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Ornradet sam
sankog sank

Historien om Nordsjeens geologiske utvikling rna bli en be
retni ng om et landornrade som revnet og sank , mens las revet
stensmulder og organisk mate riale stad ig samlet seg i for
senkningene. Fordelingen av hav og land skittet gjennom tid 
ene: noen ornrader sank mens andre hevet seg. Ikke nedven
digvis sa sto re bevegelser; neivel , - bare noen millimeter eller
sa hvert ar. Gjentatt gjennom tidsavsnitt pa millioner av ar
matte det imidlert id bli betydelige forandringer, og i forsenk
ningene sam let det seg flere kil ometer tykke sedimentcere av
leiringer. Ved dann elsen av sedimentmassene under Nordsle
en og de rike forekomstene av petroleum der, aner vi fjem
sammenheng med andre viktige begivenheter i jordens nyere
historie:

• reisingen av en fjell kjede gjennom sentrale deler av Europa
i evre Karbon ,

• oppsplittingen av et kjempestort landornrade (Pangaea) i
Trias Jura,

• dannelsen av Atlanterhavet i senere Terticer.

Store deler av Nordsjeen og Ba
rentshavet var tert land for bare 10
000 ar siden pa grunn av scerlige
forhold ved avslutni ngen av siste
ist id. I store trekk har imidlert id
Nordsje-ornradet sunket gjennom
et langt avsnitt av jordens nyere hi
storie. Pa den annen side har den
norske landmassen hevet seg og
gjor det fortsatt . De flate topp
pla taene i 1.800 . 2.000 m neyde ,
f.eks. i ostre Jotunheimen, er sale
des rester etter en erosjonsflate
som la like over havets nlva i be-

gynnelsen av Terticertiden. Under
Nordsjaen begrenser en tllsvaren
de, men eldre erosjonsflate, de se·
dimentcere avleir ingene fra det kry
sta lline underlag de Iigger pa. Dyb·
den kan variere fra sted til sted : i
de langstrakte grav-forsenkning
ene eller dype bassengene (rnerke
bia i fig uren) er underlaget gjemt
under mange km tykke sedlmen
ter, og pa de vide ryggene eller
plattformene (gule i figuren) er tyk
kelsen av sedimenten e ottest bare
noen fa km.
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Nordsje-sokkelen med dels under
ordnele bassenger og plallformer
er en del av det store Nordvest
europeiske sedi mentbasseng som
oqsa om faller sydestre England,
Danmark, Nederland, Nord-Tysk 
land og Pole n. Det inneholder sed l
menter som ble avleirel gjennom
ti dsrom met fra Kambrium og seer
lig f ra Karbon frem til idag. Avle i
ringene kan vaere mer enn 8 km
tykke og ligger pa et underlag av
grunnfjellsbergarter (Prekambri
um) og de nedslulle restene av den
kal edon ske fjellkjede (Ordovlsl urn
Devon). I syd er bassenget beqren
set av den vari scidiske fjellkjede
som ble foldet sammen i evre Kar
bon , og mot At lanterhavet og Nor
ske havet grenser det mot unge vul
kans ke berga rl er (Tert iaer).
Det Nordvest-europeiske sedi 
mentbasseng har vist seg a vaere
en rik pel roleum sprovins. Hittil pa
viste ulnyllbare reserver er
4.2 x 109m '(26,4 x 109fat) olje og
5.6 x 12"m 3 gass, hvorav bare en
mindre de l er bli ll produsert . Over
96% av de gje nvaerende pavlste reo
server av oljen og 35% av gassen
finnes und er de sentrale og nordll
ge deler av Nords jee n hvor det en
na kan gjil res nye funn (f.eks. i 31
ornradet hvor det gjelles pa reser
ver op ptil 0,5 x 109 fat olj e og
2.0 x 10" m3 gass.)

Petroleumsundersakelsene i
Nordsjoen
Sa mer kelig det enn kan heres, ble
det gill en antydning om olje i
Nordsjeen alle rede i 1750 aren e, I
bis kop Erich Potopp idan 's Det for
ste Forsog paa Norges natur/ige
Historie heter det at «Nora-Seens
Fedme er neest dens Sa/thet en
6

