestfold. Til venstre
i diagrammet er avsatt dybden og lagrekken nedover i myren. Deretter kommer
kurver som viser de prosentvise mengdene av forskjellige treslag, busker og urter,
og hvordan de varierer opp gjennom tiden.
9.6 NÅR SKJEDDE DET?
Rekkefølgen av variasjonene kommer tydelig frem i diagrammet. Den gir
en relativ alder på hva som skjer: f. eks. ser vi at hassel innvandret før or, og den
igjen lenge før gran. For å få en nærmere aldersbestemmelse, må vi ty til andre
metoder, først og fremst 14C-dateringer. Denne metoden bygger på at levende
organismer står i stadig utveksling med luftens innhold av karbondioksid. Største110

parten av karbonatomene i atmosfæren utgjøres av den stabile isotopen 12C, men
en liten del utgjøres av den ustabile - radioaktive - karbonisotopen 14C. Den både
nedbrytes og nydannes i atmosfæren, og det oppstår en likevekt mellom de forskjellige C-isotopene i luften, en likevekt som avspeiles i de levende organismene. Når
de dør, opphører utvekslingen med atmosfæren, men nedbrytningen av 14C fortsetter med konstant hastighet.
Etter 5 730 år - halveringstiden - er det bare halvparten igjen av 14C-isotopen.
Etter nye 5 730 år er det bare fjerdeparten osv. Dette betyr at i organiske rester som
f.eks. torv og gytje, kan man bestemme alderen - det vil si tiden som er gått siden
opphavsmaterialet døde - ved å måle mengden av det som er igjen av 14C i materialet. Den målte 14C-alderen tilsvarer ikke uten videre kalenderår. En rekke justeringer - kalibreringer - blir foretatt med 14C-aldrene for å “oversette” dem til kalenderår,
men i denne artikkelen er det hele tiden oppgitt alder i 14C-år. Slike aldere er oppført
lengst til venstre i diagrammet.
9.7 MYREN SELV HAR OGSÅ EN HISTORIE
Avsetningene i myren forteller om utviklingen i selve myrbassenget. Det lå
under havet inntil for ca 9 300 år siden. Inntil da ble det avsatt havleire i bunnen av
bassenget. Fordi landet steg i forhold til havflaten (sml. Bjørg Stabells artikkel), kom
stedet opp over havet, og vårt basseng gikk over fra å være en havbukt til å bli en
liten innsjø hvor det ble avsatt ferskvannsgytje i bunnen. Dette stadiet med åpent
vann og gytjeavsetning ved prøvestedet varte gjennom de neste ca 5 000 år. Etterhvert grodde sjøen til: hvitmose (Sphagnum) vokste utover fra kantene, og sjøen ble
til en våt myr. Ferskvannsplantene, som det er ganske meget av i den nederste
delen av gytjen, minker etterhvert som hvitmosen får overtaket, og forsvinner ved vel
5 m dyp - altså for ca 3 000 år siden. Tilveksten av hvitmose fortsetter gjennom
resten av avsetningen og er ikke slutt ennå. Myren vokser fortsatt i høyden, og har
fortsatt et lite tjern i midten, som nok vil gro igjen med tiden hvis naturen får gå sin
gang uforstyrret.
Helt til høyre i diagrammet er det ført opp en vanlig brukt tidsinndeling for
postglasial tid, dvs. de siste 10 000 år. Avsetningene i myrbassenget begynte i
preboreal tid, og den utviklingen vi nå kan følge for vegetasjon og klima, er i hovedtrekkene generell for store deler av Østlands-området.
9.8 VEGETASJONEN VISER KLIMAHISTORIE
Preboreal tid varte fra ca 10 000 til 9 000 år før nå - altså tiden like etter at
isen hadde trukket seg tilbake - og det er bare slutten av den som er representert
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i vårt diagram. Men den er godt representert i en rekke andre pollendiagram fra Østlandsområdet. De avspeiler en høyst eiendommelig sammensetning av vegetasjonen. En lys, åpen bjerkeskog er det dominerende innslaget. At den har vært lys
og åpen, kan man lett se av at det er et stort innslag av urter og busker - en vegetasjon som er avhengig av god tilgang på lys. Selje og vier f.eks. er godt representert
- sammen med lyselskende urter. Men den mest kravstore av dem alle er tindved
(Hippophae rhamnoides) som er en ekstremt lyselskende busk. Den klarer seg ikke
i områder dekket av mørk skog. I nåtiden finner vi den nesten bare fra Trøndelag og
nordover, hvor den vokser på elvesletter, i rasmarker og andre steder hvor jordbunnen er så ustabil at skogstrærne ikke får fotfeste. Så snart skogen klarer å innvandre, blir tindveden skygget ut - en prosess vi kan følge i nåtiden, og finne paralleller til i det ene pollendiagram etter det andre, også i dette fra Kjeldemyr.
I løpet av preboreal tid smeltet isen raskt ned og trakk seg tilbake fra området
nord for Ra-morenene i Østfold og Vestfold til langt opp i fjellene. En del fjellplanter
som har fulgt i isens fotspor, har klart å holde seg i lavlandet en viss tid etter at isen
forsvant, og de viser seg i pollendiagram fra flere steder i Oslofjord-området. Den
mest kjente av dem, reinrose (Dryas octopetala), er f. eks. funnet, og likeså fjellsyre
(Oxyria digyna) og rød/gulsildre (Saxifraga oppositifolia/aizoides). Pollenet av disse to
arter er det vanskelig å skille fra hverandre.
I tillegg er det også et innslag av ganske varmekjære planter i den preboreale
floraen. Mest entydig er bred dunkjevle (Typha latifolia) som viser at gjennomsnittstemperaturen for juli måned neppe kan ha vært lavere enn +14 oC, dvs. ikke meget
kjøligere klima enn i nåtiden. En slik merkelig blanding av lyselskere, fjellplanter og
varmekjære planter finnes ikke noen steder i nåtiden, men så har vi da heller ikke
noen steder en slik rask klimaforandring i form av temperaturstigning som den som
skjedde fra sen Ra-tid og fremover, og heller ikke en så rask tilbaketrekning av
isbreer.
9.9 KLIMAET FORBEDRER SEG STADIG
Ved overgangen til neste fase, boreal tid (9 000 til 8 000 år før nå), skjer
store forandringer i vegetasjonsbildet. Furuen øker sterkt og skygger ut bjerkeskogen og de andre lyselskerne. Dessuten innvandrer hassel mer og mindre samtidig
og blir en sterk konkurrent om lyset. Så der hvor jordbunnen er gunstig, vil den i sin
tur skygge ut furuen.
Klimaet blir stadig forbedret. Hassel er ganske varmekrevende, og den sprer
seg raskt i begynnelsen av boreal tid. Faktisk går det så raskt at man kan undre seg
over at de store, tunge spredningsenhetene - hasselnøttene - har vært i stand til å
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spre treet så raskt. Selvsagt har de fått hjelp av ekorn og andre nøttespisende dyr,
men mange forskere mener at også mennesker har bidradd til spredningen.
Nøttene er velsmakende og næringsrike - vi kaster ikke vrak på dem i vår tid heller.
De kan oppbevares lenge og egner seg godt både til vinterlagring og til proviant på
kortere og lengre reiser, og da er det fort gjort å miste noen på veien. Eller kanskje
påskynde spredningen ved bevisst å stikke nøtter i jorden?
I tillegg til å være varmt, var det boreale klimaet også tørt - tørrere enn i tiden
både før og etter. Det kan blant annet sees av at vannstanden i mange sjøer og tjern
sank i borealtiden og holdt seg lav inntil neste periode. Det igjen kan avsløres ved
undersøkelser av avsetningene ned igjennom myrer og sjøer, og av innholdet av
pollen og andre planterester.
9.10 SÅ BLE DET ENDA VARMERE
Neste store forandring kommer ved overgangen til atlantisk tid (8 000 til
5 000 år før nå). Da innvandrer or i området. Vi har to orearter, svartor og gråor, og
til sammen inntar de store områder av landet i løpet av forbausende kort tid. Men
her er spredningsenhetene ganske små og tørre nøttefrukter som spres ganske lett.
Dessuten kom klimaet oren til hjelp. Det ble fortsatt mildere og dessuten fuktigere,
noe som har vært gunstig for oren. Særlig svartor liker fuktig - for ikke å si våt - jordbunn. Gråor har større toleranseområde og trives på både fuktig og tørrere bunn.
Svartor er ganske varmekjær, men enda mer varmekjære trær gjør seg snart
gjeldende i området i atlantisk tid. Alm starter innvandringen allerede i sen boreal,
mens lind kommer inn et stykke oppe i atlantisk. Begge har sitt maksimum i både
utbredelse og mengde i denne tiden. Eik kommer inn i små mengder i boreal, det
samme gjør ask. Men begge øker i mengde oppover i atlantisk og til dels også i den
følgende subboreale tid. Til sammen kalles disse fire treslagene eikblandingsskogen, og de tydelige maksima av de mest varmekjære trærne viser klart at klimaet
i atlantisk tid var betydelig varmere enn i nåtiden, selv om det også den gang forekom en del klimatiske skiftninger.
9.11 DE ALLER BESTE KLIMAINDIKATORENE
De klareste bevisene for varmere klima har vi allikevel i en liten gruppe på tre
ekstra varmekjære planter som har til dels svært begrenset utbredelse i Norge i nåtiden. Det dreier seg om kristtorn (Ilex aquifolia), eføy = bergflette (Hedera helix) og
misteltein (Viscum album). Alle tre har såpass liten pollenproduksjon og så begrenset pollenspredning at når man finner pollen av dem, kan man regne med
at de har vokset i nærheten av finnestedet. Kristtorn er svært var for vinterkulde,
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samtidig som den også stiller krav til sommervarme. Resultatet blir at den bare klarer
seg i vintermilde kyststrøk som også har godt sommerklima. Den vokser nå bare
langs kysten fra Telemark til Nordmøre. Bergflette er noe mindre kresen på vintertemperaturen, men vil til gjengjeld ha noe høyere sommertemperatur. Den vokser
i kyststrøk fra midtre Oslofjord-området til Hordaland. Misteltein tåler heller ikke kalde
vintre, samtidig som den setter enda høyere krav til sommertemperaturen enn de
andre to gjør. I nåtiden finner vi den bare i området omkring midtre og ytre deler av
Oslofjorden. Pollen av disse plantene er funnet langt utenfor de områdene hvor de
vokser nå, og ut fra disse funnene kan man slutte at sommertemperaturen må ha
ligget omkring 2 oC høyere enn i nåtiden, mens vintertemperaturen har vært hele
3-4 oC høyere.
9.12 IKKE FULLT SÅ GUNSTIG LENGER
I lavlandet på Østlandet later det til at denne gunstige klimaperioden varte
i ca 3 000 år. Da inntreffer en ny klimaforandring, den subboreale tid (5 000 - 2 500
år før nå) setter inn. Det blir tørrere igjen, og temperaturen begynner å gå nedover.
Alm og lind går tilbake, men eik klarer seg bedre og har ofte sitt maksimum i denne
tiden. Klimaet har fortsatt vært gunstig i subboreal tid, det er fortsatt en god del igjen
av eikblandingskogen, men mindre enn i atlantisk. Dessuten inntreffer det også
klima-svingninger i retning av kjøligere forhold frem gjennom subboreal. De kommer
ikke alltid så tydelig frem i diagrammer fra lavlandet, men pollenanalytiske undersøkelser i fjellområdene avslører at forholdene ikke er stabile. Områder i Nord-Gudbrandsdalen har f.eks. hatt klimatisk nedgang allerede for ca 6 000 år siden - i sen
atlantisk tid - og videre i begynnelsen av subboreal.
Senere inntraff en ny periode med klimaforverring i tiden 3 800-3 300 år før
nå, den viser seg bl a. ved en tydelig senkning av skoggrensen. Pollenanalysene er
her understøttet av viktige funn av opptil flere tusen år gamle trestammer i fjellet - ofte
høyt over nåværende skoggrense. De viser at skogen vokste høyest opp mot fjellet
i tidlig varmetid og sank både i sen atlantisk og videre i sen subboreal tid.
9.13 KJØLIG, FUKTIG OG USTABILT KLIMA
Omkring 2500 år før nå begynner subatlantisk tid som varer fremdeles.
Omkring dette tidspunktet inntreffer en ny klimaforverring som er synlig også i lavlandet. Tidligere ble den oppfattet som en meget brå skiftning - den rene fimbulvinter
- men dette er blitt sterkt modifisert ved nærmere undersøkelser. Snarere har det
vært stadige skiftninger med vekslende forbedringer og forverringer i klimaet, og det
begynte altså allerede i subboreal tid, som vi bl.a. kan se av undersøkelsene i fjellet.
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En varm og gunstig periode, “det lille optimum”, omfatter bl.a. vikingtiden og
første del av middelalderen. Denne perioden er vel dokumentert både ved skriftlige
kilder og ved naturvitenskapelige metoder, blant annet pollenanalyse. Høyst sannsynlig har dette gunstige klimaet vært iallfall en av årsakene - kanskje den viktigste?
- til at Norge hadde så gode tider den gang. Vikingtiden var en periode med
ekspansjon både mot havet i vest og mot landene i øst, og med stor økning av
bosetning i våre innlandsbygder. En rekke rike gravfunn med mange praktfulle gjenstander bekrefter at det var velstand i landet. De første århundrene av middelalderen
var også en blomstringstid for vårt land. Aldri, hverken før eller senere, har det som
kalles Norgesveldet hatt større utbredelse.
Det lille optimum ble etterfulgt av “den lille istid” som ble en ren klimatisk
katastrofe i mange områder av landet, ikke minst i bygdene omkring Jostedalsbreen.
Der gikk brearmene frem og ødela gård og grunn og livsgrunnlaget for mange mennesker. I tillegg kom svartedauden til landet i 1349 og nærmest halverte befolkningen. Varigheten av den lille istid settes noe forskjellig av forskjellige forskere,
mange regner at den begynte allerede i første halvdel av 1400-årene, og at den varte
frem til 1860-årene. Andre setter snevrere grenser. I vårt pollendiagram fra lavlandet kommer ikke disse skiftningene så tydelig frem, men i mer marginale strøk,
som f.eks. i fjellområdene, kan de komme til syne i mange tilfeller.
9.14 GRANEN KOMMER
Den mest karakteristiske forandringen i vegetasjonen i sub-atlantisk tid er
innvandringen av gran. Den viser seg først sporadisk nede i subboreal i diagrammet
figur 9.3. Dette kan skyldes langtransport av pollenet fra områder hvor gran allerede
er etablert, og/eller små kolonier av gran som er innvandret til området, men som
ennå ikke har greid å spre seg nevneverdig. Gran er av de seneste innvandrerne
blant våre skogstrær. Den kom nord-østfra og passerte grensen til sydøst-Norge
omkring 2 000 år før nå, og den har brukt atskillig tid på å spre seg videre både
vest- og sydover. Til Vestfold kom den på bred front først for omkring 12-1300 år
siden. For omkring 400 år siden dekket den det meste av Østlands-området og
Trøndelag og deler av Sørlandet. Dens nåværende område har den inntatt i løpet
av de seneste århundrene, og det er et stort spørsmål om den er i spredning videre,
eller om den har nådd sin naturlige klimatiske grense.
9.15 BØKEN KOMMER OGSÅ, MEN STOPPER SNART OPP
Vestfold er kjent for sine forekomster av bøk som er ved yttergrensen av sitt
nordeuropeiske område nettopp her. Pollen fra flere lokaliteter viser at den har innvandret til Vestfold omtrent samtidig med granen - og har i noen grad spredt seg
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videre langs Sørlands-kysten. En merkelig og helt isolert bøkeforekomst finnes ved
Seim ved Lygrefjorden nord for Bergen. Herfra er det ca 350 km i luftlinje til nærmeste forekomst av bøk, så det er god grunn til å undres over hvordan de tunge
bøkenøttene har klart å spre seg over slike avstander uten noen “mellomstasjoner”.
Hverken fugl eller ekorn eller andre dyr er særlig sannsynlige nøttespredere i dette
tilfellet.
Pollenanalyser viser at det anslagsvis er bortimot 1000 år siden bøken etablerte seg ved Seim. På den tiden var Seim kongsgård, og kongeætten der kom
nettopp fra Vestfold hvor bøken da var vel etablert. Utvilsomt var den også kjent og
benyttet av vestfoldingene. Sannsynligvis hadde den også en viss status blant
dem, for bl.a. hjulene på Oseberg-dronningens praktvogn er laget av bøk. Så det
er slett ikke umulig at en eller annen fra Seim har tatt med seg noen bøkenøtter hjem
fra et besøk i Vestfold.
9.16 BONDEYRKET ER GAMMELT I LANDET
De siste pollenkurvene i diagrammet figur 9.3 viser urtefloraen ved prøvestedet. Noen av urtene er ikke særlig iøynefallende, men svært viktige. De viser sporene
etter menneskers virksomhet i området, etter husdyrhold og dyrking av jord. Våre
dyrkete kornslag kan kjennes på pollentypene, og vi finner dem helt ned til 5,4 m
dyp i myren (fig. 9.3). Det vil si at korndyrking begynte i området for 3 1/2 til 4 tusen
år siden - en gang i yngre steinalder. Men enda eldre kornpollen er funnet i Vestfold.
De hittil eldste, fra en myr i nærheten av Kjeldemyr, er datert til ca 5 000 14C-år før
nå.
Ugressplanter viser seg også i diagrammet. Særlig viktig er smalkjempe
(Plantago lanceolata) som er en god indikator på beitende husdyr. Den finner vi helt
ned til 7,2 m - anslagsvis ca 4 800 år før nå.
Andre ugress gjør seg også gjeldende i pollenprøver. Syre, melde, burot og
en rekke andre kan fortelle sitt om rydding av skog for husdyrhold og dyrking av jord.
Men de må brukes mer kritisk ved tolkingen av diagrammene, for de kan også
opptre på andre lysåpne steder, f. eks. ved strender og rundt myrer.
Skogrydding kan også sette andre spor etter seg. Den kan vises ved forandringer både i sammensetning og mengde av skogstrepollen. Ofte er det de
mest kravstore treartene som går ned. De foretrekker den beste jorden og det
beste lokalklimaet, og fortidens bønder har utvilsomt visst hvor det lønte seg å sette
inn virksomheten. Ved 4,80 m og oppover ser vi et godt eksempel på skogrydning.
I dette tilfellet er det furukurven som går drastisk ned, og bjerken går opp. Halvgress
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og lyng øker også. Det hele viser klart at furu er hugget ned, det er blitt lysere der
den sto, og lyselskende planter som bjerk, lyng og halvgress har fått muligheten til
å øke. Alm og lind går også litt ned. Det kan godt skyldes hugsten her, men det kan
også ha klimatiske årsaker. En kortvarig, men tydelig dyrkningsfase viser seg helt
i toppen av diagrammet, ved 20 cm. Her er det gran det har gått ut over, mens furu
og til dels bjerk er begynt å erstatte den.
På Østlandet kommer gjerne skogen nokså raskt tilbake når et ryddet
område blir forlatt. På Vestlandet derimot, er det vist mange steder at når fortidens
skoger ble hugget ned, og jord- og februk satte inn, kom lyngheien inn som et dominerende trekk i landskapet. I våre dager hvor husdyrbeiting så å si er opphørt, og ljåslått av lyngheien er historie, viser det seg at trærne gradvis kommer tilbake også
her. Lyngheien er altså et kulturlandskap, og ikke - som man tidligere har trodd en naturlig kystvegetasjon.
En eller annen form for spor etter jord/februk viser seg forbausende mange
steder så tidlig som omkring 5 000 år før nå og århundrene like etter. Selv om det
naturligvis er store lokale variasjoner, viser dette at kunnskap om jord- og/eller februk
har spredt seg meget raskt i befolkningen.
Kanskje de forandrete klimaforholdene omkring overgangen atlantisk/subboreal tid
kan ha spilt en rolle, slik at man trengte å supplere fangsten for å få nok til livets
opphold?
9.17 JAKT OG FISKE - DE ELDSTE NÆRINGSVEIER
Men her var folk også før bøndene. Og selv fortidens jeger- og fiskerbefolkning kan iblant etterspores ved hjelp av pollenanalytiske undersøkelser. Ikke ved
selve pollenfloraen, men kullbiter og aske fra bålene deres kan opptre i prøvene og
kan dateres ved pollenanalyse og 14C. Kull kan selvsagt også være resultat av
naturlig skogbrann, men da ligger det gjerne som et klart definert lag, og gjerne over
et større område. En leir- eller boplass som har vært lenge i bruk, vil oftere etterlate
seg mer diffuse kullag som finnes i avsetninger som representerer lengre tid, men
i et mer begrenset område.
I en del tilfeller kan spor etter mennesker påvises ved myrundersøkelser helt
tilbake til tiden like etter at isen forsvant fra det angjeldende området, som f.eks. ved
kullspor ved Dokkfløy i Oppland og i Østerdalsområdet.
Pollenanalytiske og arkeologiske undersøkelser viser at det er nesten utrolig
hvor omfattende menneskenes virksomhet har vært her i landet. En eller flere former
for spor etter folk finnes omtrent over alt, fra syd til nord, langs kysten, i lavlandet og
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opp i fjellene, og mange steder kom menneskene inn ganske kort etter at isen
hadde trukket seg tilbake.
9.18 NÅR FORSVANT ISEN?
Avsetningene ved Kjeldemyr begynte for noe mer enn 9 000 år siden. Da lå
bassenget under havet, men på tørt land omkring vokste både bjerkeskog og annen
vegetasjon, og området hadde vært isfritt en tid. Observasjoner fra andre lokaliteter
viser at isen forsvant fra området en gang for omkring 10 000 år siden.
Andre steder i landet ble isfri langt tidligere. Deler av Jæren ble f. eks. isfri
ca l4 000 14C-år før nå. Pollenanalyser viser at det landskapet som smeltet frem,
fikk et sparsomt vegetasjonsdekke av hårdføre planter, så sparsomt at vind og vann
kunne erodere nokså uhindret i jordbunnen. Klimaet var kjølig, men etter hvert - og
etter mindre svingninger - bedret det seg. Vegetasjonen ble tettere og jordbunnen
mer stabil. Busker kom inn og senere en åpen bjerke-vegetasjon. I en gunstig periode, allerød-tiden (12 000-11 000 år før nå) ble Jæren dekket av bjerkeskog, men
en meget tydelig klima-forverring inntraff ved overgangen til yngre dryastid (11 000 10 000 år før nå). Det var i denne kalde perioden at isbreen rykket frem og avsatte
Ra-morenene, et morenetrinn som kan følges over det meste av landet fra Østfold
til Finnmark.
Bjerkeskogen på Jæren gikk sterkt tilbake i yngre dryas-tid, mens busker
og urter kom istedenfor. Vegetasjonen tyder på at gjennomsnitts-temperaturen for
juli må ha gått tilbake med ca 5-6 oC fra varmeste allerødtid til kaldeste yngre dryas.
Etter en kort periode som endog var treløs, skjedde ny klimaforbedring, og i preboreal tid var det på Jæren - som i Vestfold - en lys, åpen bjerkeskog som dominerte
vegetasjonen.
Den tidligste avsmeltningen etter siste istid skjedde allikevel ikke på Jæren,
men på nordre del av Andøya i Vesterålen. Der har pollenundersøkelser kombinert
med andre metoder og med 14C-dateringer, avslørt et område hvor de eldste avsetningene ser ut til å være omkring 22 000 år gamle. Et isfremstøt dekket store deler
av området 19 000-18 500 år før nå, men etter den tid har det vært isfritt.
Vegetasjonen avslører arktiske forhold gjennom flere tusen år etter at isen
forsvant. Det har allikevel vært flere klimatiske skiftninger mellom kaldere og litt
mildere perioder, kalt henholdsvis kryomerer og termomerer, i løpet av denne tiden.
Vegetasjonen viser skiftninger mellom høyalpine, middel- og lavalpine forhold. Først
for ca 10 500 år siden - i annen halvdel av yngre dryastid - skjer en gradvis klimaforbedring, og bjerk etablerer seg etter hvert i området.
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9.19 HISTORIEN GJENTAR SEG
Et klima som skifter fra istid gjennom avsmelting og varmetid og tilbake til ny
istid, er ikke noe nytt. Det har gjentatt seg mange ganger tidligere gjennom kanskje
et par millioner år. Iblant kan man finne organiske avsetninger fra en eller flere tidligere mellomistider hvor pollen og andre organismer kan avsløre hvordan forholdene
var dengang.
I Norge er det hittil funnet to fullstendige serier hvor man kan følge klimautviklingen gjennom undersøkelser av pollen og annet planteinnhold, av dyrerester og av
selve avsetningene. Begge seriene er fra siste mellomistid - som tok slutt for ca
115 000 år siden etter å ha vart i 10 000 -15 000 år - og begge er funnet på Vestlandet. Her kan en følge utviklingen fra isavsmelting og vegetasjon som viser kjølig
klima, videre gjennom klimaforbedring til klimatisk optimum, og så gjennom tilbakegang til ny istid. Planteinnhold og vegetasjonsutvikling er ikke helt identisk med hva
vi ser i “vår mellomistid”, men klimatisk viser de en svært lignende utvikling. Historien
gjentar seg - og hva vil skje videre fremover? Blir det en ny istid - eller vil kanskje
drivhus-effekten spille en rolle for utviklingen i fremtiden?
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Kapittel

10

Hva kan små encellede “dyr” som foraminiferer fortelle om
forurensing i våre fjorder?
Elisabeth Alve
10.1 INNLEDNING
Mange norske terskelfjorder har en helt svart fjordbunn uten tegn til liv p.g.a.
oksygenmangel i bunnvannet. I noen tilfeller er dette et naturlig fenomen, mens
i andre tilfeller er det et resultat av forurensning (f.eks. kloakk eller industriutslipp).
Fra et forvaltningsmessig synspunkt er det viktig å få klarlagt om oksygensvikten
skyldes naturlige eller menneskeskapte forhold. Dette kan gjøres ved å analysere
fossile skall etter bentiske foraminiferer (mikroskopiske organismer som lever på
bunnen) i prøver fra sedimenter som er avsatt i løpet av de siste århundrene. Tilsvarende foraminifer-analyser kan også belyse effekten av andre typer forurensning enn
de som fører til økt oksygenforbruk, og de kan videre gi informasjon om i hvilken grad
miljøforbedringstiltak har hatt en positiv effekt.
10.2 SÆRPREG VED MANGE NORSKE TERSKELFJORDER
“Det er et ganske eiendommeligt Træk ved vor Kysts Naturforholde, at de
største Dybder i Regelen ikke, som man skulde have ventet, ere at finde længst ude
mod Havbrynet ved den ydre Skjærgaard, men omvendt fortrinsvis i de dybt ind
i Landet indskjærende Fjordarme” (G.O. Sars, 1872).
Geologisk sett er fjordene blant de yngste landskapsformene her i landet.
De er dannet som et resultat av isens bevegelse langs gamle elvedaler og bruddsoner i berggrunnen. Den siste modifiseringen av fjordene, slik vi ser dem i dag,
skjedde som følge av isens tilbaketrekning etter siste istids maksimum (ca 18 000
år siden) og de prosessene som har virket i forbindelse med den påfølgende havnivå- og landhevningen. Eksempelvis kan det nevnes at på sitt høyeste nådde
havet helt opp til områder som i dag ligger 221 m.o.h. (marin grense) i Oslo-området. I forbindelse med isens tilbaketrekning, etterlot den store mengder med jord og
stein (morener) i mange av de dalene som etter hvert utviklet seg til å bli dagens fjorder. Flere av disse morenene ligger i dag under vann, som terskler, på tvers av fjordens lengderetning og fungerer som fysiske barrierer som skiller de indre fjordområdene fra den åpne kysten.
Mange av våre fjorder kan klassifiseres som estuarier fordi de mottar ferskvann fra en eller flere elver. Dette medfører at man får en lagdeling av vannmassene
i fjorden med et relativt lett brakkvannslag (ferskt + salt vann) øverst, og et
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Figur 10.1
Terskelfjorder før og etter
økt organisk belastning.

overgangslag rett under som skiller det øverste brakkvannslaget fra det tunge, mer
normalmarine dypvannet.
Et typisk trekk ved mange norske fjorder er således at de har en eller flere
terskler som skiller dem fra den åpne kysten og at de mottar elvevann, som regel
primært i de indre delene (fig.10.1). I tillegg er tidevannsforskjellen, spesielt i fjordene langs Skagerrak-kysten, minimal. Denne kombinasjonen av faktorer vanskeliggjør effektiv dypvannsutskiftning i fjordene. Dette kan skape oksygensvikt i bunnvannet, spesielt i de fjordene som har en eller flere terskler som ligger så grunt at en
fri kommunikasjon mellom det dype fjordvannet og de oksygenrike, mer åpenmarine
vannmassene utenfor blir betydelig redusert. Den viktigste måten dypvannet i disse
"innesperrede" fjordområdene kan få tilført oksygen på er ved dypvannsfornyelser
hvor tungt, oksygenrikt kystvann, under helt spesielle hydrografiske forhold, klarer
å komme inn over terskelen. I mange tilfeller opptrer slike forhold bare hvert 3. til 5.
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år eller sjeldnere. Følgelig har slike systemer et naturlig potensiale for, i alle fall tidvis,
å utvikle anoksiske (oksygenfrie) bunnforhold. Fjorder med høye terskler, brakt overflatevann og liten tidevannsforskjell er således spesielt følsomme overfor en økning
i tilførselen av oksygenforbrukende, organisk materiale og næringssalter. Begrenset
dypvannsutskiftning og økt tilførsel av organisk materiale (f.eks. fra kloakk), utover
det som er naturlig for området, kan medføre en hevning av redoks-grensen (oksisk/
anoksisk grense) og skape anoksiske bunnvannsforhold i områder som ellers ville
vært oksiske (fig. 10.1).
Økologiske systemer er veldig komplekse og påvirkes i utgangspunktet
av en rekke forskjellige naturlige fysiske, kjemiske og biologiske faktorer. I tillegg har
mange av våre fjorder lenge mottatt industri- og husholdningsavfall, samt drenerings-vann fra jordbruket, noe som ytterligere kompliserer bildet. Disse utslippene
inneholder varierende mengder av organisk materiale, næringssalter og ulike forurensningskomponenter. Biologene har i flere tiår arbeidet aktivt med å forstå
hvordan organismene i det marine miljø reagerer på ulike former for menneskelig
påvirkning, og her ved instituttet har vi i løpet av de siste 10-15 år arbeidet med tilsvarende problemstillinger knyttet til bentiske foraminiferer (encellet meiofauna) og
cystedannende dinoflagellater (alger).
De fleste organismesamfunn påvirkes på en eller annen måte hvis vi forårsaker endringer i deres livsmiljø. For marine bentiske samfunn skjer dette som regel
enten ved ulike typer av utslipp til vannet eller ved fysiske forstyrrelser av havbunnen.
Utslippene omfatter organiske (f.eks. kloakk) eller uorganiske (f.eks. fra smelteverk)
stoffer som kan være i fast eller løst form. De fysiske forstyrrelsene omfatter gjerne
omrøring av havbunnen eller nedslamming, f.eks. som følge av mudring eller reketråling. Begge typer virker stressende på organismene og kan føre til større eller
mindre endringer i samfunnsstrukturen på havbunnen.
Det er ofte vanskelig å påvise om det organismesamfunnet vi finner i et
område har en sammensetning og struktur som er naturlig for det bestemte området,
eller om det har blitt endret over tid som følge av antropogen (menneskelig) aktivitet.
Dette gjelder spesielt for 1) de grunnere delene av fjorder som har et estuarint sirkulasjonsmønster, men det gjelder også 2) på større vanndyp i fjorder med en eller flere
grunne terskler.
1) Estuarier er akvatiske kystområder som mottar ferskvann fra elveutløp,
og ingen estuarier er helt like. Noen av de viktigste parametrene som varierer fra et
estuarium til et annet er ferskvannstilførselen, sedimentasjonsforholdene, batymetrien (forskjeller i vanndypet) og vann- og vind-sirkulasjonsmønsteret. Som en følge
av dette, er heller ikke faunaene som lever i disse estuariene like. Dette medfører at
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man ikke uten videre kan sammenlikne faunaene i et estuarium som man antar kan
være forurenset med faunaen i et som ikke er det. Det er m.a.o. vanskelig med
sikkerhet å si om det organismesamfunnet vi finner i et område som vi antar er forurenset virkelig avviker fra det som er normalt for området eller ikke. Et typisk eksempel her er de forskjellige gruntvannsfaunaene vi finner i Drammensfjorden (Oslofjorden). Disse usikkerhetene viser at vi må ha informasjon om den opprinnelige
faunaen fra før antropogene forstyrrelser av betydelig omfang begynte å gjøre seg
gjeldende i akkurat det området, før vi kan si om biotaen er blitt endret eller ikke.
Denne type biologisk informasjon er ytterst sjelden tilgjengelig.
2) Som vi har sett, er mange av våre terskelfjorder spesielt følsomme
overfor variasjoner i tilførselen av organisk materiale. Det skal følgelig ikke mye
fantasi til å tenke seg at økt tilførsel av organisk materiale (som medfører økt oksygenforbruk) til et slikt system kan få fatale konsekvenser for oksygenforholdene
i dypvannet. Dette organiske materialet kan være kloakk- eller industriutslipp, eller
det kan være døde alger som synker mot bunnen etter en større oppblomstring som
bl.a. skyldes økt tilgang på næringsstoffer, spesielt nitrogen og fosfor (eutrofiering).
Spørsmålet administratorer i kommuner med mer eller mindre anoksiske terskelfjorder bør stille seg er følgelig: Er det et naturlig fenomen at det forekommer oksygensvikt i disse fjordene, eller har oksygenforholdene i bunnvannet blitt drastisk forverret som følge av kommunale eller andre utslipp?
Det er her foraminiferene kommer inn og man kan spørre seg: Hvordan kan
analyser av en så, for de fleste, ukjent organismegruppe som bentiske (som lever
på bunnen) foraminiferer bidra med ny og viktig informasjon om et så velkjent tema
som marin forurensning?
10.3 HVORFOR BRUKE BENTISKE FORAMINIFERER?
Før vi kan gå inn på dette spørsmålet, må vi vite at bentiske foraminiferer er
en gruppe encellede, hovedsakelig marine, små organismer (i våre farvann som
regel 0,1-0,5 mm store) med skall som enten består av kalk (kalsiumkarbonat) eller
sammenkittede sand/siltkorn (agglutinerte skall). Populært kan man si at de er
amøber med skall og noen av de som er vanlige i norske farvann er vist i figur 10.2.
Bentiske foraminiferer er en veldig gammel organismegruppe. Vi finner dem som
fossiler i sedimentære bergarter som er flere hundre millioner år gamle (helt tilbake til
kambrisk tid), men de lever også i stort antall i de aller fleste marine miljøer i dag.
Tradisjonelt har de vært mye brukt i forbindelse med datering av og korrelasjoner mellom gamle sedimentære marine avsetninger. De kan også gi informasjon
om miljøforholdene som rådet den gangen sedimentene man finner dem i ble avsatt
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Figur 10.2
Bilder av arter som er
vanlige i våre norske farvann.
De individene som var levende
da de ble samlet inn blir farget
røde av et fargestoff som tilsettes
ved prepareringen av materialet.
På denne måten kan vi skille
mellom levende (fargede) og
fossile (døde, ufargede) skall.

på havbunnen. I de senere år har foraminiferene fått et nytt anvendelsesområde.
I tillegg til å avspeile naturlige miljøendringer som skjedde for tusener og millioner
av år siden, har de også vist å kunne gi viktig informasjon om miljøendringer som
skyldes menneskelig påvirkning - det vil si at de kan gi informasjon om forurensningseffekter.
En av de største fordelene med foraminiferene er at de utgjør den mest tallrike bunnlevende faunagruppen som, selv i små prøver (stort sett noen få cm3),
etterlater seg tomme skall (fossiler) i et slikt antall at man kan behandle dem statistisk. De er følsomme overfor endringer i miljøet. Hvis vi kjenner de ulike formenes
miljøkrav og hvordan de reagerer på miljøendringer, kan man ved å analysere prøver
fra sedimentkjerner som trenger ned i havbunnen og representerer sedimenter som
har vært avsatt over en viss tidsperiode, tolke hvor omfattende eventuelle miljøendringer har vært. Slike sedimentkjerner kan samles inn på forskjellige måter og to
ulike prøvetakere er vist i figur 10.3 og 10.4. Vi kan også benytte de “gamle” (fossile)
faunaene som vi finner i sedimentene som ble avsatt før forurensningen startet som
et sammenlikningsgrunnlag for å vurdere i hvilken grad miljøforholdene har bedret
seg som følge av miljøforbedringstiltak (innføring av renseanlegg, utslippsstopp, osv).
Dette representerer en helt annen angrepsvinkel enn de tradisjonelle metodene man
har benyttet for å undersøke forurensningssituasjonen i marine miljøer. De tradisjonelle metodene omfatter hovedsakelig biologiske og kjemiske undersøkelser av
dagens forhold. Begrensningen er imidlertid at man bare i ytterst få tilfeller har tidsserier av biologiske undersøkelser som strekker seg mer enn noen få tiår bakover
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Figur 10.3
Bilde av en multicorer som kan
samle inn flere sedimentkjerner
samtidig.

