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For ca. 310 millioner år siden, mot slutten av
karbontiden, startet dannelsen av det som kalles
Osloriften. Jordskorpa sprakk opp i det området hvor
Oslo ligger i dag, fra Skagerrak til Østerdalen, og riften
utviklet seg med kraftig vulkanisme. Utover i permtiden ble en
riftdal dannet med strekking av jordskorpa og store forkastninger. Vulkaner og
tørt klima preget Osloriften. Slike forhold preget også området i Nordsjøen i permtiden,
og mot slutten av perioden ble tykke saltlag dannet i to store saltbasseng.

Spalteerupsjon fra Krafla, Nord-Island 1984. Spalten på bildet er en kilometer lang, men hele spalten var 8,5 kilometer. Lavatykkelsen er 0,5–1 meter i fronten og ca. tre meter lenger inn.
Slik kan vi tenke oss spalteerupsjonene i Osloriften i permtiden, bare mange ganger større. (Foto: A. Björnsson)

Innledning
Sedimentære avsetninger, lavaer og dypbergarter fra sein karbon (pennsylvaniatiden) og perm
opptrer som viktige deler av berggrunnen i deler av Nordsjøen og i Oslofeltet. Tidlig karbon (mississippitiden) finnes ikke på land i Norge eller på norsk side av Nordsjøen og omhandles derfor ikke i
dette kapittelet. De geologiske prosessene som skapte bergartene, etterlot seg spor flere steder
på land i Sør-Norge, hovedsakelig i Oslofeltet, men også på Vestlandet. Oslofeltet er med sitt
mangfold av geologiske prosesser og bergarter kjent verden over som et ”klassisk” geologisk
område.
4,5

4

3

HADEIKUM

2 milliarder år

ARKEIKUM

Kambr. Ordovicium
Millioner år: 541

485

Sil.

443 419

1

0

PROTEROZOIKUM

Devon

Karbon
359

Perm
299

Trias
252

FANEROZOIKUM

Jura

Kritt

201

145

Karbon - perm

359–252 millioner år
Mot slutten av karbontiden var den store sentraleuropeiske variskiske fjellkjeden på sitt mektigste.
Litosfæreplaten i sør, Gondwana, hadde sammen med flere mindre plater beveget seg nordover og kolliderte
med platen i nord, Laurussia. Denne platekollisjonen var en hovedhendelse i dannelsen av det store
”superkontinentet” Pangea, og var også en av hovedårsakene til dannelsen av Osloriften. Den variskiske
fjellkjeden var en del av en større fjellkjede gjennom Sentral-Europa og videre østover mot det som
den gang var det åpne havet Proto-Tethys. Et stort sedimentasjonsbasseng ble formet på nordsiden av fjellkjeden
i den sørlige delen av Nordsjøen, og utviklet seg etter hvert til et søndre og et nordre permbasseng.
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(Illustrasjon: R.W. Williams)
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unnet av sølv på Kongsberg i 1623 ble en avgjørende begivenhet for utviklingen av faget geologi i Norge.
Sølvet ble dannet i permtiden i forbindelse med magmatisk virksomhet i Osloriften. Kongsbergsølvet gav
opphav til Kongsberg Sølvverk og til opprettelsen av Bergseminaret på Kongsberg, som i sin tur ledet til
opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1811, seinere Universitetet i Oslo.
Etter at den kaledonske fjellkjeden hadde reist seg i silur og tidlig devon og bassengene i fjellkjeden ble dannet i devon, foregikk det kun en nedsliting av fjellkjeden, og ingen dramatiske geologiske omveltninger fant
sted i det som nå er Fastlands-Norge før ved slutten av karbon for omkring 310 millioner år siden. Selvsagt
hadde det foregått geologiske prosesser i vårt område, men ingen bergarter eller strukturer er bevart på land i
Rekonstruksjon av kontinentenes plassering for 280 milliNorge fra denne tiden. Den mest nærliggende tolkningen er at hele Norge lå over havflaten, og at de aktive
oner år siden, i tidligperm.
prosessene var forvitring og erosjon av den kaledonske fjellkjeden. Tidsgapet vi mangler sikker geologisk
Brunt er kontinentområder, lys
informasjon om i Fastlands-Norge, spenner fra ca. 385 millioner år siden, i midtre devon, til for ca. 310 milblå er kontinentalsokler og
lioner år siden, i seinkarbon. Dersom det på den tiden ble avsatt eller dannet nye bergarter, må de ha blitt
mørk blå er oseanskorpe.
fjernet igjen før seinkarbon tid og er dermed borte for alltid. Bruddet i tid, en hiatus, i Oslo-området var
(Illustrasjon: R. Blakey)
enda større og varte fra seinsilur til seinkarbon, altså i nesten 100 millioner år.
I seinkarbon startet dannelsen av Osloriften, en begivenhet som varte i nærRussland
mere 70 millioner år, og som var preget av vulkanisme og opptrenging
av svære smeltemasser. Sedimentasjonsbassenger med innslag av
Asia
Grønland
Norge
Nordulike typer sedimenter og vulkanske bergarter utviklet seg også i
Amerika
Europa
den sørlige delen av Nordsjøen i løpet av karbon og perm, en
Paleotethyshavet
fjellkjede
Den Hersynske
utvikling som fikk stor økonomisk betydning for Europa. Kull fra
Sørkarbontiden var en vesentlig faktor for den industrielle revolusjoAmerika
Arabia
Afrika
nen. Det gigantiske gassfeltet i Groningen i Nederland har permiske
sandsteiner som reservoar. Funnet av Groningen markerer på mange
India
Australia
måter også starten på olje- og gasseventyret i Nordsjøen.
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Osloriften og Nordsjøen i karbon og perm
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Tidligperm platerekonstruksjon.
Norges posisjon i gult.
(Illustrasjon: R. Blakey)
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Oslograbenen – et klassisk geologisk
område
Bergartene og de geologiske strukturene som er bevart i Osloriften, kan forklare
mange av prosessene som virket da riften ble dannet. Flere av de vulkanske og andre
magmatiske bergartene i Oslograbenen er karakteristiske for riftstrukturer. Bergartene
fikk ofte spesielle og lokale navn og tiltrakk seg tidlig stor oppmerksomhet hos
geologene, også internasjonalt. De magmatiske bergartene og mineralene
i Osloriften har vært studert i over 200 år.
Tre betegnelser går igjen i den geologiske omtalen av
området: Oslofeltet, Osloriften og Oslograbenen.
Oslofeltet omfatter kambrosiluriske så vel som seinkarbonske til permiske bergarter i det langstrakte
geologiske området fra Langesundsfjorden i sør til
den nordlige delen av Mjøsa i nord. Osloriften er
selve den forkastningsavgrensete bruddsonen
gjennom litosfæren som ble dannet i slutten av karbon og perm. Osloriften omfatter Oslofeltet, så vel
som riftstrukturer i Skagerrak og sparagmittområdet
på Østlandet. Jordskorpa som ligger i riften og
innenfor Oslofeltet, sank inn og ble til Oslograbenen. Oslograbenen utgjør den klassiske delen av
Osloriften, og er den som vi finner på land i Norge
i dag. Riftstrukturer er omtalt i sin alminnelighet
i kapittel 2, mens den kambrosiluriske historien av
Oslofeltet er beskrevet i kapittel 5.

Faksimile av forsiden av Leopold von
Buchs bok fra 1810.

Baron Leopold von Buch, etter maleri. (US Geological Survey, Museum
Property Program)

ker det største arealet i dagens overflate. Grunnen til
dette er at 1–3 kilometer med berggrunn er slitt
vekk i Oslofeltet siden perm og tidlig trias, og dermed er dypbergarter så vel som dagbergarter blitt
avdekket. Betegnelsene pluton og batolitt er mye
brukt i faglitteratur fra Oslofeltet. Pluton er fellesbetegnelse på alle dypbergarter, store som små, mens
batolitter er de største kroppene av dypbergarter, og
dekker som regel et areal på mange titalls kvadratkilometer.
På 1800-tallet ble god bygningsstein etter hvert viktig ved utbyggingen av Kristiania. Både granittene
ved Drammen (drammensgranitten) og syenittene
nord i Oslo var bygnings- og monumentstein av god
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Theodor Kjerulf startet det banebrytende geologiske
kartleggingsarbeidet i Oslofeltet og beskrev blant
annet den viktige erosjonsgrensen, inkonformiteten,
mellom den foldete kambrosiluriske lagrekken
under grenseflaten og de flattliggende sedimentære
bergartene og lavaene over. Her mangler bergarter
fra et tidsrom på 100 millioner år! W. C. Brøgger
har mer enn noen annen geolog satt spor etter seg
i utforskningen av Oslofeltets størkningsbergarter.
Han satte blant annet navn på en rekke mineraler
og bergarter som ble beskrevet for første gang fra
Oslofeltet. Den fjerde store pioneren i utforskningen av Oslofeltets permiske bergarter er Victor
Moritz Goldschmidt, som studerte omvandlingen
(kontaktmetamorfosen) av de eldre sedimentære
bergartene knyttet til opptrengningen fra dypet av
de store massene av smeltet bergart.
Magmatiske bergarter og sjeldne mineraler
Det var størkningsbergartene (magmatiske bergarter) og de sjeldne mineralene i Oslofeltet som først
tiltrakk seg oppmerksomheten til geologene.
Området har mange sjeldne mineraler og uvanlige
bergarter dannet ved krystallisasjon av smeltemasser.
De magmatiske bergartene opptrer som lavaer,
gangbergarter og dypbergarter. Dypbergartene dek-
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Oslofeltet ble kjent for sine særegne geologiske forhold allerede for over 200 år siden. Den som først
satte Oslofeltet på verdenskartet, var den tyske geologen Leopold von Buch. Han reiste gjennom
Norge til Finnmark i årene 1806 til 1808 og beskrev
viktige geologiske trekk av landet. Et geologisk kart
over Oslo-området pryder førstesida i boka om
Norgesreisen til von Buch. En av bergartene han
beskrev og navnga, er den nå verdensberømte
rombeporfyren, som han fant både som lava- og
gangbergart.

Prinsippskisse som viser horst- og grabenstrukturer, og noen begreper knyttet til rifter og grabener. Strekking av
jordskorpa forårsaker ofte forkastninger. Langs forkastningene forskyves blokkene opp og ned i forhold til
hverandre.
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Geologisk oversiktskart over Oslofeltet, som viser hovedbergartene og
strukturene. I nord er skyvedekkene gule. Videre er kambrosilursedimentene grønne, de karbon-permiske lavaene brune og de permiske
intrusivene røde. Forkastninger er svarte, og tykkelsen viser størrelsen på
forkastningene.

I sin bok i 1879 tegnet Kjerulf dette nord-sør-profilet langs Lierdalen i Lier. Profilet viser den forståelse Th. Kjerulf hadde av strukturgeologien, inkonformiteten og oppbygningen av Oslofeltet
allerede på midten av 1800-tallet. Synklinalen i Ringeriksgruppens sandsteiner ses tydelig under de mørke permiske lavaene.
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KONGSBERGSØLVET

W. C. BRØGGER, NORSK GEOLOGIS GUDFAR

Av Fred Steinar Nordrum

Kongsberg Sølvverk ble etablert i 1623. Etter kong Christian 4.s besøk våren 1624 ble bergstaden Kongsberg grunnlagt.
Sølvverket var i kontinuerlig drift fram til nedleggelsen i 1958. Driften var på sitt høyeste rundt 1770 med 78 gruver og
omtrent 4000 ansatte. Det anslås at ca. 300 000 årsverk er utført av ansatte på bergverket. Til sammen ble det utvunnet om
lag 1350 tonn sølv. De høyeste årsproduksjonene ble oppnådd med moderne driftsmetoder på 1900-tallet, med høyeste tall
for driftsåret 1915–1916 på ca. 13 tonn.

Waldemar Christoffer Brøgger (1851–1940) var både en glimrende forsker, en stor
organisator og en overbevisende politiker. Han var en dominerende skikkelse i det
geologiske fagmiljøet i Norge fra slutten av 1870-åra og nesten fram til sin død.
Hans geologiske arbeider er uløselig knyttet til Oslofeltets geologi. Han startet opp
med paleontologiske og stratigrafiske studier i Oslofeltets kambrosilurbergarter og
publiserte bl.a. et detaljert geologisk kart over øyene i Oslo i 1880-åra. Men det er
studiene av de magmatiske bergartene og deres mineraler som ble hans største vitenskapelige bidrag.
Brøgger ble student i Kristiania i 1869 og amanuensis i 1876. I 1881 ble han kallet til
et nyopprettet professorat ved Stockholms Högskola og ble en sentral person i oppbyggingen av denne institusjonen. Under tiden i Stockholm arbeidet han med mineralogi, bl.a. med de sjeldne mineralene i Langesundsfjordens nefelinsyenittpegmatitter
(se egen ramme). Arbeidet med Langesundsmineralene gav han et betydelig internasjonalt ry blant mineraloger. I 1890 kom publikasjonen om Langesundsmineralene, og
samme år ble han utnevnt til professor i Kristiania.
W. C. Brøgger med rektorkjede, foto fra
ca. 1910

Sølvet på Kongsberg opptrer i smale, permiske kalkspatårer langs sprekker i metamorfe, prekambriske bergarter. Sølvet finnes
kun på steder hvor årene krysser de såkalte fahlbåndene – soner i bergartene med impregnasjon av jernsulfider og derfor
med rust på overflaten.

De neste tiårene var tiden for petrografiske studier og klassifikasjon av magmatiske
bergarter. Det moderne polarisasjonsmikroskopet var nettopp oppfunnet. Dette bidro
til en kraftig oppblomstring internasjonalt av faget petrografi. Mange nye bergarter ble
beskrevet fra Oslofeltet og gikk inn i den internasjonale nomenklaturen. Både larvikitt (se egen ramme), nordmarkitt og lardalitt har navn og beskrivelser fra Oslofeltet. Sammen med J. Schetelig utga han også de første detaljerte geologiske kartene
i Oslofeltet. Hans serie av publikasjoner om Oslofeltets magmatiske bergarter gjorde dette området til en av de best studerte
magmatiske provinsene i verden for ca. 100 år siden.

Kalkspatårer og sølv er utfelt fra hydrotermale løsninger aktivisert under perioden med riftdannelse og magmatisk aktivitet
i Oslofeltet. Sølvet er trolig utkrystallisert ved 250 – 300 °C på 3–4 kilometer dyp. Hovedmengden av sølv opptrer gedigent.
Storparten ble funnet som såkalt fyllingssølv: gjenfylling mellom kalkspat og kvarts. I druser (hulrom) ble det funnet trådsølv
og sølvkrystaller.

Brøgger ble valgt til universitetets første rektor i 1907, og han satt som rektor fram til 1911 og Universitetets 100-års
jubileum. Flere av Universitetets store byggeoppgaver ble gjennomført eller planlagt i denne perioden: Universitetets Aula,
Universitetsbiblioteket på Drammensveien og museene på Tøyen. I 1917 gikk Brøgger av som professor for å konsentrere seg
fullt om forskningen, særlig av de magmatiske bergartene i Oslofeltet.