mrerkverdig Egenskab. »
Selv om det nok i terste rekke ten
kes pa matnyttig fisk, nevner han
at bunnen er dekket av en slags
fedlaktig leire eller dynn. Erin
videre er det «ventetiq t, at i Havet
ligesom paa Jorden, udgyde sig
her og der nog/e rindende Olie .
Brekke eller Stromme af Petro/eo,
Naptha, Svove/, Steen-Kut-Fteame
og andre bitumineuse og Olieagti·
ge Setter».
Det karakteris tiske fargesp illet fra
en tynn oljehinne pa overflaten vil 
le neppe vekke saerlig oppsikt ute i
Nordsjaen idag . Bare enna et ek
sempel pa oljeforurensn ing , ville vi
vel si !
Pa Potoppidans tid var det ikke no
en tarteyer som slapp ut olje , og fi·
skerne eller slernennene som ln
formerte ham om «Fedrnen» i
Nordsjeen kan meget vel ha iakl·
tall olj ehinner som skyldtes natur
lige utsivninger fra bunnen.
En viktig forutsetn ing for danner
sen av petroleum er at det fins
ung e sedimentaere bergarter. En
antydning om at slike kunne tin 
nes under Nordsjoen ble gill av
Olaf Holtedah l i arbeider om det
undersje lske reli ef!, fo rkastn inger
langs kysten og overensstemmel
sen me110m Skottlands og Spits
bergens geologl. Fra britisk, neder
landsk og dan sk side fortsalle de
unge sedimentlagene endog rell
ut under Nordsjeen.
Inntil 1959 ble det imidlertid ikke
ten kt sa mye pa petroleum i Nord ·
sjasamrnenhenq. Rell nok var det
kjente forekomster av olje i de til
stetende landomradene, men de
var srna, og en hadde enna ikke
le knolog ien som trengtes for a fin
ne og utn ylle eventuelle torekorn-



ster pa dypt vann. Enn videre var
eiendomsretten til havbunnen en
na uklar.
Aret 1959 ble en merkepe l. Et av
verdens storste gassfell ble opp
daget ved Groningen i Siochteren i
Nederland, og de geofysiske rneto
dene var na blitt forbedret sli k at
man for forste gang kunne «se»ge
ologiske strukturer 3 km eller dyp
ere under overllaten.
Groningen-gassen var knyttet til
en kullforende sandsten fra Kar
bon som ki ldebergart, en blokk
forkastet orkensand fra undre
Perm (Rotliegendes) som reservo
ar og stensalt fra ovre Perm (Zech·
ste in) som forseglingsbergart.
St rukturen var en lIat ant ikli nal og
feltet viste seg a vrere mer enn 32
km bredt med en beregnet reserve
pa 1.6 x 1012m3 utnyttbar gass .

Kont inentalranden i sin
alm lnnellghet
Etter Groningen·funnet i 1959 ble
det en enorm interesse for a tort
sette leti ngen etter petroleum i de
sedimentrere bergartene utenfor
kysten. Men hvor langt ut skulie
kyst statenes rettigheter strekke
seg? Et arbeid var allerede i gang
for a avklare dette.
Nordsjoen er et relat ivt grunt hav
ornrade hvor bunnen horer til kon
tinentalsokkelen. I nordvest og
langs norskekysten grenser denne
sokkelen til Atlanterh avet og Nor
skehavet med store havdyp og vul
kansk havbunn dannet i relativt
sen geolog isk ti d. Generell er over
gangen mellom landomrAdene og
verdenshavene utviklet som en
kont inen trand med «kont inental
sokkelen» som den indre, grunne
og relativt lIate del (20-550 m dyp,

men lokalt med dypere forsenkni n
ger), og «kontl nentalskranlnqen»
som den jevnt hellende (3° . 6°) yt
re del. Grensen kan vrere markert
ved en kant, »Egga». Noen steder
er det natu rl ig a regne ovre del av
kont inentalskraningen med til sok
kelen som derved far en vi lkarlig
grense mot dyphavsomrAdene.
Skulie man sette gresen for kyst
statenes rett igheter ved et be
stemt dyp, f.eks. 200 m (dybdekri
ter iet ), eller ved den markerte kan
ten mellom sokkel og skraning?
Eller kanskj e man heller skulle
trekke grens en ved det dyp hvor en
til en hver t id kan nytt iggjore seg
naturforekomstene (utnyttelseskri
ter iet)?
Grunnlaget for fordelingen ble lagt
ved en FN-konferanse om havets
folkerett i Geneve i 1958. Denne
sakalte «Genevekonvensasjonen»
sa at kyststatene kunne dele konti
neltalsokkelen mellom seg ett er
midtlinjeprinsippet og elle r ha ret
tigheter ut t il "en dybde av 200 m»
eller " sa langt utenfor denne dyb
de som havets dybde tillater utnyt
te lse av naturtorekomstene».Siste
delen i dette utsagnet var svasrt
viktig for Norge. Hvis man holdt
seg til dybdekrileriet pa 200 m, vil
le Norge bare fa raderett over den
smale st ripen av Nordsjoen fra
kysten ut ti l Nors kerenna. Ved a
legge vekt pa utnyttelseskrit erlet
kunne landet se bort fra Norske
renna og gjore krav pa ornracet
helt ut til midtl injen mot Storbrl
tannia og Danmark. Norske slo
fast sin rett til naturforekomstene
etter disse prins ippene ved konge
li g resolusjon av 31 . mal 1963, og
aret etter ble Genevekonvensjonen
forme ll blndende for kyststatene.
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Det norske ornrade ble delt opp i
«blokker» pa noe under 600 km' ,
hvor et begrenset antall ble tlldelt
oljeselskapene for neerrnere un
dersokelser. Norge er begunstigel
ved et srerllg stort undersjoisk om
rade. Hvis vi regner ned til et hav
dyp pa 500 m og ellers benytter de
na Internasjonalt anerkjente gren
sene mot andre stater, vii kontl
nentalsokkelen omfatte 140 000
km' utenfor Syd-Norge, 120000 km'
utenfor Midi-Norge og 680 000 km'
utenfor Nord-Norge. I areal er dette
tre ganger sa stort som det norske
fastlandsornrade.