Figur 10.4
Bilde av Professor Jenø Nagy
og en torpedo-prøvetaker som
kan ta sedimentkjerner på
opp til 2 meters lengde.

i tid, så man har stort sett ikke noe å sammenlikne dagens forhold med. Det er
dette tidsperpektivet vi kan få ved å analysere faunastrukturen og artssammensetningen i fossile foraminifersamfunn. I tillegg til den informasjonen vi får fra de døde
(fossile) foraminiferskallene er det imidlertid også viktig å undersøke den foraminiferfaunaen som lever i området i dag. Dette gjør vi ved å blande sedimentene hvor foraminiferene lever med alkohol (etanol) eller formalin umiddelbart etter at de er samlet
inn. På denne måten preserveres den levende foraminifercellen (protoplasmaet).
Under prepareringen av prøvene tilsettes så et fargestoff, bengalrosa, som farger
protoplasmaet rødt og dette gjør det mulig å skille levende individer fra fossile (døde)
skall (fig.10.2).
10.4 ALDEREN PÅ SEDIMENTENE
For å kunne rekonstruere den historiske miljøutviklingen er det av avgjørende
betydning å få datert de sedimentene vi analyserer. Den vanligste metoden man
benytter for så unge sedimenter som det her er snakk om er bly-isotopanalyser,
210
Pb-metoden, hvor alderen bestemmes ved måling av 210Pb-konsentrasjonen
på ulike sedimentdyp. I en del områder kan man også benytte 137Cs fordi denne
cesium-isotopen ble anriket i sedimenter som ble avsatt den gang man foretok
atomprøvesprengninger i 1958 og 1963, og i mindre utstrekning i forbindelse med
Chernobyl-ulykken i 1986. For å datere sedimenter som er mer enn noen hundre år
gamle kan vi bruke den radioaktive isotopen 14C fordi den har en lengre halveringstid
(5 730 år) enn 137Cs (30 år) og 210Pb (22 år).
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10.5 TUNGMETALLFORURENSNING
Mange tungmetaller er essensielle for levende organismer, men det kan få
fatale konsekvenser både for dyr og mennesker hvis de blir tatt opp av organismene
i for store konsentrasjoner. Noen av de vanligste tungmetallene vi finner i større enn
normale konsentrasjoner i mange forurensede områder er bly (Pb), kobber (Cu), sink
(Zn), cadmium (Cd), kvikksølv (Hg) og jern (Fe). Enkelte dyregrupper kan tolerere
ekstremt høye metallkonsentrasjoner, mens andre er mer følsomme og dør.
Vi vet at foraminiferer kan utvikle deformerte skall under naturlige forhold,
men man finner betydelig flere deformerte individer i forurensede enn i uforurensede
miljøer. Et eksempel er Sørfjorden i Hardanger, et av verdens mest tungmetallforurensede, marine miljøer, hvor vi samarbeider med Norsk Institutt for Vannforskning
(NIVA) om å studere tidsaspekter ved belastningen. En av våre hovedfagsstudenter
har nylig funnet ut at ca 40 % av foraminiferene i den innerste og mest belastede
delen av fjorden (ved Odda) har deformerte skall. Dette tallet er usedvanlig høyt.
Det er utelukket at så høye deformasjonstall skyldes de naturlige forholdene der, for
han finner ingen tilsvarende forkrøplede, fossile individer nede i de sedimentene som
representerer faunaene som levde på stedet før utslippene startet. Det hevdes at
forhøyede Cu-konsentrasjoner kan forårsake skalldeformasjon. Nylig avsluttede
eksperimenter i Oslofjorden har imidlertid vist at selv ikke foraminiferindivider som
etablerer seg i sedimenter med Cu-konsentrasjoner på over 2000 ppm (uforurensede sedimenter har vanligvis mindre enn 50 ppm Cu) utvikler deformasjoner utover
det som er normalt. Dette forteller oss at Cu alene ikke er ansvarlig for utviklingen av
deformasjonene. I forbindelse med de samme eksperimentene viste imidlertid statistiske analyser at det skjedde en signifikant endring i samfunnsstrukturen når
Cu-konsentrasjonene overskred 900 ppm. Det at de i det hele tatt overlevde under
slike ekstreme forhold kan ha sammenheng med at noen foraminiferer har proteiner
som binder Cu, og dette gjør metallet mindre farlig for organismen.
De foreløpige undersøkelsene av fossile og nålevende foraminiferer i Sørfjorden viser at industriutslippene har ført til drastiske endringer i faunasamfunnene helt
fra havneområdet i Odda og flere kilometer utover i fjorden. Miljøforbedringstiltak
(utslippsreduksjoner og overdekking av gamle utslipp) som har vært gjennomført de
siste 10-15 år har hatt en viss positiv effekt på miljøforholdene, men bunnfaunaen er
fremdeles svært forskjellig fra det som er naturlig for området.
Vi trenger betydelig mer data (både eksperimentelle og feltbaserte undersøkelser) før vi kan trekke mer generelle konklusjoner om hvordan de forskjellige
tungmetaller og kombinasjoner av dem virker på ulike foraminiferarter og på faunastrukturen. Det vi i alle fall kan si med sikkerhet er at en sammenlikning mellom de
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fossile (preindustrielle) og de nålevende foraminiferfaunaene i et tungmetallforurenset
område er den beste måten å vurdere 1) i hvor stor grad utslippene har hatt en
negative effekt på bunnfaunaen og 2) om miljøforbedringstiltakene har ført til en reetablering av den faunaen som levde i området før utslippene startet.
Sedimenter med høye konsentrasjoner av tungmetaller har også ofte et høyt
innhold av organisk karbon, da de gjerne befinner seg i områder som mottar organiske forurensnings-komponenter. I slike tilfeller er det vanskelig å skille faunaeffekter som skyldes metallforurensningen fra de som skyldes oksygensvikt i bunnsedimentene.
10.6 ORGANISK FORURENSNING
Under naturlige forhold har estuariene vanligvis nok oksygen i bunnvannet og
i det øverste sedimentlaget til at de kan ha et yrende liv på bunnen. Hvis vi imidlertid
slipper organisk materiale (kloakk, treflis etc) ut i et slikt område kan det føre til lokal
oksygensvikt i bunnvannet fordi prosessen som bryter ned det organiske materialet
er oksygenforbrukende (ideelt går det med 3,4 mg O2 for å bryte ned 1 mg organisk
karbon). Dette vil ta knekken på dyrelivet fordi dyrene er avhengig av oksygen for
å leve.
Et eksempel på en slik lokal utvikling av anoksiske bunnforhold er området
rett utenfor Sande Paper Mill A/S i Sandebukta nord for Holmestrand (Oslofjorden).
Tidligere lå det også et tresliperi der, men siden midten av 1960-tallet har området
primært vært belastet med utslipp av trefiber, bark o.l. fra papirfabrikken. Undersøkelser foretatt på 1980-tallet viste at et område på flere titalls tusen kvadratmeter
av fjordbunnen var dekket av en brunsvart, illeluktende (H2S) blanding av slam og
råtnende trevirke. Det ble ikke funnet levende individer av verken foraminiferer eller
høyerestående dyrearter der, men foraminiferfossilene i prøver fra sedimentene et
stykke under det råtne laget viste at det hadde vært et yrende, mangfoldig liv der før
utslippene startet. Dette var kanskje ikke så overraskende, men likevel nyttig å få
bevist. Bunnsedimentene i de delene av Sandebukta som ikke lå rett utenfor bedriften viste ingen umiddelbar påvirkning som følge av utslippene. For å undersøke om
faunaen i disse områdene faktisk hadde blitt påvirket eller ikke, ble faunaen i overflatesedimentene sammenliknet med de fossile faunaene (i sedimentkjerner) som
levde i disse områdene før utslippene startet. Analysene viste at det hadde skjedd
en endring i faunaen på alle de undersøkte stasjonene, men at endringene var minst
langs vestsiden av bukten. Med andre ord indikerte dette at 1) utslippene hadde
påvirket bunnfaunaen i hele bukten og ikke bare det nordøstre området rett utenfor
fabrikken og 2) fjordbunnen langs vestsiden av bukten var mindre påvirket enn
f.eks. de dypereliggende, sydlige delene av bukten.
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Et annet eksempel er Drammensfjorden, hvor utslipp fra treforedlingsindustrien fikk en betydelig mer omfattende negativ effekt på bunnforholdene enn i Sandebukta. Dette skyldtes ikke bare at utslippene til Drammensvassdraget var større og
hadde pågått over et lengere tidsrom. Vel så viktig er det faktum at de dypereliggende vannmassene i den indre delen av fjorden bare skiftes ut hvert 3. til 5. år
p.g.a. det estuarine sirkulasjonsmønsteret (utgående brakkvann i overflaten og inngående marint vann langs bunnen) og den grunne terskelen (kun 10 m vanndyp)
ved Svelvik som skiller dypvannet på innsiden (maks. 124 m dyp) av terskelen fra
resten av fjordsystemet. Dette gjør at Drammensfjorden i utgangspunktet har et
naturlig potensiale for, i alle fall tidvis, å utvikle oksygenfattige bunnvannsforhold.
I tillegg har vassdragsreguleringene som ble gjennomført etter 1930 hatt en negativ
effekt på dypvanns-utskiftningen i fjorden, og en økt tilførsel av oksygenforbrukende
organisk materiale har også forverret oksygensituasjonen i bunnvannet. Denne tilførselen startet allerede på slutten av 1600-tallet i form av avfallsprodukter fra sagbruksvirksomheten. Utslippene økte drastisk i siste halvdel av 1800-tallet med
etablering av treforedlingsindustri flere steder langs Drammenselven og kulminerte
i 1970-årene rett før disse bedriftene ble lagt ned. Innføring av vannklosett på 1960tallet medførte også en betydelig økt tilførsel av organisk materiale og derved økt
oksygenforbruk i fjorden. Rensing av husholdningskloakk kom ikke skikkelig i gang
før på begynnelsen av 1990-tallet.
Hydrografiske og biologiske undersøkelser foretatt primært etter 1970 har
vist at de mest kritiske oksygenforholdene i fjorden etter 1956 forekom i 1977, 1978
og 1982. Da var vannmassene anoksiske fra 30-35 meters vanndyp og helt ned til
de dypeste delene av fjorden.
Følgelig indikerer disse undersøkelsene at de dårlige oksygenforholdene
i fjorden på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet pri-mært var forårsaket
av menneskelig aktivitet. Det de imidlertid ikke kunne si noe om, var hvor stort avviket var fra de oksygenforholdene man ville hatt i fjorden hvis den ikke hadde vært
utsatt for organisk belastning. Med andre ord: hvor er den naturlige plasseringen av
redoksgrensen i en terskelfjord som Drammensfjorden?
Er det naturlig at bunnvannet der er overveiende anoksisk på vanndyp større enn
40, 50 eller kanskje 80 meter? Denne type informasjon er nyttig å ha for kommunen
når de skal planlegge og ta stilling til hvilke miljøforbedringstiltak de bør gjennomføre,
og hvilken effekt de kan regne med at tiltakene vil ha.
For å prøve å gi svar på disse spørsmålene, ble det tatt kjerneprøver fra
bunnsedimentene på ulike vanndyp i fjorden i 1988. Kjernene var opp til 171 cm
lange og trengte gjennom sedimenter avsatt i løpet av mer enn et tusen år. Foraminiferanalysene viste at dypvannet i Drammensfjorden ikke hadde vært preget av
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oksygensvikt i vikingtiden, men at det den gang tvert i mot fantes en mangfoldig
fauna der som i stor grad tilsvarte den vi finner på tilsvarende vanndyp i Oslofjorden
i dag. Mot slutten av vikingtiden førte imidlertid naturlige miljøforandringer (klimaendringer og landhevning) til økt vannføring i Drammenselven og en mindre effektiv dypvannsutskiftning. Dette avspeiles ved et drastisk skifte i den fossile foraminiferfaunaen hvor bl.a. artsmangfoldet ble betydelig redusert. Frem til midten av 1800tallet, var fjorden gjennomgående preget av relativt dårlig dypvannsutskiftning, men
bunnforholdene var ikke anoksiske over lengre perioder slik de er i dag. Forurensnings-belastningen (fra sagbrukene) på foraminiferfaunaen kan spores helt tilbake til
1700-tallet i de nordlige delene av fjorden, men de største endringene i fjorden som
helhet startet i siste halvdel av 1800-tallet. Da begynte det å utvikle seg permanent
anoksiske bunnforhold på større enn ca 45 m vanndyp i de nordlige områdene, og
dette har holdt seg slik frem til idag. De grunnere nordlige områdene opp til ca 25 m
var kun periodevis utsatt for oksygensvikt frem til 1950-1960, men har siden vært
permanent anoksiske. I syd har det vært flere perioder med total oksygensvikt på
større enn en 70 meters vanndyp siden midten av forrige århundret, men permanent
anoksiske forhold utviklet seg ikke der før på 1970-tallet. På 35 m vanndyp i syd var
oksygentilførselen god nok til å unngå kritisk lave verdier frem til 1970-årene. En
drastisk faunaendring tidlig på 1970-tallet indikerer imidlertid en betydelig forverring
av forholdene, men det er ingen ting som tyder på lengre perioder med anoksiske
forhold.
Analyser av levende foraminiferer som ble samlet inn i 1992/93 viste at oksygenforholdene hadde bedret seg i de grunneste områdene som var anoksiske sent
på 1970- og tidlig på 1980-tallet. Dette avspeiler en positiv utvikling ved at det har
foregått en rekolonisering av deler av de bunnområdene som dengang var ulevelige.
Selv om treforedlingsindustrien har blitt lagt ned og kloakkrenseanlegg er blitt tatt i
bruk, vil det imidlertid ta sin tid før vi kan se ytterligere forbedringer av oksygenforholdene. Dette skyldes at det ligger store mengder flis og fiber akkumulert i fjordsedimentene. Dette er tungt nedbrytbart, organisk materiale og forråtnelses-prosessen
vil være oksygenkrevende enda en tid fremover.
Som en oppsummering kan vi si at det er over 1000 år siden det var godt
utluftede, normalmarine forhold i Drammensfjorden på innsiden av Svelvik-terskelen,
og at utskiftningsproblemene for dypvannet, av naturlige årsaker, startet allerede mot
slutten av vikingtiden. Det var imidlertid først i siste halvdel av 1800-tallet, da treforedlingsindustrien begynte å skyte fart, at visse områder begynte å utvikle nærmest
permanent anoksiske bunnforhold. Dette viser at oksygenbalansen i dypvannet er
meget følsom overfor tilførsel av organisk materiale ut over det som er naturlig for
området, men at de naturlige forholdene ikke tilsier at dypvannet må være permanent anoksisk.
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Tilsvarende undersøkelser gjennomført i Frierfjorden ved Skien samt pågående undersøkelser i Lyngdalsfjorden ved Farsund, viser også hvor viktig det er å ha
kunnskap om de naturlige bakgrunnsforholdene som basis for å vurdere om, og
eventuelt i hvor stor grad, menneskelig aktivitet har endret det naturlige miljøet.
Foraminiferundersøkelser i Skagerrak, foretatt i samarbeid med Norges Geologiske
Undersøkelse (NGU), har også påvist miljøendringer i de dypeste områdene der,
selv om endringene ikke på langt nær er så omfattende som det vi finner i mange
av innlandsfjordene våre.
Det er noen viktige egenskaper hos foraminiferfaunaene som ser ut til å
endre seg på bestemte måter ved økende grad av organisk belastning og oksygensvikt. I områder med punktutslipp (f.eks. Sandebukta) hvor det er åpen forbindelse
mellom bunnvannmassene nær utslippet og bunnvannmassene i upåvirkede områder, kan disse endringene følges på to forskjellige måter. Enten langs en horisontal
gradient (dvs. i sedimentoverflaten, blant levende eller døde individer) fra utslippene
og ut mot upåvirkede områder, eller som en vertikal gradient (fossile individer) fra
dagens belastede situasjon og ned i sedimentene til suksessivt eldre og mindre
påvirkede avsetninger. For terskelfjorder, hvor begrenset dypvannssutskiftning fører
til at bunnvannet på innsiden av terskelen påvirkes (f.eks. Drammensfjorden), kan
Figur 10.5
Skjematisk diagram som viser
eksempel på hvordan bentiske
foraminifer-analyser av
sedimentkjerner som trenger
gjennom sedimenter som har
vært forurenset med organisk
materiale kan gi informasjon om
1) i hvor stor grad den
opprinnelige faunaen som levde i
området har blitt påvirket av
forurensningen og
2) i hvilken grad
miljøforbedringstiltak (redusert
forurensning) har hatt en positiv
effekt på faunaen (er vi i ferd med
å få en re-etablering av den
naturlige faunaen i området?).
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man imidlertid stort sett bare benytte den vertikale gradienten. Disse endringene er
skjematisk vist i figur 10.5 og bygger på en rekke observasjoner fra både horisontale
og vertikale trender i ulike områder. I den øvre delen av diagrammet er det indikert,
med stiplede linjer, et mulig mønster for rekolonisering av bunnsedimentene etter at
utslippene er blitt begrenset eller stoppet. Disse trendene er stiplet fordi de foreløpig
kun er bygget på et begrenset antall undersøkelser.
Den nedre delen av diagrammet representerer den naturlige faunaen før forurensningen startet. Ettersom tilførselen av organisk materiale øker, endres faunasammensetningen ved at de mest følsomme artene avtar i hyppighet, mens de mer
tolerante øker. I de mest ekstreme tilfellene sitter vi bare igjen med noen få opportunistiske eller tolerante arter og til slutt vil langvarig oksygensvikt medføre at selv disse
dør. Det har imidlertid vist seg at før denne massedøden inntreffer skjer det en stor
oppblomstring av den eller de mest tolerante artene. Dette skyldes sannsynligvis en
kombinasjon av økt næringstilgang, redusert konkurranse fra andre organismer som
på dette tidspunkt ikke kan leve i området og redusert predasjon. På figuren er dette
vist ved et maksimum i hyppigheten av fossile skall (individ-tetthet) rett før alle individene dør.
10.7 KONKLUSJON
De eksemplene som er vist her illustrerer, på en forenklet måte, hvordan
endringer i samfunnsstrukturen til fossile bentiske foraminiferer (bunnlevende,
marine, mikroskopiske organismer) kan gi oss informasjon om eventuelle endringer
i miljøforholdene som har foregått fra gammel tid og frem til i dag. Denne informasjonen gjør oss i stand til å sammenlikne de naturlige endringene i et gitt område
med dagens situasjon, og således danne et grunnlag for å vurdere i hvilken grad
endringene skyldes menneskelig aktivitet. Videre kan slike miljøstratigrafiske undersøkelser gi informasjon om eventuelle positive effekter av miljøforbedringstiltak ved
at vi kan sammenlikne den faunaen som har utviklet seg i området etter at utslippene
ble redusert eller stoppet, med den faunaen som var naturlig i området før utslippene startet. Har vi fått en re-etablering av en fauna med tilsvarende sammensetning som den som opprinnelig levde i området? Det er først hvis vi kan gi et positivt
svar på dette spørsmålet, at vi kan avgjøre om de naturlige forholdene der er blitt
gjenopprettet.
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Kapittel

11

Gardermoen - grunnvann og flyplassdrift
Per Aagaard
11.1 HVA ER GRUNNVANN?
Grunnvann er det vannet som fyller porene og sprekkene i grunnen under
oss. Våre løsmasser av grus og sand, som ofte har en porøsitet på 20 - 40 %, kan
således inneholde betydelige mengder med vann. En kubikkmeter med vannfylt
grus vil f.eks. ha 200-400 l vann. Skal vi nyttiggjøre oss disse vannresursene må vi
grave eller bore brønner ned til grunnvannet. Det vann-nivået man får i en slik grunnvannsbrønn kaller vi grunnvannspeilet, og denne flaten skiller grunnvannsonen under
fra markvannsonen over. Regnvann som siger ned fra bakken vil ikke fylle porene
i markvannsonen helt, resten utgjøres av luft. Vi kaller derfor også denne sonen
mellom markoverflaten og grunnvannspeilet, den umettede sonen. Rett over grunnvann-speilet vil de minste porene suge vannet opp; denne delen kalles kapillærsonen.

Figur 11.1
Skisse som viser markvannsonen,
grunnvannspeilet og
grunnvannsonen. Modifisert fra
Grip & Rohde (1988).
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11.2 GARDERMOEN - GRUNNVANN OG FLYPLASSDRIFT
Vann er Jordas viktigste resurs, og er nødvendig for alt liv. Vår klode er unik
i vårt solsystem og kalles ikke uten grunn “Vannplaneten”. Bare her finner vi H2O i
flytende form. Vårt livsgrunnlag er basert på tilgjengelighet av vann, og vann er viktigste
minimumsfaktor for plantevekst og bosetting. I verdenssammenheng er det ofte
knapphet på overflatevann, og de fleste land er derfor helt avhengig av grunnvann.
Norge derimot, utnytter bare i liten grad grunnvann. Vi er faktisk det land i Europa,
sammen med Irland, som bruker grunnvann minst. Dette skyldes at vi fra naturens
side er spesielt begunstiget med rike overflate-vannresurser. I de senere 10-år har
imidlertid våre helsemyndigheter oppfordret til økende bruk av grunnvann som drikkevann, da dette råvannet som regel har bedre kvalitet enn overflatevann (se Grunnvann og vannkvalitet, 11.4). Ikke minst ved at grunnvann praktisk talt ikke inneholder
sykdomsbakterier. Fortsatt har verden et stort omfang av sykdommer som spres
med vann; minst 5 millioner mennesker dør årlig som følge av dette. Rundt 80 % av
alle sykdomstilfeller i utviklingsland er knyttet til urent vann, det meste av dette er
mage- og tarmsykdommer. Vi kan derfor si at første trinn for å heve folkehelsen i et
land ligger i å få et skikkelig vannforsyningssystem. Men selv i Norge ser vi nå at det
er problemer med å oppfylle EU´s drikkevannskrav.
11.2.1 Historien bak grunnvannet på Gardermoen.
På Gardermoen ligger Norges største selvmatende grunnvannsmagasin,
men det er praktisk talt ubenyttet. Kommunene Ullensaker og Nannestad, baserer
begge sin vannforsyning på overflatevann, selv om de har store mengder vann
i bakken rett under seg. Hvorfor har de gått “ ov er bakken e tt e r v ann” ?
S k y l d es d e t t e e t te r a l t å dømme norske drikkevanns-tradisjoner og at alle
norske tekniske eksperter var vant til å tenke tradisjonelt på overvannskilder etter
sin utdannelse og erfaring. Det er alltid vanskelig å prøve noe nytt.
11.2.2 Hvorfor er grunnvannsmagasinet der?
For å forstå hvorfor vi finner dette store grunnvannsmagasinet nettopp på
Gardermoen, må vi se på den spesielle grunnen vi finner der og hvordan den er
dannet. Liknende grus og sandmoer som vi finner på Gardermoen har vi også
andre steder i landet. Disse ansamlingene av grov sand og grus ble alle avsatt av
kraftige breelver fra nedsmeltningen av siste innlandsis i Norge for ca 10 000 år
siden. Breelvene strømmet under stort trykk og med stor hastighet under breen og
var istand til å frakte store mengder av sedimenter med seg. Der elven strømmet ut
av breporten, avtok hastigheten og stein, grus og sand ble avsatt foran brefronten.
Vi finner idag klare spor etter hvordan disse breelvene strømmet ut over grusslettene
foran breen i de gamle elveløpene på overflaten (se fig. 11.2) i det som var havnivå
den gangen (205 moh). Grusslettene på Gardermoen er avsatt for ca 9 500 år
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Figur 11.2
Kart som viser utbredelsen av sand
og grus-slettene på Gardermoen.
Illustrasjon: Svein Roar Østmo.

siden, mens isen hadde et kortvarig opphold i sin tilbaketrekning. Siden de er
bygget opp i kontakt med en bre, kaller vi det hele for Gardermoen iskontaktdelta.
Man har etter hvert skaffet seg et meget detaljert bilde av nedsmeltingen og tilbaketrekningen av siste innlandsis i dette området, slik at vi med stor sikkerhet kan si at
oppbygningen av dette enorme iskontaktdeltaet skjedde i et meget kort tidsrom på
ca 70 år. Foran deltaet, i en grunn og brakk Romeriksfjord, ble de finere partiklene
som silt og leire avsatt. Disse leirrike sedimentene dekker de vestlige og sørlige
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deler av deltaet. De utgjør tette lag for vanngjennomstrømning, som idag begrenser
grunnvannsmaga-sinet mot sør og vest.
I grusslettene på Gardermoen har man også en rekke særegne tjern og
vann, de såkalte grytehullsjøene. Disse er dannet av isrester som ble liggende igjen
da isen trakk seg tilbake, og som ble helt eller delvis dekket av breelvgrus og -sand.
Etter at isen smeltet dannet de groper i terrenget, såkalte grytehull eller dødisgroper,
som senere fyltes med vann opp til grunnvannsnivå. Grytehullsjøene på Romerike
viser meget interessante kjemiske og biologiske variasjoner, som henger sammen
med i hvilken grad de idag er matet av grunnvannet. Noen av sjøene har tette bunnlag som hindrer en utveksling med grunnvannet. Grytehullsjøene er unike i norsk
sammenheng og er derfor foreslått vernet. Andre karakteristiske trekk fra tiden etter
isavsmeltningen på Gardermoen, er de store flyvesandsdyner som vi finner flere
steder (se fig. 11.2). Disse er dannet av mektige fallvinder (katabatiske vinder) fra
innlandsisen, som virvlet opp finsand og finere partikler fra ubevokste områder nær
isen, og avsatte sanden i store dyner. Dette området var som en kald ørken fordi
det tok tid for vegetasjonen å etablere seg.
Hvorfor var havnivået for 9 600 år siden høyere slik at vi hadde en fjord langt
inn til Gardermoen? Svaret er å finne på det som skjer når vi har et stort dekke av
innlandsis og isen etterpå smelter vekk. Under store nedisninger, virker vekten av
innlandsisen med til å presse jordskorpen ned. Store arealer av jordskorpen, både
under Grønland og Antarktisk ligger derfor idag under havets nivå. Under nedsmeltingen av de store innlandsiser, skjer derfor først en rask hevning av havnivået, siden
store mengder vann bundet i innlandsiser frigjøres og renner ut i verdenshavene.
Parallelt med dette får vi, etter at istrykket er fjernet, en landhevning som er atskillig
langsommere.
For Skandinavias vedkommende, pågår dette den dag idag.
Gardermoen-iskontaktdeltaet steg derfor raskt opp av havet, og ligger idag som
en flat, bred, isolert rygg i ca 205 m høyde som rager opp av landskapet rundt.
11.2.3 Gardermoen - et selvmatende grunnvannsmagasin
Hele Gardermoen iskontaktdelta ligger idag nesten intakt som det var fra det
ble avsatt for nesten 10 000 år siden, bortsett fra noe bekke-erosjon i ytterkant av
deltaet (ravine-området; se verneverdige grunnvannselementer). Deltaet ligger i sin
helhet isolert og rager opp i terrenget, og alle bekker og elver renner ut fra og vekk
fra deltaet. Hvor kommer da grunnvannet fra? Det kommer kun fra den nedbøren
som treffer terrasseoverflaten. Samlet årsnedbør (regn og snø) utgjør rundt 80 cm,
og av det renner rundt halvparten ned til grunnvannet (se vannbalansen under). Per
kvadratkilometer svarer det til 400 000 kubikkmeter vann og at det årlig tilføres hele
grunnvannsmagasinet 20 millioner kubikkmeter.
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11.2.4 Gardermoen - vannbalansen
Det er viktig å være klar over at ikke all nedbør trenger ned i bakken (infiltrerer) og mater grunnvannet. Noe snø og vann vil sublimere og fordampe, og en stor
del forbrukes av vegetasjonen i vekstsesongen. Summen av dette kalles evapotranspirasjon. Det som til slutt infiltrerer og mater grunnvannsmagasinet, er forskjellen mellom nedbør og evapotranspirasjon. Det som tapper grunnvannsmagasinet,
er det som renner ut i bekker, elver og sjøer, samt det mennesker pumper ut. Balansen mellom mating og avløp utgjør økningen eller minkingen av grunnvannsmagasinets størrelse, og dette vil registreres som en hevning eller senkning av grunnvannsspeilet.
Vi kjenner idag vannbalansen på Gardermoen godt, basert på lang tids
registreringer av nedbør, snødybde, temperatur, grunnvannsnivå og avrenning.
Det vi ser av figur 11.3 er at det er store svingninger i grunnvannsspeilet
gjennom de siste 25 år. Dette gir et interessant samlet nedbørs- og klimasignal.
Viktigste infiltrasjonsperioder er snøsmeltingen om våren og høstregnet, mens sommeren ofte har negativ infiltrasjon. Da tapper vegetasjonen markvannet i de øvre
jordlag ved rot-oppsug. I tillegg til de korte svingninger i infiltrasjon gjennom året,
viser figur 11.3 at vi også har svingninger over lengere tidsskala.
Grunnvannsmagasinets form skiller seg klart fra en innsjø eller et overflatevannmagasin. Mens innsjøen har et horisontalt vannspeil er grunnvannsspeilet på
Gardermoen buet konveks, og fremstår som en bred hesteskoformet rygg vendt
med åpningen mot nord/nordøst. Ryggens topplinje kalles grunnvannskillet. Det er

Figur 11.3
Grunnvannsstandvariasjoner
ved Sand målestasjon
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den linjen som skiller vann som renner til en retning fra det som renner i motsatt retning, helt tilsvarende som vannskillet mellom to vassdrag.
Avrenningen fra Gardermoen er bemerkelsesverdig. Størstedelen, rundt
80 %, drenerer nord og øst og samles opp i Hersjøen og renner ut i elven Risa,
mens det resterende strømmer ut i kildehorisontene i de ytre deler av deltaet, og
danner de særegne ravineområdene der. Grunnvannskillets posisjon er bestemt
av vannbalansen og avrenningsmønsteret, og ligger derfor på Gardermoen mye
nærmere kilde-områdene hvor det er minst avrenning (se Fig. 11.4 og 11.5).
Figur 11.4
Grunnvannskart over Gardermoen.
Illustrasjon: Svein Roar Østmo
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Figur 11.5
Prinsippskisse som viser hvordan
grunnvannskillets posisjon er
bestemt av hvor mye vann som
renner ut av grunnvannsmagasinet
på hver side av skillet.

11.2.5 Verneverdige grunnvannselementer
To typiske grunnvannselementer på Gardermoen er så unike i norsk sammenheng at de er vernet eller foreslått vernet. Det gjelder ravineterrenget og kildehorisontene ved Vikka og Sogna i Romerike landskapsvernområde og hele 28
grytehullssjøer i området. Erosjonen i og utformingen av ravinene er klart styrt av
grunnvannsnivået. I tillegg er vannet som strømmer ut i kildene meget næringsrikt
og gir opphav til en frodig og spesiell vegetasjon i ravinene. En senkning av grunnvannsnivå vil kunne føre til uttørking og store endringer av vegetasjonen. Flere av
grytehullssjøene i området mates av grunnvann, mens andre har tette bunnlag med
liten innflytelse av grunnvannet, og limnologien gjenspeiler klart i hvilken grad de
kommuniserer med grunnvannet. Disse vil også være utsatt hvis grunnvannsnivået
endres. I tråd med dette påla således Stortinget utbyggerne av den nye hovedflyplassen om ikke å endre grunnvannsbalansen på Gardermoen. Dette har vært styrende for flere av de løsninger som ble valgt under utbyggingen.
11.3 GARDERMOENPROSJEKTET
Norske helsemyndigheter har i flere år oppfordret til mer bruk av grunnvann
i vår vannforsyning. Men den norske fagkompetansen innen hydrogeologi har vært
for svak. Våre nasjonale forskningsmyndigheter så derfor et klart behov for å styrke
dette forskningsfeltet, særlig hvordan forurensninger oppfører seg i grunnen og kan
true grunnvannskvaliteten. Dette var bakgrunnen for det nasjonale “Gardermoenprosjektet”, som forskningsmiljøene ved NTNU/SINTEF, NLH og UiO gikk sammen
om, finansiert av Forskningsrådet, Luftfartsverket og de deltagende institusjoner.
Prosjektet konsentrerte seg om de typer forurensninger man kan få i forbindelse med flyplassdrift, men var et rent grunnforskningsprosjekt. Siktemålet var
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å forstå hvordan forurensninger beveger seg i grunnen, hvordan de kan bindes og
eventuelt brytes ned, samt hvilke opprenskningsmetoder man burde benytte ved
eventuelle utslipp.
11.4 GRUNNVANN OG VANNKVALITET
Det er fire hovedfaktorer som taler for mer bruk av grunnvann i forhold til
overflatevann i vår drikkevannsforsyning:
Kvalitet
Sikkerhet
Miljø
Økonomi

- grunnvann gir et bedre råvann
- gir bedre beskyttelse mot forurensninger
- mindre arealer båndlegges med restriksjoner
- mindre kostnader ved kortere overføringsledninger

Bakgrunnen til at grunnvannet i prinsippet er rent, skyldes særlig renseevnen
og bekyttelsen til den umettede sonen (se 11.1).
11.4.1 Beskyttelse til umettet sone
Når vannet infiltrerer ned i og gjennom markvannssonen, skjer det en meget
effektiv filtrering av partikler. Ikke bare ser vannet rent ut ved at finstoff er fjernet, men
det sørger også for at de bakterier som overfører vannbårne sykdommer filtreres
bort. En god del vannløselige forurensninger vil også holdes tilbake eller forsinkes
på sin vei gjennom umettet sone ved at de adsorberes eller utfelles. Dette er særlig
viktig for organiske forurensninger. Ved at de får lang oppholdstid, har man god tid til
rådighet for mikrobiologisk nedbrytning i den umettede sonen.
11.4.2 Transport av kjemikalier i grunnen
Ulike kjemiske stoffer kan transporteres på forskjellig vis; det er avhengig
av deres kjemiske og fysiske egenskaper. De viktigste er:
Vannløselighet
Flyktighet
Tetthet
Dette illustreres godt av de kjemikaliene som flyplassdrift benytter: jetdrivstoff
og avisningsvæsker. Avisningsmidlene propylenglycol og kaliumacetat, er begge lite
flyktige og meget vannløselige, slik at de vil blandes med vann og vil stort sett følge
vannet gjennom umettet sone. Jetdrivstoff har en stor flyktig del som vil fordampe
og unnslippe til lufta. Bare en meget liten del vil løses i vann, og disse stoffene vil
også adsorberes til jorda og dermed forsinkes gjennom umettet sone. Resten av
drivstoffet vil derimot utgjøre en egen ikke-vannløselig væske. Hvis denne delen av
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Figur 11.6
Typisk vegetasjon i ravine-området
hvor næringsrikt grunnvann kommer
ut i kildehorisonter. Foto: Øystein
Søbye/Samfoto.

jetdrivstoffet når grunnvannet, vil dette flyte utover grunnvannet som et lag, siden det
er lettere enn vann. Utslipp av jetdrivstoff av en slik størrelse må derfor unngås for
enhver pris.
11.4.3 Aktiv biologisk nedbrytning i jord over grunnvannspeilet
(umettet sone)
Selv om filtreringsevnen til umettet sone er meget viktig, gir ikke det noen
løsning på lang sikt til å beskytte grunnvannet. Forurensningene må fjernes. Heldigvis skjer det en meget effektiv nedbrytning av de fleste organiske kjemiske stoffer
i umettet sone. Det er flere grunner til det, for det første er jorda det sted hvor det
finnes flest mikro-organismer (bakterier, sopp, alger, lav og protozoer) og hvor det
også er størst mangfold av mikro-organismer (diversitet). Det er også tilstrekkelig
med oksygen til aerob nedbrytning, og i tillegg er markfuktigheten ideell (i tørre strøk
kan riktignok vann være en begrensende faktor). Alt dette skaper gode forhold for
biologisk nedbrytning, slik at de fleste organiske stoffer brytes ned til karbondioksid
og vann.
Også her viser de flyplassrelaterte kjemikaliene, jetdrivstoff og avisningsvæsker, forskjell i nedbrytningsmønster. Glycol og acetat er meget lett nedbrytbare
og forbruker derfor mye oksygen. I tilfeller med stor kjemikaliebelastning kan derfor
tilgjengelig oksygen forbrukes og anaerobe forhold oppstå. Dette kan gi uønskede,
ufullstendige nedbrytningsprodukter, med skjenerende lukt og mulige andre skadevirkninger, og også øke mengden av jern og mangan i grunnvannet. De løste jetdrivstoffkomponentene brytes langsommere ned og har ikke like stort oksygenforbruk.
Siden de adsorberes til jorda og dermed forsinkes i transporten gjennom umettet
sone, vil likevel mindre mengder brytes effektivt ned.
11.5 MILJØKONFLIKTER
11.5.1 Flyplass - grunnvann
Grunnvannet kom raskt i fokus da Stortinget vedtok å legge ny hovedflyplass
til Gardermoen, hvor følgende forutsetninger ble lagt til grunn:
1) Vannkvaliteten på grunnvannet måtte ikke forringes.
2) Ravineommrådet ved Sogna/Vikka og grytehullssjøene måtte ikke ødelegges.
Dette førte til følgende premisser for overvannshåndtering under anlegg og
drift av flyplassen:
Punkt 1) krevde at grunnvannet ikke måtte forurenses.
Punkt 2) krevde at vannbalansen måtte opprettholdes, dvs. at like stor del av
nedbøren som før flyplassen kom, måtte mate grunnvannet.
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Særlig punkt 2) krevde atskillig omtanke og tiltak for å oppfylles. Store
arealer med tett dekke fører til at den naturlige infiltrasjonen hindres, men også at
en langt mindre del av nedbøren brukes til vegetasjonen. Man får derved at mer av
regnvannet renner ned til grunnvannet (et infiltrasjons-overskudd), men at dette skjer
over et mindre areal og ikke på de samme områder som tidligere. Togforbindelsen
med flyplassen er lagt slik at de reisende kommer inn under flyplassterminalen.
Togene kjører derfor idag under det opprinnelige grunnvannspeilet. Dette skjer ikke
i en tunnel som ligger i grunnvannsonen, men ved at det er skapt en grunnvannstrakt sentralt under flyplassen som opprettholdes ved kontinuerlig pumping. Dette
vannet som stadig pumpes opp, må på grunn av kravet om vannbalansen sendes
ned i bakken igjen. Det er derfor anlagt et omfattende system med pumping, vannoverføringer og injeksjon for å opprettholde grunnvannsspeilet i de ytre deler av
grunnvannsmagasinet. Dette skal sikre at kilde-, ravine-området og grytehullssjøene
beholder sin ”naturlige” grunnvannsmating.
11.5.2 Flyplassdrift og forurensninger
Det er hovedsak to typer kjemikalier som benyttes i store mengder under flyplassdrift i Norge:
1.

2.