Trådsølv, Kongsberg. Prøven er ca. sju cm bred. (Foto: P. Aas)

Sølvkrystall, Kongsberg. Krystallen er 5,2 cm lang. (Foto: O.T. Ljøstad)

Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg har en berømt samling av sølvstuffer. Sølvet inneholder vanligvis ca. en vektprosent
kvikksølv og ca. 0,1 prosent antimon. I enkelte årer inneholdt det gedigne sølvet noe gull. Kalkspatårene inneholdt også
mindre mengder av andre sølvmineraler, særlig sølvglans (argentitt), og et stort antall andre mineraler, noen i fine krystaller.
Bergseminaret på Kongsberg ble opprettet i 1757 for å
utdanne ledere til norske bergverk. Det var en av de
første høyere bergtekniske læreanstalter i Europa.
I 1786 fikk Bergseminaret (Det kongelige norske bergseminarium) en markert nivåhevning med nye bygninger,
styrket lærerstab, statutter, studieplan og eksamensordning. I 1811 ble det bestemt at landets nye universitet
skulle etableres på Kongsberg, men allerede i januar
1812 ble det flyttet til Oslo. Etter opprettelsen av
Universitetet i Oslo ble Bergseminaret nedlagt i 1814.

Et av våre kjente nasjonalsymboler,
løvene foran Stortinget, er hugget
ut av syenitt fra Grorud i Oslo. De
stod på plass da Stortingsbygningen var ferdig i 1866.
(Foto: B.T. Larsen)

Bergseminaret, Kongsberg. (Foto: C. Berg)

kvalitet. De fleste monumentale bygninger i Oslo
bygd på 1800-tallet har grunnmurer og/eller monumentstein fra en eller flere av disse Oslofeltbergartene. Granitt, nordmarkitt (grefsensyenitt) og larvikitt er også i dag viktige for steinindustrien i
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Oslofeltet. Størst betydning har larvikitt, som brytes
i store kvanta i Vestfold. Larvikitt er, sammen med
rombeporfyr, de to mest berømte og spesielle bergartene fra Osloriften, både sjeldne og økonomisk
viktige.
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LARVIKITT – EN PRYDSTEIN AV YPPERSTE KLASSE

LANGESUNDSFJORDENS MINERALER

Larvikitt er Norges mest berømte prydstein, og en kostbar fasadestein. Larvikitt finnes på bygningsfasader over hele verden. I
England går den ofte under navnet ”pub-stone”, og pryder mange bardisker. Som navnet indikerer, er bergarten oppkalt
etter byen Larvik i Vestfold, og har den det fine blå skinnet og fargespillet (den såkalte ”schiller”-effekten), så kommer den
fra Larviksområdet. Det finnes både en mørk og en lys type. Steinbruddene ligger i Klåstad og i Tvedalen i Larvik kommune.
Det store larvikitt-komplekset i Vestfold opptrer som konsentriske ringstrukturer, med den eldste ringen ytterst, og den yngste
bergarten i midten.

Pegmatitt med sjeldne mineraler
Langesundsfjorden i mineralogisk sammenheng betegner ikke bare øyene
i fjordområdet, men også fastlandet østover i Vestfold. Her opptrer det
utallige, grovkornige pegmatittganger i larvikitten. Hovedmineralene i
disse pegmatittene er feltspat, nefelin, ægirin, biotitt og amfibol. Dessuten
fines en rekke sjeldne mineraler som kan være rike på bor, fluor, beryllium,
natrium, zirconium, titan, niob og sjeldne jordarter. Lignende forekomster
finnes på Kolahalvøya, på Sør-Grønland og i Canada.

Larvikitt består nesten bare av mineralet feltspat. I det internasjonale klassifikasjonssystemet for magmatiske bergarter
(kapittel 2) er larvikitt en monzonittisk dyperuptiv. Men ulik vanlig monzonitt som har både plagioklas og kalifeltspat, har
larvikitt bare én feltspat, en såkalt ”ternær” feltspat som inneholder både Ca, Na og K. I tillegg består bergarten av litt klinopyroksen, amfibol, biotitt, magnetitt og apatitt. Den ternære feltspaten og andre petrologiske og geokjemiske forhold i larvikitt tyder på at den er hovedsakelig dannet på et dyp nær 30 kilometer nede i jordskorpa, nær grensen mellom skorpe og
mantel på den tiden. De store
feltspatkrystallene krystalliserte på dyp mange kilometer
nede i jordskorpa. Denne
typen feltspat er derimot ikke
kjemisk stabil ved temperatur
og trykk på jordoverflaten.
Feltspaten forandrer seg
mikroskopisk ved at det skjer
kjemisk avblanding i krystallstrukturen. Det er dette som
lager det fine fargespillet i
spesielle retninger og under
spesielle lysforhold.

Av Alf Olav Larsen

De første oppdagelsene
Det var Jens Esmark som på slutten av 1700-tallet oppdaget de spesielle
mineralforekomstene i søndre Vestfold. Det var imidlertid hans sønn, Hans
Morten Thrane Esmark (1801-1882), som skulle sette området på kartet.
Han var svært interessert i naturvitenskap, særlig mineralogi, men utdannet seg til prest og fikk kall i Brevik i 1826. Under en andejakt ved
Løvøya i Langesundsfjorden i 1828 fant unge Esmark et mineral som han
ikke klarte å identifisere. En prøve av det ukjente mineralet ble via hans
far sendt til den berømte kjemikeren J. J. Berzelius i Stockholm. Berzelius
undersøkte mineralet og konstaterte at dette inneholdt et hittil ukjent
grunnstoff som han kalte thorium etter den norrøne guden Tor. Mineralet
var et thoriumsilikat og ble kalt thoritt. Noen år senere fant Esmark enda
et ukjent mineral som faren sendte til Berzelius for identifikasjon. Dette
ble kalt ægirin etter havguden Ægir. Funnet ble gjort på den lille øya
Låven, ytterst i Langesundsfjorden. Esmarks oppdagelser lokket mange
mineraloger til området. Blant de første var A. Erdmann, Th. Scheerer og P.
C. Weibye. Disse tre beskrev i perioden 1840 til 1854 de nye mineralene
leukofanitt, mosandritt, katapleiitt, tritomitt, astrofyllitt, melifanitt og
wöhleritt. De fem førstnevnte ble alle funnet på Låven. Denne øya ble fredet som naturvernområde på grunn av sin mineralrikdom i 1970.

Låvenitt, fra Langesundsfjorden. Krystallen er litt over en
cm lang. (Foto: P. Aas)

Brøggers store monografi
I 1890 publiserte W. C. Brøgger den store monografien på nesten 950
sider som virkelig skulle gjøre Langesundsfjordens mineraler verdenskjente. Han beskrev i detalj alle de 70 ulike mineralene som til da var kjent fra
området, inkludert 8 nye for vitenskapen: låvenitt, cappelenitt, melanoceritt, nordenskiöldin, rosenbuschitt, eudidymitt, hambergitt og hiortdahlitt.
Han ga dessuten områdets bergart navnet larvikitt.

Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo (UiO),
på Blindern, en staselig bygning med fasadestein
av larvikitt. (Alle foto: B.T. Larsen)

Etter Brøgger
De siste tiårene har det blitt funnet over 100 nye mineraler for området.
Nesten samtlige er funnet av amatørsamlere. Det er også beskrevet fire
nye mineraler: gadolinitt-(Ce), chiavennitt, tvedalitt og grenmaritt.
Langesundsfjorden tilhører et av de mest mineralrike områdene i verden.

Nærbilde av larvikitt-søylen som viser
fargespillet

Magmatisk lagdeling i larvikitt fra Ula.
Et resultat av krystallseparasjon i magmakammeret.
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Leukofanitt, fra Langesundsfjorden. Grønne krystaller er
opptil 6–7 cm lange. (Foto: P. Aas)

Katapleiitt, fra Langesundsfjorden. De flate krystallene er
1–2 cm vide. (Foto: P. Aas)
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Lavabergarter og vulkaner
Av lavabergarter i Oslofeltet finnes både basalter,
rombeporfyrlavaer, trakytter og ryolitter. Forskjellen
mellom dem er den mineralogiske og kjemiske
sammensetningen, som igjen kan fortelle mye om
de vulkanske prosessene i Osloriften.
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Plott av SiO2 mot alkalier (Na2O + K2O) for intrusive bergarter (små og store plutoner) fra Osloriften. I bakgrunnen
navn på bergartene etter den internasjonale klassifikasjonen. Plottet viser tre konsentrasjoner. Til venstre en stor
ansamling av gabbro. I midten larvikitt og lardalitt, og øverst til høyre med det høyeste innholdet av SiO2 og alkalier, finner vi de sureste plutonene: syenitt, nordmarkitt, ekeritt og granitt.
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Klassifikasjonsdiagram for lavabergarter. Vektprosent alkalier (Na2O + K2O) mot SiO2. Navnene med svart skrift er
internasjonale navn på lavatyper, mens de fargete er felter for Oslofeltbergarter. De fire fiolette til blå feltene til
venstre representerer forskjellige basaltiske lavaer fra Oslofeltet. Fra venstre (fiolett) Brunlanes (B1) nefelinitter og
melilititter, så (B1) basanitter og alkalibasalter fra Skien og Skrim, videre (B1, B2 og yngre) alkalibasalter fra
Vestfold, Jeløya, B2 fra Krokskogen og kalderaer, og til høyre (blå) B1 kvarts-tholeiitt fra Krokskogen (”Kolsåsbasalten”). Et brunt felt omfatter rombeporfyrlavaene, og et rødt felt trakytter og ryolitter.
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Undersøkelse og kartlegging av basalt- og rombeporfyrlavaer i Oslograbenen viser at disse lavaene var
relativt lettflytende og derfor strømmet langt av
sted, mens trakyttene og ryolittene var mer tyktflytende og strømmet korte strekninger. Innholdet av
volatiler (H2O, CO2, Cl, F, SO2 etc.) i den sure bergartssmelten kan variere mye. Jo mer volatiler som
er løst opp i magmaet (særlig vann), jo lavere blir
viskositeten. På jordoverflaten vil smelter med mye
oppløst gass komme ut med eksplosiv kraft og flyte
svært langt, også enkelte gassrike ryolitter og trakytter. Resultatet av en slik vulkansk utstrømning blir
en bergart som vi kan se har inneholdt mye gasser i
form av flatklemte gassblærer eller pimpsteinsfragmenter. Utklemte pimpsteinsbiter kan finnes sveiset
sammen med opprinnelig varm vulkansk aske, og
kalles askestrømsbergarter eller ignimbritter. Vi
finner trakyttiske og ryolittiske ignimbritter i
Vestfold og i de fleste kalderaene. De må ha kommet
til overflaten fra vulkaner som under utbrudd hadde
en usedvanlig eksplosiv kraft, og enkelte av disse
ignimbrittiske strømmene kan ha flytt svært langt.
Noen av disse store eksplosive kalderavulkanene i
Oslograbenen fortjener betegnelsen supervulkaner.
Kontaktmetamorfose og hydrotermal aktivitet
Inntrengningen av de enorme volumene av smeltemasse i Oslofeltet førte til en stor varmestrøm oppover og til sidebergartene. Store mengder fluider ble
skilt ut fra smeltene. Fluidene var vann og gasser
som karbondioksid, svoveldioksid, fluor, klor og
andre. Varmt vann og vanndamp har en særlig stor
evne til å løse opp mineraler. Typisk for mange av
Oslofeltets størkningsbergarter er at mineraler dannet ved den primære krystallisasjonen er påvirket av
fluider som seinere har strømmet gjennom bergartene. Kvarts, feltspat, pyroksen, olivin og andre
primære mineraler er ofte omdannet, oksidert eller
kjemisk korrodert. Noen steder er bergartene ”pill
råtne” på grunn av hydrotermal omvandling, og de
primære mineralene er omdannet til nye mineraler.
Natrium er et lett bevegelig grunnstoff og har ført
til at både permiske størkningsbergarter og grunn-
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Mineraler fra den kontaktmetamorfe
sonen i Oslofeltet. Nye mineraler er
dannet av varmen og løsningen fra
magmaene. Til venstre vesuviankrystaller fra Landfalltjern, Drammen.
Prøven er 3,5 cm tvers over.
(Foto: J.H. Hurum)

fjellsbergarter omkring Oslofeltet ble albittisert, dvs.
at bergarten domineres av natriumfeltspaten albitt.
En rekke andre natrium- og kalsiumholdige silikatmineraler, blant annet zeolitter og skapolitt, er også
dannet som sekundære mineraler i og rundt Oslofeltet. Kalkspat og flusspat opptrer gjerne langs forkastnings- og sprekkesoner.
Det varme vannet og gassene førte også med seg
tungmetaller som sølv, sink, kopper, bly, jern,
molybden, vismut, og andre metaller opp fra dypet.
Den hydrotermale aktiviteten resulterte i at det ble
utfelt mineraler som det gedigne sølvet på Kongsberg, blyglans og sinkblende ved blant annet
Konnerud i Drammen og Grua på Hadeland, jernoksider som magnetitt og hematitt som i Bærum og
Feiring og molybdenglans ved Drammen, Tryvann
ved Oslo og i Hurdal.
De fleste forekomstene er knyttet til sidebergartene
til de store batolittene, ofte kambrosiluriske kalksteiner, det som kalles skarnforekomster. Det har vært
skjerp og gruvedrift på flere av disse malmforekomstene som var av økonomisk betydning fra 1600-tallet og fram mot begynnelsen av det tjuende århundret. Molybdenglans ble anriket nær toppen av granittplutoner. Molybdengruver var i drift i Drammensområdet under 2. verdenskrig. Molybdenforekomstene i Hurdal er store og ligger i toppen av en
av de aller yngste granittene fra stadium 6, men er
ennå ikke utnyttet kommersielt.
Varme og fluider påvirket tak- og sidebergartene til
de store intrusivene i Oslofeltet og førte til at bergartene ble omdannet ved kontaktmetamorfose. Victor
Moritz Goldschmidt ble som ung mann verdensberømt for sine studier av kontaktmetamorfosen i
Oslofeltet. Vakre og til dels sjeldne mineraler er
knyttet til noen av disse kontaktforekomstene. Kalksteiner ble omdannet til marmor, sandsteiner til
glassaktig kvartsitt og leirskifer og vulkanske bergarter til hornfels. Marmor fra Gjellebekk i Lier ble
brukt under byggingen av marmorkirken i København. Hornfels er en knallhard bergart og har blitt
brukt en del som pukk.

Andre eksempler er Bajkalriften i Sibir,
Rhingrabenen i Tyskland og Rio Grande-riften i det
sørvestlige USA. Rundt 1980 ble det utviklet en
generell modell for utviklingen av kontinentale riftstrukturer. Den tok utgangspunkt i Kenyariften.
Riften i Kenya består av mange grabensegmenter.
Bredden av grabensegmentene er omtrent den
samme som tykkelsen av litosfæren, 60–80 kilometer. Grabensegmentene er som regel halvgrabener,
det vil si at innsynkningen av forkastningen langs
den ene siden av grabenen er mye større enn langs
forkastningen på den andre siden. Når hovedforkastningen i halvgrabener som ligger etter hverandre
i riftstrukturen, skifter fra den ene siden til den
andre, knyttes grabensegmentene sammen ved et
område der det oppstår sidelengsforkastninger
(transferforkastninger), såkalt sammenknytningssone.