Forekomstene blir funnet
Med erfarlng fra Groningen-fore
komsten matte man ga ut I Nord
sjoen med spersrnalet: hvor finnes
tykke avlelringer fra Karbon under
pores orkensand fra Perm som
Igjen er dekket av tett stensalt?
Sllke forhold ble funnet i et belte
fra Groningen over sydl ige Nord
sjoen. West Sole ble forst oppda
get og senere fulgte Indefatigable,
Leman og flere andre gassfelter.
Selv Trlas-Iagene over stensaltet
kunne ha vlrket om reservoar (He
wett gassfeltet, se profil A I flgu
ren pa side 12). Mot nord ble den
held ige komb inasjonen av kar
bonsk klldebergart og perm15k re
servoar og forseglingsbergart
svekket og etterhvert helt ugunstlg
for gassforekomster av Gronlngen
Iype .
I begynnelsen av 60-arene ble de4t
kjent at lag fra Tertleer dannet et
opplil 3.5 km dypt skattorrnet bas
seng mellom Norge og Storbritan
nla, og at dette var tykke avlelrln
ger av stensall. Interessen for den
senlrale og nordlige del av Nord-
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sjoen ble vakl: her var mullgheter
for petroleumsforekomsler av en
helt annen type enn I den sydllge
del av Nordsjoen! Man satte I gang
med let lng i lagene omkring over
gangen KrittlTertloor der hvor de
f.eks. dannet oppstlkkende euler
ovenpa saltdiapirer eller var dra
pert over hoydepartler i underla
gel. 75 dypboringer ble gjort I den
sentrale del av Nordsjoen - ne
sten aile terre - men sa endellg
- I 1969 kunne Phillips rapportere
det forste storre funn av olje pa
norsk ornrade. Det var Ekoflsk,
hvor oljen fantes I oppsprukket
krltt-kalksten ovenpa en saltdlaplr.
Kort deretter (1970) rapporterte BP
et stort funn av olje pa brilisk side,
neml ig Fortiesfeltet nordost for
Shetland. Her var det et tykt sand
ste lnreservoar fra eldste Terttssr
(se Profll B i figuren pa side 12).
Friggfeltet, funnet I 1971, hadde
ogsa reservoar fra eldre Tertlasr,
men her var det vesentl ig gass a
finne.
De vikligste oljeforekomstene I
Nordsjoen skulle lmldlertld vise
seg a here hjemme I en lavere eta
sje under Nordsjoen, nemlig I [u
rasslske sands tener, som Iigger
under en vidt utbredt erosions
grense (se Profll 0 I figuren pa side
12). Shell-Esso var forst ute med
oppdagelsen av denne typen olje
forekomster med Brentfeltet nord
est for Shetland I 1974. Senere
fulgte meldinger om en rekke an
dre store oljefelter som Ninian ,
Cormorant, Hutton, Statfjord etc .
De fleste av disse feltene er karak
terisert ved overlippete blokker av
ski fer (overvelende Klmmerldgean
Shale) som klldeberg og sandsten
(Brent Sand, Statfjord Sand) som
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reservoarbergart. De skrattstllte
lagene var terst erodert og deretter
begravet under l2Jvre Kritt og tett
ski fer fra Tertlasr.