Avisnings-kjemikalier
• Glycol til avisning av fly
• Acetat/formeat til avisning av rullebane
Jetdrivstoff til flyene

Disse kjemikaliene har svært forskjellig oppførsel (se foran om grunnvann og
vannkvalitet) ved eventuelle utslipp og også hvordan de håndteres i vanlig drift på flyplassen. Avisnings-kjemikaliene i lave konsentrasjoner (fortynnet med snø og vann)
og spredt diffust over store områder brytes lett ned i bakken før de når grunnvannet
(i umettet sone). Den mest konsentrerte delen samles opp ved avisningsplattformene, og skal sendes til renseanlegg (se prinsipper for behandling av forurenset

Figur 11.7
Avisning av fly med glycol.
Foto: Luftfartsverket
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overvann). Det som imidlertid har skapt problemer for behandlingen av glycol, er at
det kommersielle produktet inneholder tilsetningsstoffer. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentert at 1) tilsetningsstoffene brytes ned, og 2) at de har eventuelle
skadelige effekter.
11.6 PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV FORURENSET OVERVANN
Det vannet med størst mengde av avisningsmidlet glycol blir enten gjenvunnet
eller sendes til et kommunalt nitrogenrenseanlegg (brukes her som karbonkilde til
reduksjon av nitrat). Annet glycolforurenset vann skal renses ved jordbaserte anlegg
langs takse- og rullebaner. Spredning av acetat fra rullebanen fjernes også ved de
samme jordbaserte renseanlegg langs takse- og rullebaner. Drivstoffholdig overvann fra opptankningsområdet sendes gjennom oljeavskillere og renses så i egne
jordbaserte renseanlegg som ligger 4-5 meter under bakken.
Figur 11.8
Prinsippskisse av jordbasert
renseanlegg langs rullebanen.
Kravet er at vannet skal være
renset når det renner ut over
membran-kanten og ned mot
grunnvannet.
Figur 11.9
Prinsippskisse av jordbasert
renseanlegg for jetdrivstoffholdig
overvann. Rensefilteret ligger på
frostfritt dyp. Kravet er at vannet
skal være renset når det kommer
ned til grunnvannet.

11.6.1 “Gamle synder”
Under utbyggingen av hovedflyplassen har tidligere forurensingsutslipp til og
påvirkninger av grunnvannsmagasinet på Gardermoen kommet for en dag. Dette
gjelder en rekke forskjellige aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

143

Militærleirer
Flyplassdrift (militær/sivil)
Industri
Grusuttak
Søppelfyllinger
Jordbruk

Disse områdene er da enten ryddet helt opp ved at forurensningene er
pumpet vekk og sand- og grusmasser skiftet ut, eller at forurensningene er små og
ikke spres og kan overvåkes. Totalt sett er etter alt å dømme Gardermoen-området
idag renere og har en langt bedre overvåking og beskyttelse av grunnvannet, enn
tilfellet var før utbygging.
11.6.2 Nye forurensninger truer?
Det er ikke bare driften av flyplassen på Gardermoen som kan forurense
grunnen og grunnvannet. Kommunene i området ønsker ny næringsvirksomhet
og tilbyr tomter innen grunnvannsmagasinets nedslagsfelt. Hva kommer hit, og hva
slags potensielle forurensninger medfører dette? Dette krever oppfølging og kontroll
både av lokale og nasjonale instanser.
11.7 GRUNNVANN OG VARMELAGRING
Utnyttelsen av den varmen vi finner i grunnen begynner å bli mer og mer
aktuelt. Denne grunnvarmen er svært godt egnet til oppvarmingsformål i den kalde
årstiden, og man kan tilsvarende også lagre sommerens overskuddsvarme i grunnen.
Vi skal se at noe av denne energi-økonomisering er benyttet på Gardermoen.
Bygningene på Gardermoen har så stor soloppvarming i sommermånedene
at de krever et større kjølesystem. Den varmemengden som da tas ut, lagres i
grunnvannet og tas ut igjen i vinterhalvåret, når de trenger oppvarming. Totalt sett tar
man imidlertid ikke ut noe energi av grunnvannet, og den lagrede varmemengden
står for bare ca 10 % av det totale oppvarmingsbehovet. Resten dekkes ved et
automatisk styrt oljefyringsanlegg, e-varme og ekstern fjernvarme. Spørsmålet er
om man ikke kunne utnyttet grunnvarme i enda større grad? Et annet spørsmål
er om det f.eks. var praktisk mulig å få isfrie rullebaner ved hjelp av grunnvarme?
Figur 11.10
Prinsippskisse for utnyttelse av
grunnvannsvarme. Illustrasjon:
Helge Skarphagen
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11.7.1 Erfaringer fra flyplassdriften første vintersesong
Hva gikk galt? Har de jordbaserte anlegg fungert? Kan vannkvaliteten
fortsatt bevares?
Vinteren 1999 fikk grunnvannet på Gardermoen mye oppmerksomhet i
pressen, særlig etter at det er påvist utslipp av avisnings-kjemikalier i grunnvannet.
Hva gikk galt første vintersesong? Hva er omfanget av forurensningene og hva betyr
dette for grunnvannskvaliteten?
Det som har vist seg i ettertid, er at det har vært et betydelig overforbruk av
avisnings kjemikalier. Dette henger etter alt å dømme sammen med at den mekaniske snø- og isrydding ikke har vært god nok, og at man derfor måtte fjerne mer is
med kjemiske midler. I tillegg har renseanleggene for avisnings-kjemikalier hatt problemer under vanskelige klimatiske forhold. Etter alt å dømme har islag på overflaten
hindret avrenning av baneavisning ned i renseanleggene langs kanten, og i noen tilfeller kortsluttet anlegget ved å renne oppe på en isbelagt overflate forbi renseanlegget.
Vannbalansen må opprettholdes, derfor bør det fortsatt i stor grad satses
på jordbasert rensning av avisningskjemikalier. Men hva kan gjøre forholdene
bedre?
Resept: Mekanisk snørydding må ta unna det aller meste av snø og is.
Forbruk av baneavisningsmidler må være på et minimum. Man må videre sikre at
avrenning av baneavisning renner ned i renseanleggene langs kanten og ikke renner
vekk på en isbelagt overflate.
Hvor uopprettelig er eventuelle utslipp til grunnvannsmagasinet som måtte
unnslippe det etablerte overvåkingssystemet? Er vannkvaliteten ødelagt for all framtid? Det kan her være nyttig å se på de data man har fra 40-50 års driftserfaringer
fra den gamle flyplassen på Gardermoen (gamle vestre rullebane). Det har i alle
disse årene vært anvendt store mengder glycol og acetat (samt andre typer kjemikalier), og vi vet at forholdene for biologisk nedbrytning i dette området er ugunstigere enn for østre rullebane. Men til tross for dette, man har ikke funnet acetat og
glycol i prøver fra grunnvannet her. Det er imidlertid funnet visse biodegradasjonsmellomprodukter i de sterkt reduserende forhold man har rundt den gamle avisningsplassen.
Hvordan har grunnvannet tilsynelatende renset seg selv? Selv i grunnvannet
skjer det en biologisk nedbrytning, selv om den er langsommere enn i umettet sone.
Først vil nedbrytningen skje aerobt, men selv uten fritt oksygen tilstede (anaerobe
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forhold) vil man kunne få mikrobiologisk nedbrytning. Vannets innhold av nitrat, sulfat
og karbondioksid og de faste treverdige jernoksidene i sanden, vil bidra til det.
Erfaringer fra den gamle flyplassen viser altså at det heldigvis skjer en naturlig
selvrensing av grunnvannet selv om avrenningen fra flyplassen med sikkerhet var
forurenset med glycol og acetat.
11.8 FREMTIDIG UTNYTTELSE?
Hvor står så grunnvannet på Gardermoen idag? Det ligger der fortsatt som
en stort sett ubenyttet resurs. Det er nærliggende å si som en av våre norske ek.sperter, Knut Ørn Bryn, sa om grunnvannet på Gardermoen: “Alle snakker om det,
men ingen vil ha det, og ingen gjør noe med det”.

•

•
•

•

•

Det er imidlertid noen spørsmål man kan stille seg i den forbindelse:
Er grunnvannet virkelig upåvirket idag? Flere har hevdet at kvaliteten ikke er
god nok, i første rekke at vannet er hardt og har et høyt innhold av løst jern
og mangan.
Hva har all opprydding etter gamle synder kostet, skal det belastes fremtidige
brukere av grunnvannet?
Skal man heller bruke vann fra Hurdalssjøen? Fylket har utredet dette og gått
inn for det, siden vannkvaliteten der er god. Skulle vannet i Hurdalssjøen bli
dårligere, kan dette renses naturlig ved å infiltrere dette gjennom sand/grusmassene på Gardermoen: Resultat bløtere vann med mindre problemer knyttet
til jern og mangan
Kan ikke grunnvannet på Gardermoen være reservevannkilde for Stor-Osloområdet i en katastrofe-situasjon, som f.eks. ved radioaktivt nedfall? Ønsker
våre myndigheter dette, så må brønner, pumper og distribusjonssystem
bygges ut for å stå klart før katastrofer skulle inntre.
Politisk er grunnvannet på Gardermoen heldigvis fortsatt en symbolsak, slik at
det er enighet om ikke å forurense det.

11.9 KONKLUSJON
En første forutsetning for å redusere forurensninger i naturen, er å forstå
hvordan naturen virker. Gardermoenprosjekt har brakt oss slik innsikt. Man har
også fått anledning til å anvende denne kunnskapen og forståelsen på flyplassen.
Renseanleggene nyttiggjør seg de naturlige prosessene som foregår i grunnen,
samtidig som vannbalansen blir opprettholdt.
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Kapittel

12

Hva er leire? Om leirmineraler og deres spesielle egenskaper
Jens S. Jahren
12.1 INNLEDNING
Leire og leirmineraler er noen av naturens viktigste bestandeler. Leire finnes
overalt, tildels i store mengder. Leire er sammen med vann den viktigste komponenten på jordoverflaten når det gjelder mengde, overflateareal og kjemisk vekselvirkning med andre bestandeler på jorden. Leirmineralene er spesielt viktige for vekselvirkning mellom den «døde verden» (geologien) og den «levende verden»
(biologien). Leirmineralenes rolle i det globale økosystemet er udiskutabel, men
likevel lite påaktet.
For å forstå sammenhengene mellom leirmineralenes verden, og alt levende
som omgir oss er det nødvendig å ha litt kjennskap til leirmineralenes spesielle
kjemiske og fysiske egenskaper: Egenskaper som for en stor grad følger av leirmineralenes sammensetningen og form og deres mikroskopiske størrelse.
Leirmineralene har alltid hatt en stor betydning i menneskenes liv. Det er
vanskelig å tenke seg menneskelige samfunn uten bruk og utnyttelse av leirmineralene. Menneskene har brukt leire til å lage murstein til husbygging og keramikk til
matoppbevaring og tilberedelse i mer enn 10 000 år. I Roma finnes det hele fjell av
potteskår langs Tiberens bredd: Etterlatenskaper etter romertidens konteinertrafikk
med korn og andre matvarer. Handel og bydannelse er altså nært knyttet sammen
med menneskenes mestring av leire som råmateriale.
Leiras unike egenskaper gjør den plastisk, formbar og holdbar når den blir
brent, samtidig som den finnes i overflod i de fleste miljøer på jordoverflaten. Dette
gjør leira til menneskets beste venn. Leirmineralene har også hatt en medisinsk betydning. Ionebytter-egenskapene, dvs. evnen til å binde f.eks. et skadelig tungmetall
og frigjøre et nyttig sporstoff, og evnen til å binde organisk materiale, gjør flere av leirmineralene til et effektivt middel mot bl.a bakterieproblemer i fordøyelsessystemet.
Vi vil i denne artikkelen diskutere noen av de fascinerende egenskapene
de vanligste leirmineralene på Jordens overflate er utstyrt med. Vi vil også ta for oss
de geologiske miljøene vi finner leirmineraler, og leirmineralenes betydning for de
fysiske og kjemiske forhold som råder i disse miljøene. Vi vil spesielt diskutere
bruken og egenskapene til leirmineralene i dagliglivet, i industriell sammenheng,
og ved produksjon av olje og gass. Ved Institutt for geologi er leirmineralforskningen
knyttet til problemstillinger innen miljø og olje.
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12.2 HVA ER LEIRE OG LEIRMINERALER
Leire er partikler som er mindre enn en viss størrelse. I Norden har det vært
vanlig å bruke Atterbergs inndeling der leire er partikler mindre enn 0,002 mm.
I geologien bruker vi mange betegnelser som kun har med størrelse å gjøre, som
f.eks. leire, silt, sand, grus, stein, etc. Hva som er leire (i betydningen størrelse) er
altså helt uavhengig av typen mineraler. Opprinnelig skilte man ikke mellom leire
og leirmineraler fordi man på 1800-tallet ikke kunne bestemme mineraler som var
mindre enn ca 0,002 mm. Den gangen brukte man et vanlig lysmikroskop til
å undersøke mineraler. Lysmikroskopet var den mest detaljerte observasjonsmetoden man hadde på den tiden. Man kalte mineralene i størrelsesfraksjonen mindre
enn 0,002 mm for leir-mineraler fordi de hadde noen spesielle kjemiske egenskaper
felles. I dag kan vi undersøke disse mineralene med elektronmikroskoper som har
en oppløsning som er opptil tusen ganger mindre enn størrelsen til leirmineralene.
Derfor kan vi nå studere leirmineralene og deres egenskaper mye mer i detalj enn de
som studerte disse mineralene bare for noen titalls år siden.
Leirmineralene er en gruppe mineraler som av natur består av små krystaller,
men de kan godt bli større enn 0,002 mm. Leirmineraler vil da tilhøre en større
størrelsesfraksjon enn leire, men de vil fortsatt være leirmineraler. Leirmineraler er sjikt
eller lagformede silikater (silisiumholdige) og kalles derfor ofte sjiktsilikater.
Leirmineraler dannes på jordoverflaten ved lav temperatur når andre mineraler forvitrer. Leirmineraler dannes også når forvitringsproduktene begraves som sedimenter eller avsetninger. Leirmineraler dannes også ved omvandling av andre
mineraler når mer eller mindre varmt vann strømmer gjennom en bergart. Ved
begraving og ved gjennomstrømning av varmt vann kan leirmineralene dannes ved
temperaturer opp til ca 300 oC. Leire dannes også mekanisk under isbreer ved
nedknusing av større sjiktsilikater (muskovitt, biotitt og kloritt). Disse mineralene er
som oftest dannet ved helt andre trykk- og temperatur-betingelser enn leirmineralene. Men vi kaller dem vanligvis for leirmineraler når de er knust ned til leirstørrelse.
Nedknusing av bergrunn som inneholder sjiktsilikater er den viktigste for dannelse av
leire og leirmineraler i Norge. Grunnen til dette er alle nedisingene vi har hatt i Norge
de siste par millioner år. Isen har nærmest virket som et sandpapir og knust ned
større mineralpartikler til leire.
Leirmineralene er som alle andre mineraler, stablinger av atomer på en
ordnet måte i et gitter eller mønster. Dette gitteret eller strukturen til mineralet er periodisk i alle retninger, dvs. krystallen har de samme egenskapene overalt. Strukturen
til leirmineralene er basert på forskjellige stablinger av det vi kaller tetraederlag og
oktaederlag (se fig. 12.1a). Disse lagene er bundet i sammen av elektriske krefter
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Figur 12.1
a) Strukturmodeller for de
vanligste leirmineralgruppene
b) Prinsippskisse av 7Å,
10Å og 14Å leirmineralstrukturer.

og/eller store ioner (som f.eks. kalium, se prinsippskisse i fig. 12.1b). I en del leirmineraler kan det også være andre typer lag (hydroksyloktaedere) mellom oktaeder/
tetraederlagene (f.eks. brusittlag -Mg(OH)2 i klorittene). Basert på mulige stablinger
av oktaedere, tetraedere og hydroksyloktaedere deles leirmineralene inn i såkalte 7,
10 og 14 Ångstrøms (Å) mineraler (fig. 12.1b), hvor 1 Ångstrøm (oppkalt etter en
svensk kjemiker) er 1x10-10 meter eller 0,0000001 mm. Mellom disse byggesteinene i leirmineralene virker det forholdsvis svake krefter, noe som gjør at mineralene
blir flakformede. Denne egenskapen til leirmineralene eller sjiktsilikatene fører til at de
får en meget stor overflate i forhold til volum. Dette gir opphav til mange av de spesielle egenskapene leirmineralene har.
Eksempler på sjiktsilikater er lys glimmer, også kalt kråkesølv (muskovitt) og
den grønne kloritten. Disse mineralene kan bli meget store i størrelse og vil ikke være
å betrakte som leire før de er brutt ned mekanisk til partikler av leirstørrelse.
12.3 HVORDAN LEIRE OG LEIRMINERALER DANNES
Silisium og aluminium er hovedkomponenter i jordskorpen og danner silikatmineraler sammen med kationene natrium, kalium, kalsium, magnesium og jern og
anionene oksygen og hydroksyl. Fra sammensetningen av den kontinentale delen
av skorpen (Tabell 12.1) ser vi lett at mineralstrukturer som inneholder mye silisium
og aluminium vil være svært utbredt. Den kontinentale delen av jordskorpen består
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til 90 % av metamorfe og magmatiske bergarter og ca 10 % sedimenter (dette er
volum-anslag for hele den kontinentale skorpen). De viktigste bergartsdannende
mineralene i metamorfe eller omdannede bergarter og magmatiske bergarter eller
smeltebergarter i jordskorpen er feltspat og glimmer. Disse mineralene inneholder
hovedsakelig silisium og aluminium. På jordoverflaten forvitrer disse mineralene fordi
de er dannet ved høyere trykk og temperatur enn mineralene som er stabile på jordoverflaten. Når disse mineralene forvitrer vil det hovedsakelig dannes leirmineraler
i steden. Hvilke leirmineraler som dannes vil være helt avhengig av lokale forhold
som temperatur, nedbør og vegetasjon og sammensetningen til de mineralene som
forvitrer. Dannelse av jord og leire ved forvitring skjer vanligvis langsomt og prosessen kan ta fra hundrevis av år til millioner av år. Siden leirmineraler er svært små vil
de lett bli transportert av og i vann i bevegelse. Leiren vil så konsentreres der hvor
vannet er rolig nok til at leirpartiklene kan falle til ro på bunnen. Det dannes en rekke
forskjellige leirmineraler. De mest vanlige er kaolinitt, smektitt, illitt og kloritt (se Tabell
12.2 for en oversikt over de vanligste leirmineralene).
SiO2

60 %

Al2O3

15 %

FeO

3.8 %

Fe2O3

2.5 %

MgO

3.2 %

CaO

5.5 %

Na2O

3.0 %

K2O

2.8 %

H2O

1.5 %

CO2

1.2 %

Tabell 12.1
Forenklet sammensetning av
kontinental skorpe i vektprosent.

Leire og leirmineraler dannes som sagt hovedsakelig ved forvitring av andre
silikater. Et eksempel på en slik forvitringsprosess er omdanningen av kalifeltspat.
Kalifeltspat (KAlSi3O8) omdannes ved forvitring på følgende måte til leirmineralet kaolinitt (Al2Si2O5 (OH) 4) og aluminiumsoksihydroksider i tillegg til oppløste bestanddeler som kalium og silika (”aq” i ligningene betyr løst i vann):
2 KAlSi3O8 + 2H2O + 2H+ => Al2Si2O5(OH) 4 + 4 SiO2 (aq) + 2 K+
Al2Si2O5(OH) 4 => 2 AlO(OH) + 2 SiO2 (aq) + H2O
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Nedbryting av kalifeltspat vil pågå under hele forvitrings- og transport-prosessen og det vil dannes mange mellomledd som f.eks. leirmineralet smektitt. Feltspaten kan forvitres eller omdannes videre også etter avsetning ved at grunnvann og
regnvann renner gjennom sedimentet. Generelt kan man si at hvilke leirmineraler
som dannes vil være avhengig av hvor effektivt man kan fjerne SiO2 fra systemet.
Dette vil igjen være avhengig av temperatur og mengden vann som strømmer
gjennom materialet som forvitrer. Det er bare i tropiske og subtropiske strøk denne
forvitringsprosessen effektivt danner aluminiumsoksider og hydroksider. I de fleste
miljøer på jordens overflate vil forvitringsprosessen ikke ha nådd oksid eller hydroksidstadiet før leirmineralene som dannes tidligere har blitt en permanent del av avsetningen. I en stabil leiravsetning vil forvitrings- eller omdannings-prosessene ikke
lenger være i stand til å danne aluminiumsoksider og hydroksider. Fordi leirmineraler
er et så vanlig forvitringsprodukt vil de derfor nesten alltid være en betydelig komponent i jordprofiler. I dagens Norge er klimaet for kaldt til å danne merkbare mengder
av leirmineralet kaolinitt. Hos oss dannes bare små mengder av mineraler som
smektitt, vermikulitt og blandinger av illitt og smektitt og illitt og vermikulitt (se Tabell
12.2). Forvitringen i våre områder er langsom pga. det kalde klimaet. Siden det
bare har gått 10 000 år siden siste nedising er også omfanget av den totale forvitringen svært begrenset. I Norge har isen fjernet så godt som alt materiale som har
vært utsatt for forvitring lenger enn 10 000 år. Norske jordprofiler er derfor meget
ungdommelige.
12.4 LEIRMINERALENE EGENSKAPER
Leiras kjemiske og fysiske egenskaper er bestemt av forholdene på overflaten til de mikroskopiske leirpartiklene. Leiras egenskaper vil påvirke reaksjonshastigheten til andre kjemiske prosesser. Dette kan være endring av surhet, endring av
det fysiske miljøet til prosessen, binding av ioner, begrensning av bevegelsen til
vannmolekyler, etc.
Det som gjør leire så anvendbar for menneskene er dens plastisitet og formbarhet. Tilsetter man vann til en leire vil leirmineral-overflatene trekke tynne vannsjikt
inn mellom de ørsmå partiklene. Noen leirmineraler (bl.a. smektitt) vil til å med trekke
vannet inn i selve krystallstrukturen slik at mineralet får en helt enorm overflate (1m3
smektitt har en overflate på ca 1 000 km2). Denne egenskapen gjør at smektitt
sveller når den trekker til seg fuktighet. Dette har bl.a. den konsekvensen at når det
regner i en ørken vil den smektitten som er dannet der (lite nedbør medfører at
smektitt er et vanlig forvitringsmineral i ørkener) svelle og dermed hindre nedbøren
i å trenge ned i grunnen. Dette fører paradoksalt nok til at sjansen for flom og mudderstrømmer er stor i ørkenområder. Denne svellende egenskapen til smektitter,
sammen med det at strukturen også trekker til seg ladede partikler gjør at den kan
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1

2

3

Mineralgruppe

Type oktaeder

Strukturformel

Ladning per
strukturenhe

Kaolin

Dioktaederisk

Y2Z2O5(OH)4

0

Serpentin

Trioktaederisk

Y3Z2O5(OH)4

0

Pyrofyllitt

Dioktaederisk

Y2Z4O10(OH)2

0

Talk

Trioktaederisk

Y3Z4O10(OH)2

0

Glimmer

Dioktaederisk

XY2Z4O10(OH)2

1

Trioktaederisk

XY3Z4O10(OH)2

1

Dioktaederisk

XY2Z4O10(OH)2

2

Trioktaederisk

XY3Z4O10(OH)2

2

Dioktaederisk

Y4Z4O10(OH)8

Variabel

Di,trioktaeder

Y5Z4O10(OH)8

Variabel

Trioktaederisk

Y6Z4O10(OH)8

Variabel

Dioktaederisk

X,25-,6Y2Z4O10(OH)2

0,25-0,6

Trioktaederisk

X,25-,6Y3Z4O10(OH)2

0,25-0,6

Dioktaederisk

X,6-,95Y2Z4O10(OH)2

0,6-0,85

Trioktaederisk

X,6-,95Y3Z4O10(OH)2

0,6-0,85

Palygorskitt

X?Y2Z4O10(OH)2

?

Sepiolitt

X?Y4Z6O10(OH)2

?

Sprø glimmer

4

5

Kloritter

Smektitter

Vermikulitt

6

utnyttes bl.a. til å lage selvforseglende tettningsmembraner rundt kjernebrenselavfall.
Leirmineraler kan også trekke organiske molekyler inn i strukturen. Smektitter og
andre leirmineraler kan i varierende grad svelle og trekke urea, glyserol, etanol og
andre organiske forbindelser inn mellom lagene sine. Denne egenskapen gjør at leirmineralene blir enda mer plastiske og formbare enn de ellers ville vært (leire er meget
formbar bare tilsatt vann). Menneskene utnytter denne egenskapen blant mye annet
til produktet kattesand. Hemmeligheten med kattesand er leirmineralenes (smektitt,
paligorskitt, sepiolitt, etc) evne til å trekke (luktende) organiske stoffer inn i strukturen.
De plastiske egenskapene til leire gjør at formbarheten blir meget stor. Når
leira blir brent vil den beholde formen og få større styrke. Dette er utgangspunktet
for all porselen, keramikk og mursteinsproduksjon.
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Tabell 12.2
Oversikt/klassifisering av
sjiktgittersilikatene. X er store
kationer (Na, K, Ca, etc) som inngår
mellom strukturenhetene (tetraeder/
oktaederlagene), Y er to og
treverdige ioner (Mg, Fe, Al, etc)
som går inn i oktaederlagene og Z
er tre og fireverdige ioner (Al, Si, etc)
som går inn i tetraederlagene i
leirmineralstrukturen. Dioktaederisk
betyr at det inngår 2 treverdige ioner
i oktaederet, mens trioktaederisk
betyr at det inngår 3 toverdige ioner
oktaederet. Di,trioktaedrisk betyr at
det er en blanding av toverdige
og treverdige ioner i oktaederet.
I klorittene inngår hydroksidlag
mellom oktaeder/tetraederlagene
(F.eks. Mg3(OH)3).
X-ionene balanserer ladningen til
strukturenheten (K, Ca, Na, etc).
I gruppene 5 og 6 inngår det også
endel vann i strukturen.

Leirmineraler er partikler med ujevn fordeling av ladning på overflaten. De
fleste leirmineraler har negativt ladede flater (se Tabell 12.2) og positivt ladede kanter.
Dette medfører at de i vann både tiltrekkes hverandre og frastøtes hverandre. I vann
vil leirmineralkanter tiltrekkes leirflater. I ferskvann vil de frastøtende kreftene være
størst og leirpartiklene vil ikke kunne knytte seg til hverandre. Dette vil være annerledes i saltvann. Når det ferske elvevannet med leirsuspensjon renner ut i havet vil
leirpartiklene bindes sammen av oppløste ioner fra havet. Ionene vil virke som et
elektrostatisk lim som holder leirpartiklene sammen. Disse sammenbundne eller
fnokkede leirpartiklene vil ha en åpen korthuslignende struktur fordi leirflatene bindes
til leirkantene til andre partikler på samme måte som i et korthus. Nydannede leirsedimenter vil ha plass til mye vann og er derfor ofte svært vannholdige. Dersom saltet
på en eller annen måte vaskes ut av sedimentet ved gjennomstrømning av ferskvann, vil man få en ustabil struktur. Dette fordi ionene eller det elektrostatiske ”limet”
mellom leirpartiklene fjernes med ferskvannet. Leiren blir det vi kaller kvikk.
12.5 LEIRE I NORGE
I Norge er nesten all leire vi finner dannet ved nedknusing av fast og forvitret
bergrunn under istiden. De forvitrede løsmassene som dekket landet før istiden ble
for en stor del transportert under isen og ut på kontinentalsokkel-områdene. Disse
områdene ligger i dag under vann. Den vanligste løsmassetypen på land i Norge er
bunnmorene. Bunnmorenene er vanligvis tynne og usammenhengende, men de
kan være tykke der isen har ligget over bløte sedimentære bergarter. Leirinnholdet
er varierende i morenene fordi berggrunnens innhold av sjiktsilikater varierer, men det
er sjelden mer enn 20 % leirmineraler i en typisk bunnmorene. Leirmineralene som
finnes i morenene består i hovedsak bare av nedknuste rester av de sjiktsilikatene
(biotitt, kloritt og muskovitt) som var i bergartene som ble knust av isen. Når morenene gjennomstrømmes av vann vil leirmineralinnholdet forandres. Forvitring av
muskovitt (illitt) og kloritt fører til noe dannelse av vermikulitt og smektitt og blandinger
av dem.
Under isavsmeltingen ble det dannet så store smeltevannselver under isen
at mye av morenematerialet ble skylt ut under isen og ut i fjorder og innsjøer av breelver. Dette materialet ble sortert der breelvene endte. På slike steder ble det avsatt
sand, grus og stein i store såkalte iskontaktvifter og iskontaktdelta, mens leira ble ført
ut i fjordarmene og avsatt der. Disse avsetningene hevet seg opp over havets nivå
ettersom isen trakk seg tilbake og smeltet ned. Denne prosessen ga opphav til de
relativt store områdene vi har med marin leire på Østlandet og i Trøndelag.
På Østlandet var det under og rett etter at isen trakk seg tilbake store fjordarmer som strakte seg innover i landet. Dette skjedde fordi isen smeltet ned og trakk
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seg tilbake raskere enn landet hevet seg. Landhevingen fortsetter også i dag og er
i Oslo-området ca 35 cm per 100 år. Årsaken til landhevingen er at landoverflaten
ble presset ned av isen. Så da isen smeltet bort steg landet igjen. Rett etter at isen
smeltet stod havnivået vel 200 m høyere i Oslo-området enn i dag. Store deler av
lavlandet rundt Oslofjorden stod derfor under saltvann. Nittedal og store deler av
Romerike stod bl.a. under vann. I disse fjordarmene ble det avsatt leire. Denne leira
er avsatt sammen med salt vann og dette gir den en del spesielle egenskaper som
før nevnt. Leirpartikler som avsettes i saltvann bindes sammen i svært porøse strukturer som kan sammenlignes med et korthus. En slik struktur inneholder kanskje
80 % vann og bare 20 % leire. Når så disse avsetningene kommer opp over havnivå
vil ferskvannsgjennomstrømning fra nedbøren vaske ut saltet og strukturen blir ustabil eller kvikk. Det er dette som fører til kvikkleireskred. Det er fortsatt en del kvikkleire både på Østlandet og i Trøndelag. Denne leira kan rase ut dersom leirstrukturen
blir forstyrret før vannet er drevet ut og massene stabilisert. Rissaskredet for ca 20
år siden er bare et av mange kvikkleireskred som har inntruffet i historisk tid i Norge.
En positiv ting med den havbunnavsatte leira er at den er en meget god matjord. Spesielt om den inneholder litt grovere materiale som sand og silt slik at leirjorda
drenerer regnvannet effektivt. Dette er ofte tilfelle fordi sand og silt avsatt nærmere
isen ofte ble skylt ut til og blandet seg med leira lenger ut i fjordene ettersom havnivået sank. Dette skjedde fordi bølgene tok med seg sanden og silten ettersom
landet steg fram. Med tanke på det gode jordsmonnet som bl.a. ble dannet i
Trøndelag på denne måten er det ikke overraskende at navnet Trønderlag betyr
lovområdet der det vokser og trives.
12.6 BRUK AV LEIRE
12.6.1 Keramikk og porselen
Allerede steinaldermenneskene visste hvordan leire kunne brukes til å lage
kopper og kar. Primitive stammer (hva nå det måtte være?) har helt fram til i dag
laget kopper og kar på samme måte som steinaldermenneskene. Leiren formes til
den gjenstanden man ønsker og brennes siden i bålgroper. Dette gir et porøst og
sprøtt materiale hvor kanskje så mye som 90 % av produksjonen ødelegges i
brenningsprosessen fordi temperaturen man får er relativt lav.
De første spor man har etter denne typen pottemakeri stammer fra Fukui i Japan.
Funnet av potteskår i en hule der kan tidfestes til ca 12 500 år før vår tid. Etter hvert
ble dreieskiven oppfunnet i Mesopotamia (ca 5 500 år siden) noe som var et stort
teknologisk framskritt. Ved denne tiden ble også de første kjente dekorerte krukker
og kar laget. Keramikken ble utviklet videre av bl.a. grekerne som produserte
enorme mengder av keramikk i sine fabrikker. Hele bysamfunn ble tuftet på keramikkproduksjon.
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Figur 12.2a
Sveipe-elektronmikroskopbilde av
leirmineralene kaolinitt og kloritt.
Disse leirmineralene har vokst i en
sandstein etter at sedimentet var
avsatt. Kaolinitten ser ut som
bokstabler, mens kloritten ser ut
som innsiden av et vepsebol.
Kaolinitten har blitt dannet ved at
ferskvann har strømmet gjennom
sedimentet ved relativt grunn
begravning og ”forvitret” feltspat til
kaolinitt. Kloritten er dannet senere
(ca 3 km dyp) ved at ustabile
jernholdige leirmineraler har
rekrystallisert til kloritt. Prøven er
hentet opp fra ca 4300 m
begravelsesdyp på Haltenbanken
utenfor Midt-Norge.

Kineserne oppdaget allerede for 2000 år siden hvordan man laget porselen.
Porselen er et mye mindre porøst materiale enn vanlig keramikk. Kineserne var
nærmest enerådene på porselensproduksjon fram til begynnelsen av 1700-tallet da
framstillingsprosessen ble gjenoppdaget i Europa. Fram til da hadde kineserne klart
å beholde hemmeligheten om hvordan man lagde porselen, bl.a. ved å lage egne
lukkede samfunn rundt porselensfabrikkene.
Om det virkelig var en gjenoppdagelse som fant sted ved Meissenfabrikken
i Tyskland eller om man hadde lurt hemmelighetene fra kineserne og kamuflerte dem
som en gjenoppdagelse er ikke sikkert. En historie som fortelles er at grunnlaget for
gjenoppdagelsen skjedde på en bondegård hvor det var en åpen gjødseldynge der
urin fra bufeet hadde kommet i kontakt med leirmineralet kaolinitt. Blandingen som
oppstod var meget mer formbar enn det som var vanlig for kaolinitt og historien forteller at en av lederne for Meisenfabrikken skal ha glidd i denne blandingen og deretter lagt sammen to og to om at kaolinitt tilsatt organiske forbindelse kunne gi et så
formbart materiale at man kunne lage porselen. Dette var “opphavet” til at Meissen
kunne lage like tynne gjenstander av leira og med like god kvalitet og farge som det
kineserne hadde gjort i mer enn 1500 år. Ferdig brent ble dette porselen det verdenskjente Meissenporselenet. Leirmineralet kaolinitt (eg. stein fra Kao Lin) har
navnet sitt fra et fjellområde i det sørlige Kina. Ingrediensene i dagens porselen er
ca 50 % leire, 30 % kvarts og 20 % feltspat. For at kvaliteten på porselenet skal bli
god må denne blandingen brennes ved ca 1400 oC. Kaolinitt er perfekt til porselensproduksjon fordi den ikke inneholder andre elementer enn aluminium og silisium.
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Figur 12.2b
De samme to leirmineralene som i
fig. 12. 2a, men i dette tilfelle fra en
prøve som er slipt ned og polert.
Vi ser at kaolinitten ligger som
bokpakker i porerommet, dvs. i
rommet mellom sandkornene,
mens kloritten vokser som et teppe
oppå sandkornene. Klorittens
vokseform påvirker bevaringen av
porerommet ved økende
begravning. Evnen en dypt
begravet sandstein har til å lagre
f.eks. olje mellom sandkornene vil
være større i et sediment som har
klorittovervekster. Grunnen til dette
er at de naturlige
forsteiningsprosessene i
sedimentet reduseres.

Dette gjør at man ikke får dannet oksider av jern eller mangan ved brenningen, noe
som ville gitt et sprøere gods og en mørk ugjennomsiktig keramikk.
12.6.2 Murstein
Leire fra elveslettene mellom Eufrat og Tigris (Mesopotamia - landet mellom
elvene) var materialet verdens første sivilisasjoner ble bygd av og på. Leira ble
formet, soltørket og deretter brukt til bygging av hus, bymurer og templer. Formet
og brent ble den brukt til kopper og kar. Ubearbeidet ga den menneskene selve
livsgrunnlaget - den fruktbare matjorda. Utviklingen av alle verdens skriftspråk er
også knyttet til bruken av leire og leirtavler. På samme måte som runenes form
reflekterer at de ble risset på stein og tre, vitner kileskriften om at underlaget var bløt
leire. Mursteinsproduksjonen i verden er nærmere 10 000 år gammel. Det er vanskelig å tenke seg oldtidens, middelalderens og nåtidens byer, landsbyer og hus
uten produksjon av murstein. Murstein er som keramikk en blanding av sand og
leire. I murstein er det ikke like viktig å ha de rette kvalitetene av leire, fordi mursteinen er så mye mer massiv og legges lag på lag med mørtel i mellom. Derfor kan
man drive mursteinsproduksjon nærmest alle steder det er leire. Der leiren finnes,
finnes også det jordsmonnet menneskene trenger for å drive jordbruk. Hus av murstein innebærer derfor hus av billige lokale materialer. I gammel tid var det bare de
aller rikeste som kunne bygge hus av stein. Stein er en råvare som for det første
måtte hogges ut av fjellet og for det andre kanskje transporteres lange veier til stedet
huset skulle stå. Det er som sagt ikke så store krav til leira ved mursteinsproduksjon
som ved porselen og keramikkproduksjon. Derfor kan man bruke så godt som alle
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Figur 12.2c
I dette bildet ser vi klorittbelegg
sammen med leirmineralet illitt.
Illitten ser vi som tynne fibre som
nærmest står ut som store strå i
porerommet. I noen tilfeller kan
illitten fylle mesteparten av
porerommet nærmest som en
buske. Mengden illitt er ikke så
stor, men voksemåten gjør at den
fyller et stort volum. Dette medfører
at væskers (som olje) evne til å
strømme gjennom et slikt porerom
og ut i f.eks. et oljeproduksjonshull
blir mindre.

typer leirmineraler i produksjonen av murstein. Glasial leire fra Norge kan godt
brukes i mursteinsproduksjon. Den gir den kjente og kjære røde mursteinen når den
blir brent. Rødfargen kommer av et relativt høyt innhold av jern. Vil man ha hvit eller
gul murstein må leira være mer eller mindre fri for jern, dvs. leira må være kaolinittrik.
12.7 ANDRE ANVENDELSER
Leire brukes også i store kvanta i papirindustrien. Det er kaolinitt som benyttes også her. Kaolinitten brukes til å binde og glanse papiret. Den kulørte ukepressen kan ikke klare seg uten kaolinitt. I aluminiumsindustrien er råstoffet for produksjonen det man kaller bauxitt. Bauxitt er en blanding av restprodukter av forvitret
berggrunn. Det er lite leirmineraler igjen i bauxitten. Bauxitt er endepunktet i forvitringsprosessen og består for det meste av aluminiumsoksihydroksider og hydroksider som f.eks. diaspor (AlOOH) og gibbsitt (Al(OH)3). Størrelsene på disse partiklene
er så små at bauxitt er en leire. Bauxitt dannes ved at store regnvannsmengder
renner gjennom bergrunnen i tropiske strøk og løser opp og fjerner alle andre komponenter enn aluminium. Aluminiumen blir tilbake fordi den er svært lite løselig og
danner meget sterke bindinger til oksygen. Disse sterke bindingene er grunnen til
at bauxitt fraktes hele veien fra tropiske strøk til de dype norske fjordene for å bli til
metall ved våre aluminiumsverk. Ved hjelp av billig norsk vannkraft brytes bindingene
mellom aluminium og oksygen ved elektrolyse og aluminium-metall blir til. Bauxitt er
et eksempel på hvordan naturlige forvitringsprosesser i naturen konsentrerer stoffer
som er nyttige for menneskene.
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Figur 12.2d
Dette bildet av kloritt er tatt med et
transmisjonselektronmikroskop,
dvs. et mikroskop som sender
elektroner akselerert opp til store
hastigheter (0,7 av lysets) gjennom
leirkrystallen. Man kan da
observere 14 Ångstrømsstrukturen
til kloritten direkte. Hver mørk linje
parallell med krystallen vil altså
være 14 Ångstrøm fra den neste.
Dersom man ser nøye på
krystallen finnes det noen lag som
har kortere avstand mellom seg.
Dette vil være leirmineralet illitt.

