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Det subkambriska peneplanet
– vårt äldsta landskap

Det subkambriska peneplanet utgör grunden för det 
slättlandskap som går att beskåda i Västergötland. 
Det är en extremt flack yta, ett så kallad peneplan, 

bestående av gnejs som genom långtgående vittring 
 skapades för cirka 600 miljoner år sedan. Peneplanet bre
der ut sig över stora delar av Sverige ända bort till Fin
land och Ryssland. De delar som idag är frilagda är otroligt 
flacka, med höjdskillnader som inte överstiger 20 meter.

Tack vare att ytan blev täckt av ett grunt hav kort efter 
bildningen bevarades peneplanet under hundratals miljo
ner år och inte förrän i sen tid blev peneplanet avtäckt. På 
grund av den sena avtäckningen har den inte utsatts för 
långvarig erosion och ytan är därmed välbevarad. 

Bildande
Bergarten som utgör peneplanet är gnejs med en ålder på 
cirka 1.6 miljarder år. Gnejsen är en del av den så kallade Ide
fjordenterrängen som uppstod under den svekonor vegiska 
orogenesen (bergskedjebildningen) för cirka 900 Ma (miljo
ner år sedan). Kontinenten Baltika som Sverige då tillhörde 
kolliderade med en annan kontinent och en massiv bergs
kedja bildades som kan jämföras med dagens Himalaya.

Hur kunde då en bergskedja omvandlas till ett så otro
ligt flackt område? Ett flertal faktorer har en bidragande 
roll i detta. 

Den första faktorn är att området hamnade i en tekto
nisk vila. Under hundratals miljoner år utsattes  om rådet 
för lite tektonisk påverkan och vittringsprocesserna  kunde 
dominera istället. Den stora bergskedja som bildades 
 under orogenesen kunde nu nötas ned och bilda den 
flacka terrängen som idag går att skåda. 

I många fall när vittring äger rum måste berggrunden 
kompensera för förlust av volym genom upphöjning av 
jordskorpa. Genom att vittringsprocessen kunde fortgå lång
samt och över ett långt tidsspann så minskade denna kom
pensation och markytan kunde erodera ned till havs nivån.

En annan viktig faktor som spelade roll var att under 
denna tid fanns det ingen vegetation på land som  kunde 
binda och skydda markytan. Vittringen förstärktes genom 
så kallad ”sheet wash” där vatten kunde spola över ytan 
och på så sätt erodera ned den ännu mer! 

När det subkambriska peneplanet väl hade skapats 
sträckte det sig över ett stort område – stora delar över 
Sverige, Finland och ända bort mot Ryssland. 

Bevarande
När det subkambriska peneplanet hade bildats låg den 
vid havsnivån och ett grunt hav kunde snart täcka ytan. 
I det grunda havet avsattes sediment under hundramil
jontals år. Sedimenten omvandlades till berggrund (litifie
ring) och bildade en sedimentär berggrund ovanpå pene
planet. Den sedimentära berggrunden fungerade som ett 
 skyddande lager och förhindrade att peneplanet utsattes 
för vittring. De är dessa sedimentära bergarter som  bygger 
upp platåbergen. 

Under Perm trängde diabas upp i sprickor och lade sig 
i svaga zoner mellan de sedimentära bergarterna. Diabas 
var mer vittringsbeständigt och skyddade dem mot vidare 
erosion. De sedimentära bergarterna finns bevarande än 
idag i form av platåbergen. 

På många andra platser där diabas inte trängt upp 
 eroderades de sedimentära bergarter ned och peneplanet 
blev åter synligt vid ytan. Vittring och erosion förändrade 
ytan och sprickor och dalar skapades. 

PENEPLANET, NORDKROKEN
58°23’15.3”N 12°24’09.0”E

En utmärkt plats för den nyfikne att studera 
detta peneplan är vid Nordkroken. Att pene
planet är så väl bevarat just vid Nordkroken 
beror just på att området blev avtäckt i sen tid 
och yttre krafter inte har påverkat ytan i större 
utsträckning.

På plats kan man se att ytan har en hel del 
sprickor i sig som löper kors och tvärs. Både 
senare tektoniska händelser och inlandsisars 
rörelser har påverkat berggrunden och gett upp
hov till dessa sprickor. I sprickorna kan man även 
hitta rester från den sedimentära berggrunden 
som en gång legat ovanpå ytan. 

Så nästa gång du besöker Nordkroken för ett 
dopp i Vänern så stanna upp ett tag och ta en 
ordentlig titt på vad det är du egentligen står på!

Sveriges största plana yta 
av Karna LidmarBergström
Publicerat i Geologiskt forum nr 43, 2004.

Sveriges berggrund - en geologisk skapelseberättelse 
av Sven Åke Larsson & EvaLena Tullborg, 2005

VIDARE LÄSNING FÖR DEN NYFIKNE:
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Promenad på peneplanet vid Slättbergen, Trollhättan. Fo
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