Tegninger fra Goldschmidts
berømte doktorgrad.

Tektonisk hovedinndeling av
Osloriften. Fire grabener med tre
sammenknytningssoner og transferforkastninger. De tre grabenstrukturene på land har alle forskjellig polaritet (dvs. de heller
avvekslende mot øst eller vest).
Den fjerde, Skagerrakgrabenen,
ligger helt og holdent under
vann.

Osloriftens geologiske oppbygning
Det finnes flere godt studerte aktive kontinentale
riftstrukturer rundt om i verden som er gode analoger til Osloriften. Særlig én av dem viser stor likhet
med Osloriften, nemlig Kenyariften i Øst-Afrika.
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Erik Pauelsens dramatiske maleri av
Krokkleiva fra 1789. Krokkleiva var
fram til 1855 en del av hovedveien
mellom Kristiania og Bergen, og var
en av de mest utfordrende stedene
på veien i øst. Geologisk er selve
skaret en del av den store transferforkastningen Krokkleiva-Kjaglidalen-transferforkastning.
Forkastningen, som hovedsakelig har
en høyrehånds sidelengsbevegelse,
kan følges fra Hole (Sundvollen) til
Bærum (Sandvika) og butter til slutt
mot den store Nesoddforkastningen.
(Maleriet er gjengitt med tillatelse
fra Statens Museum for Kunst,
København)
Nesodd-forkastningen etter
skisse fra Cloos, 1928. Den
lille øya Struten ses på
både foto og blokkdiagram.

kastninger som går tvers over Neshalvøya i Ringsaker, der grunnfjellet står opp som Solberghorsten.

Fra Nesoddforkastningen.
Knusningsbreksjer finnes langs det
meste av forkastningen, men kan
variere mye i utseende og grad av
knusning. (Foto: B.T. Larsen)

Utsikt mot sørøst mot Krokskogen
lavaplatå og Krokkleiva ved
Sundvollen i Hole. Det store skaret er
dannet langs den store transferforkastningen i Osloriften, KrokkleivaKjaglidalen-transferforkastning. Den
bratte lavaskrenten med basalt og
rombeporfyr ses på begge sider av
forkastningen. (Foto: B.T. Larsen)
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Vulkanske bergarter er vanlige i de to sørligste
grabensegmentene. De store intrusive dypbergartene
(batolitter) opptrer i Vestfold- og Akershusgrabenen
med nordligste forekomst på Totenåsen vest for den
sørlige delen av Mjøsa. Selv om Rendalsgrabenen
mangler dypbergarter og bare har noen få lavabergarter i Brumunddal, fortsetter riftstrukturen nordøstover. Rendalsgrabenen avløses mot Engerdalen og
Femunden av flere andre grabensegmenter, noen
med hovedforkastningen i vest, andre i øst. Det er
imidlertid Oslofjordforkastningen og dens nordlige
del, Nesoddforkastningen, sammen med Bunnefjordforkastningen og Ekebergforkastningen som er

de mest kjente eksemplene på forkastningsavgrensninger av Oslograbenen. Langs Nesoddforkastningen har vestsiden sunket omtrent 1000 meter i
forhold til østsiden, og i ytre Oslofjord ved Larkollen
og Hankø er Oslofjordforkastningens sprang
ca. 3000 meter! Det vertikale forkastningsspranget
langs Rendalsforkastningen i nord er beregnet til
ca. 1300 meter, og langs Randsfjorden er Akershusgrabenen sunket ned omtrent 1000 meter.
Osloriften fortsetter fra ytre del av Oslofjorden mot
sørvest i et stort sammensatt grabensegment som er

Skuddpunkt

To-veis gangtid (sekunder)

Slike sammenknytningssoner har vi også i Osloriften.
Den delen av Osloriften som er på land i
Norge (Oslograbenen), deles inn i tre hovedgrabensegmenter: Vestfoldgrabenen, Akershusgrabenen og
Rendalsgrabenen. Vestfoldgrabenen og Rendalsgrabenen har den største forkastningen i øst, mens
Akershusgrabenen har den største forkastningen i
vest. Sammenknytningsforkastningen mellom de to
sørlige grabensegmentene, Vestfold- og Akershusgrabenen, er Krokkleiva–Kjaglidalen-forkastningssonen som krysser Krokskogen fra Sandvika til
Sundvollen. Sammenknytningssonen mellom Akershus- og Rendalsgrabenen i nord er to parallelle for-
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kalt Skagerrakgrabenen, og som er dekket av yngre
mesozoiske sedimentære bergarter.
Skagerrakgrabenen
Skagerrakgrabenen er den delen av Osloriften som
ligger sør for Vestfoldgrabenen og som kan følges fra
ytre del av Oslofjorden i nord til riften møter
Sorgenfrei–Tornquistsonen ca. 150 kilometer lenger
sør. Tidlig på 1970-tallet ble Osloriftens fortsettelse
sørover i Skagerrak påvist ved hjelp av gravimetriske
og magnetiske data. På slutten av 1980-tallet bekreftet seismiske data at det virkelig er en grabenstruk-
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Seismisk snitt over Skagerrakgrabenen. Den kraftige inkonformiteten skiller mellom paleozoikum og
mesozoikum. De oransje lagene er
tolket som permiske lavaer som er
hardere enn sedimentene omkring
og derfor stikker opp i inkonformiteten. Lavaene antas å tilsvare rombeporfyrer og basalter slik vi finner
dem i Osloriften på land.
(Illustrasjon: M. Heeremans og
J.I. Faleide)
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tur i Skagerrak. Skagerrakgrabenen består av flere
halvgrabensegmenter avgrenset av hovedforkastninger. Grabenstrukturen ligger under en tynn lagpakke
med mesozoiske sedimentære bergarter.

Kart over Skagerrakgrabenen. Den
har en retning mer mot sørvest og er
mer sammensatt enn Oslograbenen
i nord. Overgangssonen i ytre
Oslofjord er den delen av Osloriften
vi vet aller minst om.
Grønt: premiske grabenstrukturer.
Skravert grønt: antatt del av grabensystemet.
Orange: Sorgenfrei-Törnquistsonen.

??

Geofysiske data og informasjon fra noen få brønnboringer viser viktige sammenhenger mellom
Skagerrakgrabenen og Oslograbenen. Skråstilte lag
tilsvarer de formasjonene som er blottlagt på land,
med sedimentære bergarter fra kambrium, ordovicium og silur. En tynn lagpakke fra karbon, permiske lavaer og lagganger, og aller øverst permiske kontinentale sedimenter med blant annet vulkanoklastiske konglomerater og sandsteiner, synes også å
være tilstede i Skagerrakgrabenen.

??

Gangbergarter av rombeporfyr og diabas, samt forkastninger av seinkarbonsk til tidlig permisk alder i
Bambletraktene i Norge og Bohuslän i Sverige, er
dannet i forbindelse med utviklingen av Skagerrakgrabenen. En permisk diabasgang ved Tvedestrand
inneholder olje, og dette spesielle fenomenet støtter
antagelsen om at sedimentære bergarter med olje og
gass kan finnes i Skagerrak. Tyngdemålinger i
Skagerrak tyder på at tunge gabbroide bergarter
opptrer på et dyp på omtrent 25–30 kilometer nede
i jordskorpa under selve Skagerrakgrabenen.
Osloriftbergarter utenfor Oslograbenen
Det var magmatisk aktivitet også utenfor selve
Oslofeltet, noe som vises av gangbergarter som
gjennomsetter berggrunnen til dels langt utenfor riften. Gangbergartene er av tre hovedtyper: diabas-,
rombeporfyr- og syenittganger. Diabasgangene er
vanligvis små, omkring en meter brede og opp til
noen få hundre meter i lengderetningen. Noen diabasganger er over ti meter brede og flere titalls kilometer lange, slik som den brede diabasgangen ved
Tonsåsen i Valdres. De fleste gangene stryker nordsør, og det finnes tusenvis av dem innenfor og utenfor Oslofeltet, ofte i brede gangsvermer, som for
eksempel i Bærum.

Skagerrakgrabenen

Tegnet geologisk snitt over Skagerrakgrabenen med tolkning av de stratigrafiske hovedenhetene.

–

-

B

Tegnet geologisk snitt over Sorgenfrei–Tornquist-sonen med tolkning av de stratigrafiske hovedenhetene.
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Rombeporfyrgangene er færre og som regel bredere
og lengre enn diabasgangene. Den lengste rombeporfyrgangen tilhører et gangsystem som kan følges
fra Modum til Etnedalen i Valdres. Den er vanligvis
ca. 40 meter bred og hele 80 meter i Modum.
Gangsystemet er nær 120 kilometer langt og stryker
parallelt med den nord-sørlige hovedretningen for
Oslograbenen.

En annen stor rombeporfyrgang går fra Ekeberg i
Oslo til Vestby i Follo. En ca. 40 kilometer lang
gang kan følges fra traktene vest for Tvedestrand og
nesten til Lillesand. Det er også flere tilsvarende
ganger i Bohuslän i Sverige. Disse gangene er gjerne
10–20 meter brede og flere titalls kilometer lange.
Mange store rombeporfyrganger finnes også inne
i selve Oslograbenen. Rombeporfyrgangene er siden
W.C. Brøggers banebrytende arbeider blitt regnet å
representere tilførselsspalter for rombeporfyrlavaene,
men dette er usikkert.

Den brede rombeporfyrgangen på
Ringerike er et godt eksempel på en
mulig tilførselssprekk for de store
spalteutbruddene for rombeporfyrlavaene. Hvilken rombeporfyrlava
som eventuelt kan ha kommet fra
denne gangen, er ikke kjent.
Rombeporfyrgangene er fra 10 til
80 meter brede og kan følges i over
100 kilometers lengde.
(Foto: B.T. Larsen)

Syenittgangene er få, brede og vanligvis korte.
Gangbergartene i og utenfor Oslofeltet er gjerne
oppsprukket, særlig langs ytterkantene, der smeltemassene ble raskt avkjølt. Sprekkesystemene inneholder grunnvann, og mange gangbergarter er derfor viktige grunnvannsforekomster, spesielt der de
kutter gjennom tett skifergrunn.
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Strukturelle elementer i Nordsjøen,
Skagerrak og Sør-Norge. Flere av
disse var aktive med strekking i
seinkarbon og perm tid. Den største av disse strekkingsstrukturene
er Osloriften. Sorgenfrei–Tornquistsonen går på tvers gjennom hele
området.
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varmen hadde svekket litosfæren i området. Bevegelsene langs Sorgenfrei-Tornquist-sonen førte til at
strekkingen i øst-vest-retningen utviklet seg videre
nordover, svekket litosfæren ytterligere og satte i
gang en videre smelteprosess. Først intruderte
smeltebergarter som lagganger i dypet. Noe seinere
brøt basaltlava seg fram på jordoverflaten, og de
første basaltvulkanene ble dannet.

Varmeøkningen under Osloriften
begynte allerede seint i karbontiden. Oppsmeltingen startet på
om lag 3000 kilometers dyp,
øverst i mantelen og nederst
i jordskorpa. I slutten av karbontiden lå smelten under den sørlige
delen av Oslograbenen, og
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En betydelig sidelengsforkastning
De tektoniske spenningene som bygde seg opp i forbindelse med platekollisjonen i sør, resulterte i en
større forskyvning i jordskorpa i områdene nord for
fjellkjeden. Det nordligste systemet av forkastninger
følger Sorgenfrei-Tornquist-sonen, som har retningen
nordvest-sørøst. Sorgenfrei-Tornquist-sonen går
omtrent fra Sleipnerfeltet i Nordsjøen gjennom
Skagerrak, Danmark, Skåne, inn i Polen og videre
mot sørøst inn i restene av det daværende ProtoTethyshavet. Denne viktige strukturgeologiske
sonen er den egentlige geologiske grensen mellom
Fennoskandia og resten av Europa. Jordskorpa på
nordøstsiden av Sorgenfrei-Tornquist-sonen forskjøv
seg mot sørøst i forhold til terrenget i sørvest. Disse
sidelengsforkastningene ligger i dag begravd under
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Det Baltiske Skjold

Det var sannsynligvis to hovedårsaker til dannelsen
av Osloriften. De tektoniske kreftene som ble forplantet nordover av kollisjonen fra den variskiske
fjellkjededannelsen via Sorgenfrei-Tornquist-sonen
har vi nevnt. Den andre hovedårsaken var den
unormalt høye temperaturen under området.
Varmen i dypet var årsaken til at litosfæren under
området allerede var mekanisk svekket. Nede fra
omtrent 3000 km hadde det steget opp en varmesøyle dypt nede fra overgangen mellom jordens
kjerne og mantel (en mantel plume). Denne smeltet
deler av astenosfæren, mantelens litosfære og den
dypere skorpe, og det flammet opp en stor magmatisk provins som Osloriften ble en
del av. Provinsen dekket et areal
på ca 500 000 km2 med et mulig
sentrum i Skagerrak.
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Laurentia

I Oslofeltet finner vi bevart en tynn pakke med
sedimentære bergarter (5–90 meter) fra seinkarbon,
men ingen kullag er påvist. Avsetningene i
Oslofeltet vitner om mer karrige forhold enn lenger
sør. I den sørøstlige delen av Norge må det ha vært
nærmest ørken. I dag finnes tilsvarende forhold i
den sentrale delen av Afrika. I Kongo, omkring
ekvator, er det regnskog som nordover går over i
savanne, Sahelområdet, og ørken i Sahara enda lenger nord. Fra ”det våte klimaet” ved Kongoelva til det
tørre Sahara er det i dag ca. 1200 kilometer. Fra
Tyskland til Oslo var det i seinkarbon, som i dag,
ca. 1000 kilometer, altså den samme bredden på
klima- og vegetasjonsbeltene som nå.