12.8 LEIRMINERALENES BETYDNING FOR OLJEPRODUKSJON
Leirmineralene kloritt, smektitt, illitt og kaolinitt (se fig.12.2 a,b,c,d) spiller en
betydelig rolle for både de fysiske og kjemiske egenskapene til oljereservoarer. Oljereservoarer består i hovedsak av sandstein med et høyt innhold av kvartssand.
Mellom sandkornene kan det være varierende mengder av leirmineraler. Mengden
leirmineraler er litt avhengig av hvilke forandringer sedimentet har vært igjennom etter
avsetning. Vi kaller med en samlebetegnelse disse forandringene for diagenese.
Diagenese er alle fysiske og kjemiske forandringer som skjer i et sediment under begraving og forsteining. Dersom det har strømmet store mengder regnvann gjennom
sedimentet kan sandkornene som var av feltspat ha blitt omdannet til kaolinitt etter
den samme ligningen som vist tidligere. Disse prosessene kan i mange tilfeller
kalles forvitring under overflaten. Det er ikke uvanlig at så mye som 20 % av sandsteinen kan bli gjort om til kaolinitt på denne måten. Kaolinitten (fig. 12.2a og 12.2b)
i seg selv er ikke noe stort problem i oljeproduksjonen dersom den ikke rives løs
under produksjonen og stenger igjen åpningene mellom porerommene i sandsteinen. Dersom den gjør det vil gjennomstrømbarheten bli mindre og oljen bli vanskeligere å produsere fordi den strømmer for sakte til produksjonsbrønnen. Kaolinitten vil
gå over til illitt (fig. 12.2c) ved dypere begraving (> 3,5 km) dersom det er kalium tilgjengelig for reaksjonen. Illitt er den diagenetiske lillebroren til muskovitt og dannes
som lange tynne flak og tråder. Krystallformen til illitt gjør at porene nærmest blir fylt
med et buskas av illittgrener som hindrer strømning av olje fra reservoaret og inn
i produksjonshullet. Det er derfor viktig å kunne forutsi reaksjonen fra kaolinitt til illitt
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i prospekteringen etter olje på store sedimentdyp. Dersom store mengder illitt er
dannet er det kanskje ikke så lønnsomt å bore etter olje akkurat der. Kloritt (fig.
12.2a, 12.2b, 12.2c og 12.2d) er et annet leirmineral som det er viktig å ha kontroll
over i oljeleting på store sedimentdyp. Kloritten har en positiv effekt på reservoaregenskapene til sandsteiner som er dypt begravet, fordi den vokser som et belegg på
kvartskornene og hindrer disse fra å få påvekster av kvarts. Kvarts frigjøres kjemisk
i sandsteiner ved at sandkornene presses mot hverandre og går i oppløsning på
kontaktene mellom kornene. Kloritten beskytter kvartsoverflatene fra å få påvekster
av den kvartsen som løses på kontaktene mellom sandkornene. Da den kvartsen
som er løst på kontaktene ikke har noe sted å bli felt ut stopper også kvartsoppløsningen opp. Kloritten bevarer dermed porerommene mellom kvartskornene slik at
det er plass til mye olje i porene. Derfor kan det fortsatt være drivverdige oljeforekomster på mer enn fem kilometers dyp i sandsteiner som har klorittovervekster på
sandkornene. Oljeleting på sedimentdyp mellom ca 3,5 og 5,5 km fordrer altså en
viss forståelse for leirmineralenes dannelse og utbredelse.
12.9 LEIRE OG LIVETS UTVIKLING
Leire ble tidlig i 50-årene foreslått som medium for dannelse av det første liv
på Jorda. Årsaken til dette er at leire er meget vanlig på Jordas overflate og har en
enorm overflate i forhold til vekt. Først var det leiras evne som katalysator som ble
vektlagt, men siden har reproduksjon, mutasjon og utvikling av organisk materiale
(dvs. de første organismene) v.hj.a. leire stått i sentrum for spekulasjonene rundt
livets opprinnelse. For at leirmineraler skal ha disse egenskapene må de i et tidlig
stadium av livets utvikling ha virket som det organiske materialets gener: Et krystallgen som sørger for at den samme organiske strukturen blir bygget opp gang på
gang. Disse krystallgenene er selvfølgelig helt hypotetiske, men vi kan tilskrive dem
spesielle nødvendige egenskaper som tredimensjonalitet, stivhet, tilstrekkelige dimensjoner, etc. Alle disse egenskapene er nødvendige for at leirstrukturen skal
være underlaget for oppbygging av organisk materiale. Leirmineralpartikler kan ha
svært mange former. De kan finnes som fibre, plater, sylindriske, kjegleformede,
etc. Leirmineraler både med sylindriske hulrom i strukturen og flate strukturer har blitt
foreslått som krystallgen. Spesielle leirmineraler har indre dimensjoner som tilsvarer
livets arvestoff DNA. Leirmineralene kan ha vært svært medvirkende til å bygge opp
organiske molekyler som til slutt kunne reprodusere seg selv uten hjelp av krystallgenet.
12.10 OPPSUMMERING
Leirmineraler dannes ved forholdsvis lav temperatur nær Jordens overflate.
De dannes som forvitringsprodukter fra silikatbergarter og også som omdannelses159

produkter nede i de fleste typer bergarter. Leire dannet ved forvitring på jordoverflaten vil skylles sammen i avsetningsbasseng der de vil danne leirsteiner. Disse leirsteinene vil bli overlagret av nye sedimenter eller erodert på nytt og avsatt et annet
sted. Dersom leira blir overlagret av nye sedimenter vil temperaturen på avsetningen
øke og leira forsteines til skifer. I Oslo-området har vi flere eksempler på disse prosessene. Leira som ble avsatt i forbindelse med avslutningen av siste istid for
10 000 år siden er et eksempel på en leire som ble avsatt i et basseng som var
beskyttet fra erosjon da avsetningene fant sted. I dag ligger disse løse og bløte leirmassene på land hvor de utsettes for ny erosjon og transport mot et nytt avsetningsbasseng (f.eks. Oslofjorden), hvor de på nytt kan falle til ro. Slike leirsedimenter
kan ligge i fred ved jordoverflaten lenge dersom jordskorpen ikke beveger så mye på
seg, opp og ned. Et eksempel på dette har vi ved Höganes i Skåne der man lager
murstein, keramiske fliser, etc. av 150 millioner år gammel leire som fortsatt er bløt.
Leiras evne til å holde på vann er en av dens viktigste egenskaper fordi det gjør leira
plastisk og dermed formbar og utnyttbar for menneskene.
De såkalte kambrosiluriske skifrene vi har i Oslo-området er et annet eksempel på leiravsetninger. Disse ble avsatt som leire i Jordas oldtid i de geologiske
tidene Kambrium, Ordovicium og Silur. Disse geologiske tidene strakte seg i absolutt
tid fra ca 540 millioner år siden til ca for 410 millioner år siden. Vi kaller denne tiden
med en samlebetegnelse for Kambro-silur. Leirsedimentene som ble avsatt i denne
tids-perioden har i løpet av den tiden som er gått siden de ble avsatt vært en tur
nede på minst 4 kilometers begravingsdyp for deretter å ha kommet opp igjen til
overflaten. Disse bergartene er i dag omdannet til skifer. De samme typer leiravsetninger finnes også bl.a. i de baltiske stater fordi Oslo-området og Baltikum på den
tiden lå i det samme havet. I de baltiske statene har disse avsetningene aldri vært
begravet mer enn noen hundre meter eller maksimalt tusen meter. Den leiren som
i Oslo-området har blitt til skifer er i Baltikum fortsatt løs leire.
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Kapittel

13

Mjølnirkrateret - En hilsen fra verdensrommet
Henning Dypvik
BAKGRUNN
Mjølnirkrateret, som er en 40 km i diameter stor sirkulær struktur på bunnen
av Barentshavet, ble først beskrevet av Steinar Gudlaugsson i 1993. Senere undersøkelser, blant annet av kjerneprøver tatt fra havbunnen 30 km utenfor krateret, har
bekreftet strukturens ekstraterrestriske opphav og vist at den trolig ble dannet av et
enormt meteoritt/asteroide-nedslag for omtrent 142 millioner år siden. Men hvilke
prosesser former slike kratre? Er de sjeldne? Og hvilken geologiske betydning har
de? For å svare på disse spørsmålene og bedre å forklare dannelsen av Mjølnirkrateret, må vi først ta for oss en del bakgrunnsinformasjon.
13.1 INNLEDNING
Idag vil nok de fleste geologer vurdere ekstraterrestriske nedslag og kraterdannelse som viktige faktorer i Jordens utvikling. Betydningen av slike nedslag blir
illustrert f.eks. i Månens utseende, overflaten godt dekket med kratre av alle størrelser (fig. 13.1). Slike nedslag må også ha skjedd andre steder i vårt solsystem, f.eks.
på planetene. Her på vår egen, Jorden, kan dette observeres jevnlig gjennom funn
av meteoritter og indirekte, ikke minst ved de senere års kometkrysninger på nattehimmelen.
For noen få år siden ble ikke kraterdannelse sett på som særlig betydningsfullt for utformingen av Jorden, man kjente få slike strukturer på Jorden. Dette
skyldes i stor grad deres ofte hurtige nedbrytning gjennom forvitring og erosjon.
Idag mener de fleste geologer at dannelse av nedslagkratre har hatt stor betydning,
også for utformingen av vår planet, og kanskje spesielt i dens 2 til 4 milliarder første
leveår, men også senere. For eksempel førte et stort meteorittnedslag i Mexicobukta for 65 millioner år siden til, blant annet, dinosaurenes undergang. Da slo en
10 km stor bolide (bolide er et prosjektil som kan være enten komet eller asteroide/
meteoritt) ned og dannet et nær 200 km stort krater.
Nedslagkratre dannes fra både asteroider/meteoritter og kometer, hvor
trolig de siste har gitt flere av de største strukturene. Mens asteroider/meteoritter
kommer fra Asteroidebeltet, som er lokalisert mellom Mars og Jupiter, stammer
kometer fra de ytre delene av solsystemet (trolig den såkalte Oortskyen). Kometer,
som består av støv og is, kan være vanskelig å oppdage, mens meteorer er lettere
å observere, og det er følgelig også dem man har best kjennskap til av de to.
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I de siste årene har vi blant annet kunnet observere kometene: Halley’s
Komet, Shoemaker-Levy, Hyakutake og Hale-Bopp på stjernehimmelen, mens stjerneskudd fra meteorer som skjærer inn i jordatmosfæren, er noe vi kan ser hver stjerneklare natt. Meteoritter er også observert falle og deres lysende traser har blitt fulgt
på vei mot målområdet. I oktober 1992 ble for eksempel en meteoritt fulgt over
Nord-Amerika fra vest til øst, inntil den med et brak landet i bagasjerommet på en
Chevrolet Malibu i New York. I 1992 fikk også den litt betenkte gutten fra Mbale
i Uganda, fig. 13.2, en meteoritt i hode. Heldigvis sto han under de tykke bladene
på et banantre, så den 3,6 gram store meteoritten ble bremset godt før den landet
på guttens hode. Han var heldig, det kunne gått verre, for meteoritten hadde en
hastighet på 30 m/s i det den traff bladet over hans hode. I verdensrommet har
asteroider/meteoritter ofte hastigheter på mer enn 20 km/s, mens kometer er målt
opp i hele 70 km/s.
13.1.1 Hvor mange kratre finnes på jorden?
Det faller ned store mengder meteoritter og kosmisk støv (fin-materiale fra
verdensrommet) på Jorden hvert eneste år, hele 105 - 106 tonn. Det er imidlertid
bare de største kometene og asteroidene/meteorittene som gir opphav til kratre.
Sammenliknet med kratertettheten på f.eks. Månen, vet vi at bare et fåtall av kratrene på Jorden kan være funnet. På Jorden er det til nå observert ca 160 kratre,
hvorav bare fem er funnet i havet (fig. 13.3). Skal man dømme ut fra dagens kraterantall og fordeling mellom land og hav (3:7), burde man vente at en rekke kratre,
spesielt i marine områder, ennå ligger uoppdaget.
De kratrene som er beskrevet fra Jorden, har svært varierende størrelser,
fra noen få meter til hele 300 km i diameter (fig. 13.3 og 13.4). Det er imidlertid bare
funnet 24 kratre som er større enn 30 km i diameter, og Mjølnir hører til blant dem.
Figur 13.1
Månen med mange
synlige nedslagkratre.

Figur 13.2
En gutt fra Mbale, Uganda,
som ble truffet av meteoritten
han holder i hånden.
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Figur 13.3
Fordelingen av en del større
nedslagkratre på Jorden.

Figur 13.4
Det 1,2 km vide Barringer
Crater (også kalt Meteor
Crater) i Arizona, USA.

Fordelingen av kratre på Jorden synes svært ujevn og er delvis et resultat av
at observasjonene har foregått der folk bor og på lett tilgjengelige steder. Derfor
viser ikke dagens kart nødvendigvis direkte noe om hvordan det totale fordelingsbildet er (fig. 13.3). De submarine kratrene er følgelig bare kjent i liten grad, og slike vil
nok også i fremtiden være ganske tidkrevende å bestemme.
Mjølnir-krateret i Barentshavet representerer et av de største og best bevarte
kratre som finnes på Jorden. Spesielt bør den klare forbindelsen som er påvist
mellom materiale kastet ut fra nedslagområdet under nedslaget (utkastmateriale)
og selve krateret nevnes. Mjølnirkraterets submarine dannelse i Jura-tiden og dagens
utaskjærs lokalisering, gjør likeledes at det må sies å representere en av de mer
vanlige kraterdannelsene man finner på Jorden.
13.1.2 Hvordan ser kratrene ut og hvilke konsekvenser kan et nedslag få?
Meteoritt/asteroide- og kometnedslagene danner kratre som ofte gir en bolleformet fordypning i landskapet. Mens kratre under ca 4 km diameter har en enkel
bolleform (fig. 13.4), kan de største kratrene (> 4 km) ofte ha en indre høyde som er
omgitt av et eller flere ytre, sirkulære basseng (fig. 13.7). For eksempel utgjøres de
store Vredefort (Sør-Afrika) og Sudbury (Canada) (200 - 300 km) kratrene av to til tre
slike ringbasseng utenpå hverandre, kun atskilt av ganske smale sirkulære høyderygger.
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Ofte vil man se selve krateret og dets ringform som et viktig kriterium for
identifikasjon og gjenkjennelse, men en slik bestemmelse av ytre form er ikke nok
alene. For eksempel er kratrene ofte dårlig bevart på Jorden, fordi overflateerosjonen er meget stor. Lignende kraterstrukturer kan også blant annet dannes ved
vulkansk aktivitet, ulike prosesser for setninger i sedimentene, jordskorpebevegelser
eller grunnvannsbevegelser i undergrunnen. Man trenger derfor tilleggsbevis for med
sikkerhet å kunne si at det virkelig var en asteroide/meteoritt eller komet som dannet
søkket i landskapet.
Ved asteroide/meteoritt- og kometnedslag stiger temperaturen til flere tusen
grader i nedslagområdet og trykket kan komme opp til titalls giga-pascal (GPa), størrelser som kan være svært vanskelig å forstå. Ved slike temperaturer vil for eksempel stein smelte og fordampe. De aller største, kjente vulkanutbrudd kommer knapt
opp i trykk på 0,1 GPa.
På grunn av de enorme trykk og temperaturer i nedslagområdet, fører et
ned-slag dermed til dramatiske endringer både i målområdet og tilgrensende omgivelser, i første omgang særlig styrt av bolidens størrelse. Ved slike nedslag kan
store skogbranner oppstå og blandinger av sot, smeltete bergarter fra nedslagområdet (målbergarter) og boliden, blir sendt opp i skyer som spredes vidt omkring. På
den måten kan nedslagene gi formørkinger i månedsvis og derigjennom drepe både
planter og dyr, under forhold som ofte omtales som tilsvarende nukleærvinter. Samtidig dannes det nitrøse og andre gasser ved slike nedslag, gasser som til slutt fører
til sur nedbør og forverrede livsbetingelser.
En økt drivhuseffekt vil også kunne være et resultat av et slikt scenario. Men
nedslagene kan i tillegg føre til meteorologiske endringer, f.eks. vil økt nedbør i
normalt nedbørfattige områder, kunne ha katastrofale virkninger for enkelte arter.
Kjempenedslaget i Mexicobukta (65 mill år siden) fikk voldsomme konsekvenser, alle landdyr større enn 25 kilo døde ut, hvilket i sin ytterste konsekvens kan
sies å være årsaken til av vi mennesker er her idag. En fullstendig endring av dyrelivets utvikling fant sted som et resultat av nedslaget. Ikke minst på grunn av de kraftige bølgene som ble dannet, da den rundt 10 km stor boliden slo ned i det flere
hundre meter dype havområdet. De enorme flodbølgene fòr med stor kraft vidt omkring og forandret fullstending livsbetingelsene der de fikk tak.
Tilsvarende prosesser skjedde nok også ved Mjølnir-nedslaget, men klart
i mye mer beskjeden målestokk. Mjølnirboliden hadde høyst sannsynlig en diameter
rundt 1,5 km, men var i alle fall stor nok til å lage kraftig røre i det relativt grunne arktiske havområdet på den tiden.
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Figur 13.5
Et mikroskopbilde av
sjokkmetamorf kvarts fra
Mjølnirsedimenter i Barentshavet.
Kornet er ca 2/10 mm langt.

13.1.3 Hvordan kan ekstraterrestrisk påvirkning gjenkjennes?
I tillegg til kratrene, flodbølgene og atmosfæriske endringer, finnes det en
rekke andre virkninger og mindre sammensetningsspor knyttet til nedslag. Først og
fremst bør nevnes de store sammenkittete massene av konglomerater som dannes
av oppløste, knuste og fragmenterte målbergarter, gjennom utrasninger og gjenfyllinger av krateret og bassenget rundt. I selve nedslagsområdet kan man i tillegg finne
glassholdige avsetninger og såkalte slagkjegler («shatter cones»), en slags oppsprekkings-strukturer som bare dannes under ekstreme trykk- og temperaturforhold.
Under sjokkmetamorfosen som målområdet gjennomgår, blir mineralkornene
utsatt for høye trykk og temperaturer. Dette fører til omdanning og rekrystallisasjoner
som kan gi opphav til blant annet nedslagsglass eller kan føre til dannelser av smale,
parallelle lameller, sjokklameller, i mineraler som kvarts (fig 13.5). Sjokklameller kan
og-så finnes i andre mineraler, men er mest kjent i kvarts. Dertil kan også små
knappe-lignende korn av glass (tektitter) og spesielle mineraler (magnesioferritt (spinell) og coesitt/stishovitt) dannes. Funn av slike er ofte benyttet som indisier på nedslagopprinnelse.
Fra boliden selv vil også spesielle elementer kunne tilføres nedslagsområdets bergarter, for eksempel vil anrikning av elementer som iridium (Ir), gull (Au), platina (Pt),
nikkel (Ni) og krom (Cr), kunne finnes i større mengder i tilknytning til meteoritt-, asteroide-nedslag på Jorden. Av disse elementene er det særlig iridium som bør
nevnes, da det normalt kun finnes i ørsmå mengder på Jordens overflate. Anrikninger av dette elementet har derfor, sammen med forekomster av sjokkomvandlet
kvarts, blitt tatt som bevis for ekstraterrestrisk innflytelse.
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13.1.4 Hvilken betydning har kratrene?
Meteoritt/asteroide- eller kometnedslag får ulike konsekvenser, blant annet
avhengig av størrelse, lokalisering, hvordan og når de slår ned og innen hvilken
berg-arter det hele skjer. Som tidligere nevnt i forbindelse med nedslaget i Mexicobukta, er særlig bolidestørrelsen viktig, og de store nedslagene er vist å kunne ha
stor innflytelse på utviklingen av dyre- og plantelivet, både lokalt i nedslagområdet
og også globalt.
Nedslagskratre har i årenes løp vist seg å kunne ha stor økonomisk betydning, for eksempel kan man finne jern- og nikkelmalmer fra restene av meteoritten.
Kraterforekomstene kan likeledes være rike på edlere metaller fra platinagruppen
(gull, platina). Flere av Jordens kratre er i tillegg funnet å inneholde større mengder
av uran, kobber, nikkel og diamanter, men også anrikninger av bly og sink har blitt
funnet i og nær kratre. I årenes løp har flere nedslagskratre vist seg å være gode
reservoar for både olje og gass. For eksempel produseres olje og gass fra kratre
i USA, Canada og Ukraina, men disse oljefeltene er små i forhold til de ”normale”
feltene vi kjenner fra f.eks. Nordsjøen.
13.2 MJØLNIRKRATERET
13.2.1 Innledning
Det er til nå bare påvist fem mulige kratre i Norge som kan være dannet fra
nedslag, og kun to av dem kan klassifiseres som sikre nedslagkratre: Gardnos
(Nesbyen i Hallingdal) og Mjølnir. I Sverige og Finland kan man til sammenlikning
vise til hele 53 mulige og minst 9 sikre.
Mjølnir-strukturen (fig. 13.6) er funnet i sedimenter fra Jordens middeltid og
ble trolig dannet sent i Jura-perioden, for omtrent 142 milloner år siden. La oss i det
følgende se litt på hva mer vi vet om denne strukturen, som finnes gjemt et par
hundre meter under havbunnen i Barentshavet. Det som presenteres i det følgende
bygger på en rekke geofysiske undersøkelser, samt geologiske analyser av en kjerneprøve boret ca 30 kilometer nord for strukturen.
13.2.2 Beskrivelse av strukturen
Mjølnir-krateret er lokalisert i Barentshavet 73o48’ N 29o40’ Ø, rett sørøst for
Bjørnøya (fig.13.6 og 13.7). Mjølnirstrukturen er 40 km i diameter og har en oppbygning med et ringbasseng rundt en sentral høyde (fig. 13.7). Sentralhøyden er 8 km
i diameter nederst, mens det utenforliggende ringbassenget er på 4 km og atskilt fra
kraterkanten ved et 12 km ytre basseng. Strukturen som ligger på 350 meters vanndyp, kan gjenkjennes ved forskjellige geofysiske undersøkelser (bl.a. seismikk, gravimetri, magnetometri) og er funnet under et yngre, opptil 150 m tykt sedimentdekke.
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Figur 13.6
Kart over Barentshavet med
Mjølnirstrukturen inntegnet.
Den undersøkte kjernens
lokalisering er også markert
rett nordøst for krateret.

Figur 13.7
En rekonstruksjon av
Mjølnirkrateret basert på detaljerte
geofysiske undersøkelser.

Filippos Tsikalas fortok en rekke detaljberegninger rundt kraterdannelsen,
i forbindelse med sin dr.scient.-avhandling som ble avsluttet i 1997. Han viste blant
annet at Mjølnirkrateret opprinnelig ble dannet som et 26 km stort krater, men dette
ble raskt utvidet gjennom utrasninger, til dagens 40 km vide krater. Under kraterbunnen kan oppsprekking av undergrunnen spores hele 3,5 km dypt. Rundt 175
km3 med sedimenter ble slynget ut ved nedslaget og mye av dette materialet ble
spredt over store områder. Teoretiske overslag kan indikere at opptil 200 - 300 m
høye kratervegger ble dannet i forbindelse med nedslaget, mens Tsikalas “observasjoner” antyder betydelig lavere verdier, i størrelsesorden 30 til 40 meter. Det er
mulig at denne forskjellen mellom “observerte” og beregnete høyder gjenspeiler
problem i vår teoretiske forståelse av marine nedslag, men forskjellen kan kanskje
like godt være et resultat av senere, lite kjente utrasninger og utvidet kraterkollaps.
Det er vanskelig å beregne hvor stor Mjølnir-boliden var, særlig på grunn av
den utstrakte deformasjonen som fant sted etter nedslaget. Men basert på kraterstørrelse og publiserte arbeider om andre kratre, samt eksperimentelle data, har
Gudlaugsson antydet en bolidediameter på fra 1 til 2 km.
13.2.3 Forholdene i området der nedslaget fant sted
a) Bakgrunn
Da Mjølnir-krateret ble dannet var Barentshavet et stort, relativt grunt havområde (havdyp mellom 300 og 500 m) som også dekket Svalbard og Bjørnøya, og
strakte seg helt til Alaska, Canada og Sibir. Dette havbassenget var preget av store
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områder med anoksiske bunnforhold, det betyr mer eller mindre stagnerende, oksygenfritt, råttent vann langs bunnen. Mørke leirer rike på blant annet plante- og dyrerester, ble avsatt. Idag sees disse avsetningene som svarte, organisk rike, finlaminerte skifere (fig. 13.8).
Det levde en rekke planter og dyr i vannmassene i Arktis som på denne tiden
hadde klimatiske forhold tilsvarende det man finner rundt Middelhavet idag. For
eksempel er det funnet mange fossilrester av svaneøgler, muslinger og blekkspruter
(ammonitter, belemnitter). Forholdene i det råtne bunnvannet var klart verre. Nedslaget førte imidlertid til at en stor del av lokalt dyre- og plantelivet forsvant, men
boliden var trolig for liten til å ha hatt mer vidtrekkende konsekvenser. I tillegg til kraftige temperatur- og trykkpåvirkninger, ble det dannet store bølger og sterke strømmer, som i sin tur kan ha utløst vidtrekkende skred og utrasninger. Livsbetingelsene
og leveforholdene ble dramatisk endret i store deler av det daværende Barentshavet.
Nedslaget rotet kraftig opp i de rolige bunnforholdene som eksisterte, selvfølgelig mest dramatisk nærmest nedslaget, men også i områdene rundt. Etter hvert
fortok bølge- og strømnings-aktiviteten seg, og de omrotete bunnsedimentene ble
gjenavsatt under langt mer oksygenrike bunnforhold enn det som kjennetegnet
området før nedslaget.
b) Mineralogiske og geokjemiske analyser av kjernen
En drøyt sekstisyv meter lang kjerne, boret ca 30 km nordøst for krateret,
består nederst av en del mørke-grå til svarte organisk rike skifere, som oppover blir
mer sandig i sammensetning. Ved nivå 47,6 m, dukker en tynn konglomeratisk
sone opp (fig. 13.8). Dette unnselige laget på 19 cm, består av tre tynne enheter
som hver enkelt er litt grovere nederst enn øverst, såkalte oppover-finende lag. Over
konglomeratsonen finnes lyse, ofte kalkrike skifere.
De viktigste mineralogiske og geokjemiske resultatene er sammenfattet i figur
13.9. De kanskje mest betydningsfulle funnene er spredte korn av sjokkomvandlet
kvarts og feltspat (fig. 13.5 og 13.9), som ble funnet i sedimentene i kjernenivå 47,6
til 46,8 m (fig. 13.8 og 13.9). Godt utviklete sjokklameller, i opptil fem parallelle sett,
har blitt beskrevet.
Påvisningen av en velutviklet anrikning av iridium rundt nivå 46,8 m, i konsentrasjoner som hever seg hele 20 ganger over det normale, forteller også historien om
stor ekstraterrestrisk påvirkning (fig. 13.9). De høye iridiumverdiene reflekterer mest
sannsynlig en meteoritt/asteroide-bolide, siden kometer ikke er ventet å gi så høye
iridiumanrikninger. Det sees likeledes på figuren at iridiummengden til dels blir ledsaget av ganske høye verdier av både nikkel, krom og vanadium. Her må det imidlertid
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Brønn IKU 7430/10-U-01.
Meter under havbunnen.
Figur 13.8
Et fotografi av den analyserte
kjernen. Sentralt i bildet sees den
konglomeratiske sonen ved nivå
47.6 m. I den nederste delen av
kjernen sees mørke skifere, mens
de øverst skiferne er lyse.

Figur 13.9
Mineralogiske og geokjemiske
resultater fra analyser av kjerne IKU
7430/10 - U – 01.

rask legges til, at deler av disse siste anrikningene trolig også skyldes de oksygenfattige bunnforholdene som karakteriserte havområdet umiddelbart før nedslaget.
Detaljerte mineralogiske analyser har til nå ikke avslørt tilstedeværelse av
glass i kjernen, men anrikninger av såkalte svellende leirmineraler (smektitt = smectite i figur 13.9) i en sone mellom dybdenivå 52 og 46,8 m i kjernen, representerer
høyst sannsynlig omvandlingsprodukter av opprinnelig nedslagglass (fig. 13.9). Alle
typer glass dannet f.eks. fra varmekilder eller ved meteoritt-nedslag, har en svært
ustabil sammensetning under de forhold som eksisterer på Jordens overflate og følgelig vil de omdannes ganske raskt. Svellende leirmineraler (smektitt) er et vanlig
omdanningsprodukt fra slikt glass.
Over sonen med spor etter nedslaginnflytelse (52 til 46,8 m), finnes mer
«normale» marine sedimenter uten spesielle mineralogiske og geokjemiske variasjoner (fig. 13.9). Disse lagenes lyse farge, store innhold av fossilfragmenter og lave
konsentrasjoner av f.eks. vanadium, krom og nikkel, forteller oss at godt ventilerte
bunnforhold eksisterte i havområdet på den tiden. De stagnerende og råtne bunnforholdene som kjennetegnet området før nedslaget, var blitt fullstendig endret.
c) En foreløpig nedslaghistorie
Mjølnir-asteroiden (meteoritten) passerte atmosfæren i løpet av noen ganske
få sekunder, og den drøyt en kilometer store asteroiden (meteoritten) kom mer eller
mindre helskinnet igjennom, i motsetning til mindre meteoritter som ville blitt oppsvidd. I det Mjølnir-asteroiden (meteoritten) fòr videre på sin vei mot målområdet
i “paleoBarentshavet”, ble en kraftig sjokkbølge presset foran selve asteroiden
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Figur 13.10
En tegneserie som illustrerer
hvordan utviklingen i området rundt
Mjølnir-nedslaget var. Leirene som
ble avsatt ble etter hvert omdannet
til skifere. Kjernen er vist i gult.

(meteoritten). Bølgen besto i stor grad av sterkt komprimert luft, sammen med
smeltet og fordampet asteroide- (meteorittisk) materiale. En lang periode preget av
rolige avsetninger og svake strømforhold med mer eller mindre råtne bunnforhold,
ble brutalt endret av Mjølnir-nedslaget (fig. 13.10).
Foran de største bolidene, som for eksempel i Mjølnirs tilfelle, kan sjokkfronten i seg selv smelte og sende ut materiale fra målområdet, før den faste boliden
endelig slår inn. Slikt tidlig frigjort materiale kan være det som kalles tektitter: fine,
knappelignende glassbiter som kan spredes ut milevis fra nedslagområdet. I det
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Mjølnir-boliden traff havet og havbunnen, ble både asteroiden (meteoritten), havet
i nedslagsområdet og målområdets bergarter pulverisert og fordampet og spredt
vidt omkring (fig. 13.10). Energien som ble frigitt ved Mjølnir-nedslaget tilsvarer
400 000 megatonn TNT, rundt 20 millioner ganger mer energi enn Hiroshimabomben eller, sagt på en annen måte, i størrelse nær verdens totale kjernefysiske
arsenal. Det er sannsynlig at Jorden i gjennomsnitt har et par slike nedslag hver
million år.
Eksplosjonen forårsaket sjokkbølger som ble spredt gjennom luft, vann og
målbergart, som derved slo sprekker og gav opphav til ulike typer av knusningsbergarter og nedslagsbreksjer. Selv langt fra krateret kan også store stein- og slamskredavsetninger ventes som resultat av slike nedslag. Dette gjenspeiles samtidig
ved at diameteren til det endelige krateret vanligvis kan bli hele 20 ganger størrelsen
til den innkommende boliden.
Etter nedslaget ble Mjølnirkrateret delvis fylt igjen med nedslagmateriale,
gjennom skred og kollaps langs kraterkanten og i terrenget rundt. Disse rasene,
sammen med de store flodbølgene dannet direkte av nedslaget, førte til voldsomme
endringer i bunnforholdene i hele “paleoBarentshavet”. Store bølger, tsunamis, og
kraftfulle strømmer ble dannet og spredte seg over havområdet, med størst effekt
nærmest nedslagområdet hvor bølger på mer enn 200 meters bølgehøyde var
aktive (fig. 13.10).
Mjølnir-nedslaget førte likeledes til at nye strømmer ble generert i havområdet, bunntopografien ble endret, og det suspensjonsrike vannet hadde sterkt
redusert sikt som gav katastrofale endringer i livsbetingelsene. Disse forandringene
ble ytterligere forsterket gjennom kraftig turbulens og tilførsel av oksygenrikt vann, på
sikt en endring fra stagnerende bunnvann til langt mer levelige forhold. Da vann og
sedimenter falt til ro, etablerte etter hvert dyr og planter seg igjen i området, og et
grunt, produktivt havområde med godt ventilerte bunnforhold var det endelige resultatet (fig. 13.10).
13.3 AVSLUTNING
Idag kjenner vi, som tidligere nevnt, bare to sikre nedslagkratre i Norge.
Men ut fra den norske berggrunnens ofte høye alder og Norges store areal, er det
stor sannsynlighet for at flere andre kratre vil finnes også her. Sammenliknet med
våre naboland skulle i hvertfall en åtte til ti nye kratre være ventelig å oppdage
i Norge. Kratrenes opptreden, form og utvikling vil kunne variere, og vil ikke bare
være avhengig av bolidetype og bergart i nedslagomådet, men likeledes nedslagstidspunkt og ikke minst erosjon og vitring av landskapet etter nedslaget.
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Det kan letes etter kratre med en rekke forskjellige mer eller mindre avanserte
metoder. Men detaljstudier av kart, fly- og sattelittbilder er i de fleste tilfeller et godt
utgangspunkt. Sirkulære strukturer, deler av slike, eller spesielle oppsprekkingsmønstre i berggrunnen vil kunne fange den første oppmerksomheten. Senere vil
feltundersøkelser og befaringer, som kan innbefatte leting etter nedslagsbreksjer,
glass eller for eksempel slagkjegler, utgjøre det neste trinnet i studiet.
Det er først i de derpå følgende undersøkelsene at mer avanserte og detaljerte mineralogiske og geokjemiske analyser er aktuelle. De første stegene i en slik
jakt etter nye nedslagskratre vil derfor typisk kunne være arbeid som i stor grad kan
utføres av naturinteresserte personer uten noen særlig dypere geologisk skolering.
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Kapittel

14

Jordskjelv på godt og vondt
Hilmar Bungum
14.1 INNLEDNING
Jordskjelv er et fenomen som de fleste i vår del av verden stort sett bare
kjenner fra nyhetsmedia i forbindelse med de katastrofene som jevnlig inntreffer helt
andre steder, og som opp gjennom tidene trolig har tatt flere menneskeliv enn noen
andre naturkatastrofer. Inn i mellom forekommer det imidlertid også jordskjelv hos
oss som ofte vekker mer oppsikt enn en burde forvente når en ser på hva som ellers
kaller på vår oppmerksomhet, og grunnen til dette er nok at jordskjelv forståelig nok
vekker redsel, selv de som egentlig er ganske ufarlige.
Jordskjelvene er imidlertid mye mer enn et miljøproblem, de er også, direkte
og indirekte, et av våre viktigste redskaper til kunnskap om vår egen jord, fra de
øverste lag der vi finner våre naturressurser og helt inn til Jordens indre kjerne.
14.2 HVA JORDSKJELV ER
Det de fleste forbinder med jordskjelv er egentlig bare en slags ettervirkning,
i form av rystelser eller bevegelser i Jorden forårsaket av skjelvet, med en varighet på
fra noen sekunder og opp til flere minutter avhengig av skjelvets styrke og hvor langt
fra sentret man befinner seg. I skjelvets sentrum derimot er det at en finner det
egentlige jordskjelvet, som enklest kan beskrives ved at to deler av jordskorpen plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Forskyvningen skjer langs en bruddsone
(som kalles en forkastning), som vanligvis ligger langt nede i Jorden, men som også
i sjeldne tilfeller kan bryte helt opp til overflaten. Fra skjelvets sentrum sprer rystelsene seg så i alle retninger som jordskjelvbølger, som kan sammenlignes med lydbølger. Hvis disse er sterke nok vil de oppleves direkte som rystelser i bakken,
mens en mer fintfølende seismograf vil kunne registrere bølger med utslag på
mindre enn en milliontedels millimeter.
De største jordskjelvene, med styrke opp mot 9 på Richter-skalaen
(Tabell 14.1 og 14.2), kan ha bruddsoner som er 500-700 km lange, med forskyvninger langs bruddflatene (horisontal eller vertikalt) på 10-20 meter. Et slikt skjelv kan
føre til store endringer i landskapet, og det vil utløse en energimengde tilsvarende
over 100 000 ganger Norges årlige forbruk av elektrisk energi. Men det er lenge
mellom skjelv av denne styrke, og når en kommer ned på styrker rundt 6 på Richterskalaen vil skjelvene som regel aldri bryte helt opp til overflaten. Et slikt skjelv, som
er i overkant av det sterkeste vi har hatt i Norge i historisk tid (Tabell 14.3), vil ha en
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forkastningslengde på 10-15 km og en forskyvning på opp til en halv meter, avhengig av geologiske forhold. Selv om jordskjelv kan forekomme på dyp ned til 700 km
er de fleste ganske grunne når en ser på jorden som helhet, med dyp ned til bare ca
40 km.
Jordskjelvenes størrelse eller styrke måles etter Richters skala (Tabell 14.1),
og de målte verdiene er knyttet til den utløste energi i jordskjelv-senteret. Skalaen er
så komprimert at en økning på en tallverdi på skalaen tilsvarer en økning på ca 30
i den utløste energi. Dette betyr at skjelv på ca 3 på Richter-skalaen, som bare kan
merkes når en er relativt nær senteret, utløser ca en milliard ganger mindre energi
enn de aller største skjelvene. Virkningene av et jordskjelv slik det oppleves et
bestemt sted måles på en intensitetsskala fra 1 til 12, og på grunn av at bølgene
dempes vil intensiteten avta med avstand fra senteret. Den mest kjente av disse
skalaene er Modifisert Mercalli, mens den som er mest brukt i Europa heter MSK.
Richtertall

Virkning nær skjelvets senter
(i verste fall)

< 2,0

Vanligvis ikke følbart

Intensitet
(Mercalli)

Årlig antall
(ca)

< II

> 1 million

2,0-2,9

Marginalt følbart

I-III

> 300 000

3,0-3,9

Merkes av noen

III-V

49 000

4,0-4,9

Merkes av de fleste

IV-VI

6 200

5,0-5,9

Ødeleggende rystelser

VI-VIII

800

6,0-6,9

Ødeleggelser med dødsofre

VII-IX

108

7,0-7,9

Kraftige skjelv, omfattende skader

IX-XI

18

≥ 8,0

Store skjelv, katastrofale skader

X-XII

1-1,5

Tabell 14.1
Richter-skalaen er her knyttet inn
til mulig (maksimalt) skadeomfang
i skjelvets nærhet, til korresponderende intensitetsverdi (på en skala
fra I til XII), og til det omtrentlige antall
slike skjelv som i gjennomsnitt forekommer hvert år. I virkeligheten slår
imidlertid de fleste store jordskjelv til
i områder med liten eller ingen
bebyggelse, og dermed uten å
komme inn på katastrofelistene.
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Tabell 14.2
Jordskjelv med 20 000 eller flere
omkomne siste 500 år. Tallene
er naturlig nok usikre, men sett i
sammenheng gir de likevel et
bra inntrykk av situasjonen.

