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Forord
Norsk Geologiråd vedtok på rådsmøte den 5. mai
1982 å opprette Norsk stratigrafisk komite (NSK).
Komiteens status, fullmakter, sammensetning og
arbeidsform ble formulert på samme møte (Vedlegg
1). Geologirådet oppnevnte medlemmer til NSK
den 16. desember 1982, og den 15. januar 1983
hadde Norsk stratigrafisk komite sitt første konsti
tuerende møte. På dette møtet ble Anna Siedlecka
(NGU) valgt til formann med Tore Torske (UiT)
som varamann. Øvrige medlemmer i 4-årsperioden
1983-86 var Svein Gjelle (NGU), Atle Mørk (IKU),
Rolf Sørensen (NLH), Jan Vallset (OD), David
Worsley (Saga Petroleum), med varamann Arne
Solli (NGU), Jeno Nagy (UiO), Johan Petter
Nystuen (NLH), Eiliv Larsen (NGU), Jan
Mangerud (UiB), Arild Andresen (UiT), Per
Blystad (Åse Moe, OD) og Audun Hjelle (NPI).
Initiativtakere for opprettelsen av et organ til
ivaretakelse av stratigrafiske spørsmål i Norge var
Atle Mørk og David Worsley. I et skriftlig forslag
sendt til Norsk Geologiråd understrekte de behovet
for en stratigrafisk komite, og de skisserte arbeids
oppgaver og arbeidsformer for et slikt organ. På
bakgrunn av denne henvendelsen oppnevnte Norsk
Geologiråd i brev av 19. desember 1979 et utvalg be
stående av Anna Siedlecka, Jan Vallset og David
Worsley (utvalgets formann) med anmodning om å
utarbeide forslag til arbeidsplan, oppgaver, mandat
og sammensetning av en Norsk stratigrafisk
komite. Utvalgets forslag av 14. april 1980 dannet
grunnlaget for det mandat og de retningslinjer som
Geologirådet senere vedtok for NSK.
Norsk stratigrafisk komites arbeid er en videre
føring av virksomheten til en tidligere norsk strati
grafisk gruppe underlagt Norsk Geologisk Foren
ing.
Gruppen,
med
professor
Gunnar
Henningsmoen som formann, var aktiv fra midten
av 50-årene til slutten av 60-årene. Resultatene av
dette arbeidet var bl.a. utarbeidelse av regler for
norsk stratigrafisk nomenklatur (Henningsmoen
1961). Gruppen arbeidet også med godkjennelse og
registrering av stratigrafiske enheter i Norge og på
Svalbard til en planlagt ny utgave av "Norge-delen"
av det internasjonale stratigrafiske leksikon (Major
et al. 1956, Strand & Størmer 1956). Av hensyn til
enhetlig stratigrafisk nomenklatur over landegren
sene ble stratigrafer i Finland og Sverige kontaktet
med tanke på samarbeid. Gruppens aktivitet stag
nerte imidlertid mot slutten av 60-årene som et re-