Det Baltiske skjoldet
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Osloriften

nert av kontinentale avsetninger, blant annet med
tykke kullag. Forholdene i dette området er nærmere omtalt seinere i dette kapitlet.
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Da Gondwanaplaten og noen mikrokontinenter
kolliderte med Laurussiaplaten, ”vår plate”, i løpet
av karbontiden, ble den variskiske fjellkjeden den
mest fremtredende geologiske strukturen i Europa.
Vi vet i dag at kollisjonen startet tidligere i vest og
utviklet seg gradvis østover, og Proto-Tethyshavet ble
lukket fra vest mot øst. Fjellkjeden strakte seg fra
Sør-Irland i vest, gjennom Nord-Frankrike, Belgia
og Tyskland til Polen i øst. Et stort forlandsbasseng
ble dannet på nordsiden av den variskiske fjellkjeden. Bassenget var til dels marint til å begynne med,
men gjennom karbon og perm ble bassenget domi-

Varmen i jordskorpa under Oslograbenen
Lengdeaksen av Osloriften er hovedsakelig nord-sør,
og kreftene som utløste strekkingen av jordskorpa,
var altså orientert øst-vest. Den vulkanske virksomheten begynte tidlig i riftens historie, mens de store
forkastningene kom noe seinere. Den vulkanske aktiviteten var større i sør enn i nord, og riften dør ut
videre mot nord. Vi antar også at vulkanismen startet først i sør, men detaljene om dette er lite kjent.
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Det variskiske platesystemet mot
slutten av den variskiske fjellkjededannelsen i Europa rundt overgangen mellom karbon og perm. Vi ser
Sorgenfrei–Tornquist-sonen, de to
store sedimentbassengene nord for
fjellkjeden og Osloriften med
Skagerrakgrabenen og
Oslograbenen i nord. Fire viktige
kompresjonsstrukturer finnes i
området. Den variskiske (grønn) var
samtidig med Osloriften. De to kaledonske kompresjonene (blå) ble
dannet før Osloriften (sein ordovicium, silur og tidlig devon), og den
alpine kompresjonen (fiolett) ble
dannet lenge etter (tidlig paleogen).
(Figur fra J.E. Lie).
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for utviklingen av Osloriften lenger mot nord.
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Sorgenfrei-Tornquist-sonen. Dannelsen av disse strukturene har stor betydning

Litosfæren ble strukket både nord og sør for Sorgenfrei–Tornquist-sonen, og skjærbevegelsene førte til
riftstrukturer og grabener. Slike grabener ligger i dag
begravd under yngre sedimentære lagrekker i Danmark, Nord-Tyskland og i Nordsjøen. Den største
av disse graben- eller riftstrukturene ble den nordligste, Osloriften.
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i slutten av karbon: Den variskiske fjellkjeden og den store forkastningslinjen
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I dagens Mellom-Europa og Danmark ble to store geologiske strukturer dannet

Mørebassenget

Vik
in

Den variskiske fjellkjeden
og varmen nedenfra

yngre sedimentmasser i Nord-Tyskland og Danmark. Kun i Skåne kan vi i dag studere SorgenfreiTornquist-sonen på land. En markert senkning i
jordskorpa langs Sorgenfrei-Tornquist-sonen var en
viktig forbindelsesvei for havvann fra verdenshavet
Proto-Tethys opp til Nord-Europa.

Øst-vest-snitt gjennom Osloriften
som viser tynningen av både litosfæren og jordskorpa. Temperaturen var
også betydelig høyere under riften
og dette resulterte i oppsmelting av
deler av mantelen. (Figur fra E-R.
Neumann).
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Geologisk utvikling av Osloriften
Osloriften ble utviklet i seks stadier over ca. 70 millioner år. Utviklingen omfattet
magmatiske prosesser i dypet, vulkanisme, forkastningsaktivitet, sedimentasjon og
omdannelse av de eldre bergartene i Oslofeltet på grunn av varmepåvirkningen.

Fordelingen av lavaer og sedimenter
fra karbon og perm bevart i
Oslofeltet i dag. De stratigrafiske
søylene er lagt til de forskjellige
områdene, og viser hvor tykkelsen
på sedimentene (gul) og på de tre
hovedtypene med vulkanske bergarter, basalt (fiolett), rombeporfyr
(brun) og trakytt/ryolitt (rød).

De første smeltebergartene i Osloriften ble dannet
for ca. 310 millioner år siden og de siste for 241
millioner år siden. Gjennom disse nesten 70 millioner årene, fra sein karbon, gjennom hele perm og
inn i tidlig trias, var det magmatisk og tektonisk
aktivitet i Oslograbenen. Den geologiske utviklingen av riften deles inn i seks stadier. Alle stadiene er
ikke nødvendigvis helt samtidige eller representert
over hele riften. Bergarter fra de to første stadiene er
for eksempel ikke til stede nord i Oslograbenen.
Inndelingen er best tilpasset området rundt Oslo,
Bærum, Ringerike og sørover, dvs. den geografisk
mest sentrale delen av Oslograbenen.
De fleste aldersbestemmelser av bergartene er gjort
med Rb-Sr-metoden (rubidium-strontium). Nye
aldersbestemmelser med U-Pb-metoden (uran-bly)
har påvist at noen tidligere aldersbestemmelser har
vist for unge aldre. På den andre siden har bestemmelser med Ar-Ar-metoden (argon-argon) også gitt
relativt unge aldre på en del bergarter. Aldersbestemmelser med forskjellige metoder vil i fremtiden
ganske sikkert føre til at dagens tolkninger av aldersforløpet i utviklingen av Osloriften vil bli noe justert.
Forstadiet til riftingen – stadium 1
Fra sein karbon finnes de første geologiske tegnene
på at noe nytt er i ferd med å skje i Oslo-området.
Vulkanisme og store forkastningsbevegelser preget
permtiden. Men før vulkanisme og forkastnings-

OSLORIFTENS UTVIKLINGSSTADIER
Stadium 1. Seinkarbon, 310–296 millioner år siden. Forstadiet til riftingen.
Et grunt sedimentært basseng dannes foran restene av den kaledonske fjellkjeden.
Stadium 2. Overgangen karbon-perm, 300–292 millioner år siden. Det innledende riftstadiet.
Vulkanismen starter og de første basaltene dannes.

Stratigrafisk inndeling av
Askergruppa. Inndelingen i tre
formasjoner tar utgangspunkt i det
sentrale Oslofeltet, særlig Asker,
Bærum, Lier, Hole og Ringerike. Nord
for Nittedal finnes ikke Askergruppa,
og Skaugumsformasjonen på toppen
av Tanumformasjonen er lokal for
Asker og deler av Bærum og Lier.

Stadium 3. Tidligperm, 292–275 millioner år siden. Riftdannelsens klimaks.
Rombeporfyrlavaer, store forkastninger og spaltevulkaner preger området. Selve riften dannes.
De første batolittene (larvikittene) dannes i batolittfase 1.
Stadium 4. Tidlig- til midtperm, 280–265 millioner år siden. Store sentralvulkaner og kalderaer.
Fra basaltiske sentralvulkaner til eksplosiv vulkanisme og kalderadannelse. Tidlig i dette stadiet ble de to store granittene
(drammensgranitten og finnemarkgranitten) dannet i batolittfase 2.
Stadium 5. Midt- til seinperm, 270–250 millioner år siden. De store batolittenes tid.
Granitter og ekeritter, syenitter og nordmarkitter dannes i dypet i batolittfase 3.
Stadium 6. Tidlig- til mellomtrias, 250–241 millioner år siden. Avslutningsfasen, den siste batolittfasen.
De siste små granittene intruderer i dypet, batolittfase 4.
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Konglomeratet i Tanumformasjonen
er typisk for store deler av Oslofeltet
fra Oslo og Ringerike og sørover.
Konglomeratene er avsatt i forgrenete elvesystemer og veksler i kornstørrelse fra grove konglomerater til
sandsteiner. Bildet er fra Gaupeskardveien på Ringerike og viser de
groveste konglomeratene vi finner.
Motivet på bildet er ca. 40 centimeter tvers over og de største bollene
er ca. seks centimeter. De fleste bollene er godt rundet og består hovedsakelig av kvartsboller fra hydrotermalkvarts. Boller av gneis, kvartsitt,
kalkstein og granitt finnes også. Den
tynne hinnen av hematitt som gir
rødfargen til konglomeratet, er
typisk for Ringerike.
(Foto: B.T. Larsen)

rende karbonavsetningene som opptrer i England,
Belgia og Tyskland.

Blokkdiagram som viser det grunne
bassenget hvor Askergruppas sedimenter ble avsatt i seinkarbon tid.
Sedimentene tynner ut mot nord og
nordøst og blir tykkere mot sørvest.
Hovedmengden av sedimentene er
dannet fra elvesystemer som ble
transportert inn fra nord, nordøst og
nordvest. Tidvis steg havet inn i bassenget fra sør og øst.

aktivitet begynte, var det dannet et vidstrakt og
grunt sedimentasjonsbasseng i Oslo-området. Vi
finner rester av dette bassenget fra Skien i sør til
Nittedal i nord. Den sedimentære lagpakken som
er bevart fra dette bassenget, betegnes Askergruppa.
I sørvest er Askergruppa opptil 90 meter tykk.
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De første sedimentære bergartene i Askergruppa
består av opptil 30 meter tykke, røde leirsteiner med
tynne innslag av sandstein og noen kalkholdige lag.
Noen få tilfeller av evaporitter (anhydritt/gips) er
funnet. Denne eldste enheten har fått navnet
Kolsåsformasjonen. Lagene ble avsatt på flomsletter
med innsjøer som tidvis tørket ut, og hvor evaporittene ble utfelt. I de røde slamsteinene opptrer det
tynne kalkrike lag med små kalkknoller (pisolitter)
og fossile forkalkete røtter (rhizolitter), som viser at
de kalkrike horisontene er rester etter fossile jordprofiler (paleosols) og kalkskorper (calcretes). Kalkskorper dannes i varme og tørre områder, noe som
tyder på et varmt og tørt klima under avsetningen
av Kolsåsformasjonen. Det er bare kjent noen få fossiler fra formasjonen. Fossilene er forsteinede, forkislede trestammer som er kjent fra øvre devon til perm.

MOSS
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Mellom Kolsåsformasjonen og den overliggende
Tanumformasjonen er det et sedimentært brudd, en
erosjonsgrense som har skåret seg ned i Kolsåsformasjonen. Over erosjonsgrensen ligger det sandsteins- og konglomeratlag. Tanumformasjonen er
opptil 20 meter tykk i Oslo-området, mens tilsvarende enhet i Skiensområdet er opptil 60 meter.
Tanumformasjonen består av vekslende sandsteiner,
konglomerater, grønne og røde skifre og kalksteiner.

Geologiske hovedtrekk i Stadium 1 – forstadiet til riftingen. Stadiet deles
inn i tre, hvor den yngste delen bare er funnet i Asker. I tillegg til sedimentene trengte smeltede masser inn som lagganger på ca. en kilometer dyp.

Toppen av kalksteinene er noen steder oppløst av
ferskvann (karstifisert) og nedskåret ved elve-erosjon. Den ujevne overflaten er gjenfylt av konglomerater. Et tynt kalksteinslag inneholder marine
mikrofossiler av seinkarbon alder. Denne tynne og
lokale marine kalksteinen kalles Knabberudkalksteinsleddet etter Knabberud gård nordøst for Kolsås.
Det overraskende er at den marine kalksteinen og
dens fossilinnhold har større likhet med lag av tilsvarende alder i Barentshavet og Øst-Europa enn
med kalkavsetninger i den vestlige delen av sentrale
Nord-Europa. Dette betyr at et lavlandsområde i
Fennoskandia til tider kan ha blitt oversvømmet av
havet fra nord og/eller øst.

De sedimentære bergartene i Tanumformasjonen
stammer fra elvesletter bygget opp av grusrike forgreinete elver og grunne innsjøer, eoliske sanddyner,
deltaer, estuarier og marine kalksandstrender, samt
avsetninger fra ustabile utglidninger. Jordprofiler
med kalkskorper ble dannet i perioder med liten
avsetning og erosjon. Vekslingen i avsetningsmiljøene kan forklares ved at relieffet varierte på grunn av
begynnende jordskorpebevegelser, og at vekslende
klima og relative havnivåendringer skapte endringer
av sedimentasjonsforholdene. I nedsunkne områder,
f.eks. ved nedforkastete områder langs hovedforkast-

Askergruppas sedimentære bergarter
i Dronningveien i Hole. Vi ser at de
røde leirsteinene fra Kolsåsformasjonen og de lyse sandsteinene fra
Tanumformasjonen er forkastet i forhold til hverandre og at lagene i
Kolsåsformasjonen er bøyet ned.
Basalten over er ikke forkastet.
(Foto: B.T. Larsen)

Knabberudkalksteinsleddet i Tanumformasjonen. Den kryssjiktete og den
mer horisontalt laminerte kalksandsteinen med marine fossiler representerer sannsynligvis en strandsone
som tidvis oversvømte mer kontinentale avsetninger. (Foto: B.T. Larsen)

I Asker, blant annet ved Semsvik, finnes en tynn
lagrekke med grønne til mørk grå leirsteiner og
sandsteiner avsatt i et elvedelta som bygde seg ut i et
ferskvanns- til brakkvannsmiljø. I leirsteinen er det
funnet rester av planter, muslinger, fisk og trolig
hud av et amfibium eller reptil. Floraen og avsetningsmiljøet i disse lagene er svært lik de kullfø309

Mænaittiske lagganger fra Kistefoss
ved Jevnaker. Mænaitt er sure syenittiske intrusjoner fra første stadium i
utviklingen av Osloriften og er de
eldste intrusjonene i riften.
Intrusjonene ble dannet horisontalt
som lagganger parallelt med lagdelingen i sedimentene. De opptrer
hyppigst i de kambriske eller ordoviciske skiferne i Oslofeltet, særlig i
alunskiferen. Tykkelsen på en enkelt
laggang kan variere fra en centimeter til 15 meter, og de opptrer som
regel flere sammen i et lagdelt nettverk. Tykkelsen på laggangene på
bildet er fra ca. 30 centimeter til 1,2
meter. Også basiske (camptonittiske)
lagganger ble dannet på samme tid.
(Foto: B.T. Larsen)

FOSSILER I ASKERGRUPPAS SEDIMENTER, OG OSLOGRABENENS ALDER
Det har alltid heftet stor usikkerhet til alderen på Askergruppas sedimentære bergarter. Brøgger kjente disse sedimentene godt og antok at de var av devonsk
alder. I 1931 hadde professor Olaf Holtedahl en studentekskursjon til Semsvann i Asker. I de grågrønne leirsteinene rett under den første basalten og omtrent
halvveis opp i lagpakken over foldete kambrosilurbergarter, fant Holtedahl og studentene plantefossiler og ferskvannsmuslinger som viste at alderen var enten
tidlig permisk eller aller seineste karbon. Oslograbenen ble med ett betydelig yngre enn det en tidligere hadde trodd. Noe seinere ble det også funnet plantefossiler mellom basaltlavaene i Holmestrand, og seinere igjen plantefossiler på Kolsås og i Skiensområdet. Fra da av ble de fleste bergarter tilhørende
Oslograbenen ansett å være av permisk alder.
Fossil og rekonstruksjon av halen
på en kvastfinne- eller kjøttfinnefisk funnet i Tanumformasjonen,
Semsvann, Asker. En slektning av
denne arten opptrer i samme lag
som i kullavsetningene av sein
karbon alder i England. Denne
utdødde gruppen av fisker er også
i slekt med de som utviklet seg til
landdyr i devontiden.(Foto og
illustrasjon: U. Borgen).

Mikroskopbilde av fusilinide fra
Tanumformasjonen på Jeløya ved
Moss. Fossilet måler 0,5 mm.

I 1980 ble det funnet marine fossiler både på Kolsås og Jeløya, noe som tilsier at den mest sannsynlige alderen på deler av Askergruppas sedimenter er seinkarbon. Ny vurdering av plantefossilene og muslinger fra Semsvann har også bekreftet en sein karbon alder. Dette tilsvarer omtrent en samtidig avsetning med
de tykke kullagene i Sentral-Europa.