År

Sted

1556

Antall
døde

Merknad

Kina Shensi

830 000

Skjelvet kom om natten, og de
fleste omkom i sammenraste hus
og huler.

1667

Kaukasia, Shamakha

80 000

1693

Italia, Catania

60 000

1737

India, Calcutta

300 000

1755

Persia

40 000

1755

Portugal, Lisboa

70 000

1783

Italia, Calabria

50 000

1797

Ecuador, Quito

40 000

1822

Lilleasia, Aleppo

22 000

1828

Japan, Echigo

30 000

1868

Peru / Bolivia

25 000

1868

Ecuador / Colombia

70 000

1896

Japan, Riku-Ugo

22 000

1908

Italia, Messina

7,5

120 000

1915

Italia, Avezzano

7,0

30 000

1920

Kina, Kansu

8,6

180 000

1923

Japan, Kwanto

8,3

143 000

1927

Kina Xining

8,3

200 000

1935

Pakistan, Quetta

7,5

60 000

1939

Chile, Chillan

7,7

30 000

1939

Tyrkia, Erzinkan

8,0

23 000

1970

Peru

7,8

66 000

Ras

1976

Guatemala

7,5

23 000

Enorme ødeleggelser

1976

Kina, Tangshan

8,0

255 000

Offisielt tall, kan ha vært mange
flere døde.

1990

Iran

7,7

50 000

Ras
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Sty
rke

Brann og flodbølge (tsunami),
10 000 døde bare i Marokko.
Merket i Norge.

Flodbølge (tsunami).

Storbrann i Tokyo.

Byen ødelagt. Nytt stort skjelv i
1997.

År: Dato

Sted

Styrke

Merknad

5/8 1819

Lurøy i Nordland

5,8

Meget sterke rystelser. Følt
over det meste av
Skandinavia.

3/9 1834

Agder-Telemark

5,0

9/3 1866

Haltenbanken

5,7

Tabell 14.3
Jordskjelv i Norge med styrke 5,0
eller over siste 200 år.

Følt meget sterk over hele
Midt-Norge, og i Trondheim
ringte kirkeklokkene av seg
selv. Noen skader på
bygninger.

15/5 1892

Sunnfjord

5,2

Følt over hele Sør-Norge.

23/7 1894

Nordland

5,4

Følt over 600 km avstand, og
spesielt sterkt i Lofoten.

23/10
1904

Oslofjorden

5,4

Følt over hele Sør-Skandinavia
og marginalt i Baltikum. Panikk
og en god del skader på
murvegger, piper, etc.

27/1 1907

Nordland

5,2

19/7 1913

Trøndelag

5,0

24/1 1927

Nordsjøen

5,3

Følt i Storbritannia, Danmark
og Norge.

7/6 1931

Doggerbanken

5,5

Følt i Storbritannia,
kystområdene fra Frankrike til
Danmark, og i Sørvest-Norge.

17/7 1935

Haltenbanken

5,0

3/6 1955

Nordfjord

5,2

23/1 1858

Haltenbanken

5,0

29/9 1969

Haltenbanken

5,0

8/8 1988

Nordvestlandet

5,3

Følt bare fra Hardanger til
Trøndelag på grunn av at
episentret lå ca 120 km fra
kysten.

23/1 1989

Nordfjord

5,1

Følt over hele Sør-Norge,
inkludert deler av Oslo og
Romerike der bløt jordbunn
(leire) forsterket rystelsene.

Følt over hele Sør-Norge (men
svakt i Oslo og Trondheim).
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14.3 HVOR JORDSKJELV FOREKOMMER
Alle vet at noen områder er mer utsatt for jordskjelv enn andre, og figur 14.1
viser i denne sammenheng en global oversikt der det er lett å kjenne igjen velkjente
jordskjelvsoner, som California og videre sørover langs kysten av Sør-Amerika.
Dette er deler av en større sone som går rundt hele Stillehavet og dermed også tar
med seg Japan. Denne sonen kalles ofte “ildringen” på grunn av at sonen også har
mange aktive vulkaner. En annen kjent sone går fra Atlanterhavet gjennom Middelhavet, Italia, Balkan og Tyrkia, og videre gjennom Iran, Pakistan og Nord-India til
Burma og Kina.
En finner også både jordskjelv og vulkanisme langt til havs, som f.eks. langs
en undersjøisk fjellrygg som deler Atlanterhavet i to fra nord til sør, og der ny jordskorpe (havbunn) dannes som følge av at to jordskorpeplater (den Amerikanske og
den Eurasiske) langsomt driver bort fra hverandre. Det som foregår her kalles platetektonikk (se nedenfor), og figur 14.1 viser at jordskjelvene følger plategrensene
meget godt. En oversikt over kjente katastrofeskjelv er gitt i Tabell 14.2.
Men det er jordskjelv også inne i platene, der figur 14.2 viser situasjonen
i Skandinavia. Som en ser er det Norge som har de fleste og største jordskjelvene,
og spesielt da langs kysten og ute på kontinentalsokkelen, der jordskjelvene er såpass hyppige at de må tas hensyn til når det bygges faste olje-installasjoner.
Tabell 14.3 gir en oversikt over noen av de større jordskjelvene i Norge de
siste par hundre år. Selv om vi er ganske sikre på at et katastrofeskjelv ikke vil innFigur 14.1
Jordskjelv og tektoniske plater.
Merk at alle de tektoniske platene
også dekker større eller mindre
havområder.
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treffe i Norge er det en klar mulighet for større skjelv enn de som finnes i Tabell 14.3,
av den enkle grunn at returperioden for de største jordskjelvene i områder som
Norge sannsynligvis er flere tusen år. For 6 000-9 000 år siden hadde vi faktisk
skjelv på opp mot styrke 8 i Norge (i Alta er det klare spor av slike skjelv), men disse
var knyttet til en meget rask landhevning etter at isen brått ble borte, og etter dette
har jordskorpen lagt seg mer til ro.

Figur 14.2
Jordskjelv i Skandinavia.
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14.4 ÅRSAKEN TIL JORDSKJELV
Enkelt sagt er årsaken til jordskjelv at Jorden ‘lever’. Platetektonikken beskriver og forklarer en jord der ny jordskorpe dannes i visse områder, som langs midthavsryggene, ved at masse trenger seg opp fra mantelen og etter hvert sprer seg
utover på begge sider og til dels også skyver kontinentene foran seg. For at det skal
bli plass til det som kommer opp fra dypet vil da jordskorpen andre steder finne
veien ned igjen i mantelen, eller det blir rene kollisjoner der det bygges nye fjellkjeder,
som i Himalaya. Andre steder glir platene bare horisontalt forbi hverandre, som langs
den berømte San Andreas forkastningen i California.
Den underliggende årsak til platebevegelsene (og dermed jordskjelvene)
er at Jorden fra innerst til ytterst er i stadig og langsom bevegelse, på grunn av store
varmemengder i dens indre. Dette fører til at jordskorpeplatene, som kontinentene
‘henger fast’ på, også settes i bevegelse og forskyver seg i forhold til hverandre, med
hastigheter på opp til 10 cm i året. Disse bevegelsene, som er ansvarlige både for
fjellkjededannelser, vulkanisme og jordskjelv, kommer egentlig av at områder som
ligger på samme dyp ikke alltid har helt samme temperatur og tetthet, og dette resulterer i langsomme strømmer i Jordens indre, drevet av varmen.
Mens de store platebevegelsene er hovedårsaken til jordskjelv er det også
en rekke andre faktorer som bidrar til å bygge opp spenninger både regionalt og
lokalt, som fjellkjeder, sedimentbassenger, forskjeller i tykkelse og sammensetning
av jordskorpen, etc. Sammen med det at et jordskjelv har en tendens til å utløses
der jordskorpen er svakest er dette alt sammen faktorer som spiller inn ved mange
av jordskjelvene i norske områder (fig.14.2).
14.5 HVA VI KAN LÆRE AV JORDSKJELVENE
Samtidig som en på denne måten søker etter årsakene til jordskjelvene snur
forskerne problemstillingen like ofte helt rundt ved at en aktivt bruker jordskjelvene til
å bedre vår kunnskap om Jorden, fra innerst til ytterst.
Bølgene fra et jordskjelv er vårt viktigste hjelpemiddel i undersøkelser av
Jordens indre. Sammenlignet med andre geofysiske metoder basert for eksempel
på elektrisitet, magnetisme, gravitasjon eller varme, er jordskjelvbølgene overlegne
ved at de effektivt kan trenge gjennom alle deler og lag av Jorden samtidig som den
veien de har gått kan beregnes med stor nøyaktighet.
Dette at jordskjelvene kan brukes til å hente opp informasjon om Jordens
indre er en meget viktig del av seismologien, om enn litt mindre kjent for mange.
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Figur 14.3
Jordskjelvbølger gjennom Jordens
indre. Det skilles mellom
P- (kompresjons-) bølger og
S- (skjær-) bølger. Bølgebanene er
buet på grunn av at tettheten og
dermed hastighetene øker innover.
P er en vanlig P-bølge, PS er en
bølge som har gått først som P og
deretter reflektert som S fra
undersiden av jordoverflaten, PP er
en bølge som har gått først som P
og deretter reflektert som en ny P
fra undersiden av jordoverflaten,
PKP er en P-bølge som har gått
gjennom den ytre kjernen (det går
ingen S-bølger der på grunn av at
den ytre kjernen er flytende), PKiKP
er en P-bølge som er reflektert fra
yttersiden av den indre kjerne (som
er fast), og PKIKP er en P-bølge
som har gått også gjennom den
indre kjerne.

Utviklingen av vår kunnskap om Jordens indre er en meget spennende historie og
som henger nært sammen med utviklingen av forståelsen av de geologiske prosessene som vi kan se sporene av på overflaten, som dannelse av fjellkjeder, sedimentbassenger, etc. Dette blir enda mer spennende når en ser at denne forståelsen
kom hånd i hånd med de biologiske utviklingsteoriene, i begge tilfeller ble det oppdaget omtrent samtidig at det faktisk hadde vært en utvikling, at denne hadde gått
meget langsomt, og at Jorden var meget eldre enn en tidligere hadde trodd. Den
riktige alderen er 4,5-4,6 millarder år, altså en del mer enn de 6000 som Bibelen
anga.
Et tverrsnitt av Jordens indre er gjengitt i figur 14.3, med angivelse av skorpe
(for tynn til å vise på tegningen), mantel (kappe) og kjerne, der den ytre er flytende
(oppdaget av den danske seismologen Inge Lehmann i 1936) og den indre er fast.
I Jordens sentrum, 6 370 km under overflaten, er det 6-7 000 oC, og de jernholdige
massene der har en tetthet på hele 13 g/cm3. På figuren er også angitt noen baner
for jordskjelvbølger (kalt seismiske faser), der de to første (P og PP) også er identifisert på NORSAR-seismogrammet som er vist i figur 14.4, fra et stort jordskjelv
i Tibet i 1997, med en avstand fra Norge på 54 grader eller ca 6 000 km.
Når det letes etter olje på kontinentalsokkelen benytter en i prinsippet de
samme metodene som ved undersøkelser av Jordens dype indre, bare at bølgene
da gjerne kommer fra en luftkanon og ikke fra et jordskjelv, og at bølgelengdene er
korte nok til at en kan studere enda finere detaljer. I prinsippet benyttes mange av
de samme metodene også innen andre fagfelt, f. eks. medisinsk tomografi, med
teoriene som en felles plattform.
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Figur 14.4
Seismogram registrert ved
NORSAR fra jordskjelv i Tibet 8.
november 1997, styrke 7,9 på
Richters skala. De første fasene
(P, PP, S, SS) har alle gått dypt
gjennom Jordens mantel, mens
hovedenergien som ankommer
etter mer enn 30 minutter er
overflatebølger (bølger som har gått
langs Jordens overflate).

14.6 JORDSKJELV OG MILJØ
Jordskjelv er et betydelig miljøproblem, det er f. eks. anslått at mellom 50
og 100 millioner mennesker har omkommet som følge av jordskjelv i historisk tid.
Jordskjelvene inntar dermed en plass høyt oppe på listen over naturkatastrofer, og med en skadekurve som vist i figur 14.5, peker bratt oppover. Dette
skyldes ikke, som en kanskje kunne tro, at det er blitt flere og sterkere jordskjelv,
men derimot at urbanisering og utvikling generelt har gjort verdenssamfunnet stadig
mer sårbart. Tabell 14.2 viser noen av de største katastrofene, der flere har vært
alvorlige nok til å legge et helt lands økonomi og utvikling i ruiner.
For å prøve å ‘komme rundt’ dette problemet er det blitt lagt ned en betydelig
innsats for å utvikle metoder for varsling av jordskjelv, og selv om en har eksempler
på vellykket varsling er det likevel nå, etter mange år med stor optimisme, lite som
tyder på at en er i nærheten av metoder som er pålitelige nok til at de vil kunne få
reell betydning i de områdene der det trenges mest.
Forskningen har imidlertid gitt meget gode resultater i form av kunnskap
om hvor, hvor ofte, hvordan og hvorfor jordskjelv oppstår. På et statistisk grunnlag er
dette utgangspunktet for såkalte seismiske risikoanalyser, og når en samtidig lærer
hvordan en skal bygge (hus, broer m.m.) for at en best mulig skal motstå belastningene fra jordskjelvene, så har en et meget godt grunnlag for store besparelser både
av liv og eiendommer. Det er imidlertid problemer med å få benyttet seg av, og
i praksis anvendt denne kunnskapen, spesielt i utviklingsland der de største katastrofene, målt i menneskeliv, ofte finner sted. Dette er en tragisk utvikling når en tar
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Figur 14.5
Skader (registrert økonomisk tap)
fra jordskjelv per tiår over de siste
50 år. Tallene er fra Munich Re og
viser en dramatisk økning. To av de
viktigste enkeltskjelvene på 90-tallet
var i Los Angeles i 1994 og i Kobe
(Japan) i 1995.

i betraktning at den skjer parallelt med en økende kunnskap om hvordan en skal
unngå slike skader. I økonomisk mer utviklede områder blir kostnadene først og
fremst økonomiske, på grunn av at byggeforskriftene gjerne prioriterer menneskeliv.
Jordskjelv er et miljøproblem der det (nok en gang) er de fattige som betaler
den høyeste prisen.
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Kapittel

15

Olje og gass på norsk sokkel
Knut Bjørlykke
Norge er verdens nest største eksportør av olje og er også en viktig
gassleverandør. Dette påvirker oss alle, hvorfor har vi olje og gass på vår
sokkel og hvor lenge vil den vare?
15.1 HVORDAN OLJE OG GASS DANNES
Petroleum er en fellesbetegnelse for olje og gass og omtales også som
hydrokarboner fordi dette er kjemiske forbindelser som vesentlig består av hydrogen
og karbon. Hydrokarbonforbindelsene danner kjeder eller ringer og de korteste
(minste) danner gass og de lengste olje. Petroleum er kjemiske forbindelser som
vesentlig består av hydrogen og karbon, og mindre mengder nitrogen, svovel og
oksygen. Karbonatomene er bundet til 4 hydrogenatomer som lenker seg sammen
i ringer og kjeder. De korteste leddene som inneholder mindre enn 5-6 karbonatomer danner gass og de lengste olje under normal temperatur og trykk.
Både olje og gass er blitt dannet av planter eller av dyr som har levet av planter. Plantene har tatt oksidert karbon (CO2) fra luften og dannet det vi kaller redusert
karbon i form av organisk materiale ved fotosyntese:
CO2 + H2O + sollys + næringsstoffer (N,P,Fe) = Organisk materiale (CH2O) + O2
Denne reaksjonen består i at vann og karbondioksid danner organisk materiale (forenklet formel CH2O) og frigjør oksygen. Det er denne prosessen som har
ført til at vi har en oksygenrik atmosfære på Jorden.
De første alger begynte å produsere oksygen for 4 milliarder år siden, men
først for ca 2,5 milliarder år siden begynte det å bli såpass mye oksygen at jern ble
oksidert (eller rustet) ved forvitring slik vi er vant med i dag. Fotosyntesen krever
næringsstoffer, vesentlig fosfor, nitrogen og jern. Solenergi er det vanligvis nok av nær
overflaten i havet og i innsjøer. Det er denne solenergien vi får tilbake når vi snur
reaksjonen ved å oksidere organisk materiale eller hydrokarboner.
Når vi brenner ved, kull, gass eller olje bruker vi derfor sollys som er lagret
ved fotosyntese. Det er imidlertid bare en meget liten del av solenergien som
brukes til fotosyntese fordi det er tilgangen på næringsstoffer som er begrensende
for hvor mye organisk materiale som kan dannes. Det meste av det organiske materialet som dannes ved fotosyntese nær havoverflaten oksideres mens det faller lang183

somt ned mot bunnen. Mye av algene spises opp av små dyr (zooplankton) som
så igjen gir næring til krepsdyr og fisk. For hvert ledd i næringskjeden reduseres biomassen til ca 10 %, og det er derfor alger eller fytoplankton som utgjør den største
delen av det organiske materialet. Bare ca 1 promille av det organiske materialet
som dannes blir bevart som fossilt brennstoff. Dette skjer ved at alger eller plantemateriale fra land synker ned på bunnen i havområder med liten sirkulasjon i bunnvannet slik at det blir oksygenfritt. Dette er oftest sedimentbasseng med grunne
terskler (fig. 15.1), og Bunnefjorden i Oslofjorden kan være en modell for et slikt basseng. Her har nok kloakkutslipp bidratt til at forholdene er reduserende på bunnen,
men slike basseng med svart slam dannes også naturlig. Mange av våre fjorder har
stagnerende bunnforhold fordi de er dype og har en grunn terskel og liten gjennomstrømning av bunnvannet. Framvaren innenfor Farsund er et godt eksempel på en
fjord hvor det er reduserende forhold, og nesten ikke liv dypere enn 18 m under
overflaten. Denne har blitt studert av forskere fra mange land og her er det svært lite
forurensning.
Når det dannes alger i havet fjernes en del karbondioksid fra luften samtidig
som det produseres oksygen.
Når en del av det organiske materialet ikke oksideres, men lagres som svart
slam på bunnen, føres ikke karbondioksid tilbake til atmosfæren og karbonet blir
lagret som svart slam. Det ble nylig foreslått at vi skulle pumpe ned oksygenholdig
vann i Bunnefjorden for å gjøre bunnforholdene bedre, men dette ville føre til et
"utslipp av karbondioksid" på linje med å brenne ved eller olje. Det som skjer i

Figur 15.1
Sedimentbasseng med grunn
terskel som hindrer sirkulasjonen
av oksygenholdig bunnvann. Mye
av det organiske materialet som
produseres nær overflaten blir
derfor ikke oksidert, men
sedimenteres som svart slam på
bunnen.
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Bunnefjorden er i prinsippet dannelsen av en kildebergart. Hvis havet trengte inn
over Oslo-området slik at det i løpet av noen millioner år ble avsatt 3-4 km med leire
og sand ville det dannes olje av det svarte slammet i Bunnefjorden.
15.2 HVA SKAL TIL FOR Å FINNE OLJE OG GASS?
Det er fire hovedkrav som må være oppfylt for at det skal være muligheter for
å finne olje og gass:
1) Det må være sedimentære bergarter med enkelte lag som har høyt innhold av
opprinnelig organisk materiale (kildebergarter).
2) Kildebergartene må ha vært begravet passe dypt i sedimentbassenger slik at
temperaturen har vært 90-150 °C i flere millioner år. Siden temperaturen i de
fleste tilfeller øker med 30-40 °C for hver kilometer svarer dette til 3-5 km dyp.
3) Det må finnes porøse bergarter, i de fleste tilfeller sandsteiner eller kalksteiner,
som kan fylles med olje og tjene som reservoarbergarter.
4) Over reservoarbergartene må det finnes en tett skifer eller salt (takbergart), som
danner en antiklinalstruktur, som hindrer at olje vandrer (migrerer) videre oppover
(fig. 15.2).
Mange steder pipler olje ut på bakken eller i havet på grunn av at reservoarer
lekker fordi takbergarten ikke er tett. Gode eksempler på dette finner vi i den sydlige
delen av California hvor oljen, særlig på varme dager, renner ut av veiskjæringer og
strømmer opp fra havbunnen like ved kysten. De som bader der får olje på seg som
ikke skyldes menneskelig, men naturlig forurensning.
Mennesker har til alle tider utnyttet naturlige oljeforekomster til brensel og til
medisinske formål, og indianerne i California brukte den bl.a. til å lage tette kurver og
båter. Oljeproduksjonen besto da i å samle opp olje som kom ut på overflaten, og
kanskje grave noen grøfter. Slik olje er seig og rik på asfalt fordi de letteste komponentene er dampet bort eller spist opp av bakterier.
Det var først i 1859 at Drake fant på å bore hull i bakken for å utvinne olje
i "Oil Creek" i Pennsylvania. Det første borehullet var bare ca 20 meter dypt, men
produserte flere fat med olje om dagen - en enorm produksjon i forhold til tidligere.
På få år vokste det opp en by i "Oil Creek" med hundrevis av boretårn, og snart ble
det boret de fleste andre steder der olje strømmet ut på bakken.
Så lenge letingen etter olje skjedde ved å bore der den sivet ut på bakken
var det ikke behov for noen geologisk kunnskap. Men for å finne olje i dypere lag,
som ikke lekket ut på overflaten, trengte man teorier om hvordan olje ble dannet og
185

Figur 15.2
Prinsippskisse for en enkel
antiklinalfelle for olje og gass.
Oljen og gassen fyller små
porerom mellom sandkornene
i reservoarbergarten, og oljen og
gassen hindres i å bevege seg
lenger oppover av en tett skifer
(takbergart).

om hvilke bergarter som kunne egne seg som reservoarer. Alt i 1880-årene forsto
de som lette etter olje at oljen fantes i domstrukturer, og de begynte å bruke geologer til å kartlegge slike strukturer på land i USA. Dette lykkes noen steder, der
domstrukturene gikk helt opp i dagen, men i de fleste tilfeller er de dypere oljefellene
dekket av yngre sedimenter. Man må da kartlegge foldningen av sedimentlag og
påvise domformete feller som kunne samle opp olje. Dette kunne gjøres ved
å registrere dybden til en takbergart i forskjellige brønner. Ved å analysere bergartsfragmenter (borkaks, eng.: cuttings) som kommer opp under boringen og deres
fossilinnhold, kan man korrelere sedimentære lag av samme alder. Analyser av
mikrofossiler (foraminiferer, dinoflagelater etc) er en vitenskap som for en stor del har
blitt utviklet av oljeindustrien for dette formålet. Ved å senke instrumenter ned i oljebrønnen kan man også registrere (logge) forskjellige egenskaper ved bergartene, og
dette kan også brukes til å korrelere lag fra brønn til brønn. Alt i 1920-30 årene ble
det utviklet loggere som målte elektrisk motstand og senere ble det utviklet logger
som bl.a. registrerer bergarters radioaktivitet og lydbølgers hastighet. Seismikk
begynte ved at man målte tiden det tok for lydbølger fra dynamittsalver å forplante
seg gjennom forskjellige bergartslag. Nå brukes signaler dannet av luftkanoner til
havs, og på land har man store kjøretøyer som lager små vibrasjoner som likner på
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jordskjelv (vibroseis). Bruken av moderne seismikk er forholdsvis ny, bl.a. fordi bearbeidelse av de seismiske signalene krever svært kraftige datamaskiner som først ble
utviklet i 1970-80 årene.
15.3 MULIGHETENE FOR OLJE I NORGE
Den viktigste forutsetning for å finne olje og gass er sedimentære bergarter
som inneholder organisk materiale som kan omdannes til petroleum.
Bergartene som finnes på land i Norge er for det meste magmatiske eller
metamorfe bergarter som har blitt dannet eller omvandlet under høyt trykk og temperatur. De fleste av de sedimentære bergartene har blitt begravet minst 8-10 km ned
i jordskorpen og blitt utsatt for temperaturer over 250-300 °C. Bare i Oslofeltet er
det sedimentære bergarter som har hatt mindre overleiring, men her har temperaturen fra de magmatiske bergartene fra Karbon- og Perm-tiden varmet opp de sedimentære bergartene.
Den kambriske alunskiferen var en meget god kildebergart for olje. Den
hadde et høyt innhold av organisk materiale og under den kaledonske foldningen
i slutten av Silur-tiden og trolig også i Karbon/Perm-tiden ble det dannet store
mengder olje og gass i Oslofeltet. Nesten alt dette vandret imidlertid oppover i overliggende bergarter som nå er erodert, og det er bare litt petroleum igjen i alunskiferen
i Oslo-området. Noen steder er det imidlertid nok petroleum igjen til at man kan få
den til å brenne. I Sverige finnes den samme kambriske alunskiferen og her har den
ikke vært så dypt begravet, trolig bare ca 3 km, slik at den bare har vært oppvarmet
til ca 100 °C, og her finnes så mye olje igjen at den brenner godt. Under siste
verdenskrig ble det utvunnet olje fra denne skiferen ved å grave den frem og destillere hydrokarbonene fra knust skifer i ovner. Det finnes mange andre svarte skifere
på det norske fastland som kunne vært gode kildebergarter, men alle har vært utsatt
for høye temperaturer.
15.4 LITT OM NORGES OLJEHISTORIE
Før begynnelsen av 1960 årene visste man nesten ingen ting om geologien
på norsk sokkel, og heller ikke om det var eldre metamorfe bergarter fra Prekambrium eller Jordens oldtid (Paleozoicum) under den løse sandstein og leiren fra
Kvartær-tiden. Alle gjetninger om mulighetene for å finne olje var rene spekulasjoner
uten vitenskapelig grunnlag. Pontopidan skriver riktignok i sin naturlige beskrivelse
av Norge i 1753 at Nordsjøen er full av olje, og dette er ofte blitt sitert for å vise hvor
forutseende han var. Det er vel imidlertid tvilsomt om han tenkte på råolje. Vi kjenner
i alle fall ikke til at olje har lekket ut av reservoarene i Nordsjøen slik at en kan se spor
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etter olje annet enn ved meget fintfølende kjemiske analyser. Vi vet at mange oljereservoarer i Nordsjøen har lekket gass og olje som strømmet opp mot overflaten,
men det meste av dette blir brutt ned av bakterier nær overflaten. Det er mulig at
han tenkte på fiskeolje eller liknende.
Først ved hjelp av seismiske undersøkelser til havs i 1962-63 ble det klart
at det var tykke lag av sedimentære bergarter under havbunnen. Dette kunne man
si fordi lydbølgene bare gikk 2-4 km per sekund og ikke med høyere hastigheter,
som er typisk for harde metamorfe bergarter.
I 1958 kom spørsmålet om ressursene på kontinentalsokkelen opp i forbindelse med havrettsforhandlingene i Genève. Det var først bare snakk om fisk, men
i siste øyeblikk ble det stilt spørsmål om hva som finnes under havbunnen. Norges
Geologiske Undersøkelse fikk spørsmålet et par dager før forhandlingene begynte,
og i svaret, som ble gitt omgående, ble muligheter for olje og gass på sokkelen utelukket. På denne tiden visste man nesten ingen ting om geologien i Nordsjøen og
dette burde også vært en del av svaret. I et så raskt svar uten noe tid til nærmere
utredninger, var det kanskje ikke så rart at man antok at geologien på sokkelen var
en fortsettelse av geologien på land. Det ble derfor lagt til grunn at det i alle fall et
stykke ut fra kysten bare var kvartære sedimenter over de metamorfe bergartene, og
at det kunne finnes malmer, men ikke olje, gass og kull. Det var heller ikke på denne
tiden klart hvor langt ut fra land den økonomisk sone skulle gå.
Det var først senere, i 1963 at våre økonomiske rettigheter ble utvidet helt til
midtlinjen mellom Norge og Storbritannia og Danmark. På 1950-tallet var det oftest
snakk opp rettigheter ut til 200 meters dyp. Hvis dette prinsippet skulle ha blitt lagt
til grunn ville Norge nesten ikke hatt noen oljereserver i Nordsjøen i det hele tatt pga.
den dype Norskerenna som går rundt kysten vår, gravet ut av isen under istidene.
I slutten av 1950 årene og begynnelsen av 1960 årene var det en krise
i internasjonal oljeindustri, og prisen på et fat olje var på det laveste ned mot en halv
dollar. Det var derfor rart at selskapene våget å satse på leting i Nordsjøen med datidens dårlige seismiske data og relativt stort vanndyp. Nesten all oljeproduksjon var
da på land eller i grunne havområder i direkte tilstøting til felt på land. Teknologien
med de store plattformene var ikke tidligere kjent og måtte utvikles for første gang
i Nordsjøen.
Oljeletingen begynte i 1965, og alt i 1966 ble den første olje påvist og i 1969
ble Ekofiskfeltet funnet. Det ble snart klart at Norge ville bli en oljenasjon av betydning, men vi sto for det meste uten kompetanse på dette området. Det ble på
denne tiden hevdet av fremstående økonomer at det beste ville være å overlate
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utvinningen helt til utenlandske selskaper som skulle utvinne oljen raskt og effektivt
uten å vente på utviklingen av norsk kompetanse. Det ble heldigvis i 1970 årene
satset mye på å utdanne norske fagfolk, og det skjedde virkelig raskt. Universitetene fikk ekstra-bevilgninger, særlig i geologi, geofysikk og oljeteknologi, og det ble
gitt stipendier til utdanning i utlandet. På 10-20 år var vi på svært mange fagområder kommet på høyde med USA og andre land som hadde lange tradisjoner innen
oljevirksomhet. Alt i 1974 ble Statfjordfeltet funnet, og dette feltet alene har bidratt
med en svært stor del av våre oljeinntekter, særlig i 1980 årene. Etter at Statfjordfeltet ble funnet og de seismiske profilene ble bedre var det lett å finne de andre store
feltene i den nordlige Nordsjøen som Gullfaksfeltet, Osebergfeltet og Snorrefeltet, og
tilsvarende felt på britisk side av midtlinjen.
Da oljeproduksjonen startet i Nordsjøen var det mange som spådde en økologisk krise. Vi har imidlertid nå produsert olje i snart 30 år uten økologiske katastrofer. Dette skyldes kanskje at vi har vært heldige, men det har vært satset svært mye
på sikkerhet også i forhold til miljøet. Det er også blitt klart at olje ikke er så giftig som
antatt, og vi vet fra store utslipp fra tankbåter, bl.a. fra Shetland, at olje brytes raskt
ned av bakterier slik at det marine miljøet kommer tilbake til det normale etter
få år. Sjøfugl er derimot mer utsatt.
Det er viktig å huske på at olje over store deler av verden lekker ut på overflaten som en naturlig geologisk prosess, og at olje som brytes ned fungerer som
gjødsel for de marine organismene som jo i utgangspunktet dannet oljen.
15.5 HVORFOR OLJE ER DER DEN ER
Det meste av oljen og mye av gassen i Nordsjøen kommer fra et bestemt lag
med svart skifer som ble avsatt som svart slam på havbunnen mot slutten av Juraperioden for ca 150 mill år siden. På denne tiden hadde Amerika begynt å drive fra
Europa og Afrika og dannelsen av Atlanterhavet var i gang. Det var også en strekning i jordskorpen under Nordsjøen med store forkastninger og vulkanisme mellom
De britiske øyer og Norge. Dette kan være innledningen til havbunnspredning, men
det ble ikke dannet noen ny havbunn under Nordsjøen, og Storbritannia og Norge
drev ikke fra hverandre.
Jordskorpen under Nordsjøen ble imidlertid strukket slik at den ble tynnere
og dette førte til en innsynkning og dannelse av sedimentbasseng (fig. 15.3). Forkastningene førte til at blokker av jordskorpen ble vippet opp slik at det ble dannet
øyer med forholdsvis dype bassenger i mellom (fig. 15.4). Dette ga en dårlig sirkulasjon av vannmassene slik at det ble avsatt mye svart slam som siden ble kildebergart.
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Figur 15.3
Profil fra Vest-Norge til Nordsjøen.
Strekningen av jordskorpen under
oppsprekkingen (riftingen) i slutten
av Jura førte til tynnere
kontinentalskorpe slik at det ble en
innsynkning og innfylling av yngre
sedimenter.

De fleste oljefeltene ligger nær midtlinjen mot Storbritannia fordi den
sammen-faller med en geologisk struktur med oppsprekking (rifting) og innsynkning
i slutten av Jura-tiden. Det er bare her kildebergarten (Kimmeridge skiferen) har vært
begravet dypt nok, og har vært utsatt for høy nok temperatur, til å danne olje og
gass. I resten av lagpakken på norsk sokkel er det ikke tilsvarende gode kildebergarter, og hadde det ikke vært for denne skiferen ville det ikke vært olje. Det er
rart å tenke på at våre oljepenger skyldes noen jordskorpebevegelser for 150 mill år
siden.
Også på Haltenbanken er det tilsvarende skiferlag som sørger for det meste av
oljen. I Barentshavet er det eldre kildebergarter fra Trias-tiden som er viktigst. Det
finnes også her gode Jurassiske kildebergarter, men disse er ofte ikke begravet
dypt nok.
I Jura-Kritt-tiden var store deler av Norge under havet i lange perioder slik at
sedimentære lagrekker ble avsatt på det som nå er det norske fastland. Bare i et lite
område på Andøya i Nord-Norge finner vi rester av slike avsetninger. Overalt ellers
er det slik at de unge sedimentene er blitt erodert under senere landheving. De
finnes imidlertid mange steder langs kysten like utenfor fjæresteinene.
I den første del av Tertiær-tiden (70-30 mill år siden) ble det avsatt store
mengder sedimenter på Vestlandet som da trolig var den dypeste del av Nordsjøen.
I den siste del av Tertiær-tiden og i Kvartær-tiden hadde vi en stor landhevning på
1- 2 km helt fra Vestlandet opp til Troms og videre i den vestlige del av Barentshavet
og Spitsbergen. Det var denne hevningen, i de siste 5 mill år, som førte til at Norge
ble preget av relativt høye fjell.
Den gamle kaledonske fjellkjeden var for det meste blitt nedslitt for mer enn
ca 300 millioner år siden i Karbon-Perm-tiden. Fjellene førte til at det tidlig ble
dannet isbreer i det kalde været i slutten av Tertiær (Pliocen) og Kvartær, med rask
erosjon på land og sedimentasjon utenfor kysten.
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Figur 15.4
Strekningen av jordskorpen i slutten
av Jura tiden førte til rotasjon av
blokker i jordskorpen slik at det ble
dannet øyer og dypere basseng i
mellom. Dette ga dårlig sirkulasjon
av bunnvannet slik at det ble avsatt
svart slam som ble kildebergart for
mesteparten av oljen i Nordsjøen.
Skiferen kalles Kimmeridge skiferen
etter en bukt i Dorset,
Syd-England, hvor en liknende
skifer står blottet.