Nordsjl2lens geologiske
utviklingshlstorie
I de sedimentrere lagene er den ge
ologiske utvikling nedtegnet lik
som side pa side i en historiebok.
Det er lettest a berette denne hi
storien ved a referer til periodene i
den geologiske tidstavle og forde
Iingen av hay og land i de enkelte
periodene (se figurer pa neste
side).
Dannelsen av det Nordvest-euro
peiske sedimentbasseng gar noen
steder til bake helttil de kambriske
og ordoviciske periodene for
570-435 millioner ar siden. Sand,
leire og orgabredte seg inn over
det Fennoskandiske Skjold. Alun
skiferen ved Oslo og oljeskifrene i
Sverige og de baltiske statene er
dannet fra dette. I Litauen, Latvia

og nordre Polen er det endog en
rekke mindre oljefelter som er dan
net med kambro-ordovicisk alun
skifer som ki Idebergart.
Under Nordsleen rna vi imidlertid
anta at aile disse avleiringene ble
I2ldelagt som mulige kilde- og re
servoarbergarter pa grunn av sterk
omdannelse under den kaledon 
ske fjellkjedefoldning for 500-400
millioner ar siden.

Devon (395-345 mttttoner ar siden)
Den kaledonske fjellkjede hadde
nettopp reist seg mellom skott
land og vestlige Norge. I jordskor
pen gjorde imidlertid enna sterke
spenninger seg gjeldende, og
blokker sank. hevet seg eller tor
flyttet seg sidelengs i forhold til
hverandre . Det var varmt og tart ,
med avleiring av «kontlnentale se·
dimenter» pa den sakalte "Old Red
tastlandst». Pa land var det bare
primitive planter cenqanq, og de
sjeldne regnskyllene fikk dramati·
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ske tolger med oversvomme lser og
slam strommer som bragte tykke
masser av blokker, sten , grus og
sand ned langs dalsidene og elve
slellene til forsenkningene. I dag
finner vi disse avleiringene bevart
som f.eks. konglomerat og sand
sten pa Vestlandet og pa Shet
land.
Under Nordsjoen sank den kale
donske fje llkjeden inn over et star
re ornrade som i nord ble oppfylt
av en sterre ferskvannsjo (det Ar·
cadiske bassenget) der det ble avo
lei ret bandete karbonatrike berg
arter. Sjoen trakk seg tro lig helt
over til skjeerene ute pa Hustadvi
ka, hvor det er kjent karbonatrike
bergarter av samme type som nord
i Skolliand. I sandra del av Nord·
steen ble det brakkvannsforhold
og overgang t il apne marine tor
hold .
Vi vet li te om hva de devonske
bergartene betyr for petro leum i
Nordsjoen , men det er slett ikke
umulig at de bandete, karbonat
rike innsjosedimentene kan ha
vsert kerogenrike og tolg elig virket
som kildebergart for petroleum
hoyere oppe i lagrekken.

Det eneste hilli l kjente fel t som
produserer fra et devonsk reserve
ar er Buchan-telte l. Her er det en
oppsp rukket , kontinental sand
sten som under provepumping har
gill opp ti l 7.500 fat pro dag, og har
sprekkene fylt av olje gjennom et
snill pa heIe 550 m, - rekord for
Nordsjoen.

Karbon (345- 280 mi llioner ar siden)
I undre Karbon var det sto re hav
strekninger sonnenfor Nordsjoen,
men mot slutten av period en
skrumpet havet inn og den vartsci
ske (hercyniske) tjellkjede ble tot
det sammen over Mellom ·Europa.
Langs nordflanken av denne fjel l
kjeden ble det dannet langstrakte
fars enkn inger som ellerhvert ut
viklet seg til sumpete lavlandsorn
racer. Landet nordenfor fjell kjeden
la start sell ved bavnlvaet: snart
noe over og snart noe under og
sank like raskt som elvene avleiret
sand, slam eller torv og trestam
mer hopet seg opp. Klimaet var
subtropisk og fukt lq, og det var en
frodig vegatasjon med urskoger av
kjempetreer beslektet med nalev
ende kraketor og sneller. Ti l tid er

5tettl-~£- ~itltU/r 25.9. - ~.10.85
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sank ornradet raskere enn sump
skogene vokst e opp , og de organ i
ske resten e ble dekket av slam og
sand . Ellerhvert som overleirlnqe
ne ek te i tykkelse og temperaturen
steg, ble det organiske mate ria let
omvandlet iii stenkull og humisk
kerogen. Plantevekst , oppbyg
ging, og oversvemmelse veks let
mange ganger under den almlnne
lige senkninge n av ornradet og reo
sullatet ble et belle med opp ti l
3.500 m tykk sten kull-terende
sandsten tvers over Europa .
Det er disse avleiringene som an
tas a veere den vikligste kildeberg
art for gass·forekomstene i den
sydlige del av Nordsja-omradet.
Avleiringene fra karbonliden synes
imidlerlid a mangle i nord , hvor det
trolig har veert en mer stabil land
blokk i repet av denne lings
periode.