Plantefossiler fra Semsvann, Asker.
Bildet til venstre viser en plante med
stamme på én centimeter, med greiner
og kranser av blader. Planten er beslektet med dagens sneller (sneller, kråkefot). Høyre bilde viser avtrykk fra en
bregnelignende plante, nær naturlig
størrelse. (Figur fra O. Arboe Høeg)

ningene, ble enten grunne innsjøer eller marine
bukter fylt opp med sedimenter. Utenfor elveleiene
og i hevete områder der sedimenttilførselen var mindre, dannet det seg tykke jordprofiler. Tanumformasjonen ble avsatt samtidig med istiden på den sørlige
halvkule i slutten av karbon, en periode da det var
store variasjoner i klima og havnivå.

misk og mineralogisk sammensetning grupperes
i fire provinser: Brunlanes, Skien–Porsgrunn,
Holmestrand–Jeløya og Krokskogen–Kolsås–
Nittedal. Basaltene kan ha kommet fra forskjellige
deler av øvre del av mantelen. De kan representere
forskjellig grad av oppsmeltning av mantelen og kan
ha blitt forurenset av deler av jordskorpa på sin vei
mot overflaten.

Noen få lavabiter og enkelte tynne tufflag finnes
noen steder øverst i Tanumformasjonen. De viser at
vulkanismen så smått hadde begynt sør i Osloriften.
Mesteparten av disse tidlige smeltemassene størknet
derimot på om lag en kilometers dyp som sure og
basiske lagganger (sills). De finnes nesten overalt i
Oslofeltet, særlig i de kambriske og underordoviciske alunskiferne. Mænaitt, en bergart oppkalt etter
vannet Mæna ved Brandbu på Hadeland, er eksempel på en slik laggang. Laggangene er 300–310 millioner år gamle og er de hittil eldste kjente størkningsbergartene i Osloriften, fra samme tidsrom
som Askergruppa ble avsatt.

Blokkdiagram som illustrerer hovedtrekkene i Stadium 2 – det innledende riftstadiet. Basaltisk vulkanisme
er aktiv i Vestfold i sør og helt opp til
Oslo. Nord for Nittedal og Ringerike
fantes ingen basaltvulkaner på dette
tidlige stadiet. Forkastningene var
aktive, men foreløpig små. Oslofjordforkastningen var sannsynligvis den
største forkastningen.
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I 80-åra startet et større program med radiometriske dateringer av bergartene i Oslofeltet. De fleste store bergartskroppene og de viktigste lavaene og strukturene ble datert, hovedsakelig med Rb-Sr-metoden. Dateringene bekreftet at Oslograbenen er en hovedsakelig permisk struktur, men at dens alder strakk seg
over så mye som 70 millioner år, fra ca. 310 millioner år siden i øverste karbon til så vidt inn i trias for 241 millioner år siden. Disse dateringene dannet basis
for den geologiske modellen og tidsutviklingen vi i dag deler Osloriften inn i. Men selv om vi har en brukbar modell for riften, er det fremdeles mange viktige
og sentrale spørsmål som er ubesvart, også med hensyn til utvikling i tid. Flere og mer presise dateringer må gjøres.
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Det innledende riftstadiet – stadium 2
Stadium 2 i utviklingen av Osloriften er i de fleste
områder karakterisert ved de første basaltlavaene.
Basaltutbruddene startet noe tidligere i sør enn i
nord. Fra Hadeland og nordover mangler disse
eldste basaltene. Basaltlavaene kan på grunnlag av
variasjoner i tykkelse, antall lavastrømmer og kje311

Geologiske hovedtrekk i Stadium 2 –
det innledende riftstadiet.
Fordelingen av de fire basaltprovinsene fremgår tydelig. Aldersfordelingen og mektigheten vises langs
sør-nord-profilet. Basaltene er i
hovedsak eldst i sør og yngst i nord.
Både antall basaltstrømmer og mektighet avtar mot nord. Profilet er et
nord-sør-snitt gjennom basalten

Brunlanesbasaltene er de sørligste og sannsynligvis de
eldste basaltene i hele Oslofeltet. Lagpakka er omkring 800 meter tykk og består av mange tynne
basaltstrømmer. Hver lavastrøm er fra mindre enn én
til fem meter tykk. Brunlanesbasaltene er de mest
silika-undermettete basaltlavaene i Oslofeltet. Slike
basaltlavaer har fått spesialbetegnelser som nefelinitter
og melilititter. Nefelinittlavaer inneholder mineralet
nefelin og melilitittlavaer innholder mineralet melilitt.
I Skien finner vi i dag en ca. 1250 meter tykk enhet
som består av flere hundre basaltlavastrømmer oppå
hverandre. Skiensbasaltene danner en egen sørvestlig, tidlig basaltprovins. De ligger nå skråttstilt og
faller ganske bratt mot øst. Mange av basaltene i
Skiensområdet, særlig de tidligste, er også ganske
undermettet på silika. Vi kaller dem basanitter. Et
lite område med tidlige basalter ved Skrim tilhører
denne provinsen.
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1250m
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Brunlanes

30m
Skien

Horten

Jeløya

Lier

30 - 10m
Asker

Kolsås

Stubdal

Nittedal

Pahoehoelava fra Hortensområdet. Både aa-lavaer og pahoehoe-lavaer finnes blant ”B1”-basaltene i Vestfold.
Pahoehoe og aa er betegnelser opprinnelig brukt på Hawaii, og oversettes med replava og blokklava.
(Foto: B.T. Larsen)
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Videre nordover finner vi en noe større basaltprovins, Holmestrand–Jeløya-basaltene, som strekker
seg helt til Drammen. Disse basaltene består av et
stort antall strømmer av alkali-olivinbasalter, til
sammen ca. 150 meter tykke ved Holmestrand, noe
tykkere ved Horten og så mye som 1200 meter på
Jeløya ved Moss. Et spesielt trekk ved basaltene på
Jeløya er at de kan inneholde gedigent (metallisk)
kopper som mineral. Alkali-olivinbasalter er svakt
undermettet på silika og innholder olivin og klinopyoksen sammen med plagioklas.
Flomsletter, innsjøer og én basaltlava. I den fjerde
basaltprovinsen (Krokskogen–Kolsås–Nittedal) innledes stadium 2 på en annen måte enn i de andre
provinsene. I Asker opptrer vulkanoklastiske sedimentære bergarter i Skaugumformasjonen, som for
øvrig består av sandsteiner, konglomerater/breksjer
og røde skifre med kalkskorper. Sandkornene og
steinene i breksjene og konglomeratene består i
hovedsak av materiale fra eroderte basaltlavaer fra
Holmestrand–Jeløya-provinsen i sør. Disse vulkanoklastiske sedimentene er derfor avsatt etter eller
samtidig med basaltene. Lenger vest, mot Sylling i
Lier, blir denne sedimentenheten delt i to, avbrutt
av en tynn basaltlava. Innholdet av boller og biter av
alkaliolivinbasalt og strømretningsindikatorene i
Skaugumformasjonens vulkanoklastiske sedimenter
viser at de er dannet ved erosjon av Holmestrand/
Jeløyabasaltene i sør og videre transportert og avsatt
mot nord og nordøst.

Grensen mellom to lavastrømmer av alkaliolivinbasalt på Gullholmen ved Jeløya. Den nederste basaltstrømmen viser pahoehoestrukturer i toppen. Mellom lavaene
ligger ofte tynne (opptil en meter) lag av røde sandsteiner. Disse tynne oksiderte og godt sorterte sandsteinene er oftest rester av vindblåste sanddyner som feiet over
lavatoppene i det tørre klimaet. Sandsteinen på bildet er i tillegg omarbeidet og avsatt i strømmende vann. (Foto: A. Groth)
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Erodert grense mellom Askergruppas
konglomerater (Tanumformasjonen)
og den overliggende første basalten
(”B1”) på Krokskogen, Kolsåsbasalten. Basalten er yngre enn og forskjellig i mineralogi og kjemi fra
basaltene mot sør i Vestfold. Fra
Gaupeskardveien på Ringerike.
(Foto: B.T. Larsen)
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Blokkdiagram for Stadium 3 – riftdannelsens klimaks, eller Osloriftens hovedstadium.
Rombeporfyrvulkanisme fra store nord-sørgående spalter dominerte området. Etter hvert ble de store forkastningene og selve riftdalen dannet. Vulkanismen var størst i sør i Vestfold og avtok nordover. Helt nord til Brumunddal,
i sørligste del av Rendalsgrabenen finner vi spor etter rombeporfyrvulkanismen.

Muslinger og noen av de samme plantefossilene som
i Tanumformasjonen finnes også i Skaugumformasjonen. Det grovkornige materialet ble avsatt fra
elver som rant fra sør mot nord og bygde ut brede
flomsletter i grunne innsjøer, ofte i form av grusvifter langs fronten av lavastrømmene. Vulkanske askelag, bentonitter, ble avsatt under gassrike utbrudd.
Kalktuff ble enkelte steder utfelt der varmt kalkmettet grunnvann strømmet ut i dagen og er i dag
bevart som porøs kalkstein, travertin.
Askergruppas sedimentære bergarter er på Krokskogen, Kolsås og i Nittedal dekket av én eneste
lavastrøm av basalt. Lavaen er 10 til 30 meter tykk
og uten strøkorn av feltspat eller pyroksen. Basalten
er yngre enn basaltene lenger sør, fordi Skaugumformasjonen som ligger under, inneholder fragmenter av basaltene i sør. Den har en mineralogi som
gjør den til den eneste av sitt slag i hele Osloriften,
og den må komme fra en annen kilde i mantelen
enn de andre basaltene. Det kan også være innblandet materiale fra jordskorpa. Denne yngre basalten
er overmettet på silika, og vi kaller denne basalten
for tholeiitt. Basalten rant ut av vulkaner i overgangssonen mellom Vestfoldgrabenen og
Akershusgrabenen. Plasseringen kan ha hatt betyd314

ning for den spesielle sammensetningen, noe som
antydes ved at store diabasganger med tilsvarende
sammensetning forekommer langs samme sone.
Riftdannelsens klimaks – stadium 3
Stadium 3 er klimaksstadiet i utviklingen av Osloriften og er kjennetegnet av storstilt vulkanisme og
intens oppsprekning og forkastningsaktivitet.
Rombeporfyrlava strømmet utover svære områder,
samtidig som noen av basaltvulkanene fortsatt var
aktive. Mengden av lava som strømmet ut på jordoverflaten, var opptil 10 ganger større enn i det
foregående stadiet. Den første strømmen av rombeporfyrlava, RP1, er over 100 meter tykk på
Krokskogen vest for Oslo, og enda tykkere på
Jeløya. RP1-lavaen kan ha dekket et område på over
10 000 km2. Dette tilsvarer et volum på omtrent
1000 km3. Til sammenligning dekket en av de største basaltiske lavastrømmene i det tertiære Columbia
River-basaltplatået i det vestlige USA 40 000 km2,
men med et volum på 1400 km3. Klimaksstadiet
med rombeporfyrvulkanismen varte fra ca. 292 til
275 millioner år siden.
Rombeporfyrlavaene strømmet trolig ut av lange
spaltevulkaner. Spaltene fulgte hovedsprekkeretning-

Geologiske hovedtrekk i Stadium 3 – riftdannelsens klimaks.
Rombeporfyrlavaene ble avsatt godt utenfor den egentlige riften. Det gikk
lang tid mellom hvert utbrudd, og erosjonen var aktiv. Alluviale vifter ble
avsatt seint i stadiet både langs Oslofjordforkastningen og inne på
Krokskogen lavaplatå. Basaltvulkanismen var også aktiv, men var underordnet produksjonen av rombeporfyrer. Larvikittbatolittene ble dannet
i dypet. (Modifisert fra Ramberg og Larsen)

ene i Osloriften og gikk ned til svære magmakamre
på grensen mellom jordskorpe og mantel. Rombeporfyr har en annen sammensetning enn basalt, og
inneholder blant annet mer silisium, natrium og
kalium, men mindre jern og magnesium. Dette viser
at nye magmatyper var i ferd med å utvikle seg
under Osloriften.
To tredeler av Oslograbenen var trolig dekket av
rombeporfyrlavaer, og flere lavastrømmer fløt et
godt stykke utenfor selve riftstrukturen. De første
rombeporfyrlavaene har ganske lik tykkelse over
store områder, noe som må bety at terrenget var
ganske flatt ved begynnelsen av stadium 3. Bare
langs Oslofjordforkastningen og andre hovedforkastninger var det betydelige høydeforskjeller i terrenget.
Rombeporfyrlavaer er bevart i to store og noen mindre områder. I Vestfold lavaplatå, som omfatter store

Putelignende strukturer i
bunnen av den første rombeporfyrlavastrømmen
(RP1) på Krokskogen.
Putestrukturene er sannsynligvis oppstått ved at
lavaen har flytt ut over en
våt overflate. Fenomenet
finnes nesten bare vest på
Krokskogen, i bunnen av
RP1. Tynne lag av sandstein finnes i lagene
mellom ”putene”.
(Foto: B.T. Larsen)
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Rombeporfyr er en av Oslofeltets mest typiske og karakteristiske bergarter. Den har store krystaller av feltspat i en
rødbrun til grå grunnmasse. Rombeporfyr var en lavabergart som strømmet utover fra store spalter i jordskorpa.
Derfor finner vi i dag rombeporfyr i Oslofeltet både som
lavaer og som store ganger. Tykkelsen på hver av
rombeporfyrlavastømmene i Oslofeltet varierer fra 4 til
130 meter. Mellom lavastrømmene finner vi ofte tynne lag
av rød sandstein eller konglomerat. Det største RP-gangsystemet er over 130 kilometer langt, og gangen er opptil
80 meter bred.
Den første rombeporfyrlavaen i Oslofeltet (RP1) ser lik ut
over hele Oslofeltet fra Nittedal til Tønsbarg, fra Ringerike
til Jeløya. Om dette var en og samme lavastrøm eller
strømenhet dekket den nær 10 000 km2, og er over 100
meter tykk. Dette vil gi et lavavolum på omtrent 1000
km3. I alt finnes det over 20 forskjellige RP-lavaer på
Krokskogen, og over 50 lavastrømmer i Vestfold. Mens i
Brumunddal i nord finner vi bare fire rombeporfyr-lavastrømmer. Produksjonen av rombeporfyrlavaer var altså
størst sør i Osloriften.
Vulkanologisk er rombeporfyrlavaene i Osloriften en gåte.
Hvordan kan lavaer med slik sammensetning (høyt innhold
av SiO2) og med et slikt stort innhold av fenokrystaller flyte
utover så store områder, uten klare tegn til pyroklastiske
tefra-produkter? Alle feltobservasjoner tyder på at rombeporfyrene kom på plass som vanlige rolige, ikke-eksplosive
lavaet, omtrent som basalter. Viskositeten må ha vært
lavere enn vi normalt ville anta. Dette igjen kan skyldes
høy temperatur (1000–1100 °C) og høyt innhold av gasser, vann og halogener (F, Cl og Br). Mineralogisk finnes
ingen tegn på spesielt høyt innhold av vann i smelten.
Men nye analyser av Cl og F viser ikke høye innhold av
klor (Cl), men svært høye innhold av fluor (F). Innholdet av
F i rombeporfyrlava i Osloriften varierer mellom 0,25 og
0,5 %. Fluor løses lett i noen typer magmatiske smelter og
kan bidra effektivt til å senke viskositeten i smelten.
Dermed kan vi være litt nærmere en forklaring på den lave
viskositeten og den vulkanologiske oppredenen til rombepofryrlavaene, noe som har vært en gåte i snart 100 år.
Rombeporfyr er en sjelden bergart. Ekte rombeporfyr finnes bare tre steder i verden. I tillegg til i Osloriften finnes
den i den Øst-Afikanske riften, og i Antarktis (også en kontinental riftstruktur).