Det ble da avsatt 0,5 til 1 km sediment i Nordsjøen og Haltenbanken, og
dette var mange steder avgjørende for at kildebergartene skulle være begravet dypt
nok til at det skulle kunne dannes olje. Mange av våre store oljereservoarer ble fylt
på denne tiden. At Barentshavet ble hevet opp 1-2 km på denne tiden var mindre
gunstig for oljepotensialet der. Mange av reservoarene i det vestlige Barentshavet
som inneholdt olje, fikk en oppsprekking av takbergarten slik at oljen lekket ut under
hevningen, og gassen i reservoarene utvidet seg under trykkavlastingen slik at den
fortrengte oljen. I mange av gassfeltene i Barentshavet finner vi rester av olje som
har blitt fortrengt.
15.6 HVORDAN OLJE OG GASS MIGRERER OG FYLLER
RESERVOARENE
Det organiske materialet som avsettes på bunnen av havområder eller innsjøer med stagnerende (oksygenfrie) bunnforhold, omvandles til et hardt materiale
som kalles kerogen når det blir overleiret med noen hundre meter med sedimenter.
Kerogen er en slags polymér av store organiske molekyler og det vil ikke lett oksideres eller løses opp av syrer. Hvis vi varmer opp kerogen i laboratoriet (pyrolyse)
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vil vi først få dannet olje og gass ved 300-400 °C på grunn av den forholdsvis korte
tiden vi har til rådighet under slike forsøk. Under naturlige forhold blir kildebergarten
oppvarmet gjennom mange millioner år og da dannes det olje alt ved 90-150 °C,
avhengig av hvor raskt oppvarmingen skjer. Det er altså temperatur integrert over tid
som teller. Hvis temperaturen blir høyere enn 150-160 °C vil oljemolekylene, f.eks.
alkanene bli brutt opp (cracking) til kortere kjeder (metan til pentan), som er gass
under vanlige forhold.
Når kerogenet går over til petroleum har vi en overgang fra fast til fluid fase.
Dette bidrar til å øke trykket i den fluide fasen som kan bestå av olje, gass og vann.
Skifrene er oftest så tette at det ikke kan strømme olje igjennom matriksen, d.v.s.
mellom mineralene. Dette skyldes delvis at kapillar-kreftene er for store i så små
porer. Porene i tette skifere kan være helt ned til 0,000002 mm som ikke er stort
større enn de største organiske molekylene. Hvis olje skulle få strømmet gjennom
denne matriksen ville de største molekylene (aromatene) ha blitt filtrert av. Gass som
består av mindre molekyler kan derimot trolig gå gjennom ganske tette skifere, men
det går langsomt.
Det er derfor grunn til å anta at olje og gass i de fleste tilfeller strømmer
gjennom skifere ved at det dannes et høyt væsketrykk slik at skiferen sprekker opp.
Det som driver migrasjonen er at olje og gass er lettere enn vann, slik at det blir en
oppdrift. Kapillar-kreftene i porene virker i motsatt retning og holder igjen oljen. Det
er fordi overflaten til mineralkornene fuktes lettest av vann, mens oljen er utenpå et
tynt vannlag. Kapillar-kreftene øker når porene blir mindre og olje greier derfor ikke
å trenge inn i de minste porene slik at det alltid er noe vann i den oljefylte delen av
reservoaret.
Oljemigrasjonen går stadig oppover på grunn av oppdriften, men oljen
samles opp der den møter takbergarter som danner en domstruktur (felle). I Nordsjøen og på Haltenbanken skyldes slike feller oftest forkastninger dannet i slutten av
Jura-tiden samtidig med dannelsen av Kimmeridge skiferen (fig. 15.5). Migrasjonen
av olje og gass går fra de dypeste delene av bassenget der kildebergarten ligger
mer enn 3,5 km dypt. Dette området kalles populært kjøkkenet og migrasjonen av
petroleum derfra går for en stor del loddrett på kotene oppover mot høydedragene.
Her samles olje og gass i strukturer som på kartet ser ut som fjell-topper og den
høyeste strukturen er Gullfaksfeltet (fig. 15.6). Ekofiskfeltet er derimot en struktur
i kalkstein fra slutten av Kritt-tiden som skyldes oppbuling på grunn av diapirer i salt
fra Perm-tiden.
Sammensetningen av olje varierer meget, og ved å analysere oljen som
finnes i reservoarene kan man tolke noe om hva slags kildebergart som har dannet
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Figur 15.5
Typiske oljefeller i den nordlige
Nordsjøen. De roterte
forkastningsblokkene danner
feller for olje og gass.

oljen og i hvilken retning migrasjonen har foregått. Hvis sammensetningen av olje
innen reservoaret varierer kan det være flere kilder, og det kan også tyde på at det
er barrierer som hindrer oljen i å homogenisere seg. Slik informasjon kan være til
hjelp når produksjonen skal planlegges.
Studier av oljemigrasjon på norsk sokkel er et viktig forskningsfelt ved vårt
institutt.
15.7 RESERVOARBERGARTER
Dette er oftest sandsteiner eller kalksteiner som er porøse slik at det er plass
til olje og gass i porene. Godt sortert strandsand har typisk ca 40 % porøsitet når
den blir avsatt. Ved økende overleiring pakkes sandkornene tettere sammen og
enkelte korn knuses. Hvis det blir avsatt fossiler med kalkskall sammen med sandsteinene kan disse gå i oppløsning og danne nye kalk-krystaller (sement) i porene
slik at sanden blir fast (sementert) og porøsiteten redusert.
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Figur 15.6
Kart som viser dybden til grensen
mellom Jura og Kritt i Tampenområdet i den nordlige Nordsjøen.
Dybden er angitt med koter som
på et topografisk kart. Områder der
reservoarbergartene av Jura alder
danner feller for olje og gass fremstår som fjelltopper på dette kartet.
Den høyeste (grunneste) strukturen
er Gullfaksfeltet. Oljen har blitt
dannet i de dypeste områdene
(kjøkkenet), og migrert oppover til
de store oljefeltene i området.
Gjengitt med tillatelse fra
Saga Petroleum.

Når sand blir begravet dypere enn 2-3 km begynner kvartskorn å gå delvis
i oppløsning og nye kvartskrystaller felles ut i porene slik at porøsiteten blir gradvis
redusert. Fra 3-5 km dyp felles det ut mye kvarts i porene slik at det gradvis blir en
mer hard og tett sandstein.
Hvis det er høy porøsitet vil hvert bergartsvolum kunne inneholde mer olje,
og da er permeabiliteten vanligvis høy slik at olje strømmer lett til brønnen under produksjonen. Olje trenger imidlertid ikke inn i de minste porene og disse er fylt av vann
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slik at oljeinnholdet bare er 70-80 % av porøsiteten. Hvis porøsiteten i sandsteiner
faller under ca 10 % blir forbindelsen mellom porene i de fleste tilfeller så dårlig (lav
permeabilitet) at det ikke lønner seg å produsere olje fra det, i alle fall fra oljefelter til
havs. Når det gjelder oljefelt på land, f.eks. i USA, kan det lønne seg å produsere
olje fra små reservoarer og reservoarer med liten permeabilitet fordi omkostningene
med å bore og produsere er så mye lavere.
Før det blir bestemt at man skal bore etter olje lages det en prognose for
hvor mye olje som kan finnes i fellen. Det tas da utgangspunkt i bergartsvolumet
i den lukkede strukturen (fig. 15.2), og porøsiteten i de lagene som kan produsere
olje bestemmer da reservene.
For å kunne forutsi hvor mye porøsitet som finnes i reservoarbergarter før
vi borer, må vi forstå de prosesser som fører til at porøsiteten blir redusert. Denne
omvandlingen av sedimentære bergarter etter avsetningen kalles diagenese og
omfatter både mekanisk sammenpressing av bergarter og kjemisk oppløsning og
utfelling av mineraler. Vårt institutt har arbeidet aktivt med forskning på dette feltet
i samarbeid med oljeselskapene og Norges forskningsråd. Nordsjøen og Haltenbanken inneholder reservoarer som nå er på forskjellig dyp, temperatur og trykk.
Vi kan også analysere den kjemiske sammensetning av vannet som mineraler løses
og felles i. Disse er derfor en slags laboratorier for å forstå de prosesser som gjør
løs sand om til fast og tett sandstein.
Utfelling av fibrige leirmineraler (som illitt) reduserer ikke porøsiteten så mye,
men fører til redusert gjennomstrømingshastighet av olje under produksjonen
(fig.15.7).
Det meste av reduksjonen i porøsiteten skyldes at nye kvartsmineraler felles
ut på overflaten til sandkornene. I noen tilfelle er kvartskornene dekket av en hinne
av leirmineraler som hindrer kvartsmineralene å felles ut. På Haltenbanken ble det
funnet forholdsvis porøse sandsteinslag på mer enn 5 km dyp i Kristin- og Lavransfeltene og dette skyldes at kvartskornene har et belegg av kloritt (fig. 15.8). Dette
belegget hindrer at kvarts felles ut i porene slik at det blir en tett sandstein. Hvis vi
kan forstå hvorfor noen sandsteiner får et slikt belegg med kloritt på kvartskornene
kan vi lettere forutsi hvor det er god porøsitet på større dyp slik at det kan utvinnes
olje.
15.8 HVOR STORE ER RESERVENE AV OLJE OG GASS?
Selv om olje dannes hele tiden er dette svært lite i forhold til det vi forbruker.
Olje er derfor i praksis en energiressurs som ikke er fornybar. Det har i lang tid blitt
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Figur 15.7
Leirmineralet illitt kan danne fibrige
tråder som fyller porene mellom
sandkornene og reduserer
gjennomstrømningen (permeabiliteten) under produksjonen.
Reservoarbergart fra Haltenbanken (4,1 km dyp).

Figur 15.8
Reservoarbergart fra Haltenbanken.
Kvartskornene er for det meste
dekket av et belegg med leirmineralet
kloritt. Dette gjør at det felles ut
mindre kvarts slik at sandsteinen er
mer porøs en normalt på dette dyp
(ca 5 km).

stilt spørsmål om hvor lenge denne ressursen vil vare. Når det gjelder olje eller
andre naturressurser er det imidlertid ikke en endelig mengde som er tilstede og
som kan brukes opp. Størrelsen av reservene er alltid avhengig av prisen på råvaren. En høy oljepris gjør det mulig å utnytte felt som ellers ikke er økonomiske å produsere. Det vil også da lønne seg å investere mer i å utvinne maksimalt fra
eksisterende felt ved å bore flere brønner, sette til kostbare kjemikalier etc.
Blir olje fra vanlige oljefelt for dyr kan det lages olje fra kull og gass. Dessuten
finnes det store mengder olje som kan utvinnes fra tjæresand. Dette er oljereservoarer som er kommet opp til overflaten og omdannet til tung asfalt-olje.
Olje kan også utvinnes fra oljeskifere. Dette er kildebergarter, men den må
da graves ut på samme måte som kull, slik at olje kan destilleres av i ovner. Dette
blir kostbar olje som det ikke er lønnsomt å utvinne nå, men som kan bli interessant
når det blir mindre av vanlig olje. Det er store reserver av tjæresand, olje, skifer, kull
og gass særlig i Nord-Amerika og Russland og det koster å produsere olje fra disse
vil danne en øverste grense for prisen for olje på lengre sikt.
Olje-produksjon ved boring ned i reservoarbergarter er svært miljøvennlig
sammenliknet med utvinning av olje fra tjæresand og oljeskifer på overflaten, og det
er også av denne grunn vanskelig å beregne produksjonsprisen.
15.9 NORSKE OLJERESSURSER I EN INTERNASJONAL
SAMMENHENG
Norge ligger på 6. plass i verden når det gjelder oljeproduksjon med omtrent
3 millioner fat per dag eller nesten 200 millioner standard kubikkmeter olje i 1999.
Vi eksporterer det meste av dette og er på annenplass når det gjelder eksport, etter
Saudi Arabia som produserte 7,5 mill fat/dag. Andre viktige oljeeksportører er:
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Venezuela (2,8 mill fat/d) Russland (2,5 mill fat/d) og Iran (2,5 mill fat/d), Forenede
Arabiske Emirater (2,2 mill fat/d) og Nigeria (1,9 mill fat/d). USA produserer 8,6 mill
fat/d, men må likevel importere over halvparten av forbruket. 64 % av verdens kjente
oljeressurser ligger i Midt-Østen. Hele Asia og Australia med sin store befolkning har
imidlertid bare 4 %. De geologiske forholdene tyder ikke på at det vil bli funnet
svært store oljereserver i India og Kina. Disse og andre land i Asia kan bli betydelige
importører av olje etterhvert som den økonomiske aktiviteten øker.
15.10 PRODUSERER VI FOR MYE OLJE?
Norge har betydelige reserver av olje, men de utgjør bare 1,3 % av verdens
reserver. Vi produserer 4,3 % av oljen, altså mye mer enn våre andeler av reservene
skulle tilsi. Landene i Midt-Østen har imidlertid 2/3 av reservene og de har en svært
lav produksjon i forhold til deres enorme reserver. De norske reservene er anslått til
å være 8-14 millioner tonn oljeekvivalenter, mens vi til nå har produsert 2,5.
Driver vi rovdrift på våre olje-reserver? Kanskje gjør vi det - og vår produksjon som nå er ca 200 mill tonn i året er langt over det tak på 90 mill tonn som politikerne snakket om i 1970 årene. Vi burde kanskje ha holdt igjen mer i slutten av
1970 årene og begynnelsen av 1980 årene da så mange av de store oljefeltene
som Gullfaks, Oseberg og Snorre feltet ble funnet. Nå er det nok litt for sent å slå
på bremsen fordi produksjonen trolig er nær toppen, men utbyggingen av nye felt
kan kanskje utsettes noe. Hvis prisen på olje og gass skulle øke kraftig i årene som
kommer ville en utsettelse av produksjonen kunne lønne seg. Det har også vært en
tendens til at produksjonsomkostningene har gått ned. Det er også viktig å ha en
jevn sysselsetting.
En liter olje koster nå ca 0,50-1,50 kr, og dette er et svært billig råstoff. Det
er vanskelig å tro at det vil bli utkonkurrert av andre energikilder på lang sikt slik at
prisen skulle falle.
15.11 OLJE OG GASS I FORHOLD TIL ANDRE ENERGIKILDER
Olje og gass er det vi kaller fossile energikilder fordi de er lagret gjennom lang
geologisk tid. Dette er også tilfelle for kull og det finnes minst 10 ganger så store
reserver av kull som av olje. Kull er en stor kilde for redusert karbon og kan gjøres
om til gass og brukes til å lage syntetisk olje. Dette er foreløpig forholdsvis dyrt, men
hvis reservene av billig olje ble små og oljeprisen steg sterkt, ville det kunne bli
aktuelt å utnytte kull også til å lage olje. I tillegg til vanlig olje finnes det imidlertid store
mengder tung olje særlig i tjæresand (tar sand), som kan utnyttes selv om det koster
litt mer.
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Tjæresand er rester av store oljefelt som har lekket, slik at oljen har strømmet
oppover mot overflaten. Der har de letteste komponentene dampet av eller blitt brutt
ned av bakterier slik at det er mest seig asfalt igjen. Denne oljen må varmes opp
ved å pumpe ned damp slik at oljen oppvarmes og blir mer lettflytende og strømmer
raskere til brønnene. Tjæresanden kan også graves ut slik at oljen kan destilleres
i ovner.
Oljeskifer er en kildebergart som ikke har blitt nok oppvarmet til at det har blitt
dannet noe særlig olje, eller at den olje som er dannet ikke er blitt presset ut. Her
kan også olje produseres ved å bryte skiferen i dagbrudd og destillere av oljen. Det
er store reserver av slik oljeskifer i de sentrale deler av USA der “The Green River
Shale” fra Tertiær-tiden er den viktigste oljeskiferen. Utvinning av olje fra oljeskifer og
ofte også fra tjæresand, vil imidlertid også lett skape store miljøproblemer på grunn
av krav til vannforsyning, lagring av avfallet og annen forurensning.
15.12 KONKLUSJON
Det finnes ingen endelig mengde reserver av olje og gass. Mengden som
kan utvinnes avhenger av prisen som markedet er villig til å betale og hva det koster
å produsere. Særlig når det gjelder olje er prisen på markedet i meget stor grad
avhengig av skatter og avgifter slik at den i mindre grad avspeiler produksjonsprisen.
Andre energikilder er ikke utsatt for samme beskatning og forbruket av olje og gass
påvirkes derfor meget av politiske beslutninger. Olje og gass som nå ikke kan produseres økonomisk, kan kanskje utnyttes hvis prisen går opp eller hvis ny teknologi
fører til at produksjonen blir billigere. Kjente reserver av vanlig olje vil vare 20-30 år
med den nåværende produksjonen, men det finnes også store reserver av tungolje
og oljeskifer. Bensin eller andre produkter av olje kan også lages av gass og kull slik
at det ikke er nødvendig med en dramatisk omlegging hvis oljereservene skulle gå
mot slutten.
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Kapittel

16

Hva er olje og naturgass
Dag A. Karlsen
16.1 OLJE OG OLJEPRODUKTERS SAMMENSETNING
Olje og gass, med en fellesbetegnelse kalt petroleum består hovedsakelig av
hydrokarboner som er dannet fra organisk materiale på 3-5 km dyp i sedimentære
bergarter.
Begrepet hydrokarboner henspiller på kjemiske forbindelser satt sammen
av grunnstoffene hydrogen og karbon. Eksempler på slike forbindelser som en
finner i naturgasser og oljer er vist i figur 16.1.
Hydrokarboner som er gasser ved romtemperatur er metan, etan, propan og
butan. Vi kjenner bruken av propan i bl.a. propanbrennere, blå gassbokser med
butan og propan. I mange land benyttes metan i kjøkkenkomfyrer og til oppvarming.
Metan er ellers et naturlig bakterielt produkt ved kompostering, nedbryting av organisk materiale i avfallsdeponi eller i myrer. Store mengder metan produseres av bakterier, såkalt biogent dannet metan, i nylig avsatte sedimentære bergarter, og kan
enkelte steder som i Italia dannes i så store mengder at gassen kan benyttes kommersielt til oppvarming. Mengden biogent dannet metan som finnes i geologiske
strukturer er betydelig. En har estimert at biogen metan kan utgjøre noe slikt som
1/3 av den mengden metan som finnes i undergrunnen. Mesteparten (2/3) av
metanen er dannet fra organisk rike bergarter, såkalte kildebergarter. Slik metan
kaller vi gjerne termogen da den er dannet ved termal omvandling av organisk materiale i slike organisk rike bergarter. Betydelige mengder biogen metan dannes i tarmkanalen hos de fleste dyr, og en regner med at blant annet vil termitter, kveg, våtmarksområder og rismarker produserer ca 60 % av all metan som tilføres atmosfæren. Store mengder metan dannet i grunne sedimenter kan forekomme som
såkalte hydrater i havbunnssedimenter på store havdyp der temperaturen er lav
og trykket høyt. Gasshydrater av denne art er kjemiske faststoff-forbindelser mellom
vann og metan som utseendemessig minner om is. Hulrom i den molekylære
hydratstrukturen vil romme store menger gassmolekyler. Som en kuriositet kan
nevnes at det under olje og gassproduskjon på store vanndyp med lav temperatur
og store trykk er slik hydratdannelse i produksjonsrørene til dels et stort problem da
hydratet dels tetter rørene. Mengden metan i hydrater er sannsynligvis i nærheten
av å være 10 ganger større enn mengden metan i reservoarer. Økning i husdyrhold
og jordbruk p.g.a. av befolkningsvekst, er regnet som hovedårsaken til økningen
i metan-innholdet i atmosfæren gjennom de siste 1000 år. Det er i denne sammenheng interessant for den pågående debatt om drivhuseffekten av karbondioksid at
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Fifur 16.1
Eksempler på hydrokarboner fra
det enkleste, metan (CH4) til
langkjedede normal-alkaner som nC200H42. Forgrenede alkaner med
en metylgruppe (-CH3) på hvert
fjerde karbonatom kalles isoprenoider. De er bygget opp ved
polymerisering av isopren-C5enheter. Isoprenenheten er også
byggesten for komplekse sykliske
alkaner som hopaner og steraner.
Endel enkle aromatiske hydrokarboner som er vanlige forbindelser i oljer er også vist. Det er
underforstått i strukturen til benzen
(C6H6) at det på hvert av de 6
karbonatomer sitter ett hydrogenatom.

den såkalte drivhuseffekten forårsaket av metan er per mol større enn for karbondioksid og at metan i atmosfæren i stor grad vil oksideres til nettopp karbondioksid.
Mer langkjedete hydrokarboner av typen normal-alkaner, iso-alkaner eller forgrenete alkaner og syklo-alkaner er bestanddeler som sammen med aromatiske
hydrokarboner (fig.16.1), er viktige bestanddeler i oljer. I oljer forekommer slike
hydro-karboner i mange titusenvis av varianter og det er bare noen ytterst få representanter for grupper av molekyler som er vist i figur 16.1. Vi kjenner slike hydrokarboner i det daglige fra alle typer smøreoljer, forbrenningsoljer, bensin, diesel og
parafin. Slike kommersielle produkter er destillasjonsprodukter fra naturlig forekommende oljer. Destillasjonsproduktene er definert ut fra sine respektive
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Fifur 16.2
Den relative fordelingen av ulike
hydrokarboner som normal-alkaner,
iso- eller forgrenede alkaner,
sykloalkaner, aromatiske hydrokarboner og nitrogen, svovel og
oksygenholdige "hydrokarboner"
(NSO-forbindelser) er vist for
kommersielle raffineri produkter.
Figuren er bare ment å gi et tentativt
bilde av hvordan molekylsammensetningen er ulik i forskjellige
produkter som bensin, diesel og
smøreoljer. Kokepunktsintervaller
og navn på raffineriprodukter er
også vist.

kokepunktsintervaller. Kokepunktet til metan er -161,5 oC, mens kokepunktet til
propan er -42,1 oC. De blå gassboksene er tilsatt propan for å fungere ved temperaturer under frysepunktet da ren normalbutan med sitt kokepunkt på -0,5 oC ville
være en væske ved typiske påskeskitur-temperaturer. En normal-alkankjede med
10 karbonatomer (n-C10) har et kokepunkt på 174,1 oC. Normal-alkaner på 20, 30,
40 og 50 karbonatomer har kokepunkter på henholdsvis 343,8, 449,6, 525 og
579 oC. Legg merke til at kokepunktsøkningen avtar asymptotisk og gradvis blir
mindre for hvert karbonatom kjedelengden øker med. Dette skyldes selvsagt at en
økning på ett karbon fra metan til etan medfører en dobling av molekylmasse, mens
dersom en øker kjedelengden fra f.eks. C20 til C21 tilsvarer dette bare en økning
i masse på 5 %. Eksempelvis øker kokepunktet fra metan til etan med 73 oC, mens
fra n-C20 til n-C21 øker kokepunktet bare med 12,7 oC.
Figur 16.2 viser eksempler på kokepunktsintervaller for ulike spesifiserte
kommersielle hydrokarbon-produkter som diesel, smøreoljer og bunkersoljer til skip.
Figuren viser også alkankjede-lengden til de ulike produkter som destilleres fra oljer
på raffinerier. En slik figur er kun ment å gi en tilnærmet ide om sammensetningen til
de ulike petroleumsprodukter. Skillelinjer mellom ulike karbonkjeder må ikke tas for
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bokstavelig. Det er også forsøkt vist i figuren hvordan innholdet av normal-alkaner,
sykloalkaner, aromatiske hydrokarboner samt nitrogen, svovel og oksygenholdige
forbindelser er ulike i de forskjellige kokepunktsområdene. Dette er igjen kun ment
som en generell retningslinje. Organiske forbindelser i oljer som inneholder grunnstoffene nitrogen, svovel og oksygen er strengt tatt ikke hydrokarboner. Vi kaller
slike stoffer ofte NSO forbindelser, og slike kjemiske bestanddeler er relativt sterkt
anriket i tunge fyringsoljer, tunge smøreoljer, marin bunkersolje og ikke minst i det vi
legger på veien - nemlig asfalt.
Oljer fra ulike deler av verden kan variere i innhold av NSO komponenter.
Eksempelvis er tunge arabiske oljer dannet i karbonatmiljøer karakterisert ved relativt
høye innhold av svovel som kan typisk nå verdier på 1-4 vektprosent. Det fins også
lette arabiske (Arabian Light) oljer med lite svovel, og vår Brent Blend inneholder
svært lite svovel (< 0,4%vekt) og har dermed et miljømessige fortrinn sammenlignet
med tungoljer fra f.eks. Venezuela eller Mexico. Eksempler på endel kommersielle
oljekvaliteter fra ulike deler av verden er Louisiana Sweet, Western Texas Light,
Bonny Light, Oman, Saharan Blend, Ural, Arabian Light og Iranian Light.
Mens Brent Blend fra Nordsjøen på et tidspunkt i 1999 koster 14 dollar per
tønne (159 liter) vil f.eks. Western Texas Light ligge typisk 1,5 dollar høyere i pris og
Ural på 13 dollar. Mens de tyngste oljer fra Mexico eller Venezuela kan ligge under
10 dollar i samme periode.
Prising av oljer er basert på nærhet til marked og sikkerhet for leveranse, noe
som i en viss grad reflekterer sikkerhetspolitiske elementer og ikke minst oljens kvalitet. Det siste har å gjøre med raffineringsegenskaper slik som fjerning av svovel og
omfanget av termal og annen behandling av oljen som er nødvending for å kunne
produsere de ønskede produktene.
Videre er ofte prisen på oljekontrakter for leveranse om f.eks. 6 måneder ett
par dollar høyere eller lavere enn prisen for øyeblikkelig levering, avhengig av om
oljemeglerne og aktørene i markedet forventer økt eller avtakende oljepris i den nærmeste tiden. Typisk kan en forvente at oljeprisen i de nærmeste år vil variere mellom
10 til 40 dollar avhengig av tilbud, etterspørsel og politiske forhold. En for høy oljepris vil kunne gi OPEC (organisasjonen av oljeeksporterende land) for stor konkuranse fra høykostregioner. OPEC vil derfor ikke være tjent med en for høy oljepris.
Trolig vil oljeprisen dermed fluktuere for det mest på omkring 20-25 dollar. Mens
mange oljefelter på norsk sokkel tidligere måtte ha oljepriser på over 20 dollar for å gi
fortjeneste, ser en at ny teknologi presser denne grensen nedover og at offshorefelter kan gi profitt med oljepriser på ned mot 10-15 dollar. Oljeprisen eller rettere
oljeprisene er dermed avhengig av mange forhold og vil naturlig variere som enhver
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annen råvarepris. Hver dag omsettes det mer enn to ganger den oljemengden som
for-brukes. Enkelte skipsoljelaster kan omsettes 50-100 ganger før de når sluttbruker. Spekulanter som sitter med oljelasten f.eks. i bare noen timer håper på en
økning i prisen på bare noen tiendels dollar og kan dermed gjøre store fortjenester
bare ved å låne penger som garanti for oljelasten. Slik spekulasjon bidrar til at oljeprisen ofte vil være “nervøs”.
Med tunge oljer tenker vi på mer eller mindre seigtflytende oljer som inneholder endel mer aromatiske hydrokarboner og mer NSO forbindelser enn det som
vi finner i for eksempel Brent Blend fra Nordsjøen. En olje fra Nordsjøen kan inneholde fra 60-90 molekylprosent (molprosent) alifatiske hydrokarboner eller mettede
hydrokarboner. Innholdet av aromatiske hydrokarboner kan ligge i området 20-35
molprosent, mens NSO forbindelse utgjøre resten, typisk mindre enn 10-15 molprosent, gjerne ned mot 2-5 %. Tunge oljer fra Venezuela som i ekstreme tilfeller kan
være seige som sirup (svært viskøse) inneholder vesentlig NSO komponenter. Oljer
kan i enkelte tilfeller være like tunge som vann og faktisk tyngre enn vann. Slike oljer
er vanskelige å produsere, frakte og prosessere til raffinerte produkter. Prisen på slik
oljer er dermed lavere.
Tjæresand eller oljesand som i Alberta i Canada og Orinoco, tungoljebeltet
i Venezuela utgjøre til sammen ca 10 ganger mengden olje i Ghawar feltet i SaudiArabia som er det største oljefeltet på land. Slik oljeholdig sand som er dannet ved
bakteriell nedbryting av olje nær overflaten eller i sedimentære lag som er oppløftet
fra større dyp kan faktisk produseres ved at sanden graves ut med store maskiner
og oljen vaskes ut. Det kreves normalt en relativt høy oljepris for at slik utvinning skal
være lønnsom selv om det hele tiden utvikles teknologi som gjøre slik produksjon av
olje lønnsom ved lavere priser.
Oljer, slik som Brent Blend markedsføres på kvalitet, dvs. fra Nordsjøbassenget blandes det sammen olje fra ulike felter som oljeselskapene har tilgang til for å få
en oljesammensetning som er kjent i markedet. Raffinerier vil så kjøpe inn f.eks.
Brent Blend og andre oljekvaliteter og vil ofte benytte en blanding av oljer som
utgangspunkt for de produkter de vil produsere ved sitt fabrikasjonsanlegg dvs. de
produkter som de enkelte raffineriene spesialiserer seg på. Raffinerings-produktene
i figur 16.2 er i motsetning til oljer ikke definert ut fra kvaliteter, men snarere spesifisert
etter kokepunktsintervaller og molekylærsammensetning.
16.2 HVORDAN DANNES OLJE OG LITT OM ANALYSE AV OLJER
Olje og naturgass som vi med et fellesnavn kaller petroleum, består som vist
over i det alt vesentligste av hydrokarboner, men inneholder også en liten andel NSO
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forbindelser. Karbonatomer i hydrokarbonene er bundet enten til andre karbonatomer eller til hydrogen. Slikt karbon sier vi foreligger i redusert tilstand, men eksempelvis karbon i karbondioksid forekommer i oksidert tilstand. Redusert karbon slik
det forekommer i petroleum produseres i fotosyntetiserende planter i havet eller på
land.
I planter reduseres karbondioksid i luften til karbonforbindelser som plantene benytter til å bygge opp sin kropp. Det er viktig å være klar over at hydrokarboner slik
vi kjenner de i petroleum ikke finnes i denne formen i plantene. I planter dannes fettsyrer, alkoholer, estere, ketoner og aldehyder dvs. funksjonaliserte hydrokarboner.
En meget forenklet fremstilling av fotosyntese kjemisk er ved følgende likning:
hν & klorofyll
CO2 + H2O => C6H12O6 + O2 + H2O
Det organiske produktet er her sukker som kun er et eksempel på hvordan
planter reduserer karbon til for dem nyttige komplekse organiske stoffer.
Mange av disse forbindelsene mellom hydrogen, karbon og eksempelvis
oksygen har en komplisert struktur bestemt av enzymer som danner kjemiske forbindelser som skal løse spesifikke oppgaver i plantenes kropp. Et eksempel på et slikt
stoff er kolesterol (fig.16.3) som vi har i vår kropp og som forekommer ellers i planteog dyreriket. Denne alkoholen finner vi ikke i oljer, men vi finner et derivat nemlig
kolestan. Som vi ser fra figuren er dette et hydrokarbon, dvs. at alkoholelementet OH er forsvunnet, mens grunnstrukturen ellers er den samme, nemlig en C27 alkylert
sykloalkanstruktur. Tap av slike funksjonelle grupper som -OH gruppen fra kolesterol
skjer når organismen som inneholdt stoffet dør.
Funn av slike kompliserte hydrokarboner i oljer viser klart at olje har et organisk opphav, dvs. at oljens bestanddeler opprinnelig kommer fra levende organismer. I tidligere tider var det mange som hevdet at oljer kommer fra Jordens indre og
at levende organismer ikke kunne være opphavet til olje. I dag har slike hypoteser få
tilhengere.
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Fifur 16.3
I organismer som alger og dyr finner
vi molekyler med strukturer som
i hovedsak er mye lik de vi finner
i oljer. Slike molekyler i oljer som helt
klart har ett diskutabelt opphav
i levende organismer kaller vi
"geokjemiske fossiler". Disse molekylene forteller oss mye om
hvordan oljen er dannet. Hovedforskjellen mellom de "geokjemiske
fossilene" og molekylet i levende
organismer er at i oljen er molekylet
til stede som hydrokarbon, mens
i den levende organismen er
karbonskjelettet utstyrt med
funksjonelle grupper som her en
-OH gruppe. Kolesterol, en undermettet alkohol, er kjent fra planter
og dyr og vi finner i alle oljer ulike
varianter av det mettede hydrokarbonet kolestan.

Figur 16.4
Klorofyllmolekylet i grønne
fotosyntetiserende planter består av
to "deler" som vi finner igjen i oljer.
Isoprenoid sidekjeden (en metylgruppe på hvert fjerde karbon)
opptrer i oljer som et hydrokarbon
med enten 19 eller 20 karbonatomer. Hevdnavnene på disse
forbindelsene er pristan og fytan.
Porfyrin kjernen med magnesium
koordinert inn mot 4 nitrogenatomer
vil i nylig avsatte sedimenter miste
funksjonelle grupper og nikkel eller
vanadium vil gå inn på plassen til
magnesium. I dyr brukes en
strukturelt svært nær forbindelse,
hemin, med jern omgitt av nitrogen
til å frakte oksygen i blodet.

Et annet eksempel på slik omdannelse er klorofyll (fig.16.4) som i planter
omdanner karbondioksid og lysets energi til redusert karbon. Klorofyllmolekylet
inneholder en isoprenoid-sidekjede og en porfyn kjerne som inneholder magnesium.
Når en plante dør vil porfyrin-sidekjeden frigjøres og kan etter tap av oksygen finnes
igjen i oljer som hydrokarbonene pristan eller fytan (fig.16.1). På samme måte kan
porfyn-kjernen miste sitt magnesium som erstattes med nikkel eller vanadium, og vi
finner i oljer dette molekylet der det kalles porfyrin.
Hvilken rolle har klorofyll i plantene? Fra fysikken vet vi at E=νh der E er
energi, ν er lysets frekvens dvs. svingninger per tid, og h er Planck's konstant. Det
er altså slik at frekvensen i lyset som er lik bølgelengde delt på tid er et uttrykk for
energi. Jo høyere frekvens jo mer energi. Det er blant annet derfor røntgenstråler
kan gjennomlyse mennesker, det er mer høyenergetisk enn synlig lys.
Vi har dermed sett at lys er lik energi og vi har nå et klorofyllmolekyl som kan
innfange denne energien og kan benytte den til den energikrevende prosessen det
er å omdanne karbondioksid, som er oksidert karbon, i luften eller i havvannet, til
redusert karbon som benyttes til å bygge opp plantenes kropper. I denne prosessen frigjøres oksygen som dyr og mennesker benytter for sin åndig og det er denne
prosessen som er opphavet til det oksygenet vi finner i atmosfæren på Jorda.
Karbondioksid, næringssalter og lys er forutsetninger for at fotosyntetiserende planter skal leve og formere seg. Organisk produktivitet i de øvre meter
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av vannmassene der lyset trenger ned, kan variere fra anslagsvis 50-100 g karbon
per kvadratmeter per år i store deler av Stillehavet og det Indiske hav, til maksimalverdier på 400-600 g/m2/år i områder som utenfor Norskekysten, utenfor vestkysten av Sør-Amerika samt utenfor vestkysten av Nord-Amerika og Sørlige Afrika.
Produktiviteten er også generelt meget høy (200-400 g karbon/m2/år) i et
smalt belte rundt Antarktis. Typisk nok er dette alle områder hvor det eksisterte tidligere, og tildels i dag store bestander av havpattedyr som hvaler og seler som beiter
på dyr lenger ned i næringskjeden. Det er et generelt fenomen at høy produktivitet
kun forekommer i vannmasser der en har et samspill av flere heldige faktorer som tilstrekkelig lys, og stor tilførsel av næringssalter. Gjennom Jordas historie er slike
betingelser kun oppfylt ved forhold lik de vi i dag ser i geografisk begrensede områder
som omtalt over. Høy organisk produktivitet er således en nødvendig betingelse for
dannelse av kildebergarter og olje, men produktivitet er ikke en tilstrekkelig betingelse.
På samme måte som det er nødvendig å tjene penger for å bli rik, må vi
også ha et relativt lavt forbruk for å bli meget rike. I den geologiske sammenheng
tenker vi her på at det organiske materialet ikke blir oksidert i vannmassene eller på
havbunnen, men at noe faktisk avsettes og oppbevares i sedimentet. I forbindelse
med selve avsetnings-prossessen er det viktig at det organisk materialet ikke avsettes sammen med for mye sediment da dette vil kunne medføre en fortynning av det
organiske materialet.
Det er de organiske nedbrytningsproduktene fra planter som kan gi opphav
til organisk materiale i sedimentære bergarter (fig. 16.5). Som det fremgår av figuren
vil såkalte biopolymerer som proteiner nedbrytes til aminosyrer når en organisme
dør. Slike organiske stoffer kan danne forbindelser med andre nedbrytningsprodukter som sukkere og danne mer stabile forbindelser. I denne prosessen fjernes
gradvis oksygen (fra sukkere), fosfor (fra aminosyrer) og oksygen fra syregrupper,
aldehyder og ketoner og en sitter etter hvert igjen med en polymer som kalles kerogen. Dette organiske stoffet som hovedsakelig består av hydrogen og karbon er
ikke løselig i organiske løsemidler. Det er dette stoffet som i sin tur gir opphav til olje
og gass. Dette skjer ved at kerogenet i sedimentære bergarter oppvarmes når det
begraves til stadig økende dyp. Typisk vil temperaturen i sedimentære bergarter
som i Nordsjøen øke med mellom 30-40 oC/km. Kerogen blir gradvis mer ustabilt
ved temperaturer over 70-80 oC og vil danne olje og gass som vist i figur 16.5.
Før vi beskriver videre denne prosessen og bevegelse av petroleum vekk fra
kerogenet og innfanging av olje og gass i geologiske strukturer skal vi se litt nærmere
på de betingelsene som må være oppfylt for at ikke alt organisk materiale oksideres
til karbondioksid, men bli oppbevart og blir til kerogen.
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Fifur 16.5
Diagrammet er ment å gi en skjematisk
forklaring på omdannelses-sekvensen
fra levende organisk materiale til
kerogen og hvordan denne polymeren
omdannes til gass og olje under påvirkning av den økende temperaturen
i sedimentære bergarter som begraves
stadig dypere. Proteiner er eksempler
på biopolymerer som nedbrytes til
biomonomerer som aminosyrer.
Karbohydrater kan polymeriseres med
aminosyrer og danner humuslignende
forbindelser som i sin tur kan omdannes til kerogen.