Perm (280- 230 mi/l ioner ar siden )
Perm var slkkert en urolig periode i
Nordvest-Europa. Ellervirkningene
fra den variscidiske fj ellkjedefold.
ning gjo rde seg gjeldende langt
nordenfor fje ll kjeden, hvor grun 
nen sprakk opp langs nordvest
sydestl iqe og nord es t-sydastt lqe
Iinjer. Ved Oslo sank en bred kile
inn i jordskorpen, og denne ri ft en
fort salle trol ig sydover langs Barn
ble til vestenfor Jylland. Vul kaner
spra ng opp langs mang e av brudd
Iinjene. Store lavamasser strern
met ut over et omrade fra Valdres
over Osl ofellet til Syd-Sverige.
Smellet sten sterknet i dypet ved
Oslo og jordskje lv rystet sikkert
ornradet iii stadighet.
Fra nord tren gte havet sydover
fangs det som idag er Nors ke
kysten. Av s<erlig betydning for
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petroleumsutviklingen i Nordsje
orn radet var utvikl ingen av to store
sallvannsbassenger som var ad
skill ved en heyderygg fra midtre
Nordsjaen til Ringkebing-Fyn (Fi
gur b og c). Sedimentasjonen i dls
se «Nordre og Sandre Permbas
sengene» startet med grus , sand
og leire som ble til reoe kong lome
rate r, sandste iner og skifre (Rotlie
gendes). Det nordre bassenget,
som sendte en ut leper inn i Oslo
riften, f ikk opptil 600 m tykke avlei
ringer av disse overveiende red
fargete sedimentene. I det sendre
Permbassenget sam let det seg
opptil1500 m tyk ke avleiringer. Av·
setn ingen foreg ikk under erxentor
hold hvor blokker og grus hopet
seg opp ved foten av heydedrage
ne og sanden dynget seg i store
dyner. Disse erken-avleiringene
ble s<erlig tykke langs sydranden
av det Sandre Permbassenget og
utqjer (sorn konglomerat og red
sandsten) det vikligste reservoar
for gassforekomstene i sendre del
av Nordsj een , Nederland og Tysk
land. Mot nord gar de porese
erkenavle iringene over i tell ski fer
og stensall.
De to bassengene ute i Nordsjeen
rna ha sunket inn raskere enn
arkenlandet omkring og la nok be
tydelig under havnlvaet Iiks om
Dedehavet idag .
I evre Perm (Zechstein) forsalle de
to bassengene a synke inn (Figur
c). En landbro utenfor Vestlandet
ble brull og havet vellet inn over de
lavereliggende omrAdene inntil
forb indelsen aller ble avbrutt. I det
terre kl imaet fordampet vannet og
ellerlot seg en sekvens av karbo
nat , sulfat og sten sall pa bunnen.
Ved fortsall innsynkning av under-
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EKOFISK, EDDA,
WEST EKOFISK,
ELDFISK, TOR, DAN
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PIPER SAND :
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OLD RED SAND:
BUCHAN
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Kvartcer COD SAND :
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TURBIDITE SAND:
MAGNUS ,BRAE

BRENT SAND:
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STATFJORD SAND:
BRENT, ALWYN,
STATFJORD, BERYL

III

Sentralgraven
II

III

II
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III
II
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Vikinggraven

Den geologiske tidstavle med plasseringen av de viktigste petroleums
feltene inntegnet.
Ring med takker: gass, fylt sirket: otie . Fylt sirkel med takker viser til
felter med bade olle og gass. Felter i Sentralgraven til venstre, i Viking
graven til tieyre.
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grunnen kunne havet bryte inn i de
to bassengene pa nytt og fylle dem
til randen. Dette rna ha gjentatt
seg mange ganger i evre Perm, for
tykkelsen av stensaltavleiringene
er noen steder fra 1000 til 1500 m.
Inndampningen av vannet i erken
sjeene har betydning for petrole
umsforekomstene pa tre mater.
For det terste har stensaltet visl
seg a veere en tett forseglingsberg·
art for gassforekomster i den sydli
ge del av Nordsje-ornradet. For det
andre har porese og oppsprukne
karbonat- og sulfatavleiringane
iangs breddene av det Sendre
Permbassenget ogsa virket som
petroleumsreservoar. For det tree
je har de lette stensaltmassene
noen steder flytt oppover som dra
pirer og skapt oppsprukne, porese
reservoarer og klokkeformete
strukturer/feller i de overliggende
lagene.