Produksjon av rombeporfyr i Vestfold og på Krokskogen
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VESTFOLD LAVAPLATÅ
50 lavastrømmer på 10 mill. år
En lavastrøm hvert 200 000 år
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Krokskogen lavaplatå omfatter deler av Lier, Asker,
Bærum, Hole og Ringerike. 22 strømmer utgjør til
sammen en lavalagpakke på omtrent 800 meters
tykkelse. Flere av de første rombeporfyrstrømmene,
blant annet RP1 og RP2, finnes i både Vestfold- og
Krokskogplatået. Rombeporfyrstrømmene høyere
opp i lagrekken er mer lokale, både i Vestfold og på
Krokskogen.

Kumulativ lavatykkelse i meter

ROMBEPORFYR, DEN SJELDNE LAVAEN OG EN VULKANOLOGISK GÅTE

deler av nordre og indre Vestfold, er det over 50 forskjellige strømmer av rombeporfyrlava. De er til
sammen over to kilometer tykke. Enkelte lavastrømmer er over 100 meter tykke, mens andre bare har
tykkelse på noen få meter.
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KROKSKOGEN LAVAPLATÅ
Ca. 25 lavastrømmer på 14 mill. år
En lavastrøm hver 660 000 år

Tykkelse plottet mot alder av forskjellige rombeporfyrlavaer fra lavaplatåene i Vestfold og på
Krokskogen. Alderen på den første
rombeporfyrlavaen (RP1) fra begge
områder viser felles startpunkt for
ca. 292 millioner år siden. Det kan
være starten på utbrudd av rombeporfyr. I Vestfold var utbruddsraten
omtrent tre ganger større enn på
Krokskogen. Den ene dateringen i
Brumunddal helt i nord viser et
seinere utbrudd, omtrent 10 millioner år etter utbruddet av PR1 i sør.
Utbruddsraten i nord var svært lav,
kun fire rombeporfyrlavaer finnes i
Brumunddal.
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De nordligste rombeporfyrlavaene opptrer i Brumunddal ved Mjøsa. Lavaene ligger delvis over et tynt
lag av sedimentære bergarter, men uten underliggende basalter. Her finnes bare fire lavastrømmer, og
alle synes å være av lokal opprinnelse. Rombeporfyrlavaer finnes også i mindre områder i Hurdal
(Skrukkelia), Gran, Nittedal, Drammen, Eiker,
Modum, Jeløya, Skrim, Brunlanes og ved Skien.
De mer enn 50 rombeporfyrstrømmene i Vestfold
kom på plass i løpet av om lag 10 millioner år, med
andre ord én lavastrøm ca. hvert 200 000 år.
I Krokskogen lavaplatå ble de 22 lavastrømmene
dannet på omtrent 14 millioner år, altså én lavastrøm i gjennomsnitt hvert 600 000 år. I Brumunddal var utbruddene av rombeporfyrlava, i volum og
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BRUMUNDDAL
Kun 4 lavastrømmer,
og de er blant de yngste
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Millioner år siden

antall lavastrømmer, kanskje bare 10 prosent av lavautstrømmingen på Krokskogen, til sammen en klar
indikasjon på avtagende vulkansk aktivitet mot nord.
Selv om rombeporfyrlavaene dominerer i tykkelse,
volum og antall i dette stadiet av riftutviklingen,
Røde sandsteinslag mellom rombeporfyrlavaer. De fleste sandsteinene
er vindavsatt, blåst inn over de tørre
lavaoverflatene og fanget av den
uregelmessige toppen av lavastrømmen. Noen sedimenter er også vannavsatt eller omarbeidet av periodiske
elvesystemer. Konglomerater finnes
også. Eksemplet er fra sørsida av
Bastøy i Oslofjorden.
(Foto: B.T. Larsen)

Rombeporfyrlava fra Krokskogen.
Avbildet er seks eksempler fra det klassiske området på Krokskogen
hvor W.C. Brøgger og J. Schetelig først kartla disse spesielle lavabergartene og deres stratigrafi.
De ligger i rett rekkefølge nedenfra og oppover med den eldste nederst.
Den nederste kalles RP1, Kolsås-typen. De fire nederste bildene er RP1,
RP2b, RP6 og RP7, alle fra selve Krokskogplatået. De to øverste,
RP 14 a og RP 14 b fra Øyangenkalderaen er yngre.
Hvert av eksemplene måler 10 x 20 cm.
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TIL HØYRE: Den røde og gule vindavsatte Brumunddalssandsteinen
består av godt sortert, grov til
middelkornet sand. Ofte viser sandsteinen fine skråsjikt fra vindavsatte
dyner. Brumunddalssandsteinen har
opptil 20 prosent porøsitet og er et
viktig grunnvannsreservoar for tettstedet Brumunddal. (Foto: B.T. Larsen)

Bjørgeberget i Brumunddal er den
nordligste forekomsten av permiske
lavaer og sedimenter som vi finner
rester av i Osloriften. Forkastningen
følger dalen langs elva Brumunda.
Brattskrenten i vest (til venstre) er
lava- og sedimentskrenten. Bildet er
tatt fra Neshalvøya og mot nord.
(Foto: B.T. Larsen)

finnes det også andre lavatyper, særlig basalter, innimellom rombeporfyrlavaene. Dette er tilfelle både
i Vestfold og på Krokskogen. I Vestfold finnes også
trakyttiske lavaer og ignimbritter mellom rombeporfyrene øverst i lavastratigrafien, noe som tyder på at
”sur” eksplosiv vulkanisme var i gang samtidig med
de seinere rombeporfyrlavaene.

dannet av kalkalger i ferskvann samt spor av saltmineraler finnes også i Brumunddalssandsteinen.
De sedimentære bergartene viser til sammen at
Brumunddalsområdet var en del av en større ørken i
den nordlige delen av Osloriften, en ørken som kanskje omfattet store deler av Sør-Norge og NordEuropa.

Mellom enkelte lavastrømmer er det i flere områder
tynne, røde sandsteinslag avsatt som vindblåste
sanddyner. Andre sandsteiner og konglomerater er
dannet som grus og sand i elveleier eller som grusog sandvifter. Slike sedimentære bergarter opptrer
mellom rombeporfyrlavaene på Krokskogen, i
Brumunddal, på Jeløya og i Vestfold.

Brumunddalssandsteinen vakte interesse hos den
internasjonale oljeindustrien tidlig på 1960-tallet.
Grunnen til dette var den høye porøsiteten og likhet
med den sandsteinen som er reservoar for det svære

Forkastningen ved Nærsnes kapell i
Røyken har retning nord-sør og er en
normalforkastning hvor blokken i øst
sank ned i forhold til blokken i vest.
Forkastningsplanet er godt utviklet
og faller ca. 50o mot øst. Forkastningen er antitetisk til den store,
vest-hellende Nesoddforkastningen
som ligger i øst.

Rester av sandørken i Brumunddal. De fire lavastrømmene av rombeporfyrlavaene i Brumunddal er
dekket av den omtrent 800 meter tykke Brumunddalssandsteinen. Den røde og gule sandsteinen
består av godt sorterte og avrundete sandkorn og
opptrer sammen med tynne røde leirsteiner og
kalksteiner. Sanden ble avsatt som vindblåste
sanddyner, som tidvis ble omarbeidet og avsatt på
nytt av elver som flommet opp under skybrudd
(wadi). Fossile jordprofiler, kalktuff, kalksteiner
gassfeltet Groningen i Nederland, som ble oppdaget
i 1959. Undersøkelsene av Brumunddalssandsteinen
kan derfor sies å ha vært et lite bidrag til innledningen av olje- og gasseventyret på norsk sokkel.
Dette er symbolisert ved en stor blokk av
Brumunddalssandsteinen utenfor inngangen til
Oljemuseet i Stavanger.
Forkastninger, erosjon og riftdal. I den midtre og
sørlige delen av Osloriften var noen av de største
forkastningene aktive allerede tidlig i stadium 3.
Hovedutviklingen i dannelsen av horster og grabener kom først seinere i klimaksstadiet.
Oslofjordforkastningen langs Østfoldkysten sørover
fra Jeløya er et av de mest fremtredende trekkene i
Osloriften. Langsmed forkastningen, over en strekning på 40 kilometer fra Moss i nord til Hvaler i
sør, ligger en rekke øyer som består av rombeporfyrkonglomerat, nemlig Revlingen, Kollern, Eløy,
Sletterøyene, Rauer, Missingen, Struten og Søstrene.
Konglomeratet ble dannet da enorme mengder med
blokker, opptil seks meter i diameter, stein og grus
ble dumpet av flomstore elver på vestsiden av for-
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kastningsskrenten. Materialet i konglomeratet
domineres av rombeporfyrlava, foruten ulike typer
basalter, samt blokker og steinbiter av Askergruppas
sedimentære bergarter. Bruddstykker av seinsilurisk
sandstein er sjeldne, mens grunnfjellsbergarter
mangler helt. Bergartsbruddstykkene i konglomeratet skriver seg fra en lagrekke som lå over grunnfjellet i Østfold, men elvene gravde seg aldri helt ned til
selve grunnfjellsunderlaget. Rombeporfyrkonglomeratet på øyene i Oslofjorden er et storslått uttrykk
for de kraftfulle geologiske prosessene som skjedde
langs hovedforkastningene i Osloriften i permtiden.
Rombeporfyrkonglomerater finnes også på Krokskogen. Ved Gyrihaugen fyller et slikt konglomerat
opp et 400 meter dypt gjel som de permiske elvene
skar ned i rombeporfyrplatået. Konglomeratet har
bruddstykker av alle rombeporfyrlavaene fra RP1 til
RP9 på Krokskogen. Konglomeratet er dekket av to
basaltlavaer, som igjen er etterfulgt av rombeporfyrlava RP11. Lagrekken på Krokskogen viser at kraftig
erosjon skjedde samtidig med vulkanismen, det
samme som vi ser i aktive vulkanstrøk på jorda
i dag.
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Et særlig viktig resultat av forkastningsaktiviteten
under klimaksstadiet var dannelsen av en topografisk senkning, en riftdal, tilsvarende den store østafrikanske riftdalen slik vi kan observere den i dag.
Osloriften besto av alle grabensegmentene i riftstrukturen og var avgrenset av høye forkastningsskrenter langs kantene, mens bunnen av riftdalen
var preget av lavastrømmer og små sjøer som ofte
tørket inn.
Larvikitter – den første batolittfasen. De første
store dypbergartskroppene kom på plass seint i stadium 3. Det var larvikittene som størknet i dypet fra
enorme magmamasser av monzonittisk sammensetning, mens rombeporfyrlava rant ut på overflaten,
trolig fra den samme magmakilden. Larvikitter
finner vi i dag både i det sørlige Vestfold, på Skrim,
i Nordmarka og i Hurdal. Larvikitt fra Vestfold er
Norges mest kjente bruksbergart og er av de mest
populære fasadesteiner og utsmykningssteiner i verden. De består av en lys blålig variant (Tvedalentypen), og en mørk type (Klåstad-typen).

Grove rombeporfyrkonglomerater fra
alluviale vifteavsetninger langs
Oslofjordforkastningen. Disse spesielle sedimentene opptrer bare på en
del mindre øyer i Østfold. Blokkene
kan bli opp til seks meter i diameter
og domineres av forskjellige typer
rombeporfyrlava. Også mer finkornete lag (sandsteiner) finnes.
Konglomeratene er stort sett ganske
usorterte, men en svak lagning sees
nesten alltid. Blokkene kan være
både rundete og svært kantete.
Bildet fra Mellom-Sletter ved
Larkollen. (Foto: B.T. Larsen)
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Store sentralvulkaner og kalderaer – stadium 4
Ved overgangen til det fjerde stadiet i utviklingen av
Osloriften skjedde det igjen store forandringer.
Riftdalen var nå dannet med vulkaner i et tørt
klima. I Oslograbenen gikk sannsynligvis produksjonen av lavaer etter hvert ned, og nye vulkaner fikk
en annen karakter enn de tidligere. Vulkanene ble
mer lik de store, kjegleformete vulkanene vi kjenner
fra dagens aktive vulkanprovinser. Kjegleformen ble
bygd opp gjennom stadig gjentatte utbrudd og
utstrømning av basaltiske lavaer fra et sentralt krater
gjennom noen få millioner år. I motsetning til de
tidligere monogenetiske spaltevulkanene, der det
strømmet ut rombeporfyrlava fra lange spalter,
utviklet de nye basaltvulkanene seg omkring et sentralt krater. Slike vulkaner har typisk hyppige, små
utbrudd fra nesten samme kraterpunkt, og kalles
polygenetiske sentralvulkaner.

Liggblokk med heving
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Blokkdiagram
fra Oslofjordforkastningen. En rekke med alluviale
vifter ble avsatt langs hele forkastningen i ytre Oslofjord. Materialet var
erodert fra Østfoldblokka, som den gangen må
ha vært dekket med lavaer og eldre sedimenter.
Materialet ble ført ut med elvesystemer langs tverrforkastninger og avsatt i tykke vifter på nedsiden av forkastningen.
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Blokkdiagram for Stadium 4 – sentralvulkanenes og kalderadannelsens periode. Basaltisk vulkanisme var dominerende i sentralvulkanene, men rombeporfyrvulkanismen var fremdeles aktiv. Etter hvert ”modnet” de forskjellige
sentralvulkanene over hele Oslograbenen. De eksploderte som ”supervulkaner”, og store kalderainnsynkninger ble
dannet. Vi finner større eller mindre rester av disse vulkanene i dag fra Ramnes i Vestfold i sør til Hurdal i nord.