Vi vet at oksygen produseres av fotosyntetiserende planter. Oksygen benyttes også av dyr og bakterier til å nedbryte organisk materiale. Normalt vil nedbrytningen av f.eks en død plante i jordsmonnet fullstendig omdanne planten til stoffer som
nye planter kan benytte for å bygge opp sin kropp. Det er kun ved fravær av oksygen
at prosessen i øvre del av figur 16.3 dvs. kerogen-dannelsen kan forløpe. Denne prosessen kan foregå i havbunnsleire eller i innsjøer hvor det ikke er fritt oksygen til stede.
Det er nettopp slikt svart, stinkende organisk rikt slam som vi kjenner fra
enkelte havbukter, innsjøer og myrer som inneholder lite oksygen som gjør at det
organiske materiale bevares. Det var jo plantene som reduserte karbonet karbondioksid til plantestoffer ved å benytte lysets energi og klorofyllmolekylet. Dette reduserte karbonet som følgelig inneholder mer energi enn karbondioksid kan oksideres
biogent dvs. ved hjelp av dyr eller bakterier, eller rent abiogent ved for eksempel forbrenning i en bilmotor, tilbake til karbondioksid.
Det er viktig å forstå at mesteparten av det plantestoffet som dannes eller
syntetiseres fra karbondioksid igjen omdannes til karbondioksid. Vi regner med at
kun ca 0,01 til 0,1 % av verdens produksjon av karbon til enhver tid avsettes i slikt
slam. En kan sammenligne denne prosessen med et økonomisk system. Av det
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en lønnstaker i utgangspunktet skulle få i lønn vil en del øyeblikkelig trekkes fra som
skatt og resten vil gjennom indirekte skatter og avgifter, samt gjennom kjøp av forbruks-gjenstander, mat osv. (momsbelagt) raskt komme i sirkulasjon igjen. Følgelig
vil kun en svært liten andel gjemmes unna for fremtiden.
Opphavet til karbonet i olje og i oss selv er karbondioksid i luften. Vi benytter
oksygen for å puste, men like viktig for livet er tilstedeværelsen av karbondioksid.
Det fantes ikke fritt oksygen i Jordens atmosfære før fotosyntetiserende organismer
var utviklet.
En tidlig jordatmosfære var dominert av CO2, CO, H2O, N2 og H2. Startpunktet er altså en reduserende atmosfære der det foregår en gradvis oppbygning
av oksygenkonsentrasjonen. En regner med at fritt oksygen ikke fantes i havene der
de tidligste livsformene utviklet seg, eller i atmosfæren før for ca 3,2-3,4 milliarder år
siden. En gradvis oppbygning av oksygen i atmosfæren førte til at det etter hvert
også ble levelige forhold for oksygenforbrukende organismer på land. En kan også
merke seg at det før denne tid heller ikke fantes et ozonlag som beskytter organismer på landjorden mot ultrafiolett lys fra verdensrommet. Gamle og tidlig utviklede
organismer som blågrønn alger eller cyanobakterier som de i dag kalles, tåler faktisk
store doser ultrafiolett lys, mye mer enn for eksempel mennesker. Dette utviklingstrekket var en tilpasning til de atmosfæriske forhold som eksisterte på Jorden da
denne type organismer ble utviklet for mer enn 3 milliarder år side.
Karbondioksid fantes i Jordens tidlige atmosfære i meget større konsentrasjoner enn i dag der CO2 utgjør ca 0,03 %, argon 0,9 %, oksygen 21 % og nitrogen
78 %. Resten av gassene utgjøres av neon, helium, krypton, xenon, hydrogen,
ozon og metan. Vi vet at karbondioksid i atmosfæren har sin opprinnelse fra vulkanske gasser, det samme gjelder vann. Gjennom store deler av Jordens historie har
altså livet utviklet seg under mye høyere karbondioksid-konsentrasjoner enn vi i dag
har på Jorden.
Typiske tall for innhold av vanndamp og karbondioksid i vulkanske gasser er
henholdsvis 73 % og 12 %, mens resten utgjøres av svoveldioksid, nitrogen, karbonmono-oksid, hydrogen, argon og klor. Et viktig moment er at karbondioksid
i seg selv er en forutsetning for liv slik vi kjenner det på Jorden og at høyere konsentrasjoner av karbondioksid i luften gjennom geologiske perioder har ført til øket plantevekst. Dette fører igjen til øket erosjon av bergarter på land ved kjemisk oppløsing
av bergarter ved jorddannelse. Denne prosessen fører igjen til øket utvasking i havet
av næringsstoffer og forvitringsprodukter fra bergarter som i sin tur øker planteproduktiviteten i havet og medfører dannelse av bergarter med høyt innhold av organisk
materiale. Det er slike bergarter som kan bli til kildebergarter for olje.
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Fifur 16.6
Eksempler på gasskromatografisk
analyse av oljer. X-aksen korresponderer med økende tid og temperatur. Lette hydrokarboner kommer
raskt ut av kolonnen, mens tyngre forbindelser med høyere kokepunkter
bruker mer tid. Komponentene blir
følgelig separert som ved en meget
presis destillasjon. Høydene av
toppen i et slikt såkalt kromatogram
korresponderer med mengde av forbindelsen. Et slikt "fingeravtrykk" av
oljer forteller mye om sammensetningen til det organiske materialet
som ble til kerogen (fig.16. 5), og hvor
varmt det var da oljen ble dannet fra
kerogenet. Bemerk den store forskjellen i pristan (Pr) til fytan (Ph)
mellom oljene. Dette viser at Rindoljen
kommer fra en kildebergart som inneholder mer landplantemateriale og
vedfragmenter, mens Osebergoljen er
dannet fra en annen kildebergart som
inneholder mer materiale fra alger og
bakterier avsatt langt fra land. Avviket
i retensjonstidene til alkanene og isoprenoidene skyldes noe ulike
betingelser under analysene av de to
oljene.

For å eksemplifisere i noe mer detalj prosessen som fører frem til kerogendannelse, vist i figur 16.5, kan vi returnere til klorofyllet, plantenes solcelle og energifabrikk. Dersom vi studerer klorofyllet nærmere vil vi se at det består av en langkjedet isoprenoidkjede som jo ikke er annet enn en forgrenet alkankjede med en
metylgruppe (-CH3) på hvert fjerde karbon (dvs. en isoprenoid-enhet), og en
magnesium- og nitrogen-holdig "kjerne" kalt porfyn. Tyskeren Treibs var den første
som i 1934 beskrev isolering av denne forbindelsen fra oljer og dermed klart viste
at oljer har et opphav fra organisk materiale og at oljer ikke kommer fra Jordens indre
som mange tidligere hevdet. I oljer forekommer ikke magnesium i porfyn-kjernen,
isteden er dette metallet byttet ut med nikkel, vanadium eller andre metaller og vi
kaller da "kjernen" porfyrin.
Isoprenoidkjeden brytes lett av fra klorofyllet når planten dør og denne delen
av klorofyllet kan da frigjøres som en C20-alkohol. I havbunnsslam uten oksygen tilstede, kan denne alkoholen reduseres til et alkan som vi faktisk finner i oljer og det
kalles der fytan eller mer systematisk 2,6,10,14-tetrametyl-hexadecan eller lettere
fytan som er en C20-isoprenoid (fig. 16.1). Hvis alkoholen fra klorofyllsidekjeden ikke
reduseres direkte, men først oksideres til en syre i nærvær av oksygen, på samme
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måte som vin i en åpnet flaske kan bli sur når etanol oksideres til etansyre, vil etterfølgende dekarboksylering medføre tap av ett karbon atom. Vi får da dannet alkanet
2,6,10,14-terametyl-pentadekan eller lettere pristan som er et C19-isoprenoid.
Disse molekylene samt normal-alkaner kan vi lett identifisere ved bruk av en gasskromatograf (fig. 16.6).
Dette er et instrument, mye likt en varmeovn med en meget følsom temperaturkontroll som inneholder et 30-60 m langt, spiralformet, meget tynt kvartsrør. Ved
analyse av en olje fører vi inn en brøkdel av en dråpe olje på denne 30-60 m lang
kvartskolonne. Denne kolonnen har en innvendig diameter på 0,25 mm og en
utvendig diameter på typisk 0,5 mm. Bestanddelene i oljen går gradvis og delvis
over i dampform ved en temperatur på 300 oC og drives gjennom det lange tynne
kvartsrøret av en strøm av nitrogen eller helium. Det som nå skjer er at noen bestanddeler i oljen vil bevege seg raskt gjennom kolonnen, mens noen bruker lang
tid. Vi kan tenke på Vasaloppet eller et maratonløp med skiløpere eller løpere som
en analog. Alle starter likt, men to timer etter start er løperne separert langs løypa.
Noen ligger lang fremme, noen langt bak, mens de fleste er ett eller annet sted i
midten. Her er det løpernes kondisjon som bestemmer fordelingen langs løypa
på et bestemt tidspunkt.
Tilsvarende vil det i den kromatografiske kolonnen være oljekomponentenes
kokepunkter som bestemmer hvor lett og raskt de ved en gitt temperatur beveger
seg gjennom kolonnen. Vi foretar egentlig ved gasskromatografi en destillasjon av
en oljedråpe og metan med et kokepunkt på -161,5 oC som går gjennom en 60 m
kolonne på typisk 3-4 minutter mens normal-alkanet n-C17 som har et kokepunkt
på 302,2 oC bruker ca 40 minutter og et normal-alkan med 30 karbonatomer (kokepunkt = 449,6 oC) bruker ca 70 minutter dersom vi øker temperaturen i kolonnen
med 3 oC/min. Vi forstår av dette at meget langkjedete normal-alkaner som n-C40
(kokepunkt = 525 oC) eller NSO komponentene (fig. 16.2) i asfalt, ikke kommer
gjennom en slik kolonne som gjerne ikke kan tåle høyere temperaturer enn 320 oC.
Likevel kan en slik kromatografisk analyse av oljer gi meget verdifull informasjon om
oljens opphav og temperaturen den er dannet ved i dype sedimentære bergarter.
Et eksempel på en slik kjemisk analyse av noen av normal-alkanene og
isoprenoider fra to oljer er vist i figur 16.6. Osebergfeltet ligger i den nordlige del av
Viking-graben vest av Alvøya nord for Bergen, mens oljen fra Rind representerer et
mindre oljefunn sør i Viking-graben vest av Haugesund.
En slik gasskromatografisk analyse av oljer vil vise hovedkomponenter som
normal-alkaner, endel syklo-alkaner, iso-alkaner og aromater, mens NSO komponentene asfaltener og resiner er for tunge til å komme gjennom kolonnen.
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I denne figuren har vi langs X-aksen tid som er synonymt med økende temperatur da temperaturen i den kromatografiske kolonnen øker med 3 oC/min fra
en starttemperatur på 40 oC til en sluttemperatur på 320 oC. Y-aksen i figuren korresponderer med mengde stoff dvs. her hydrokarboner. En slik figur kalles et kromatogram. Vi ser at det er en serie topper i denne figuren, som kommer ved
økende tid og temperatur. Den tiden det tar for alkanene å komme ut av kolonnen
kalles elueringstid. I figur 16.6 er elueringstiden for n-C9 ca 11,5 minutter i analysen
av Osebergoljen, mens tiden for n-C9, (som jo har samme kokepunkt) i oljen fra Rind
er 15 min. Dette skyldes her at analysene er gjort med noen måneders tidsforskjell
og at det er brukt noe ulike temperaturbetingelser i de to tilfellene. Temperaturgradienten i en kromatografisk analyse er temperaturøkning per minutt i gasskromatografen. I figur 16.6 er gradienten vist for analysen av Rindoljen, mens betingelsene slik
som starttemperatur og temperaturgradienten var noe ulik ved analyse av Osebergoljen som også ble analysert fortynnet i litt løsemiddel. Det vil likevel ikke være noe
problem å sammenligne resultatene fra analysen av slike stoffer selv om betingelse
avviker noe.
Vi kan ut fra analyse av rene stoffer som n-C17 identifisere den tiden det tar
for en kjent forbindelse å eluere fra kolonnen. Dette er tiden det tar ved et gitt temperaturprogram, for en forbindelse å komme gjennom den kromatografisk kolonnen.
På denne måten vet vi at de toppene vi ser i kromatogrammet i figur 16.6 er normalalkaner med et karbonatom mer for hver topp. Legg merke til isoprenoidene pristan
og fytan like etter henholdsvis n-C17 og n-C18. I figur 16.6 er disse toppene angitt
med henholdsvis Pr og Ph. Dette er de omdannede forbindelsene fra isoprenoidsidekjeden i klorofyllet som vi diskuterte over.
Relativ mengde av stoffene reflekteres i høyden på toppene eller arealet
under de individuelle toppene. Slik sett ser vi at Osebergoljen inneholder et mer likeverdig forhold mellom pristan og fytan enn det som er tilfellet for oljen fra Rind. Dette
forholdet er uttrykt i Pr/Ph forholdet som er 1,53 i Osebergoljen og 3,75 i Rindoljen.
Dette antyder sterkt at kildebergarten for de to oljene har ulikt innhold av organisk
materiale. Vi vet at kildebergarten som ga opphav til oljen i Rind er fra samme geologiske tid som kildebergarten til oljen i Osebergfeltet. Disse bergartene er i dag
skifere, men var for ca 150 millioner år siden havbunnsedimenter med mye organisk
materiale. De geokjemiske analysene av disse oljene forteller oss at det for 150
millioner år siden, dvs. den tiden da dinosaurer var utbredt på jorden, var en større
tilførsel av mikroskopiske tre og vedfragmenter til havbunnsedimentet i Rin-området
enn det som var tilfellet i Osebergområdet, der det organiske materialet hovedsakelig består av forbindelser som har sitt opphav i alger og bakterier. Det er slike molekylære forhold som tillater geokjemikere å rekonstruere betingelsene under avsetting
av det organiske materialet som blir til kerogen jfr. figur 16.5.
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Forholdet mellom normal-alkaner og isoprenoider i oljer kan uttrykkes med
pristan til n-C17 og fytan til n-C18 forholdet (fig. 16.6). I oljer kan en ved denne
beskrevne gasskromatografiske analyse-teknikken samt relaterte teknikker typisk
beregne 20-50 slike ulike parametere som reflekterer ikke bare faktiske molekylære
forhold, men forhold som vi kan tilbakeføre til oljens opphav og dannelsestemperatur.
Forholdet mellom pristan og fytan i oljer reflekterer som nevnt over i hvilken
grad isoprenoidside-kjeden fra klorofyllet blir redusert direkte til et C20 alkan, dvs.
fytan, eller om det er oksygen tilstede slik at isoprenoidside-kjeden blir oksidert til en
alkohol før den dekarboksyleres til pristan. Dette skjer i vannkolonnen eller på noen
centimeters dyp i sedimentære bergarter og forholdet mellom pristan og fytan reflekterer dermed i hvilken grad sedimentet er anoksisk. Med dette mener vi om det
i sedimentet foreligger oksygen.
Vi vet også at landplanter i større grad enn bakterier vil gi opphav til mer
pristan enn fytan. Det som bestemmer pristan til fytan forholdet i det organiske
materialet som blir til kerogen og dermed til oljer, jfr. figur 16.5 er altså dels opphavsmaterialet og dels betingelsen med hensyn på oksygen i sedimentets øverste cm,
dvs. under og etter avsetning.
Relativt store mengder av isoprenoider tyder på stort innslag av bakterielt
materiale i det organiske materialet som blir til kerogen og seinere til olje. Store
innslag av langkjedede normal-alkaner i C25-C35 området er en indikasjon på at det
foreligger mye organisk materiale fra tropiske landplanter i kildebergarten. En kan
altså ved å studere oljer si endel om kerogenets sammensetning i kildebergarten
selv om en ikke har prøvetatt denne.
16.3 OLJERS KILDEFACIES OG MODENHET
Vi har over sett på en del betingelser som er viktige for dannelse og oppbevaring av organisk materiale i sedimentære bergarter. Vi har også sett på hvordan
kun en liten del av den organiske produktiviteten kan avsettes i sedimenter og
hvordan noe av dette avsatte organiske materialet kan omdannes til kerogen som
så i sin tur omdannes til olje og gass som funksjon av økende temperatur. Vi har
også sett på hvordan en kan utlede fra en gasskromatografisk analyse hva slags
materiale som ga opphav til oljen, om dette vesentlig er marine alger, bakterier eller
landplanter, og vi nevnte at dannelsestemperaturen for oljen også i en viss grad kan
utledes fra molekylære forhold. I figur 16.7 ser vi en skjematisk fremstilling av det
forhold at det kan komme olje inn i et oljefelt på et tidlig tidspunkt og at det, mens kildebergarten synker dypere ned og videre oppvarmes, kan genereres mer olje ved
en høyere temperatur.
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Fifur 16.7
Olje og gass, petroleum, dannes i
andre bergarter enn der vi påtreffer
hydrokarbonakkumulasjoner. Kildebergarter med mye bevart organisk
materiale, kerogen, vil ved økende
overlagring bli varmere. Etter hvert
når temperaturen i kildebergarten
overstiger 70-90 oC vil kerogenet
bli mer og mer ustabilt og gå over til
gass og olje som vil bevege seg
oppad i de sedimentære bergartene. Såkalte oljefeller eller
strukturer som har en relativt tett
kappebergart overliggende en mer
porøs sandstein eller karbonat, vil
kunne danne stor akkumulasjoner
av olje og gass som presser mesteparten av vannet som normalt fyller
all porøsitet, ut og vekk. Når oljen
produseres vil vann igjen innta porøsiteten, det oppstår altså normalt
ikke hull i bergarten når oljen
pumpes ut. I slike enkle strukturer
vil en i de enkleste tilfeller kun ha en
olje-vann kontakt og en gass-olje
kontakt.

Ofte er vi interessert i å forstå ved hvilken temperatur oljen i reservoarer er
dannet. Vi er også interessert i å forstå slektskapsforhold mellom oljer i nærliggende
oljefelter. Geokjemiske analyser av oljer som beskrevet over ved gasskromatografi,
er en av de metoder som benyttes for å avsløre slikt slektskap mellom oljer og for
å finne ut dannelsestemperaturen. Vi må her huske på at temperaturen i et sedimentært basseng øker umåtelig sakte, typiske temperaturer er fra 0,1 oC til 1-2 oC
per million år. Det er da klart at olje kan dannes eller genereres fra en kildebergart
over et meget stort tidsintervall.
De fleste molekylære forhold i oljer som benyttes som "termometer" for dannelsestemperaturen for oljer, er basert på måling av den relative mengde av en stabil
molekyltype i forhold til en termalt sett mindre stabil molekyltype.
Vi måler ganske enkelt i kromatogrammer av type som vist i figur 16.6,
mengde-forholdet mellom den mer stabile forbindelsen (i telleren) og den mindre
stabile forbindelsen (i nevneren).
Ett eksempel på en slik molekylær parameter er metyldibensotiofen (fig.16.1)
der den avbildete isomeren 1-metyldibensotiofen (med metylgruppen opp) er den
ustabile formen i forhold til isomeren 4-metyldibensotiofen (med -CH3 gruppen ned).
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Fifur 16.8
Selv om vi kan tenke på oljefelter
som en tekopp snudd opp ned og
fylt med sand og det faktisk forekommer slike enkle geologiske
strukturer som danner oljefeller, er
det på norsk sokkel mer vanlig med
oljefeller av den avbildede typen. Vi
ser at denne såkalte roterte forkastningsblokken består av flere lag,
omtrent som en bløtekake med
porøse lag separert av ikke-permeable skiferlag (svart farge i figuren).
Et slikt reservoar kan sies å bestå
av flere på-hverandre liggende
separate reservoarer med hver sin
olje-vann-kontakt. Langs en brønnbane kan en derfor i slike reservoarer påtreffe alle permutasjoner av
gass under oljen, vann over gass
og så videre. I slike felt kan det
være hensiktsmessig med henblikk
på maksimal utvinning av hydrokarboner å legge brønnbanene mer
eller mindre langs sandsteinslagene
i stedet for mer vertikalt.

Generelt vil ved økende temperatur, også isoprenoidene pristan og fytan avta i
mengde i en olje, relativt til mengden av normal-alkaner, som funksjon av økende
dannelsestemperatur for kerogenet. Vi benytter typisk 30-40 slike molekylære parametere for å utlede oljers dannelsestemperatur hvorav en del av de mest benyttede
er basert på isomeriseringsforhold i steraner og hopaner (fig. 16.1) og relaterte
kjemiske forbindelser.
Det kan også foreligge andre kildebergarter, dypere i bassenget som har
dannet olje på et tidligere tidspunkt. Denne oljen som tidligere satt i en gitt struktur,
kan i mellomtiden være presset ut av en seinere generert olje med lavere tetthet.
Det er også slik at i geologisk tid er ingen struktur en sikker oppholdsplass for olje.
Noe tap gjennom takbergarten vil alltid skje. Mengde olje i en struktur vil til enhver tid
være avhengig av balansen mellom innkommende olje og tapt olje.
Vi kan igjen her tenke på et eksempel fra økonomien. Når en endelig får satt
noen penger i banken vil formuesbeskatning og inflasjon over tid redusere verdien av
pengene. Etter et uendelig antall år vil verdien av selv en formue i dag ikke ha noen
verdi. For å opprettholde sin formue er man altså avhengig av hele tiden å skape
noe eller tjene penger på annen måte, slik at formuen i banken kan opprettholdes
ved stadige innskudd.
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Det er viktig å forstå at oljen i kommersielle felter ikke forekommer i den bergarten der den er dannet. Dannelsen skjer i skifere eller karbonat-slamsteiner rike på
organisk materiale, og de nydannede oljekomponentene beveger seg vekk fra kildebergarten og oppover i sedimentet.
Det er denne prosessen med økende begraving av kildebergarten og
gradvis omdannelse av kerogenet til olje og gass som er forsøkt fremstilt skjematisk
i figur 16.8.
Et reservoar med olje kan en dermed forenklet tenke på som en bankkonto
der mengde olje til stede på ett gitt tidspunkt er resultatet av tilførsel (innskudd) og
tap (forbruk) gjennom kappebergarten. Oljen foreligger i porøsiteten mellom sandkorn. Denne porøsiteten vil på typiske reservoardyp som 2-5 km kunne utgjøre 4010 % av bergartens totale volum. Oljen vil normalt fylle 50-80 % av denne tilgjengelige porøsiteten. Resten av porøsiteten i den geologiske reservoar-formasjonen vil
fortsatt inneholde vann. Formasjonsvann fyller porøsiteten overalt i sedimentære
bergarter når det ikke er gass eller olje til stede. Når olje pumpes ut av et felt eller
drives ut ved det naturlige høye trykket som forekommer på slike store dyp vil vann
strømme til og erstatte oljen.
Det er kun i sjeldne tilfeller at det er mulig å få ut mer enn 40-55 % prosent av
den oljen som foreligger i et felt, selv om en ved boring av forgrenede brønner, horisontalboringer og ved kunstig oppsprekking av reservoarer stadig øker denne andelen.
Reservoartype vist i figur 16.7 er en enkel type domstruktur, en tekopp satt
på hodet. Slike strukturer kan dannes over salt som beveger seg oppover i den
sedimentære lagrekken. Saltet beveger seg oppover da det er lettere enn omkringliggende bergartsformasjoner. Lagene over saltet vil da bøyes oppover og vi får en
struktur med positiv lukning. Denne strukturen kan danne et mer eller mindre permanent oppholdssted for petroleum. Dog vil i geologisk tid ikke noe slikt oljefelt
være et "blivende sted". Mesteparten av oljen vil før eller siden bevege seg oppover
til havbunnen eller overflaten der den spises av bakterier.
En vanlig reservoartype på norsk sokkel er roterte forkastningsblokker. Et
eksempel på er slik rotert forkastningsblokk av den typen som utgjør reservoarene
i kjente norske petroleums-akkumulasjoner som Statfjord, Gullfaks, Smørbukk, Kristin, Lavrans og Norne er vist skjematisk i figur 16.8. Mens en tidligere måtte benytte
en serie hovedsakelig vertikale brønner for å produsere oljen fra de ulike lagene i en
slik type sammensatt reservoar, kan en nå med styrte brønnbaner bore forgrenede
brønner fra samme sted på overflaten, samt horisontale brønner som kan følge lag
på bare et titalls meters tykkelse og det på dyp av 4-5 km.
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16.4 VIDERE LESNING
Vi har i arbeidet med dette avsnittet benyttet Whiticar, M.J., 1990: Advances in
Organic Geochemistry. Vol. 16 pp 531-547 som kilde til numeriske data vedrørende
metan-produksjon på Jorden.
Videre er Neumann et al., 1981, Ferdinand Enke Publishers Stuttgart, og Tissot &
Welte 1984, Springer-Verlag benyttet som utgangspunkt for de skjematiske figurene
16.2 og 16.5.
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Kapittel

17

Svalbards kull en gang grønne skoger
Svein B. Manum
17.1 INNLEDNING
Svalbard har forekomster av kull fra mange tidsavsnitt i Jordens historie. Kull
vitner om tidligere tiders frodig skogvegetasjon og relativt varmt klima. På Svalbard
står dette i sterk kontrast til dagens arktiske naturforhold, hvor breer dominerer og
det bare er en sparsom urtevegetasjon der hvor det er isfritt. Forholdene på Svalbard illustrerer særlig godt at klimaet og livet på Jorden har endret seg mye gjennom
millioner av år.
Kull har aldri spilt noen fremtredende rolle i norsk økonomi. Det er derfor
en vare som de færreste kjenner noe særlig til. Dette kapitlet vil derfor først gjøre
rede for hva kull er og hvordan det er blitt til, og deretter ta for seg hva kull og plantefossiler kan fortelle om Svalbards planteliv i et geologisk tidsperspektiv.
17.2 OM KULL OG KULLDANNELSE
Trekull til grillen er antagelig hva de fleste nordmenn tenker på når ordet kull
blir nevnt. I motsetning til trekull, som blir produsert fra ved, er naturlige kull en bergart. De er dannet fra torv som gjennom en langvarig geologisk prosess er forvandlet
til en hard, steinaktig masse. Når naturlige kull og trekull brenner, er den frigjorte
energien i begge tilfelle solenergi som har vært lagret i energirike plantestoffer. Energiopptaket er et resultat av fotosyntesen i klorofyllet i grønne plantedeler, hvor karbondioksid og vann blir koplet sammen til energirike forbindelser med sollyset som energikilde. I naturlige kull har energien vært lagret gjennom geologiske tidsaldre, det vil
si titalls til hundretalls millioner år. I trekull og ved ble energien geologisk sett lagret “i
går”, eller for noen titalls år til et par hundre år siden.
Steinkull og brunkull er hovedtypene av naturlige kull. Steinkull er svart, steinhardt, og har oftest glassaktige bruddflater. Brunkull er brunt til brunsvart og oftest
matt, og ligner mer på hardpakket jord enn på stein. Brunkull er et overgangsstadium
i den geologiske prosessen der vegetasjonsrester omdannes fra torv til steinkull.
Kull opptrer som tydelige lag i sedimentære lagserier. Som regel opptrer
flere kullag i serier med andre sedimenter mellom, oftest leir- og sandsteiner. Kullagene kan variere mye i tykkelse, fra noen centimeter til flere titalls meter. Især de
tykkere lagene kan strekke seg over områder på flere kvadratkilometer, som viser
at det har vært ensartete forhold over store områder da lagene ble dannet.
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I motsetning til naturlige kull blir trekull produsert fra ved i en forkullingsprosess i en kullmile. Veden i kullmilen antennes, men i stedet for å brenne opp, får den
gløde ved høy temperatur uten at det kommer luft til utenfra. Et biprodukt av trekullproduksjonen er tjære. Tradisjonell trekullbrenning foregikk ved at store stabler eller
reis av ved ble dekket med jord eller torv og satt fyr på, først med trekk for å få god
varme i vedmassen, og så dekket helt til. I dag foregår produksjonen i spesialkonstruerte ovner. Forkullingen opphører etter et par uker når alt oksygen i milen er oppbrukt, både det frie oksygenet fra luften som var i kullmilen fra starten av, og det som
var kjemisk bundet i veden. Etter fullstendig forkulling er trekull praktisk talt rent
karbon. Elementet karbon er også hovedbestanddelen i naturlige kull (80-98 %
avhengig av kulltype), men her er det bundet til oksygen og hydrogen i forbindelser
som er langt mer komplekse enn i det opprinnelige plantematerialet.
Når vi fyrer i en vedovn med svak trekk, får vi forkullete vedrester i asken.
Ovnen har da virket som en kullmile i miniatyr. Med skikkelig trekk, det vil si rikelig
oksygentilførsel, blir forbrenningen fullstendig. De karbonholdige forbindelsene i
veden blir da brutt ned til det de en gang ble dannet av, karbondioksid og vann, som
går opp i skorsteinen. Asken er restene etter mineralstoffene i ved og bark. I alle
levende organismer foregår det også en fullstendig “forbrenning” av organisk materiale, men ved lav temperatur, i prosessen som kalles ånding eller respirasjon. Respirasjonen er energikilden og selve livsgrunnlaget for dyr og andre organismer som
ikke har evnen til å kople sammen vann og karbondioksid til organiske forbindelser
under opptak av energi (heterotrofe organismer).
I naturlige omgivelser hvor det ikke er mangel på oksygen (aerobe miljø), blir
med tiden alt organisk materiale brutt ned til karbondioksid og vann. Nedbrytningen
blir imidlertid ufullstendig i miljøer hvor oksygenet som blir oppbrukt i nedbrytningen
ikke erstattes av nytt fra atmosfæren. Typiske miljøer av denne typen (anaerobe
miljø) har vi på bunnen av ferskvann og i myrer, hvor stillestående vann hindrer tilførsel av nytt oksygen fra atmosfæren og hvor det er rikelig tilførsel av organisk materiale. Aerobe mikroorganismer (bakterier og sopp) forbruker etterhvert det tilgjengelige
oksygenet i sin åndingsprosess ved å angripe de organiske forbindelsene som er
lettest å bryte ned. Deretter overtar anaerobe mikroorganismer, de som er i stand til
å utnytte energien i organisk materiale etter at oksygenet er oppbrukt. Den anaerobe
nedbrytningen er langsom og holder ikke tritt med tilgangen på organisk materiale.
Under anaerobe forhold blir det derfor dannet bunnavsetninger med mye organisk
materiale som bare er ufullstendig nedbrutt. Torv er nettopp en slik avsetning av
ufullstendig nedbrutt plantemateriale i et oksygenfattig sumpmiljø. Samtidig med
nedbrytningen av plantematerialet i torven, foregår det en komplisert omdanning og
omstrukturering av mange organiske forbindelser i torvmassen. Denne prosessen,
som er et resultat av livsprosessene til mikro-organismer, er derfor rent biologisk.
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Den geologiske prosessen som omdanner plantematerialet til kull, begynner når
torvavsetninger blir overleiret av sedimenter. (I marine bunnsedimenter som får
rikelig tilførsel av organiske partikler skjer lignende prosesser som kan føre til dannelse av olje og gass.)
Nedover i jordskorpen stiger temperaturen med omkring 3 oC for hver
hundre meter. Når et torvlag blir overleiret av sedimenter, blir det derfor utsatt for
høyere temperatur etterhvert som overleiringen øker i tykkelse. Denne geotermiske
oppvarmingen setter i gang reaksjoner mellom plantestoffene i den opprinnelige
torven, slik at det meget langsomt, i en prosess som tar millioner av år, blir dannet
nye, komplekse forbindelser av karbon, oksygen og hydrogen. Denne prosessen
kalles innkulling til forskjell fra forkulling som skjer i en kullmile, hvor sluttresultatet er
praktisk talt rent karbon. Innkulllingen fører først til brunkull av økende innkullingsgrad
og går videre til steinkull etterhvert som overleiringen øker til opp mot 1500 til 2000
meter. På slike dyp kommer jordvarmen opp i 70-80 oC eller mer. Enda større overleiring og høyere temperatur bringer steinkull mot økende innkullingsgrad, med antrasitt som det siste trinn i prosessen. Hvor langt innkullingen kan gå, er avhengig av
maksimumstemperaturen som kull-lag utsettes for over tidsrom av fem til ti millioner år.

Figur 17.1
Svalbard omfatter Bjørnøya,
Hopen, Spitsbergen og øyene
nordøst til Kvitøya. Kartet viser
stedsnavn som er nevnt i teksten.

219

Forutsetningene for kulldannelse kan etter dette sammenfattes slik: Vidstrakte våtmarksområder med sumpskog må ha eksistert gjennom hundreder til
tusener av år slik at det har blitt dannet tykke torvavsetninger. Sumpene må ha
ligget på en del av jordskorpen som har sunket inn i forhold til omliggende områder,
slik at tykke lag av sedimenter har kunnet bygge seg opp over torvlaget. Eksempler
på slike områder er vidstrakte, flate kystlandskap og deltaområder, hvor innsynkningen kan variere. Når innsynkningen skjer i større tempo enn det avsettes sedimenter, trenger havet inn over sumpene og det bygges opp mektige sedimenter
over dem. Skjer innsynkningen tregere enn tilførselen av sedimenter fra land,
bygges sedimentene opp til vannoverflaten og gir ny mulighet for utvikling av sumper
med vegetasjon og nye torvlag. Når det veksler mellom slike episoder over lang tid,
oppstår det en lagrekke med en serie torvlag av forskjellig tykkelse som kan omdannes til kull. Kullag som har vært på store dyp i jordskorpen, kommer opp i dagen
etter kraftig hevning av jordskorpen og erosjon av overliggende sedimenter.
Noen av kullforekomstene i Svalbard-området, særlig på Spitsbergen, har
vært utnyttet i lang tid. I dag er det norsk gruvedrift i Longyearbyen og prøvedrift
i Svea, og russisk drift i Barentsburg. Norge har ellers ikke kullforekomster, bortsett
fra et lite område på Andøya som ikke er drivverdig (fig. 17.1).
17.3 KULL OG PLANTEFOSSILER
Under torvdannelsen og innkullingsprosessen blir de fleste planterester
deformert og nedbrutt til en ubestemmelig masse. Unntakene er to typer av vanntette veggmaterialer som er plantenes vern mot uttørring. Det ene er ytterveggen
(exinen) hos sporer og blomsterstøv (pollen, eksempler i fig. 17.2), det andre er
ytterhinnen (kutikula, eksempel i fig. 17.5) på bladenes hudvev (epidermis). Begge
består av stoffer som er ekstremt motstandsdyktige mot biologisk og kjemisk nedbrytning og finnes bevart som mikroskopiske elementer i kull. Selv meget sterke kjemikalier som blir benyttet for å preparere dem ut av steinkull, ødelegger dem ikke.
Den eneste måten å løse opp kull på, er ved behandling med en sterkt oksyderende
blanding av kaliumklorat (KClO3) oppløst i konsentrert salpetersyre (HNO3) og deretter lut. Oksidasjonen kan ta fra mindre enn én time til flere dager, avhengig av hvor
høy innkullingsgraden er. Etter oksidasjonen kan det meste av kullmassen løses
opp i svak lut.
Pollen og sporer i myrer og innsjøavsetninger har lenge vært et forskningfelt
som vi kjenner under betegnelsen pollenanalyse. Disse fossilene, som er fra 1/10 til
1/100 mm i diameter, har karakterer som gjør det mulig å bestemme hvilken planteart eller høyere gruppe av planter som har produsert dem. Ved å studere pollenog spore-floraens sammensetning og registrere hvordan den har endret seg over
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tid, kan en beskrive vegetasjonens utvikling. Metoden kan også anvendes på kull,
men det er en stor forskjell når det gjelder fossilbestemmelsen. I våre torv- og innsjøavsetninger studerer vi pollen og sporer av plantearter som lever i dag, mens fossiler i kull er mange millioner år gamle og kommer fra arter, slekter og familier som er
utdødde for lang tid siden. Jo eldre fossiler er, desto fjernere er slektskapet til planter
som lever i dag. Vi må derfor nøye oss med å bestemme dem til høyere kategorier,
som familie, i gunstigste fall slekt, men oftest bare til enda høyere systematiske kategorier. Slike upresise bestemmelser av sporer og pollen gir likevel verdifull kunnskap
om plantegruppene som deltok i kulldannelsen. I tillegg kan vi få informasjon fra biter
av kutikula som kan bestemmes på grunnlag av karakteristiske detaljer i bladcellemønsteret. Sedimentene som omgir kull-lag inneholder gjerne makrofossiler, først
og fremst blad, sjeldnere frø og fruktifikasjoner. Det beste bilde av en fossil flora får
vi når informasjonen fra alle disse typene av fossiler settes sammen.
17.4 SVALBARDS KULL-FLORAER
De geologiske formasjonene på Svalbard omfatter alle hovedavsnitt i
Jordens historie (fig.17.3). Her skal vi oppholde oss ved tidsrommet fra tidlig Devon,
eller de siste 400 millioner år av Svalbards historie. Dette er fordi en omfattende

Figur 17.2
Pollen og sporer fra
Spitsbergens tertiære kull.
A: spore fra slektning av
kongsbregne (Osmunda);
B: pollen fra slektning
av furu (Pinus);
C: pollen fra slektninger
av bjørk (Betula) og or (Alnus).
Målestokk = 50 µm (=5/100 mm).
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landvegetasjon, som er en forutsetning for kulldannelse, ikke eksisterte på jorden før
i Devon-tiden. Tidligere var det bare et sparsomt plantedekke av primitive, små og
urteformete planter. Siden Devon-tiden har Svalbard-området skiftevis vært over og
under havets overflate mange ganger, og gjentatte ganger har det eksistert landområder og klimatiske og geologiske forhold som har gitt grunnlag for kulldannelse.
Når vi på Svalbard finner kull og fossiler som vitner om skogvegetasjon og
et varmere klima, kommer det av at området tidligere lå på lavere breddegrader, og
dessuten at klimaet i store deler av Jordens historie har vært varmere enn i dag.
Paleo-magnetisk forskning har vist at Jordens kontinentplater har beveget seg mye
i forhold til hverandre og i forhold til Jordens poler. Svalbard-øygruppen, som er en
del av den eurasiatiske kontinentplaten, lå i tidlig Devon nær ekvator. I løpet av de
følgende vel 400 millioner år har den beveget seg nordover med skiftende hastighet,
gjennom tempererte mot arktiske klimasoner, slik at Spitsbergen nå ligger på
omkring 80 o N (fig. 17.3).
Det er Tertiær-tidens kull som har spilt størst økonomisk rolle; plantefossiler
fra denne tiden har også fått størst oppmerksomhet, både fra legfolk og forskere.
For legfolk har bladfossiler vært lette å samle, og alle kan se noe kjent ved dem fordi
en stor del viser likhet med trær i vår hjemlige flora. For forskerne har det rike tilfanget av gode fossiler vært viktig, i tillegg til utfordringen med å utrede deres slektskap
til nålevende planter og hva slags klimatiske forhold de levde under. Nedenfor tar vi
for oss floraene ved å begynne med de eldste fra Devon og arbeide oss oppover
i lagrekken og tidsskalaen.
17.5 DEVONPERIODEN
Landplantenes utvikling siden tidlig i Devon har skapt store endringer
i Jordens vegetasjon. I avsetninger fra tidlig Devon på Spitsbergen finner vi fossiler
av noen av de eldste landplantefloraer på Jorden. De var bladløse urter som formerte seg ved sporer, slik vår tids bregner, kråkefot- og snelleplanter formerer seg. Blant
moderne planter er det de bladløse snelleplantene som best kan gi oss en idé om
hvordan de tidligste landplantene så ut, men de hadde ikke snelleplantenes leddete
stengel og kransstilte grener, og de var ikke i slekt med dem. Plantene hadde enda
ikke utviklet den vevstypen vi kaller ved, som er forutsetningen for en skogvegetasjon av busker og trær. På Nord-Spitsbergen finnes det noen steder tynne kullag fra
Devon-tiden som er rester etter denne tidlige landfloraen av primitive urter.
Vi må til avsetninger fra over-devon på Bjørnøya for å finne mektigere kull-lag.
På den tiden eksisterte alle de tre hovedgruppene av karsporeplanter som vi kjenner
i dag, bregner, kråkefot- og snelleplanter, og de hadde utviklet store trær. Blant
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Figur 17.3
De viktigste kullforekomstene på
Svalbard i forhold til det geologiske
tidsskjemaet. Kurven til høyre i
figuren viser den omtrentlige
geografiske bredde for Spitsbergen de siste 420 millioner år.

nålevende landplanter er disse gruppene de som har eksistert lengst på Jorden.
Stor-parten av trær og urter i overdevon-floraen på Bjørnøya kan vi kjenne igjen som
enten bregner, kråkefot- eller snelleplanter ved hjelp av de karakterene som kjennetegner disse gruppene i dag. Treformene blant kråkefot- og snelleplantene døde ut
i løpet av Perm-tiden, mens treformete bregner fortsatt finnes i varmere strøk. På
Bjørnøya var det gruvedrift omkring 1920 (Tunheim). Kullene er blant de eldste
i verden som det har vært gruvedrift på.
17.6 KARBONPERIODEN
Dette tidsavsnittet har fått sitt navn fordi verdens viktigste kullforekomster ble
til da. De fleste og største finnes i siste halvdel av Karbon-tiden, men på Spitsbergen var det tidlig i Karbon-tiden at det ble dannet kull-lag av betydning. Vegetasjo223

nen på denne tiden var fortsatt dominert av trær av de tre karsporeplantegruppene
som vi kjenner fra overdevon. Et nytt innslag var klengetrær (lianer) med blad som
ved første øyekast ser ut som bregner, men som mangler sporangier på undersiden
av bladene, slik bregnene skal ha. De var nakenfrøete planter som kalles frøbregner
på grunn av bladenes likhet med bregner. De var de første frøplanter på Jorden og
oppsto allerede mot slutten av Devon-tiden. De utviklet seg til en stor gruppe som
finnes rikelig i Karbon-floraer overalt i verden. Karbon-kull ble tatt ut av den nedlagte
russiske gruva i Pyramiden.
17.7 MESOZOIKUM (TRIAS, JURA OG KRITT)
Etter karbontiden finner vi ikke kontinentale avsetninger med plantefossiler
og kull i Svalbard-området før et godt stykke inn i mesozoisk tid. Fra Karbon til Trias
lå området stort sett under havets nivå og marine avsetninger dominerer.
En rekke nye plantegrupper kom til i Mesozoikum. Bartrærne, som var oppstått allerede mot slutten av Karbon-tiden, var blitt viktige skogdannere, og de hadde
en langt større artsrikdom enn de ca 600 artene som lever i dag. Bregner, kråkefotog snelleplanter utgjorde urtevegetasjonen i åpne landskap og underveksten i skog.
Trevekster med blad som kan ligne palmer (fig. 17.4) utgjorde to nye og viktige grupper: cydadéer og bennettitter. Deres fruktifikasjoner viser at de var nakenfrøete og
derfor helt uten slektskap med palmer. Cycadéene kalles også konglepalmer fordi
fruktifikasjonene er kongleaktige. I dag lever et hundretalls arter av denne gruppen
i tropiske områder.
Bennettitter er en utdødd gruppe med vekst- og bladform som lignet konglepalmer og spilte en like stor rolle i vegetasjonen som dem. Til forskjell fra konglepalmer og øvrige nakenfrøete grupper hadde de hannlige og hunnlig organer samlet
i tvekjønnsblomster, slik som hos de dekkfrøete blomsterplantene. Men de hadde
“nakne” frø, det vil si at de ikke var innelukket i en fruktknute som hos de dekkfrøete.
Enda en stor og iøynefallende ny gruppe var ginkgofyttene, som hadde vekstform og
blad som minner om løvtrær. De var også nakenfrøete planter, uten slektskap med
vår tids dekkfrøete løvtrær. Ginkgofyttene har overlevet med én art til vår tid, nemlig
Ginkgo biloba (fig.17.5). Som et “levende fossil” er den plantet i botaniske hager
i hele den tempererte del av verden, også i Norge.
Mesozoikum var de nakenfrøete plantenes tidsalder. Dekkfrøete planter
oppsto først henimot midten av Kritt-tiden. Svalbards kontinentale krittavsetninger
er eldre og ingen dekkfrøete er kjent fra dem. Mesozoiske kull finnes flere steder
i Svalbard-området, fra de østligste øyene til Spitsbergens vestkyst. Men det er
bare kull fra Kritt-tiden som et par steder har fristet til kortvarig gruvedrift.
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Figur 17.4
Konglepalme (cycadé) fotografert i
drivhuset til Botanisk Hage i Oslo.
Lignende finnete blad er blant de
vanligste fossiler i Mesozoikum og
kan ha tilhørt både cycadéer
og bennettitter.