Trias (230-195 mil/ioner ar siden)
I begynnelsen av Trias ble havfor
bindelsen nordover avstengt og
Nordsje-ornradet la bart igjen (Fi
gur d) De Nordre og sendre Perm-
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bassengene fortsatte a synke,
men nye trekk kom inn i bildet: Mot
syd hadde det vairt et sam men
hengende landornrade som rakk
helt ned til Afrika, et kjempekonti
nent som har vssrt kalt for Panga
ea. Na begynte det a revne, og ett
nytt hay, Tehys , tok til a utvikle seg
mellom Afrika og det europeisk
aslatlske kontinent. Som en fjern
virkning av dette delte Ncrdsjelan
det seg opp i en rekke blokker som
sank og hevet seg i forhold til hver
andre. Utenfor Norskekysten dan
net det seg en langstrakt rift eller
kile som sank inn langs nord-syd
gaende bruddsoner. Fra bratt
skrentene pa begge sider spredte
det seg steinblokker, grus og grov
sand som forenet seg med vesent
lig sand langs midten av forsenk·
ningen. Ettersom grunnen fort
satte a synke, ble det etterhvert en
langstrakt forsenkning med yngre
sedimenter som var begrenset av
forkastn inger langs begge lang 
sidene. En silk struktur kan kalles
for en «Graben" (fra tysk: greJft el
ler gray) og pa norsk er det vel
mest naturlig a snakke om en
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«grav» eller gravlormet lorsenk·
ning.
Rillen langs norskekysten ble t il
«Vikinggraven; en nord-nordvestllq
- syd-sydostl ig lorsenkning under
midtre del av Nordsjaomradet ble
til Sent ralgraven ; om mellom
bruddsoner lenger mot est dan net
det Polsk-Danske basseng seg.
Undergrunnen sank over hele
Nordsjo-omradet slik at sand og
grus bygget seg opp i tykke lag - i
l orsenkningene hel t opp t il 3000
meters tykkel se - og det underli g
gende stei nsalt begynte snart a
I lyte oppove r pa grunn av vekten.
Det var orken lorhold og sediment
ene ble til sterkt rodlargete sand
steiner og skifre. Fra et hay i syd
est , «Muslinghavet» Figur d) treng
te saltvann Ilere ganger inn over
orken-slette landet, og vi l inner der
lor olle karbonat-rlke standavleir
inger, gips og stensalt i lorsenk
ningene.
I sen Trias var mye av Europa dek
ket av en kjempesvrer tide vanns
Ilate el ler elveslette som ble t i ll ort
sand vesentl ig Ira est. Utenlor
More-Trondelag var det sumper
med en livlig vegetasjon som ett er
hvert ble til steinkull , og rundt Sa
rentshavet i nord var det en krans
av mil etter mil med hvite sand
strender.
Selv om lagene Ira Trias utg jor en
vesentl ig del av sedimentene i det
Nordvest-europe iske basseng,
spilte de bare en mindre rolle nar
det gjelder olje- og gass-Iore·
komstene. Deres viktigste lunk
sjon var at de loka lt var tykke og bl
dro til at underliggende kil deberg 
arter kun ne komme dypt nok t il a
avgi petroleum. Det er lorelopig ik
ke kjent kil debergarter I ra Trias

(bortsett muligens Ira sten kull 
lorende sandsten langs Norskeky
sten) og sandste inen har bare et
begrenset potensial som reserve
arbergart (vesentl ig gasslorekom
ster i den syd lige del av
Nordsjoen). Under Sarentshavet
kan imid lert id Triassandstenen
vise seg a veere et viklig gass
reservoar.