sultat av initiativtakernes andre presserende opp�
gaver.
Økende behov for veiledning i bruk av stratigra
fisk terminologi og for regler for opprettelse av stra
tigrafiske og andre geologiske enheter har meldt seg
tydelig de siste årene. Dette henger sammen med
den geologiske kartleggingen av landet, med almen
geoforskning og, ikke minst, med den eksplosive
utviklingen av geologisk forskning og oljeprospek
tering i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
På grunn av dette behovet har Norsk stratigrafisk
komite gjennom hele fireårsperioden prioritert ut
arbeidelsen av et regelverk for navnsetting av geolo
giske enheter i Norge (NSKs fullmakter, §1, vedlegg
1).
Kapitlene om litologiske, biostratigrafiske, kro
nostratigrafiske og morfostratigrafiske enheter
samt klimastratigrafi dannet utgangspunktet for
utarbeidelsen av "Regler og råd for navnsetting av
geologiske enheter i Norge". Ansvaret for utarbei
delsen av disse kapitlene har vært hos følgende
medlemmer av komiteen (alfabetisk rekkefølge):
Eiliv Larsen, Atle Mørk, Anna Siedlecka og Tore
Torske - litologiske enheter; Atle Mørk og David
Worsley - biostratigrafi og kronostratigrafi; Eiliv
Larsen, Jan Manger�d og Rolf Sørensen - klima
stratigrafi og morfostratigrafi. Per Blystad har bi
dratt med kapitlet om seismisk stratigrafi.
Helt fra starten av var det bred enighet i NSK om
at behovet for veiledning og råd for o pprettelse og
navnsetting av strukturgeologiske og tektonostrati
grafiske enheter også i stor grad var til stede. Komi
teen besluttet derfor å utvide regelverket til også å
omfatte de forannevnte ikke-stratigrafiske enhe
tene. NSK oppnevnte våren 1984 en u tredningsko
mite for strukturgeologiske og tektonostratigrafi
ske enheter. Denne utredningskomiteen, som besto
av Johan Petter Nystuen (formann), Roy Gabriel
sen (Saga Petroleum) og Johan Naterstad (NGU),
har utarbeidet regelverkets kapitler om disse enhe
tene. Sylvi Haldorsen (NLH) har levert bidrag om
terminologi på israndavsetninger til utredningsko
miteen. Norsk stratigrafisk komite takker disse for
deres arbeid.
Under arbeidet med regelverket har innhold, om
fang og språklige problemer vært diskutert i komi
teen i flere plenumsmøter. Verdifulle bemerkninger
og forslag til forbedringer har vært sendt komiteen
av en rekke norske geologer som svar på utsendte

IV

delnotater og hele regelverket samlet da dette var
ute til høring vinteren 1985/86. NSK har også fått
bistand fra Norsk språkråd og gode råd og syn
spunkter fra Statens navnekonsulent. Norsk strati
grafisk komite takker alle enkeltpersoner og institu
sjoner som har bidratt med konstruktiv kritikk
under utarbeidelsen av regelverket.
På møtet i Norsk stratigrafisk koilllte -den 25. mars
1985 ble Johan Petter Nystuen foreslått som redak
tør for regelverket, og han påtok seg dette arbeidet.
Johan Petter Nystuen har ytet en stor innsats i redi
geringen og suppleringen av dette verket med bl.a.
innledning, kapitler viet pedo- og magnetostrati
grafi, diakrone og deformasjonsdiakrone enheter
og illustrasjoner. Tak ket være uvurderlig arbeid av
redaktøren har regelverket fått en enhetlig form i
både innhold og språkdrakt. Norsk stratigrafisk
komite retter en hjertelig takk til Johan Petter
Nystuen for dette tidkrevende arbeidet hvor han har
vist fa glig kyndighet, nøkternhet og evne til klare
språklige formuleringer. NSK takker også Marie
Louise Falch og Åslaug Borgan ved Institutt for
geologi, NLH, for henholdsvis tekstbehandlings
arbeid med manuskriptet og rentegning av figurer.
Eiliv Larsen takkes for sitt arbeid med den endelige
tilretteleggelsen av manuskriptet for trykking.
Norsk stratigrafisk komite takker Norsk Hydro