Geologiske hovedtrekk i Stadium 4 –
sentralvulkanenes og kalderadannelsens periode. De store sentralvulkanene var delvis konsentrert langs
en nord-sørakse i Vestfoldgrabenen
og delvis i en tett ansamling
omkring overgangen mellom
Vestfoldgrabenen og Akershusgrabenen. Øy: Øyangenkalderaen,
Op: Oppkuvenkalderaen,
Bæ: Bærumkalderaen, Gl: Glitrevannkalderaen, Dr: Drammenskalderaen, Sa: Sandekalderaen,
Hi: Hillestadkalderaen og
Ra: Ramneskalderaen. (Modifisert fra
Ramberg og Larsen)

I Vestfoldgrabenen lå sentralvulkanene på rekke og
rad langs den sentrale aksen for riftforsenkningen.
Den sørligste av vulkanene lå i Ramnes. Selve sentralvulkanen var trolig ca. 35 kilometer i diameter
før den kollapset i en kaldera. Videre nordover lå
Hillestadvulkanen, Sandevulkanen, Drammensvulkanen og Glitrevannsvulkanen med diametre fra
omtrent 15 kilometer og oppover. Vulkanene kan ha
reist seg 1000 meter eller mer over omgivelsene.
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Bærumsvulkanen og Nittedalsvulkanen var to store
sentralvulkaner i sørlige del av Akershusgrabenen.
En annen vulkan lå ved Kampen, tett inn mot
Bærumsvulkanen. Nordover på Krokskogen lå en
tett ansamling av flere store sentralvulkaner. En lå
ved Oppkuven, en ved Heggelia og en ved Svarten,
og nordligst lå en ved Øyangen–Ringkollen. Enda
videre mot nordøst har det trolig vært sentralvulkaner ved Stryken og Fjellsjøen i Nordmarka, inne på
åsen øst for Gran og Lunner, i Skrukkelia i Hurdal
og i sentrale deler av Hurdal. Flere av disse er usikre
da de ble slukt nesten helt opp av store magmakropper som trengte seg opp i et seinere stadium.
Vulkanene eksploderer og kalderaer synker inn. De
store sentralvulkanene bygde seg opp over et magmakammer av basalt på 4–10 kilometers dyp. Etter
hvert som tilgangen på ny basaltsmelte til magmakammeret fra enda større dyp avtok, begynte tunge
mineraler som olivin, pyroksen og andre mineraler å
synke ned gjennom smeltemassen i magmakammeret.
Restsmelten ble lettere og mer rik på silisium (Si),
aluminium (Al) og alkalier (Na og K), særlig nær
toppen av magmakammeret. Denne prosessen kalles
fraksjonert krystallisasjon og er beskrevet i kapittel
2. De sure smeltene mot toppen av magmakammeret hadde mye gass og vanndamp løst opp i smelten.
Når de gassrike smeltene steg oppover, ble gass frigjort og trykket i kammeret økte. Magmakammeret

Ignimbritt med store fragmenter (bergartsbruddstykker) fra Oppkuven på Krokskogen.
Bergartsbruddstykkene er revet løs fra sidebergartene under eksplosjonen. En tydelig lagning
eller stripning i bergarten representerer flatklemte pimpsteinsfragmenter (mørkegrå) som ble
dannet under det eksplosive utbruddet i ”Oppkuvenvulkanen”. Eksplosjonene skjedde da
Oppkuvenkalderaen ble dannet. Ignimbrittene med såpass store fragmenter antyder at vi er
ganske nær selve utbruddsstedet. Blyanten vi ser er ca. åtte centimeter. (Foto: B.T. Larsen)
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ble ustabilt, og taket av kammeret begynte å falle
sammen langs sprekker og forkastninger. Dette frigjorde enda mer gass, og når forkastningene trengte
gjennom taket av magmakammeret, slapp gassene
ut, gjerne som voldsomme vulkanske eksplosjoner.
Trykket falt drastisk i kammeret under vulkanen og
startet en prosess der taket av magmakammeret raste
sammen. En stor ringforkastning ble dannet rundt
vulkanen, og til slutt styrtet hele vulkanen inn langs
ringforkastningen, inn i sitt eget magmakammer.
Resultatet ble dannelsen av en stor gryte- eller kjeleformet senkning, en kaldera. En slik prosess kalles
kalderadannelse og er en naturlig utvikling for store
polygenetiske sentralvulkaner. Vulkanen Askja (eske)
på Nord-Island og Teide på Tenerife i Kanariøyene
er kjente kalderavulkaner.
Alle de store sentralvulkanene i Osloriften endte
som kalderaer. Selve gryteformen er borte, og erosjonen har gått langt ned i den sirkulære, innsunkne
vulkanen. Det er i disse ringformete kalderastrukturene vi i dag finner restene etter de store sentralvulkanene i Oslograbenen, for eksempel Ramneskalderaen, Glitrevannskalderaen, Bærumskalderaen,
Nittedalskalderaen og Øyangkalderaen.
Rett etter kalderakollapsen tøt rester av magmaet
opp langs ringforkastningene og dannet ringganger,
mens ny magmatilførsel kunne gi opphav til intrusjoner sentralt i kalderaene.

Andre produkter fra de kraftige, siste utbruddene fra supervulkanene ble kastet gjennom luften og avsatt som tuffer. Lagningen og sorteringen er tydelig, noe som betyr at vi er langt fra
utbruddsstedet. Denne lokaliteten er fra sørenden av Øyangenkalderaen nord for Damtjern på
Krokskogen, men selve tuffen kom sannsynligvis fra en annen kaldera lenger sør. Hammeren er
43 centimeter lang, dvs. 1/8 naturlig størrelse. (Foto: B.T. Larsen)

De best bevarte kalderaene er Glitrevannskalderaen
nord for Drammen og Bærumskalderaen i Bærumsmarka. Her finnes basalter fra sentralvulkanen,
ignimbritter og breksjer fra kalderadannelsen og
ringganger og sentralintrusjoner fra tiden etter kollapsen.
På Krokskogen i Ringerike er fire kalderaer vevet
sammen i en kalderagruppe. De er fra sør mot nord:
Oppkuven-, Heggeli-, Svarten- og Øyangkalderaen.
Øyangkalderaen er den yngste. I Øyangkalderaen
opptrer en sentral syenittintrusjon og en bred syenittisk ringgang som ble dannet etter at kalderaen
styrtet sammen. Ringgangen og sentralplutonen er
aldersbestemt til 268 millioner år med en usikkerhet
på bare tre millioner år. Dette tidspunktet markerer
slutten på stadium 4.
Gabbroplugger, små vulkaner. Små intrusjoner eller
plugger av gabbro ble også dannet i stadium 4. De
finnes ofte som tvillingplugger. Pluggene kan være fra
100–200 meter til omkring to kilometer i diameter.
Gabbroplugger finnes fra Skrim i sørvest til Hurdal
i nord. I den vestlige delen av Osloriften finnes små
gabbroplugger på Ringerike, vest for Øyangkalderaen
og i Modum, vest for Glitrevannskalderaen.

Skjematisk fremstilling av
utviklingen fra en sentralvulkan
til en kaldera.
– Sentralvulkanen har bygget
seg opp til en
basaltisk sentralvulkan.

– Etter hvert minsker tilgangen
av basaltsmelte fra dypet, og
magmaet skiller seg.

– Lettere gassrike smelter
samles på toppen av magmaet, gassene bryter
igjennom og
eksploderer.

– Resultatet blir en stor dyp
gryte eller kaldera.

En samling på fire gabbroplugger opptrer midt i
Oslofjordområdet, en liten plugg på Bevøya nord
for Jeløya, én dobbeltgabbro ved Vestby, én dobbelt-

Brandbukampen på Hadeland er ansett som prototypen på en vulkanplugg. Den hadde nok som de andre små
gabbropluggene i Osloriften, en liten basaltisk kjeglevulkan over seg den gang den var aktiv. Men de virkelig
store vulkanene i Osloriften, var de som utviklet seg til seinere kalderaer. Sett fra sør. (Foto: B.T. Larsen)

Ramvikholmen i Oslofjorden utenfor Tofte er også et eksempel på de små gabbropluggene i Osloriften. På Ramvikholmen, som er en tvillingplugg, vises godt
en steiltstående lagdeling. Lagdelingen skyldes konveksjon i magmakammeret
og fraksjonert krystallisasjon av mineraler som olivin, klinopyroksen, plagioklas og andre mineraler i et typisk alkali-olivin basaltisk magma. Brøgger
mente disse pluggene var tilførselsrør for de store B1-basaltene i Vestfold. I
dag vet vi at gabbropluggene er for unge til det og at de tilhører stadium 4.
(Foto: O. Steinlein)
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plugg ved Husebykollen i Hurum og én dobbeltplugg på øyene Tofteholmen, Vealøs og Ramvikholmen i Oslofjorden. En dobbeltplugg finnes også
på Ullernåsen og Husebyåsen i Oslo. På Hadeland
ligger fem gabbroplugger på linje: Ballangrudkollen,
Viksbergene–Kjekshushaugen, Sølsberget, Tingelstad og den mest kjente av alle gabbroplugger i
Osloriften, Brandbukampen.

De store batolittenes tid – den tredje batolittfasen,
stadium 5
Ingen overflatebergarter, verken sedimentære eller
vulkanske, er bevart i Oslograbenen fra de to siste
stadiene i utviklingen av Osloriften, kun bergarter
som er dannet i dypet nede i jordskorpa. Stadium 5
er av midtre til sein perm alder, dvs. for ca. 263 til
250 millioner år siden.

Gabbropluggene har som oftest en steiltstående rytmisk lagdeling av mineralene. Best ser vi dette på
Ramvikholmen sør for Tofte i Hurum. Lagdelingen
er sannsynligvis oppstått som resultat av konveksjonsstrømmer inne i magmakammeret. Tidligere
ble det antatt at gabbropluggene var tilførselsrør til
de store basaltvulkanene i stadium 2, men radiometriske aldersbestemmelser viser at gabbropluggene er
yngre og tilhører stadium 4. Gabbropluggene blir nå
sett på som magmakamrene til relativt små, basaltiske sentralvulkaner som lå mellom de store sentralvulkanene som utviklet seg til kalderaer.

I løpet av stadium 5 ble magmatilførselen til
Oslograbenen igjen fornyet, og nye batolitter krystalliserte enda en gang sørligst i Vestfoldgrabenen og
i hele Akershusgrabenen til Skreifjella ved Mjøsa i
nord. Magmaet i dypet under Osloriften hadde
fram til stadium 5 endret karakter til å bli rikt på
silisium, kalium og natrium. På grunn av de kjemiske prosessene i magmaet, er dypbergartene i denne
tredje batolittfasen enten av syenittisk, nordmarkittisk eller ekerittisk sammensetning. Ekeritt er en
alkaligranitt med alkali-pyroksen og/eller alkalihornblende. Granitten har sitt navn fra innsjøen
Eikeren. Nordmarkitt er en syenittisk bergart med
navn fra Nordmarka nord for Oslo. Den har lite
kvarts, en rød alkalifeltspat som gir bergarten den
typiske rødlige fargen, og alkali-pyroksen og/eller
alkali-hornblende som mørkt mineral. En tilsva-

Granitter – den andre batolittfasen.
Aldersbestemmelser av to store granittkropper sentralt i Osloriften viser at granittbatolitter størknet i
dypet i en tidlig fase av stadium 4; den andre batolittfasen i utviklingen av Osloriften. Drammensgranitten, som danner berggrunnen rundt
Drammen og over store deler av Hurumhalvøya, er
en rød, grovkrystallin, vanlig granitt med kvarts,
plagioklas, kalifeltspat og mørk glimmer (biotitt).
En tilsvarende biotittgranitt av samme alder er
finnemarkgranitten nord for Drammen. Mindre
granitter fra denne tiden finnes også ved Bjørgeseter
ved Grua og i Hurdal. Drammensgranitten er mye
brukt til bygnings- og monumentstein og er i dag et
viktig produkt fra steinbruddene i Røyken, der den
gjerne kalles ”røykengranitt”.

Geologiske hovedtrekk for stadiene
5 og 6 – de siste batolittfaser. I stadium 5 dannes hovedsakelig nordmarkitter, syenitter og ekeritter.
Dette er også den tredje batolittfasen. I stadium 6, som er avslutningsstadiet for Osloriften, dannes kun
noen små granitter. Dette stadiet er
samtidig den fjerde og siste batolittfasen. Alderen på disse siste er tidligog mellomtrias.
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rende bergart med biotitt som mørkt mineral kalles
grefsensyenitt. Alle disse dypbergartene har vært
brukt som monumentstein og grunnmursstein.
Grefsensyenitten brytes fremdeles.
Avslutningsstadiet; de siste små granittene –
fjerde batolittfase, stadium 6
Dette er siste og avsluttende stadium i den magmatiske utviklingen av Oslograbenen. Det er mulig at
den tektoniske utviklingen fortsatte, men vi har
ingen klare bevis for dette og regner derfor Oslograbenens ”liv” som avsluttet ved tidspunktet for
dannelsen av de siste smeltebergartene. Disse siste
granittintrusjonene kan vi kalle ”den fjerde batolittfasen”.

De eneste sikre representantene for dette avsluttende
stadiet er noen relativt små intrusjoner med vanlig
granittisk sammensetning. Det største av disse granittområdene ligger i Hurdal og består av flere granitter. De er aldersbestemt til ca. 249–241 millioner
år, som tilsvarer tidlig til midtre trias. Den minste,
men mest kjente av disse siste granittene er en liten
intrusjon som opptrer i området Holmenkollen–
Tryvann i Oslo. Tryvannsgranitten er aldersbestemt
til ca. 241 millioner år og er følgelig Oslograbenens
yngste intrusjon med alder i mellomtrias. Sannsynligvis finnes det ganger i forbindelse med dannelsen
av de yngste granittene, og det er muligens blant
disse vi fremover vil finne de aller yngste magmatiske hendelsene i Oslofeltet.
Denne litt kompliserte figuren
sammenfatter alle stadiene i utviklingen av Osloriften (unntatt
Skagerrakgrabenen) gjennom de ca.
70 millioner årene riften var geologisk aktiv. Vi ser de seks stadiene og
hva som karakteriserte dem med
hensyn til sedimenter, tektonikk og
forkastninger, med lavatyper, petrologisk sammensetning og vulkantype, og med intrusjoner som batolitter, ganger og lagganger.

Eksplosjonsbreksjer. Et sett av eksplosjonsbreksjer
opptrer som små, ganske runde plugger flere steder i
Osloriften. De er fra 100 meter til en kilometer i
diameter og gjennomsetter eldre bergarter, som gjerne gjenfinnes som fragmenter i breksjen. Alderen på
eksplosjonsbreksjene er ukjent, men de passer best
inn i stadium 4, da det på den tid var særlig eksplosiv vulkanisme i kalderaene. Den største av breksjepluggene er Holmen–Dagalibreksjen i Oslo. Slike
breksjer finnes ellers både sør og nord i Oslograbenen, den sørligste ved Langesund og den nordligste
i Hurdal.
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Karbon og perm i Nordsjøen –
vulkaner, kull, salt og gass
Fra tidlig karbon ble det avsatt tykke lagpakker av sand, leirslam og kullag, ofte i veksling
med marine lag i det variskiske forlandsbassenget. I sørlige Nordsjøen og i Nord-Tyskland
inntraff det i sein karbon og tidlig perm forkastningsbevegelser og vulkanisme, slik som i
Osloriften. Perm var en svært tørr periode også i Nordsjøen. I sein perm tørket havområdet
inn, og salt ble avsatt i det søndre og nordre permbassenget. De karbonske kullagene gav
opphav til gass i Nordsjøen, og saltet fikk stor betydning for dannelsen av oljefeller.