Jura (195 - 140 mil/ioner ar siden )
Oppbryt ingen og rilldannelsen
lortsatte sta tvls gjennom hele Ju
ra, men innsynkningen ble na kon
sent rert til den over 1000 km lange
rennen langs Vik inggraven og
Sentralgraven samt til det Polsk
Danske basseng. Forovrig var
Nordsja-ornradet et stad ig skillen
de oyrike med grunne havstreknin
ger, Ilate landornrader, sumper og
innsjoer. Ornradet la ca. 45° nord
lor Ekvator og var kli mati sk preget
av fuktlqe, rnonsu nvate so,me.
Sma pattedyr svintet seg omk ring i
skyggen av dinosaurier og ptero
saurier, og det livgivende grunne
havet var bebodd av svaneogler,
liskeogler og sjokrokodiller i sel
skap med ammon itter og en rekke
virvellose dyr.
Perioden begynte med at havet
trengte inn bade Ira nord og Ira
syd over det utjevnete tr iass iske
orkenlandskape!. Sand ble avleiret
srerl ig i den ost lige del av bassen
get og pa strendene langs de man
ge oyene. En av disse sand banke
ne ble til Statfjord-sandsteinen 
en utmerket reservoarbergark i
Vikinggraven.
I midtre Jura hvelvet store deler av
Nordsje-ornradet seg til et vid
strakt lavland som igjen ble utsatt
lor eros jon . (Figur e). Vulkaner byg-
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Plankton blomstret opp periodevis
i det nceringsrike vannet , dade og
sank til bunns i dyprennene hvor
det ofte unngikk fullstendig ned
brytning. Ved senere overleiring av
yngre sedimenter ble dette organi
ske mudderet t il en utmerket kilde
bergart (Kimmeridgean Shale),
som avga petroleum til de omgiv
ende porese sndformasjoner.
Bergarter fra overgangen
JuralKritt er bevart i et lite felt pa
Andeya, Her er det funnet bl.a. et
nesten komplett skjelett av en fi
skeeq!e.

get seg opp i riftene mel 10m Sta
vanger og Skottland , og vulkansk
aske spredte seg herfra over de dy
pe og smale havpassasjene mel
10m eyene i nord. I syd-vest var det
varme og grunne hav med rikelig
avleiring av kalk. Utenfor Norske
kysten var det sandstrender med
sumpskoger som her og der har
gitt stenkull. Et opptil 300 m tykt
lag av sand som ble avleiret i
Vikingg raven skulle senere vise
seg a bli en utmerket reservoar
bergart (Brent Sand).
I evre Jura sank atter mesteparten
av landet i midtre Nordsjeen igjen
under havnlvaet, og de gamle rifte- Kritt (140-65 mil/ioner ar siden)
ne ble til dype havrener. En land- I lepet av kritt-tiden drev Nordsle
bro utenfor Vestlandet skilte mel- ornradet i retn ing av ekvator igjen ,
10m et nordre og et sendre havbas- og det ble et varmt klima med vate
seng, og vestenfor Vikinggraven la arstlder. Langt i vest tvang det ny
et sterre landornrade, Shetland dannete Atlanterhavet seg nord
plattformen. Shetlandplattformen over, med nydannet vulkansk hav
ble tippet over mot 0St slik at sand bunn mel10m de gamle kont inent
fra strandkanten ble avleiret pa platene.
nytt som vifteformete sandmasser Til a begynne med ble Nordsleorn
pa dypt vann. radet for tsatt opphakket ved tall-

:::::'0- II //)I/! ( \lV rike forkastninger. Noen blokker
0" I , ) I I ble hevet mens andre sank , og de

~C;:o /qflr) :eldre sedimentcere lagene ble ofte
~ /( {(j I ( C~ tippet over og utsatt for erosjon.

)

\
l../I[r) ~( ~ 0 i Pa denne rnaten ble det en uregel-
\ \) <, -' ~oJ messig havbunnstopografi med

\ \, )\ \ \~ ~1P~q;,.\\.~ heydetorskjetler pa 1000-2000 m.

\

\~\ '00 \'-~ Henimot mot 0vre Kritt ble det
j \;V~~~~~ ~ ) slutt pa oppbrytn ingen av Nordsje-

( \ \ c9q;,o,,' \j )) \ ~ ornradet. Det som na kom inn i bil-
"\ l ~Q \~ ~ " det var at ny havbunn begynte a
~oo CO~I j danne seg, terst mellom Amerika
'; iJ'J 'l og Grenland og senere me110m
0:\:> Grenland og Norge. Dette endret

< ~/
~J Cv
'-----=

Det tal/erkenformete bassenget av
sedimenter fra Tertieer. Kotene an
gir tinier med samme sediment-

'-"-....>.::.._...<...-"--- --'- .... tykketse (isopachtinjer).
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helt spennings-tilstanden i jord
skorpen i Nordvest-Europa. Den
aktive strekningen med blokkinn
synkninger og lorkastninger som
hadde preget ornradet gjennom
hele jordens middeltid var bragt til
ende. Havnlvaet steg og havet likk
en sterre utbredelse enn noen
gang 10r, mellom land omrAder
som ma ha vesrt sterk nedsl itt og
utflatet.
Under Kritt-havents maksimale ut
bredelse lor ca. 70 millioner ar st
den var store deler av Nordvest
Europa med hele Nordsjoen og en
dog en del av sydvestre Norge
oversvernrnet. Et mudder sammen
satt av de ersrna kalkrestene (coc
colither) Ira planktoniske alger no
pet seg opp i oppti I Ilere hundre
meter tykke lag pa bunnen. Dette
linnes idag bevart som krittkalk
sten I Skane, i Danmark og under
Nordsj0en.
I sydest begynte en ny type [ord
skorpe-bevegelse a gjl2lre seg
merkbare. De hang sammen med
at det apne havet mel 10m Alrika og
Europa skrumpet inn . De to land
ornradene kolliderte og tarnet opp
sedlmentene mellom seg som den
alpine Ijellkjede. Som en Ijernvirk
ning av denne Ijellkjedeloldningen
ble noen av de dypeste Kritt
avlei ringene i omrAdet sydest lor
Danmark loldet og hevet over hav
nlvaet (inverterte bassenger).