A/S, Saga Petroleum A/S og Statoil for den øko
nomiske støtten som har gjort det mulig å trykke
regelverket i Norsk Geologisk Tidsskrift. NSK tak
ker også Snorre Olaussen og Statoil for tillatelsen til
å bruke Statoils Geologiske tidstabell som vedlegg
til regelverket. Opp trykkingen av denne tabellen for
bruken i regelverket er også bekostet av Statoil.
NSK takker til slutt alle de institusjoner og be
drifter som har gitt ansatte tillatelse til å bruke ver
difull arbeidstid til innsats for utarbeidelsen av re
gelverket.
"Regler og råd for navnsetting av geologiske en
heter i Norge" er det første verket av dette slaget og
omfanget som foreligger på norsk. Bare gjennom
bruk av regelverket kan dets eventuelle svakheter,
mangler og uklarheter komme fram. I håp om at
verket vil hjelpe flest mulig geologer i deres daglige
arbeid, offentliggjør NSK "Regler og råd for navn
setting av geologiske enheter i Norge" som er et
resultat av et verdifullt samarbeid mellom represen
tanter av ulike grener av det norske geofaglige
miljøet.
Trondheim 1 8 . juni 1986
Anna Siedlecka
formann i Norsk stratigrafis k komite
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Regler og råd for navnsetting av geologiske enheter i Norge.
Av Norsk stratigrafisk komite
JOHAN PETTER NYSTUEN (REDAKTØR)

Nystuen, J.P. (red.): Regler og råd for navnsetting av geologiske enheter i Norge. Av Norsk stratigrafisk ko
mite. (Codes and recommendations for naming of geological units in Norway. By the Norwegian Comittee
on Stratigraphy). Norsk Geologisk Tidsskrift, Vol. 66 (Suppl 1), pp. 1-96, Oslo 1986. ISSN 08-01-4736.
The Norwegian Committee on Stratigraphy was established in 1982 by the Norwegian Council of Geology.
In article 1 of the mandate the committee was authorized to "work out and present a guide to stratigraphi
cal procedure and nomenclature in Norway". The present 'Codes and Recommendations', which are the
result of this work, should be used for the classification and naming of geological units in Norway, on the
Norwegian continental shelf and in Norwegian territories in the Artic and Antarctic. The general chapters
deal with definitons of basic concepts, such as the meaning of 'formal' and 'informal' units, rutes for nam
ing geological units and how to write the names in Norwegian and English, and procedures for the estab
lishment, registration and change in definition and rank of formal units and their names. Emphasis has
been given to the definition and naming of subsurface units on the continental shelf. 'Codes and Recom
mendations' express the principles of the International Stratigraphic Guide of 1976 (ISSC 1976) and have
also adopted several of the stratigraphical categories which were introduced in the North American Strati
graphic Code (NACSN 1983). 'Codes and Recommendations' also include 6 new formal categories of geo
logical units: Geomorphological and structural form units, structural linear units (lineaments), structural
surface units Uoints, fractures, faults), morphostratigraphical units, tectonostratigraphical units and di
achronic units defined by deformation events. Climatostratigraphic units are included in the category of
diachronic units.
The chapters on the 17 categories of geological units include basic definitions and terminology in
Norwegian and English, rank and position of the units in the classificaton systems, dimensional properties
of the geological units, mappability and methods for identification, material or time content and others
properties, principles of naming, comments on the variability ofthe units and their relation to other units,
examples and key references.
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn og hensikt