Norge og store deler av norsk territorium i Nordsjøen var sannsynligvis tørt land gjennom mesteparten av karbontiden. Avsetninger fra mississippi er
knapt nok påvist i norsk del av Nordsjøen. Lingtrauet vest for Stavanger kan være et eksempel på en
grabenstruktur fra tidlig karbon på norsk side.
Havbunnsskorpe, vulkanske øybuer, eldre sedimentære og krystalline bergarter samt nylig avsatte sedimenter i havbeltet ble foldet og skjøvet sammen til
den variskiske fjellkjeden i løpet av karbontiden.
Tidlig i karbon var klimaet i denne delen av Europa
tørt og ørkenpreget. Mens den variskiske fjellkjeden
ble presset sammen, utviklet sørlig del av Nordsjøområdet, Nord-Tyskland, Danmark og mesteparten
av de britiske øyene seg til et stort forlandsbasseng.
Her ble det avsatt store mengder sand og slam på
vide kystsletter med deltaer, kystlinjer, sumper, elver,
innsjøer og grunne bukter. Som det går fram av
kapittel 8, var det ulik klimautvikling i sør som
lenger nord. På denne tiden lå Nordsjøen og
Barentshavområdet i to ulike klimasoner.
Store kullforekomster i sein karbon
De store kyst- og deltaslettene i Sentral-Europa
hadde en frodig og variert vegetasjon etter at klimaet endret seg til tropisk og fuktig i pennsylvania.
Det vokste store trær beslektet med våre snelleplanter, kråkefotplanter og bregner. I sumpskogene levde
mange slags krypdyr og amfibier, mens insekter
behersket luftrommet. Etter hvert som vegetasjonen
døde, dannet det seg tykke lag av torv og planteres326

ter. Da restene av sumpskogen i sin tur ble begravd
av nye sedimentmasser og presset sammen, ble de
gradvis omdannet til kullag. Disse avsetningene
finnes i dag som tykke lagpakker med kullbenker,
spesielt i Polen, Tyskland, Belgia og Storbritannia.
Kullet hadde avgjørende betydning som energikilde
under den industrielle revolusjon.
Et fremtredende trekk ved den kullførende delen av
karbonlagrekken er en gjentatt veksling mellom sandog slamlag avsatt i deltaer og kystsletter med kullag
øverst, etterfulgt av kalksteiner avsatt i åpent grunnhav. Denne rytmiske vekslingen skyldes havnivåsvingninger i takt med vekslingene mellom istider og
isfrie perioder i Gondwanakontinentet på den sørlige
halvkulen. Under istidene ble store mengder havvann
bundet i innlandsis, havnivået sank, og kystslettene
bygde seg ut i bassenget. Da iskappen smeltet, steg
havet igjen og flommet innover land, som igjen ble
grunnhav der kalkslam ble avsatt.
Kullavsetningene fra seinkarbon er 318–305 millioner år gamle (hovedsakelig moskva alder). Kullet er
ikke påvist så langt nord som på norsk side av
Nordsjøen. Her ble det på denne tiden avsatt sand
fra elver i et varmt, halvtørt klima. Noen få brønner
fra den aller sørligste delen av norsk sokkel har truffet sandsteiner med samme alder som Askergruppa i
Oslofeltet.
Helt i slutten av karbon ble det variskiske forlandet
i Nord-Europa kontinentalt. Strekkingsbevegelser

i jordskorpa gav opphav til vulkanisme som fortsatte
inn i tidlig permisk tid. Klimaet ble igjen varmt og
tørt og kom til å vedvare slik gjennom hele perm og
mesteparten av trias. Klimaendringen hang sammen
med at Pangeaplaten beveget seg nordover, og det
sentrale Nord-Europa passerte derfor gjennom
klimabeltene omkring ekvator til klimabeltene nord
for ekvator. Nord-Europa kom også i regnskyggen
for den variskiske fjellkjeden.
Det variskiske forlandsbassenget ble påvirket av de
siste folde- og skyvebevegelsene i den variskiske fjellkjeden og forkastingsaktivitet knyttet til øvrige jordskorpeforstyrrelser, av samme opprinnelse som dannet Osloriften. Deler av karbonlagrekken ble hevet
og erodert. En markert erosjonsgrense, Saale-inkonformiteten, opptrer over store deler av Nordsjøområdet og danner flere steder et klart skille mellom
eldre deler av karbonlagrekken og permiske og yngre
lag over.
Perm – den tørre perioden
To begreper er sentrale i beskrivelsen av permtiden
i Nord-Europa og Nordsjøen, nemlig Rotliegendes
(epokene cisural og guadalup) og Zechstein (epoken
loping). Det første begrepet, Rotliegendes, er brukt
på avsetningene fra tidlig og midtre perm. Navnet
kommer av rødfargen på avsetningene. Fargen kommer av at jern i bergarten er delvis oksidert i kon-

takt med luft. Rotliegendes-sedimentene ble avsatt
på land i et ørkenmiljø med sanddyner, elver som
var kortvarige, men strømmet raskt og tørket inn
(wadi), og små grunne vann eller vannhull som det
meste av tiden var uttørket (saltpanner, også kalt
sabkha). Det andre begrepet, Zechstein, beskriver
avsetningene fra sein perm. Zechstein kommer fra
de tyske ordene ”eine Zeche”, som betyr en gruve
eller et bergverk. Zechstein-sedimentene i NordEuropa var avsatt i grunne hav som oppstod da
landområdene sakte sank inn til under havnivå mot
slutten av permtiden. I dette grunne havet ble det
avsatt leire, kalkstein og store salt- og gipsformasjoner (evaporitter). Evaporittene ble dannet i det
varme og tørre klimaet i sein perm. Etter hvert mistet bassengene i Nordsjøen kontakten til de store
oseanene. Vannet i havområdene fordampet, og bare
saltet ble tilbake.

Slik kan det ha sett ut i karbonskogen i Nord-Tyskland og i Nordsjøen
i slutten av karbon. Det store treet
til høyre er en Lepidodendron, som
kunne bli 40 meter høye. Stående
på skrå til høyre en Calamites og litt
til venstre for midten en Sigillaria.
Disse ble også velvoksne trær.
Bunnvegetasjonen er
Sphenophyllum. Alle er beslektet
med dagens snelle- eller kråkefotplanter. Noen av disse er også funnet som fossiler i Oslofeltet.
(Illustrasjon: R.W. Williams).

Rød sandstein og vulkanisme
Vulkaner fantes det også i Nordsjøen på denne
tiden, særlig i tidlig ”Rotliegendes” tid, altså i tidlig
perm (epoken cisural). Det er påvist basalter i flere
borehull fra den sentrale delen. Disse basaltene er
datert til å være ca. 300 millioner år gamle, av
samme alder som de første lavabergartene fra
Oslofeltet. Flere steder i Nord-Europa var det store
vulkanutbrudd på den tiden. I Nord-Tyskland ligger
det begravd forskjellige typer lavabergarter som er
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Kartet viser utbredelsen av
sedimentære bassenger og strukturer i Nordsjøen fra tidlig perm
(Rotligendes). I disse bassengene
opptrer magmatiske og sedimentære
bergarter av seinkarbon og perm
alder, tilsvarende det vi finner
i Osloriften. I tillegg vises gangbergarter.

Her vises utbredelsen av de to store
saltbassengene i Nordsjøen, det
dansk-norske basseng og det dansktyske basseng av øvre perm alder
(Zechstein). Saltet ble avsatt etter at
de fleste permiske forkastninger var
blitt inaktive. Saltet er mobilt og lettere enn bergartene over og flyter
derfor mange steder opp og danner
saltdiapirer (noe som ses tydelig i
det seismiske profilet på neste side).
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flere kilometer tykke. Vi finner også lavabergarter,
gangbergarter og andre intrusiver i det dansk-norske
bassenget, langs Sorgenfrei-Tornquist-sonen (inkludert Skåne og Bornholm) og i Skottland. Det største
lavaområdet finner vi begravd under tykke sedimenter i østlige deler av Tyskland. Lavabergartene og
sedimentene kalles ”den nedre Rotliegendes-serien”
(nedre cisural). Av alder er disse bergartene samtidige med lavaene og sedimentene i Osloriften. Alt
dette viser at det som skjedde i Oslofeltet, ikke var
tilfeldig og lokalt, men at store deler av NordEuropa var under innflytelse av en stor varmekilde
nede i jordskorpa eller mantelen på denne tiden.
De fleste lavabergartene og sedimentene fra ”den
nedre Rotliegendes-serien” i Nordsjøen er betydelig
påvirket av tektoniske hendelser og er forkastet og
skråstilt. Eksempel på dette så vi allerede i

Skagerrakgrabenen. I likhet med i Skagerrak ser vi
også i Nordsjøen tegn til det vi kaller et “paleorelieff ” dannet ved erosjon av de harde lavabergartene. Denne erosjonen kan observeres over store
deler av Nord-Europa i tidligperm, det vil si at det i
store deler av Nord-Europa ikke ble avsatt sedimenter. Denne erosjons- og ”ikke-avsetnings”-perioden
kaller vi ”den saaliske inkonformiteten”. At bergartene
i ”nedre Rotliegendes-serien” er forkastet, skyldes de
samme tektoniske hendelsene som også var årsaken
til forkastningene i Osloriften.
Forkastningsaktiviteten førte også til at det ble dannet to store kontinentale basseng. Disse bassengene
kalles det dansk-tyske bassenget eller det sørlige permbassenget, og det dansk-norske bassenget eller det nordlige permbassenget. Bassengene var atskilt av en stor
øst-vest-gående rygg kalt ”Midt-Nordsjø-høgda”.

OVER: Seismisk snitt ca. øst-vest
over sentrale deler av det DanskNorske Basseng. (For plassering se
kart forrige side). Samme snitt med
og uten tolkning av seismikken. Den
rosa linjen er toppen av Zechsteinsaltet av øvre perm (loping) alder
som opptrer som markerte diapirer.
Blå, grønn og orange reflektorer over
er fra jura, kritt og paleocen. Gul
reflektor under er bunnen av saltet
eller toppen av Rotliegendes. Under
dette igjen synes markerte reflektorer internt i perm og i karbon.
Noen av de tydeligste lagene under
saltet er permiske vulkanitter av
samme alder som i Oslograbenen.
(seismisk linje fra TGS Nopec).
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Ryggen fortsetter under Danmark og kalles her
”Ringkøbing–Fyn-høgda”. Den sørligste delen av
den norske delen av Nordsjøen ligger i det dansknorske bassenget. Samtidig med forkastningsaktiviteten ble det avsatt sedimenter i de to store bassengene. Sedimentene utgjør ”øvre Rotliegendesserien”. Blant sedimentene i denne serien finnes
store mengder med vindavsatte røde og gule sanddyneavsetninger, av samme type og sannsynligvis av
samme alder som Brumunddalssandsteinen. I tillegg
finnes avsetninger fra saltpanner fra inntørkete sjøer
og avsetninger fra inntørkete sesongavhengige elveavsetninger (wadi-avsetninger), igjen som i
Brumunddal. Mot midten av perm var det i
Nordsjøen, som i Oslofeltet, et varmt ørkenklima
hvor det ikke var mye liv å finne. Dette er årsaken
til at det er svært lite fossiler, og at nøyaktige aldersbestemmelser er vanskelig.
Salthavet – sein perm
I sein perm sank Nordsjøområdet videre inn, og
havet transgrederte (oversvømte) igjen de to store
bassengene. Sakte, men sikkert utviklet to store,
grunne, marine basseng seg, de såkalte Zechstein-bassengene (avsatt i epoken loping). I sentrale deler av
bassengene ble det først avsatt en tynn transgressiv
skiferenhet, Kupferschiefer. Fra denne ble det utvunnet kopper og andre metaller i Tyskland allerede på
1200-tallet. Langs randen av bassengene ble det
avsatt kalksteiner. Klimaet var fremdeles svært varmt
og tørt, og mye vann fordampet. Dette førte etter
hvert til at vannet ble mettet med salt, som så ble
felt ut på havbunnen. Inndampingen fortsatte i
perioder gjennom de neste millioner år med sju pulser med saltdannelse. På denne måten ble det dannet tykke lag med salt og gips, som vi med en fellesbetegnelse kaller evaporitter. Zechstein er betegnelsen på både tiden og evaporittene som ble dannet
i Nordsjøen og Nord-Europa på denne tiden.
Da yngre sedimenter etter perm ble avsatt på toppen
av Zechstein-saltene, ble trykket fra de overliggende
lagene høyt nok til at saltet begynte å flyte plastisk
og bevege seg oppover. Konsekvensene av dette var
at det ble dannet saltputer og saltdiapirer. Saltstrukturene kan vi tydelig se i de seismiske dataene.
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Karbon og perm med gass- og oljereservoarer i
Nordsjøområdet
Kullet fra karbon i den sørlige Nordsjøen er kilden
for mange store gassfelt, blant annet for det store
Groningenfeltet i Nederland. Det var dette gassfunnet som for fullt satte i gang leting etter olje og gass
i Nordsjøen. Gassen ble dannet da kullet ble
begravd på flere kilometers dyp og varmet opp til
omkring 150 °C i tiden etter perm. Sandsteiner fra
Rotliegendes er viktige olje- og gassreservoarer flere
steder i den sørlige delen av Nordsjøen.
En egenskap ved salt er at væske ikke trenger
gjennom dem. Saltlagene fungerer som ”forsegling”,
og det kan dannes olje- eller gassfelt under og inntil
saltavsetningene. Saltbevegelsene med saltputene og
saltdiapirene er også med til å danne flere av fellene
for olje- og gassfeltene i sørlige del av den norske
delen av Nordsjøen.
Overgangen til trias
Mot slutten av perm, da de siste restene av magmatisk og kanskje også tektonisk aktivitet døde ut
rundt Oslo, ser det ut til at aktiviteten flyttet seg
vestover, der den fortsatte inn i triastiden. Nye rifter
ble utviklet i Nordsjøen, Norskehavet og på ØstGrønland.
Klimaet i våre områder på overgangen fra perm til
trias var fortsatt svært tørt og sannsynligvis varmt.
”Oslo” hadde bare beveget seg til ca. 20 grader nord
for ekvator og lå nå midt i en ekstremt tørr klimasone sammen med store deler av det som i dag er
Nordvest-Europa.
Men det mest dramatiske som skjedde på overgangen fra perm til trias, var den store og katastrofale
masseutslettingen på jorda, som tidligere er omtalt i
kapittel 8. Det er faktisk den aller største masseutslettingen vi kjenner til, større enn da dinosaurene
døde ut mye seinere, på overgangen mellom kritt og
tertiær.

Vindavsatt permisk (Rotligendes) sandstein fra Cullercoats øst for Newcastle, England. Storskala kryssjikt (skrålag) stammer fra
avsatte sanddyner i en ørken, ikke ulikt sanddyner som i Sahara i dag. Store deler av Nord-Europa var dekket av ørkensand i
cisural og guadalup. Denne sandsteinen utgjør en utmerket reservoarbergart i Nord-Tyskeland og Nederland (gassfeltet
Groningen) og i den sørlige delen av Nordsjøen (Southern Gas Basin). Innfelt et SEM-bilde (elektronmikroskopbilde) av samme
sandstein. Sandsteinen er så løs at det drives sandtak i den i Cullercoats. (Foto: K. Bjørlykke).

SEM-bilde av Yellow sand – en eolisk sandstein av
permisk alder fra Nordøst-England. Sanden er dårlig
sementert og har sannsynligvis vært begravd til om
lag to kilometers dyp. Porøsiteten er ca. 35 %.
Sandsteinen tilsvarer Rotliegendessandsteinen i
Nordsjøbassenget. Fra Cullercoast øst for Newcastle.
(Foto: K. Bjørlykke)
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