Kritt-kalkstenen er vanligvis tett,
men kan veere utviklet som en ut
merket reservoar-bergart der den
er sprukket ovenpa saltdlapirer,
I.eks. i Ekoliskomradet. Fra undre
Kritt er det ogsa sandstener som
kan tenkes som reser
voar-bergarter. En sk iler i dypet

utenlor Norskekysten (Sola
lormasjonen) har et neyt innhold
av organisk materiale og kan re
presentere en kildebergart.

Tertimr (65- 3 millioner ar siden)
Krltthavet lrakk seg t ilbake Ira sto
re omrader, den norske landrnas
sen begynte a reise seg i I2ISt, og
Shetlandsplattformen ble t ippet
over i vest. Nordsle-ornradet drev
nordover og det ble kaldere. Til a
begynne med var det et yrende liv I
havet og pa land , men snart lo r
svant mange livslormer lor alltid :
dinosaurene, ammonittene og be
lemnittene dade ut. Kansk je som
112IIge av et meteoritt-nedslag?

Nordsloen oppterte seg na som en
enhet hvor grunnen sank mens se
dimenter sam let seg Ira de nyrei
ste landsornradene. Senkningen
var sterst i Sentralgraven og Vi
kinggraven, hvor tyk kelsen av de
te rtleere sedlmentene nAdde
3.5 km.
Det tallerkenlormete tertleere sedi
ment-bassengel ga tilstrekkel ig
overleiring til at de organiske re
stene i eldre sedimenter kunne
modnes og avgi petroleum. Dette
er den viktigste betyd ningen av de
tertleere lagene lor petroleumsgeo
log ien I Nordsjaen. Forevrlq har
tette leirbergarter ell er ski Ire noen
steder gitt en ellektiv lorsegling
over petroleumslorekomster i dy
pere nlvaer, Den eneste reservoar
bergart av betydning er en dyp
havssandstein Ira tidlig tertl eer
(Friggleltet) . Den ble dannel ved at
del etter hevning og overbikking av
Shetland-plattlormen ble avsatt
sand som ble skyllel ul i havet
estentor (Paleocen - tid lig Eocen).
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Atlanterhavet dannes
Ved begynnelsen av Tertlser hang
Grenland erma sammen med Nor
ge. Rett nok fantes det innlands
hay og bassenger hvor sedimenter
stadig ble avleiret, men underlaget
av eldre berggrunn var kontinuerlig
heIe veien. Idag er situasjonen den
at underlaget pa Gremland og Nor
ge er adskilt av et bredt belte med
unge vulkanske bergarter under
Atlanterhavet.
Hva var det som skjedde da havet
mel 10m Norge og Grenland begyn
te a apne seg for 55-60 millioner ar
siden?
Jo, vulkanske masser vel let opp
langs en spalte i landornradet,
sterknet og gle til siden etterhvert
som ny lava trengte opp. Havet
trengte inn over den nydannete
jordskorpen som ble noen centi-

meter bredere hvert ar, I dag fore
gar denne havutvidelsen langs den
Midtatlantiske rygg ute i havet.
Hva ville vi se dersom vi kunne fly
over ornradet for 55-60 millioner ar
siden? Jo, et stort lavaplata over Ir
land, nordlige Skottland, Fcemye
ne og 0st-Gmnland, og spredte
vulkaner i Nordsjeen og langs Nor
skekysten ned mot Skagerak og
Skane! Aske fra vulkanutbruddene
ble spredt vidt omkring og finnes
idag som lag i sedimentene pa Jyl
land og under Nordsjeen. Pa Fcer
eyene finner vi restene av en minst
3000 m tykk sekvens av lavaer.
Av scerlig interesse er vulkanske
bergarter utenfor Griptarene ved
Kristiansund. De er datert til 56
rnlllloner ar og rna sta i forbindelse
med en vulkan her ute da Atlanter
havet apnet seg.
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