Den geologiske kunnskapsmengden har økt mye i
løpet av de senere årene. Dette gjelder vår viten om
geologiske prosesser og resultatene av disse og for
ståelsen av den geologiske oppbygningen av konti
nenter og havområder. For Norges vedkommende
har ikke minst undersøkelsene av norsk kontinen
talsokkel brakt til veie en stor datamengde.
En viktig forutsetning for utveksling, formidling
og praktisk bruk av de stadig økende informasjon
ene er at fagspråket brukes på en mest mulig entydig
måte. En vesentlig del av de geologiske kunnskap
ene som spres og utveksles gjennom geologiske
kart, vitenskapelige arbeider og teknisk-økonomis
ke rapporter, er knyttet til definisjonen og beskriv
elsen av navngitte geologiske enheter. Slike geolo
giske enheter kan være ulike bergarts- og sediment
lag, skyvedekker, landformer, geologiske tidsenhe
ter, etc. For å unngå misforståelser og forvirring i
betydningen av slike navn, må de geologiske en
hetene klassifiseres og gis navn og faglig innhold
etter retningslinjer det er almen oppslutning om.
Det er en tradisjon å navnsette geologiske enheter
med stedsnavn. Dette har ført til en nærmest eks
plosjonsartet økning i publiserte stedsnavn som be
tegnelser på geologiske enheter fra norsk territo
rium i de senere årene. Det er imidlertid en uheldig
u tvikling at navnsetting med stedsnavn også gjøres
på enheter der definisjonene og beskrivelsene er
mangelfulle, særlig med hensyn til så viktige egen
s kaper som grenseforhold og geografisk utbredelse.
For at misforståelser skal unngås, er det viktig at
o ffentliggjøring av slike navn først blir gjort når en
hetene er så godt undersøkt at de kan defineres i
samsvar med internasjonale og nasjonale regelverk
for formelle enheter. Våre stedsnavn er en del av
norsk kulturarv. Valg av stedsnavn til bruk på geo
logiske enheter skal også ta hensyn til dette, i tillegg
til faglige kriterier og retningslinjer.
Regler for norsk navnsetting av geologiske enhe
ter ble sist utgitt av Henningsmoen (1961). "Inter
national Subcommission on Stratigraphic Classi
fication" utga i 1976 "International Stratigraphic
Guide" (ISSC 1976). Dette internasjonale stand
ardverket har vært retningsgivende for geologisk
n avnsetting i Norge i de senere årene. "North
American Stratigraphic Code" ble utgitt i 1983 av
"North American Commission on Stratigraphic
N omenclature" (NACSN 1983). Norsk strati
grafisk komite (NSK) har utarbeidet det forelig
gende norske regelverket i samsvar med hovedprin
sippene i disse to regelverkene.

NSK har utarbeidet klassifikasjons- og navnsett
ingsregler for geologiske enheter som det tidligere
ikke har blitt laget regler for. Dette gjelder geo
logiske formenheter (3.7.), strukturgeologiske line
ære enheter (3.8.), strukturgeologiske flateenheter
(3.9.), morfostratigrafiske enheter (3. 10.), tektono
stratigrafiske enheter (3.11.) og deformasjonsdia
krone enheter (4.8.).
Hensikten med et eget omfattende norsk regel
verk er å få i norsk språkdrakt anbefalinger for
hvordan geologiske enheter skal (a) oppfattes med
innhold og begrensninger, (b) navngis på norsk og
engelsk, (c) defineres, opprettes, registreres og even
tuelt endres. Det har videre vært en målsetning (d)
å kunne henlede oppmerksomheten på de
særtrekkene ved de enkelte geologiske enhetene
som er av vesentlig betydning for ytterligere å klar
gjøre deres egenart, og (e) gjøre det lettere å for
midle geologisk viten i norsk språkform.
For å oppnå det siste har NSK fremmet forslag på
en rekke norske ord til bruk istedenfor utenlandske
faguttrykk der dette har vært vurdert som ønskelig.
Selv om regelverket er skrevet på bokmål, er ny
norske skriveformer i alle sammenhenger likestilt
med bokmålsformene. De foreslåtte fagtermene er
valgt slik at de kan brukes i begge målformer.
Bare bruken av regelverket vil vise om det vil opp
fylle sin målsetning. NSK mener det geofaglige mil
jøet vil høste fordeler av en bredest mulig oppslut
ning om de fellesreglene som er foreslått. Dette må
ikke være til hinder for endringer og forbedringer
av regelverket. NSK vil derfor be om kommentarer
og forslag til forbedringer etterhvert som en får er
faringer med regelverket. Slike reaksjoner vil kunne
danne grunnlaget for en revisjon for hele eller deler
av regelverket.
Regelverket er skrevet med henblikk på at det skal
kunne brukes som en oppslagsbok. For å gjøre
reglene for de enkelte kategorier og enheter mest
mulig fullstendige har det måttet bli endel gjen
tagelser. Dette gjelder bl.a. en del fellesbestemmel
ser og egenskaper som finnes hos mange av de om
talte geologiske enhetene. Alle brukere anbefales
likevel å sette seg inn i fellesbestemmelsene i kap.2.
1 .2. Definisj oner