Figur 17.5
Gren av Ginkgo biloba fotografert i
Botanisk Hage i Oslo. Innfelt foto
viser bladfossil av nærstående art
fra Spitsbergen (tidlig Tertiær) hvor
deler av bladplaten er bevart som
kutikula (mm-skala nederst til
venstre); over dette et utsnitt av
preparert kutikula som viser
epidermisceller og spalteåpninger
(målestokk = 0,3 mm).

17.8 TERTIÆR
Kullforekomstene fra den eldste delen av Tertiær er de økonomisk viktigste.
Med tanke på plantelivet er dette tidsrommet særlig interessant, fordi fossilene ligner
arter og slekter vi kjenner fra nordlig tempererte strøk i dag. Tallrike ekspedisjoner til
Spitsbergen i siste halvdel av 1800-tallet gjorde omfattende innsamlinger av bladfossiler som ga grunnlag for store avhandlinger om floraen. Interessen har fortsatt
siden, slik at floraen fra denne delen av lagrekken er godt kjent fra studier ikke bare
av bladfossiler, men også av pollen og sporer.
Løvtrær spilte en større rolle i skogvegetasjonen enn bartrær (fig. 17.6,
17.8). Vi finner en mengde blad av løvtrær som vi lett kan fristes til å kalle osp, or,
hassel, bjørk eller lønn. Men en spesialist vil si at dette bare er slektinger på familienivå av disse treslagene, i beste fall på slektsnivå for noens vedkommende. På
skogbunnen, i åpne glenner og på myrene vokste mange bregnearter og en del
lyngplanter. Blomsterplanter og gress fantes sikkert også, men av dem har vi nesten
ingen sikre fossiler. Pollen viser at det var mange arter og slekter av bartrær, og langt
flere enn dem som det er funnet barnåler av. Mange var slektninger av furu og gran.
En art som var dominerende i og omkring sumpene, tilhørte slekten Metasequoia,
som har én nålevende art i Kina (Metasequoia glyptostroboides). Vel bevarte skudd
med nåler av Metasequoia, sammen med avtrykk av blad av forskjellige løvtrær,
finnes ofte i løsblokker på Longyearbreen (fig. 17.7, 17.8). Mange som har besøkt
Longyearbyen har fått slike blokker med seg som souvenir. Drivverdige kullag fra
Tertiær-tiden finnes i de vestlige og sentrale delene av Spitsbergen. De mest kjente
gruver finnes i området omkring Longyearbyen, i Svea-området, Kings Bay og
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Figur 17.6
Cercidiphyllum er en slekt i trollhasselfamilien som i dag bare
finnes i det østlige Kina.
I Spitsbergens Tertiær og i andre
tertiære floraer omkring Nordpolbassenget er Cercidiphyllumlignende blad (innfelt) svært vanlige
og representerer forskjellige arter av
denne familien.

Barentsburg, den siste russisk. Store ulykker stanset driften i Kings Bay for godt
i 1962 og gjorde i 1997 videre drift i Barentsburg usikker. I Svea har det vært stans
og oppstart flere ganger siden 1945. Kullreservene der er store, men hva som vil
skje med den nåværende prøvedriften, avhenger av hvilken økonomiske politikk
Stortinget vil legge opp til for Svalbard i fremtiden.
17.9 SPITSBERGEN OG FORTIDENS KLIMA
Spitsbergen lå omkring 20 o N for ekvator og hadde et subtropisk klima
da kullene fra Karbon-tiden ble dannet (fig. 17.3).
I mesozoisk tid var breddegraden blitt omkring 50 o N og klimaet var varmt
temperert. Årringer i fossile vedstammer viser at klimaet hadde årstidsvekslinger.
Tertiærtidens kull og flora blir særlig interessante når vi ser at det sentrale
Spitsbergen da lå nord for polarsirkelen, på ca 70 o N. Det har derfor vært vinter
med et par måneders mørketid. Vintergrønne planter, som bartrær og lyng, ville ha
et problem dersom mørketiden var svært mild; de ville sulte i hjel fordi det ikke var
fotosyntese til å oppveie åndingstapet. Temperaturen i mørketiden må derfor ha
vært tilstrekkelig lav til at vintergrønne planter kunne få en sterkt nedsatt ånding, det
vil si omkring +3 o C. Det har ganske sikkert vært perioder med frost og snø. Fra
mange kilder vet vi at Jordens klima i eldre del av Tertiær var betydelig varmere enn
det er nå. Sammensetningen av floraen tyder på at Spitsbergen hadde et sommerklima omtrent som i det sydlige Norge i dag.
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Figur 17.7
Metasequoia glyptostroboides
finnes viltvoksende bare i det
østlige Kina. En nærstående art
av denne slekten (Metasequoia
occidentalis) hadde stor utbredelse
i eldre Tertiær på Spitsbergen og
ellers omkring Nordpolbassenget.
Treet felte kortskuddene med nåler
hver høst i likhet med sin
nålevende slektning.

Figur 17.8
Løsblokk fra Longyearbreens
morene som viser kortskudd med
nåler av Metasequoia og blad av
slektning av or. Blokkene på
Longyearbreen kommer fra
Nordenskiöldfjellets øverste del.

De yngste lag med bladfossiler og tynne kull-lag som vi kjenner fra Spitsbergen, er ca 35 millioner år gamle, eller godt og vel 20 millioner år yngre enn dem
vi finner i de eldste tertiæravsetningene. Det er ingen stor forskjell i sammensetningen av disse yngre og de eldste tertiære bladfloraene; klimaet kan derfor ikke ha
endret seg vesentlig. Studier av pollen viser at det også senere har vært skog på
Spitsbergen. Pollen fra ca 11 millioner år gamle sedimenter viser en flora som var
helt dominert av relativt få arter av bartrær, noe i likhet med den sibirske taigaen
i dag. Området befant seg da enda lenger mot nord og lå på ca 75-77 o N. Det har
derfor vært vintermørke i omkring 4 måneder. Middeltemperaturen for varmeste
måned har ikke vært lavere enn 10 o C, for ved lavere temperatur kan det ikke vokse
skog. Generelt var klimaet på Jorden også da varmere enn i dag.
Gjennom siste del av Tertiær fortsatte Spitsbergen å bevege seg mot høyere
nordlige breddegrader, samtidig som Jordens klima ble kjøligere. Dermed forsvant
vekstvilkårene for skog. For 2-3 millioner år siden satte istidene inn og raserte all
vegetasjon.
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Kapittel

18

Problemer med tunnel, damanlegg, skredfare eller oljereservoaret spør ingeniørgeologen
Kaare Høeg
18.1 EN INGENIØRGEOLOGS OPPGAVER
Geologi er læren om bergarter og hvordan jorda er bygget opp og har utviklet seg fra dannelsen for ca 4,5 milliarder år siden, men det er også mye mer.
Geologiske forhold bestemmer landskapet omkring oss, jordsmonnet og
næringsgrunnlaget. Naturlige råstoffer som malmer og mineraler, og energistoffer
som olje, gass, kull og uran, forekommer i bestemte geologiske formasjoner og er
knyttet til den måten bergartene ble dannet. Letingen etter og utvinningen av disse
ressursene har preget vår historie og utvikling på en gjennomgripende måte.
Geologisk kunnskap er nødvendig for ressursdisponering, kartlegging av
grunnvannsforekomster og planlegging av anlegg for industri, bosetting og infrastruktur som samferdselsårer og vannforsyningssystemer. Ingeniørgeologen er det
essensielle bindeleddet mellom geologen og ingeniøren (f.eks. gruve- og bygningsingeniøren). For ingeniørgeologen er ikke motivasjonen å finne opprinnelsen til bergartene og løsmassene (avsetningene), selv om det i seg selv ofte er nyttig for prosjektet, men å definere og beskrive strukturene, egenskapene og forholdene som
har innvirkning på fremtidig utvikling i området. Således er det viktig å kartlegge og
vurdere faren for og konsekvensene av fenomener som skred, flom og jordskjelv.
“Civilization exists by geological consent, subject to change without notice”
(Durant, 1885-1960).
I tillegg til geologens mer grunnleggende studier, supplerer ingeniørgeologen
med målrettede lokale geofysiske undersøkelser og boringer og eventuelt graving av
prøvesjakter for å kunne danne seg et bilde av grunnforholdene i området. Han/hun
er ansvarlig for tolkningen av de lokale geologiske data og for en modell som kan forklare egenskapene av de aktuelle bergarts- og løsmasseenhetene. Karakteriseringen
må være mest mulig kvantitativ for å belyse og bidra til å løse de utfordringene som
er angitt ovenfor på en trygg (liten risiko), miljøvennlig og samtidig økonomisk måte.
Som et resultat av menneskelig aktivitet kan det oppstå ulike miljøskader,
og forurensning av grunn og grunnvann er en av disse. Transporten av de forurensende stoffene avhenger av løsmassenes sammensetning og lagdeling, sprekkesystemene i bergmassene og grunnvannsforholdene.
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Høye konsentrasjoner av giftstoffer i grunnen, f.eks. i metaller, kan også forekomme på naturlig måte. Man må derfor finne ut hva som skyldes menneskelig
aktivitet og påvirkning og hva som kommer fra naturens side. Dette medfører at man
sammenligner egenskapene av sedimenter i hav og innsjøer avsatt før og etter
bosetning og næringslivsvirksomhet i området.
Ingeniørgeologen må ikke bare påvise hvor og hvorledes forurensningene
har funnet eller finner sted, men også bidra til å utarbeide praktiske løsninger for å
unngå ytterligere miljøskadelige virkninger som tilsig til grunnvannsreservoarer, elver
og sjøer. Det henvises til Kap. 11 som gir eksempler på situasjoner fra norske forhold, f.eks. vernet av grunnvannsforekomstene under Oslo Lufthavn Gardermoen.
I Norge er det gjennomgående et markert skille mellom det som betegnes
som løsmasser (jord, sedimenter) og berg. Bergartene her er gamle, flere hundre
millioner år, og har som regel fast karakter. Løsmassene derimot er unge, de aller
fleste er dannet under eller etter istiden, det vil si i løpet av de siste ca 12 000 år,
og skiller seg sterkt fra bergartene når det gjelder mekaniske egenskaper som
kompressibilitet og styrke.
Slik er det ikke i land der det ikke har vært istid og hvor det i overflaten er
løst, forvitret berg som ikke ble skurt bort av isbreer. Der, f.eks. i områder i Afrika
og Asia, kan det derfor være en meget gradvis overgang fra løsmasser til fast berg
med flere titalls meter med sterkt forvitret og oppsprukket berg, noe som kompliserer
de ingeniørgeologiske forholdene og modelleringen av dem. På den annen side har
norske ingeniørgeologer å hanskes med permafrost, og det skaper helt spesielle
utfordringer (Figur 18.1).
Figur 18.1
En velutviklet iskjegle i grusog sandforekomster funnet i en
skjæring nær Leipzig, Tyskland.
Iskilen ble dannet i permafrost for
ca 300 000 år siden
(fotografi av R. Wimmer, 1994).
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Løsmasser er oftest lagdelte og inhomogene med sterke variasjoner i egenskaper selv over korte avstander. Ofte vil selve terrengoverflaten kunne fortelle hva
slags løsavsetning som ligger under, og det er derfor viktig for en ingeniørgeolog å
kjenne til de enkelte overflateformene (geomorfologi). Utbredelsen av de enkelte typer
løsavsetninger (som leir, sand, grus og morene) er fremstilt på kvartærgeo-logiske
kart, men det er foreløpig bare en liten del, også her i Norge, som er dekket av slike
kart. En ingeniørgeolog vil derfor stadig ha behov for selv å kartlegge både
i felt og ved hjelp av flyfoto.
Som eksempler på en ingeniørgeologs oppgaver og utfordringer, er det nedenfor beskrevet fire situasjoner. For hver gis det først en generell innføring og
dernest en illustrasjon fra norske forhold.
18.2 SKRED OG SKREDRISIKO
På verdensbasis krever hvert år skred og ras i løsmasser og fjellpartier tusenvis av menneskeliv og forårsaker store materielle- og miljøskader. Ofte utløses
skredene av naturlige fenomener som sterk nedbør og økte vanntrykk i grunnen (vanntrykk i porer i løsmasser og i sprekker i berg), erosjon ved foten av skråninger eller av
jordskjelvrystelser. I andre tilfeller kan det være som følge av menneskelig aktivitet
og inngrep, som f.eks. anlegg av en veiskjæring eller utgraving for gruvevirksomhet.
Ingeniørgeologen må vurdere plassering av vei- og jernbanetraseer, broer og
bebyggelse på en slik måte at skredrisikoen er akseptabel. 100 % sikker kan man
aldri være i skrånende terreng, men det finnes kunnskap og forebyggende tiltak som
reduserer sannsynligheten for at skred finner sted. Selv svært slake skråninger i løsmasser på fjord- eller havbunn kan vise seg å bli ustabile ved den minste endring av
forholdene, og dette må vurderes ved planlegging av havneanlegg og ved plassering
av plattformer og rørledninger på kontinentalsokkelen. Mye av den gradvise sedimenttransporten som naturlig finner sted på havbunnen, skjer som følge av skred
med utløpsdistanser på mange kilometer før de faller til ro.
Figur 18.2
Verdalsraset i 1893. I løpet av 30
minutter forsvant 55 millioner m3
flytende kvikkleire ut av skredgropa.
16 gårdsbruk som lå innenfor det
3 km2 store skredområdet, forsvant
fullstendig. Den flytende leirsuppa
rant nedover dalen og ytterligere 30
gårder ble ødelagt. Skredmassene
dekket til slutt 8,6 km2 av dalbunnen og 112 mennesker
omkom. Maleriet er av Herman
W. Anker og tilbører Trondbeims
Kunsforening (Løken, 1983).
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Kvikkleireskred
I områder av Canada, Norge og Sverige forekommer såkalte kvikkleireskred
som er enestående i ingeniørgeologisk sammenheng (Rosenqvist 1946; Løken
1983). Av steder med større kvikkleireskred i Norge de senere år kan nevnes Trøgstad (1967), Båstad (1974) og Rissa (1978) der det også ble tatt opp en dokumentarfilm av hele skredets dramatiske forløp. Ingen av disse skredene kan imidlertid
måle seg med katastrofen i Verdal i Trøndelag (1893) som krevde 112 menneskeliv
(Figur 18.2).
Felles for disse områdene er at de har avsetninger med marine leirer, det
vil si leire avsatt i sjøvann da havet gikk inn over landet rett etter siste istid. Som et
resultat av omfattende ingeniørgeologiske og geotekniske studier er det nå klarlagt
hvordan slike skred oppstår og hvordan faren kan reduseres, f.eks. ved å hindre
elve- eller bekkerosjon ved foten av skråningen. Selv meget slake skråninger kan
imidlertid bli ustabile, og anslagsvis 700 km2 av landet vårt kan rammes av kvikkleireskred.
Forklaringen på dette fenomenet er at under siste istid ble hele Skandinavia
presset ned under vekten av ca 3 000 m med is. Da isen begynte å smelte og trakk
seg tilbake mot indre deler av landet for ca 10 000 år siden, fulgte havet etter
innover de lavere partiene og sto da ca 200-220 m høyere enn havnivået i dag
- både rundt Trondheims- og Oslofjorden.
Ut i disse “fjordene” ble det ført store mengder slamholdig smeltevann fra
isbreene. Dette slammet inneholdt finmalte korn av de bergartene isen hadde erodert. De viktigste mineralene var små flak (bare noen tusendels millimeter tykke) av
glimmer og kloritt foruten mer kantede korn av kvarts og feltspat. Fordi dette materialet ble avsatt i saltvann, skjedde det en sammenbinding av de fineste kornene (leirog siltpartikler) som resulterte i en relativt homogen leiravsetning med store porer fylt
med sjøvann.
På grunn av landhevningen da isen smeltet, kom de marine leirlagene opp
over havnivå og er senere langsomt blitt gjennomvasket av overflatevann og grunnvann under overtrykk. Ved denne utvaskingen er saltinnholdet i porevannet redusert
og leiras mekaniske egenskaper blitt totalt endret. I det salte miljøet er det kjemiske
bindingskrefter mellom leirpartiklene, men ved utvaskingen forsvinner disse kreftene,
og kornstrukturen blir ustabil som for et korthus. Dette kan tydelig demonstreres
i laboratorieforsøk ved at kvikkleire kan dannes av en naturlig marin leire ved å redusere konsentrasjonen i porevannet fra 20-30 g salt til ca 1 g salt per liter vann.
Begge typer leirer tåler påkjenninger (skjærspenninger) og deformasjoner opp til et
visst nivå, men når det er nådd, klapper den ustabile og sprø korthusstrukturen
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i kvikkleira sammen, mineralpartiklene begynner å flyte i sitt eget porevann, og leira
mister totalt sin fasthet og blir til en tykk væske. Det er derfor viktig at ingen del av
en kvikkleireskråning overbelastes lokalt, for da kan det kritiske skjærspenningsnivå
overskrides og lede til en gjennomgripende bruddutvikling i hele området, analogt
med det berømte ekstra strået som brakk kamelens rygg.
Det er mulig å stabilisere kvikkleire ved å tilsette salt, men i praksis tar det
svært lang tid å få saltet tilbake inn i leira. Heldigvis er det også naturlige krefter
i gang som er med på å stabilisere kvikkleira. Når den først er blitt kvikk, men fortsatt
tilføres ferskt og svakt surt grunnvann, begynner leirmineralene å forvitre. Spesielt
klorittene vil avgi blant annet magnesium-ioner som har en stabiliserende effekt på
kornstrukturen. Leira er fortsatt tilnærmet fri for salter, men den blir langsomt mindre
følsom (sensitiv) og sprø. I tillegg, under markoverflaten dannes det gradvis en 4-6
m tykk skorpe ved at leira utsettes for tørke og frost kombinert med at regnvann rikt
på oksygen og kullsyre trenger ned i leira via sprekker og vegetasjonens rotsystemer. Disse prosessene fører til en kjemisk forvitring ved at jern og aluminium frigjøres
fra mineralene for deretter å utfelles som hydroksider som sementerer partiklene til
en fast skorpe.
18.3 TUNNELER OG ANDRE UNDERGRUNNSANLEGG
Utviklingen i moderne samfunn tilsier en sterkt økende bruk av undergrunnsanlegg, i motsetning til anlegg på terrengnivå, av miljøhensyn, energibesparende
eller økonomiske årsaker. Eksempler på slike anlegg er tunneler for samferdsel,
vann- og avløpssystemer, lagerrom, industrianlegg, kraftverk og deponier for miljøskadelig avfall. Dette kommer i tillegg til alle gruver som bygges og nye anlegg for
utvinning av jordvarme (Figur 18.3).
Figur 18.3
Sterkt oppsprukket bergparti, med
forholdsvis regulære sprekkesett,
fra kalksteinsgruve i Syd-England
(fotografi av N. Barton, NGI).

233

I Norge bygges det anslagsvis 100 km tunnel per år, primært i berg, men
også i løsmasser, og hovedsakelig for samferdsel. I berg sprenges tunnelene ut
eller de drives ved hjelp av spesielle tunnelboremaskiner som “gnager” seg gjennom
bergmassen. I løsmasser er det vanskeligere å sikre stabile forhold under byggingen, og man må ofte lage en dyputgraving som det deretter legges et tak over opp
til terrengnivå. Eller det skapes et midlertidig overtrykk inne i tunnelen, mens den
drives fram under terrengnivå, og deretter avstives tunnelveggene med stål eller
betongkonstruksjoner.
Først studeres de generelle geologiske forholdene i området for å finne den
tunneltraseen som rent geologisk er mest gunstig med hensyn til stabilitet, tetthet
og innvirkning på grunnvannsforhold på kort og lang sikt. Kunnskap i mineralogi er
grunnleggende for å kunne klassifisere de enkelte bergartene, og en kartlegging av
sprekker og svakhetssoner er essensielt. Deretter følger en karakterisering av
sprekkene og sprekkeegenskapene. Mineralisering langs sprekker kan være av
avgjørende betydning for stabilitetsforholdene i en bergtunnel. Deretter må de geologiske forholdene vurderes sammen med de funksjonelle og økonomiske krav for
å finne fram til en akseptabel trasé. Ofte er de ingeniørgeologiske forundersøkelsene for sparsomme, og det forekommer mange eksempler, i inn- og utland, på at
det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til de geologiske og hydrogeologiske forhold ved
planleggingen av tunnelen og ved bestemmelse av anleggsmetode. Dette har fått
alvorlige miljømessige og økonomiske konsekvenser. Tunneler har således blitt lagt
langs knusningssoner i berggrunnen fordi dette har gitt den korteste trasén, og
anleggsmetoden har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette og retningene på de største
spenningene i grunnen. Resultatet er store stabilitets- og/eller lekkasjeproblemer.
En utilsiktet senkning av grunnvannsnivå kan føre til skadelige setninger
under bygg og anlegg på terrengnivå, uttapping av tjern, tørrlegging av bekker og
skader på flora og fauna i området, slik som tilfellet er for tunnel Romeriksporten
på Gardermobanen. Ekstrakostnadene er ofte langt større enn dem forbundet med
en grundigere ingeniørgeologisk forundersøkelse, kanskje bruken av en noe lengre
trase og en mer formålstjenlig, men dyrere anleggsmetode. Imidlertid må det alltid
en avveining til, for samfunnets ressurser er begrenset og krever evnen til å ta de
rette beslutningene og prioritere de rette tiltakene.
Undersjøisk utslippstunnel ved Slemmestad
Som et eksempel beskrives prosjekteringen av den undersjøiske utslippstunnelen fra kloakkrenseanlegget på Slemmestad utenfor Oslo (Løset, 1994). Det
rensede kloakkvannet ble av miljømyndighetene tillatt sluppet ut i Oslofjorden 900 m
fra land. Under planleggingsfasen var det to alternativer: Enten en rørledning liggende
på fjordbunnen, eller en tunnel under fjordbunnen. Kostnadsoverslaget viste at de
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Figur 18.4
Geologisk profil langs den
undersjøiske utslippstunnelen ved
Slemmestad (Løset, 1994).

to alternativene var omtrent like, men tunnelen ble vurdert å være den beste løsningen, fordi en rørledning er langt mer sårbar og vil forutsette mer vedlikehold.
Det kan være vanskelig nok å undersøke berggrunnen under tykke løsmasse-avsetninger på land, men i dette tilfellet var berggrunnen dekket av både
vann og løsmasser (Figur 18.4). Forundersøkelsene inkluderte noen seismiske profiler, og deretter ble det foretatt undersøkelser langs fjordbunnen av en froskemann.
Det viste seg at det faste berget stakk opp av løsmassene bare enkelte steder, og
det var to større svakhetssoner som tunnelen måtte krysse ute i fjorden. Sonene
dannet to markerte kløfter, og fra undersøkelsene visste man ikke med sikkerhet
hvor stor løsmassetykkelsen var over berggrunnen.
En tunnel under en fjord må legges så dypt at den ikke kommer inn i løsmasser, for dette kan føre til ras og vanninnstrømning, en meget vanskelig situasjon
å håndtere på dypt vann. For å bestemme løsmassetykkelsen måtte det utføres
boringer, men da vanndybden var 40 m, ville slike boringer bli relativt dyre. Man
valgte her å satse på tunnelalternativet uten å foreta ytterligere boringer. For å få en
ekstra sikkerhetsmargin senket man tunnelen ned til kote -90 m, og man holdt også
fryseutstyr i beredskap slik at svakhetssonene kunne fryses ned og stabiliseres hvis
de skulle vise seg å være av så dårlig kvalitet at det var fare for ras og store lekkasjer
(se Figur 18.4). Tunnelen ble drevet uten store problemer, og det må derfor kunne
sies at det var riktig å velge tunnelalternativet uten å gjennomføre kostbare ekstraboringer. I slike tilfeller må man imidlertid ha en forsvarlig sikkerhetsmargin og et
gjennomtenkt driftsopplegg. Ingeniørgeologen må for hvert prosjekt gjøre det klart
for byggherren hvilke konsekvenser mangelfulle forundersøkelser kan medføre.
18.4 DAMANLEGG OG DIKER
Det eksisterer ca 45 000 store (definert som høyere enn 15 m) og flere
hundre tusen mindre dammer og diker i verden. De aller fleste store dammer
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i Norge (totalt 330) er bygget for å nytte vannkraften til å produsere elektrisitet, men
på verdensbasis er de fleste bygget for vannforsyning og flomkontroll.
Magasinering av vann i reservoaret oppstrøms dammen og endring av vannføringen i elva nedstrøms, kan forårsake problemer for den lokale befolkningen og
medføre miljøskader. Dette må nøye vurderes under planleggingen og veies mot
fordelene ved å bygge reservoaret. Det er mange som mener at godt planlagt vannkraftutbygging totalt sett gir en langt mer miljøvennlig energiproduksjon enn ved
kjernekraft og brenning av gass og kull som er så vanlig i store deler av verden.
Ingeniørgeologen har en viktig rolle både med hensyn til sikkerhet, miljøvennlighet og økonomi av damanlegg. Det er essensielt at det utføres grundige
forundersøkelser på og i nærheten av damstedet. Ufullstendige undersøkelser kan
få alvorlige følger, og i områder med jordskjelvaktivitet er det viktig å kartlegge avstanden til eventuelle aktive forkastninger og vurdere størrelsene på jordskjelvpåkjenningene som anleggene kan utsettes for. Store fyllingsdammer representerer
en så stor vekt på jordskorpa at den synker litt inn samtidig som vannmagasinet øker
vanntrykket i bergsprekkene. Dette kan forårsake utløsning av små jordskjelv i reservoarområdet.
I en dalbunn vil det være en grov elvegrus som øverste lag. Hvis området
ligger under den marine grense, det vil si at det har stått under havnivå en periode
etter istiden, er det store muligheter for at det kan ligge leire under grusen. Hvis ikke
tykkelsen av løsmassene er for stor, og med mindre de er faste og tette som en
bunnmoreneavsetning, vil man ønske å fjerne disse massene under dammen så
den kan legges på berggrunn.
Damfundamentet og vederlagene på hver side av dalføret må være stabile
og kunne tåle de store dambelastningene uten store forskyvninger. De kan ellers
føre til oppsprekking i damkroppen. Dessuten må fundamentet og vederlagene
være eller gjøres forholdsvis tette slik at lekkasjene under dammen ikke blir for store.
Det kan ellers oppstå erosjon i undergrunnen og en fordeling av vanntrykk i fundamentet som kan forårsake stabilitets- og sikkerhetsproblemer.
Kvalitetskravene til vederlagene langs dalsidene er spesielt strenge for slanke
betonghvelvdammer i trange dalfører. Slike konstruksjoner kan bare bygges på
berggrunn, og kartleggingen og karakteriseringen av sprekkesystemene i berget må
gjøres meget omhyggelig. Ellers kan bergblokker eller -kiler bli ustabile og rase ut
under de påførte kreftene fra dammen når reservoaret fylles og vanntrykket i bergsprekkene øker og presser bergblokkene fra hverandre. Ingeniørgeologen har en
ansvarsfull jobb både i planleggingsfasen og under oppfølgingen i byggetiden. Etter
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hvert som berget blottlegges i anleggstiden, nye sprekker registreres og mulige
målinger av vanntrykk i vederlagene utføres, må han/hun ajourføre sin ingeniørgeologiske modell og informere damingeniøren om endringer i forhold til opprinnelig
modell.
Storglomvassdammen, Svartisen
Et eksempel på at ingeniørgeologiske oppgaver medfører store utfordringer
er undersøkelsene for Storglomvassdammen ved Svartisen. Den er bygget for
å produsere vannkraft og demmer opp et magasin på hele 3,5 milliarder m3. Det er
en 125 m høy steinfyllingsdam med en smal, vertikal tetningskjerne av asfaltbetong.
Den ene dalsiden består av kalkstein, og gjennom geologisk tid har strømning av
grunnvann ført til lokal oppløsning av kalksteinen som tildels er “markspist” og har
derfor indre hulrom og kanaler (karstifisert grunn). Hovedutfordringen har bestått i å
lokalisere og tette disse kanalene slik at lekkasjene under dammen når reservoaret
fylles, ikke blir uakseptabelt store og kan forårsake ytterligere oppløsning og indre
erosjon i fundamentet.
Omfattende geofysiske undersøkelser, både seismiske målinger og bruk
av georadar, og boringer på kryss og tvers helt ned til 100 m under dammen, er
utført for å kartlegge karstforekomstene. Ingeniørgeologen formulerte sin modell for
hvordan karstifiseringen hadde funnet sted og hvilke partier som var de mest kritiske.
Deretter ble det ved injisering av tetningsstoff laget en tetningsskjerm under dammen.
Karsthulrommene som ble funnet og som kunne være fylt med sand og silt fra den
tidligere grunnvannsstrømning, ble først spylt rene og så fylt med tetningsmasse.
Under Storglomvassdammen er det også drevet en 5 m diameter tunnel ca 20 m
under fundamentoverflaten i retning langs damaksen i dalsiden med kalkstein. Dette
er gjort for bedre å kunne kartlegge karstforekomstene og for senere å kunne etterinjisere tetningsstoff fra denne tunnelen hvis det oppstår uakseptable lekkasjer under
dammen når reservoaret fylles. Man kan ikke forvente å ha funnet og tettet alle
karstkanalene under de forberedende arbeidene, og ingeniørgeologen har fortsatt
en sentral rolle når dammen står ferdig og reservoaret fylles. Magasinet ble fylt
første gang i 1998 og bare små lekkasjer er blitt registrert. Imidlertid vil målingene
fortsette for til enhver tid å ha oversikt over utviklingen.
18.5 OLJEUTVINNING FRA RESERVOARER I SEDIMENTBASSENGER
Ingeniørgeologen og geoteknikeren assisterer petroleumsgeologen med
å tolke geologien og forutsi og bestemme mekaniske egenskaper av sedimentbergartene over og i reservoaret (se kap. 17). Videre bidrar de til å løse utfordringer
relatert til stabilitet av borhull og brønner, reservoarets oppførsel og optimal utnyttelse
av petroleumsressursene.
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Ned til reservoaret går det vanligvis et stort antall oljebrønner (sugerør) i forskjellige retninger. Under uttappingen av olje reduseres væsketrykket i reservoaret,
og vekten av de overliggende sedimentene overføres til reservoarbergartene som
derved presses sammen. Resultatet er en kompaksjon av reservoaret, det blir
tettere, og det blir vanskeligere å få oljen ut og opp. Samtidig finner det sted en
innsynkning av sedimentene over taket på reservoaret som kan gi seg utslag i en
setning helt opp til overflaten. Innsynkningen kan føre til store skader og brudd på
oljebrønnene og på produksjonsanlegg.
Det bores derfor etterhvert et antall tilleggsbrønner for å injisere vann eller
gass og derved holde trykket i reservoaret oppe og presse oljen inn mot produksjonsbrønnene (Figur 18.5). Disse injeksjonsbrønnene (innsprøytingsbrønnene) kan
også benyttes til lokalt å påføre så høyt væsketrykk at det slås opp sprekker i reservoaret og derved gjør det lettere for oljen å strømme frem langs sprekkene (øker
hydraulisk konduktivitet).
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Figur 18.5
Tegning av Ekofiskreservoaret
med produksjonsbrønner og
innsprøytingsbrønner (fra Ekoflsk,
nr. 4, 1999, tegning S. Bjur).

Ekofiskfeltet i Nordsjøen
Et eksempel fra norsk kontinentalsokkel som belyser problemstillingene
og ingeniørgeologens engasjement, er det store Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Oljereservoaret ligger 3 km under havbunnen og er formet som en tykk og litt avlang
pannekake med svak krumning opp mot havbunn. Tykkelsen er ca 250 m, lengden
ca 9 km og bredden ca 6 km. Reservoarbergarten er en krittstein med porøsitet
varierende mellom 25 og 50%, og over reservoaret og på sidene ligger en tett leirskifer som hindrer oljen fra å spre seg og derved bli utilgjengelig for økonomisk utvinning.
Oljereservoaret ble funnet i 1969, og regulær produksjon startet i 1974 da væsketrykket i reservoaret var ca 50 MPa. Det svarer til trykket på bunnen av en
5 km høy vannsøyle og er 20 MPa overtrykk i forhold til hydrostatisk trykk under havnivå, dvs. 3 km multiplisert med densitet av vann. Siden 1974 er væsketrykket
i reservoaret sunket til ca 25 MPa på grunn av oljetappingen, men til tross for sammenpressingen (kompaksjonen) er oljeproduksjonen fortsatt meget god fordi kompaksjonen også har ført til stor sprekkdannelse i reservoaret slik at oljen fremdeles
strømmer forholdsvis lett frem til brønnene.
Imidlertid har sammenpressingen av reservoaret ført til at havbunnen har
sunket inn ca 8 m (1999). Dette er mange ganger større enn det som var forventet
da feltet ble satt i produksjon, og feilvurderingen skyldes at egenskapene av krittbergarten og reservoarets oppførsel generelt sett, ikke var forstått godt nok i 1974.
Resultatet er at oljeplattformene på havbunnen måtte bygges om, og svært mange
ødelagte oljebrønner måtte erstattes på grunn av de store setningene og forskyvningene som har funnet sted.
Siden 1995 har man investert store beløp i et omfattende injiseringsopplegg
for å hindre ytterligere væsketrykkreduksjon og kompaksjon i reservoaret. Imidlertid,
og helt uventet, fortsatte innsynkningen ufortrødent med ca 0,3-0,4 m per år. Fagfolkene, inkludert ingeniørgeologene, arbeidet intenst for å kunne forklare dette. Det
er nå (1999) klarlagt at en hovedgrunn til at sammenpressingen fortsatte var at krittet
i reservoaret svekkes betydelig når vann presses inn og erstatter den oljen som tidligere var i porer og sprekker. Innsynkningshastigheten er nå redusert til ca 0,1 m per
år.
18.6 SLUTTORD
En ingeniørgeologs arbeid blir aldri rutinepreget og kjedelig - til det er naturen
for fascinerende, mangfoldig og lunefull. Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo
underviser i ingeniørgeologi, og eksemplene ovenfor er tatt fra forelesningene i den
studieretningen.
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