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Oslo feltkurs 2022    Norges geologi og georessurser TGB4112    
4 puljer: tirsdag, onsdag, torsdag, fredag (3.mai - 6.mai) (Reis med turbuss natten før. Start 
kl 2100 S.P. Andersens veg 15)  Allan Krill, mob. 91897197

Vi tar turbuss fra Trondheim natten før (sover på bussen) og samme turbuss tilbake etter 
feltkurs (sover igjen på bussen). Eller møtt ved OsloS eller første lokalitet (Bødalen/
Slemmestad). Ha med: regntøy, feltdagbok, hammer for å slå etter trilobitter, mat/drikke for 
hele dagen.  Ha med mat fra Trondheim, eller bruk matbutikk i OsloS mellom kl 0630-0730. 
Studer denne guiden på forhånd og gjør deg kjent med fargene og bergartsmønstrene på 
oversiktskartene. Ta notater og feltbilder ved hver lokalitet. 

0 OsloS Start (kl 0730 3.mai, 4.mai, 5.mai, 6.mai)

1 (0810) Bødalen/Slemmestad. Prekambrisk gneis (basement til Oslos kambrosilur.) 
Konglomerat ("etasje 1"), avsatt på peneplan ved havnivåstigning i kambrium. 

2 (0850) Nyveien, Slemmestad. Gneis, alunskifer ("etasje 2"), lagergang av mikrosyenitt. 
Les LBT pensum om alunskifer, og dens korrosiv syredannelse og radioaktivitet med 
radonfare. 

3. Vaterlandsveien. Alunskifer et.2. Kambrosilur folder med vergens mot sørøst, som er 
typisk for ba. langs den "kaledonske fronten" i hele Norge/Sverige (og fjellkjeder forøvrig.)

4 Heimansåsen. Alunskifer, "Undre Didymograptusskifer" (et.3b) Hukformasjonen et.3c. 
Bli kjent med etasjer 2d - 4aɑ1 (se stratigrafi-tabellen.)

5-7. (0945) CircleK bensinstasjon. Hukformasjon et.3c. Samme stratigrafi, repetisjon pga. 
skyveforkastning vergens SØ (også typisk langs den kaledonske fronten.) 

6 (0955) Fotballbanen, Slemmestad skole. Ortocerkalken, etasje3cγ, 3cβ, 4aα1. (se 
stratigrafi-tabellen). Endoceras blekspruter og Asaphus expansus trilobitter. 

5-7 (1010) CircleK. Jakt på Asaphus trilobitter i Hukfm. et.3cβ (mulighet for kioskmat / 
WC) 

8 (1050) Bjerkåsholmen. Etasjer2-3 langs fjorden. Samme stratigrafi igjen. Alle bør nå være 
kjent med den. 

9 (1120) Kalvøya.  Gangsverm i et.5a. Et.5b ("Kalksandsteinen”). 5b er kambrosilurs 
"viktigste lag". Bevis for havnivsenking ved ordovicium-silur grensen, pga. istid.

10 (1235) Gjettum T-bane stasjon. E7b "Pentameruskalken", silur koral-rev, med "bikake" 
koraller.

11 Åsbråtan v. Lommedalsvn. Et.10, "Ringerike sandstein" av sen-silur alder. Ikke-marine delta-sandsteiner viser 
regresjon, kraftig erosjon av kaledonsk fjellkjede i vest Norge. Veiskjæringer er blitt for dårlige. Går ut. :(   
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12 (1305) Åsbråtan ved Kolsås. Kolsås-formasjon av Asker-gruppen (karbon-perm, se 
stratigrafisk søyle-figur fra LBT), og basalt B1 (karbon), rombeporfyr RP1 (perm). 

13 (1310) Bærumsverk. Spis medbrakt lunsj på gress eller benker. (WC, matbutikk hvis du 
er snar.)

14 (1440) Eineåsen Rykkinn. Ringerike sandstein, Askergruppen, og B1, RP1. Rød 
sandstein mellom B1 og RP1. Det er typisk med tynne sandsteinslag mellom lavaene i 
Oslofeltet. 

15 (1505) Ringeriksveien Sollihøgda. Lavastratigrafi og forkastningstektonikk. Bruk RP-
fasit-tegninger for å bestemme RP-lag. Stratigrafi beviser normalforkastninger her.

16 (1605) Grini. Bærumskalderas ringgang av mikrosyenitt. Innenfor kaldera er basalt fra et 
høyt nivå som har falt ned. Utenfor kaldera er kalksteiner fra et lavt nivå.  

17 (1705) Grefsenkollveien. Kontaktmetamorfosert knollekalkstein (hornfels). Pioner 
forståelse av metamorfe soner av Viktor Goldschmidt i 1911 ble gjort her (se trekant-
diagramene.)                  

18 (1735) Grefsenkollen nedenfor P-plass. Xenolitter i Grefsen syenitt. Pioner forståelse av 
granitt av Charles Lyell i 1837 ble gjort her (se Lyell-tektsen, og forelesningstekst til 
Keilhau 1836) 

19 (1820) Romsås, Odvar Solbergs vei. Diabas gangsverm i Grorud syenite. Deltaljer om 
gang intrusjoner i sidebergarter. Avkjølt marginer, utvidelse av sprekker, falske 
forkastninger.

20 (1850) Sverre Iversens v. Nedlagt blokksteinbrudd fra ca. 1900. Spor etter muskelarbeid, 
av mennesker og hester.

21 Røverkollen. Gruve/skjerp skarnmineralisering, med magnetitt, svovelkis, granater, fra 
ca. 1880.

22 (1920) Åkeberg veien ved Politistasjon. Alunskifer, lagerganger, bentonitt. Alle gjør 
tegning av grabenstruktur. 

(1950) Oslo S. Noen timer i Oslo før retur kl 2200 med 'natt-turbuss' til Trondheim
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