Geologisk enhet. - Med geologisk enhet menes i
dette regelverket en kropp av bergarter, løsmasser,
et formelement, en geologisk struktur eller en geo
logisk tidsenhet som det er behov for å gi et sær
skilt, gjenkjennende navn til bruk på geologiske
kart, i vitenskapelige arbeider og teknisk-

2 Navnsetting av geologiske enheter i Norge
økonomiske rapporter. Formelle enhetsbetegnelser
er betegnelser som inngår i formelle klassifika
sjonssystemer.
Eksempler er
"formasjon'',
"gruppe", "suite", "biosone", etc.
Berggrunn, bergart, løsmasse, løsmassetype, o.l.
Begrepet bergart brukes i dette regelverket om et
fast sammenhengende materiale av (a) mineraler,
dannet ved utfelling, krystallisering, omkrystallise
ring og sammenkitting av eldre mineral- og berg
artsbruddstykker, (b) glass, dannet ved størkning
av smeltemasse og (c) organisk materiale (f.eks.
kull). En bergart er dannet som en del av berggrun
nen (bedrock). Berggrunnen er den faste under
grunnen under løsmassene. Løsmasser omfatter
alle slag av løse ikke-sammenhengende avsetninger
som leire, sand, grus, organisk materiale o.l. samt
den forvitrede, oppsprukne og oppsmuldrede øver
ste delen av berggrunnen. Inne i løsmassene kan det
være mer eller mindre sammenpressede og sam
menkittede partier. Det vil kunne være en gradvis
overgang fra berggrunn til løsmasse. Løsmasser er
det samme som regolitt (Bates & Jackson 1980).
Løsmassetype motsvarer bergart og betegner en
løsavsetning med særlige kjennetegn, f.eks. en
sandavsetning, leiravsetning, morene, torv, o.l. Jord
(soil) brukes i ingeniørgeologi synonymt med løs
masse og jordart med løsmassetype. I pedologi,
jordbunnslære, brukes også jordart i betydningen
løsmassetype. Begrepet jord, derimot, nyttes
hovedsakelig om jordsmonn, det vil si den øverste
delen av en jordart der det pågår forvitring og bio
logisk aktivitet, og hvor plantene har sine røtter. I
pedologi er }ordtype forskjellig fra jordart og betyr
jord med karakteristisk dannelsesmåte, tekstur og
jordsmonnutvikling (Rommetveit 1979). Sediment
er materiale som er transportert av og avsatt fra is,
vann, luft, ved utglidning og massestrømning, ved
kjemisk og biokjemisk utfelning eller biologisk
vekst. Sediment nyttes mest om løse avsetninger,
men er også brukt om faste avsetninger, sedimen
tære bergarter.
Kategori. - En kategori omfatter en eller flere
geologiske enheter som har ett eller flere særegne
fellestrekk. Som eksempel kan nevnes at alle enhe
ter av lagdelte bergarter og løsmasser som er avsatt
med yngre lag over eldre tilhører kategorien av lito
stratigrafiske enheter. Regelverket omfatter 17 ulike
hovedkategorier (se oversikt i avsn. 1.3. og tabell 1).
Klasse. En klasse omfatter typer av bergarter,
løsmasser, formelementer, strukturer eller geolo
giske tidsenheter som atskiller seg fra andre typer
ved å være av prinsipiell forskjellig karakter eller
dannelsesmåte. For eksempel, de tre klassene av
bergarter er eruptive, sedimentære og metamorfe
-
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bergarter. Klasser av formelementer er erosjonsfor
mer, avsetningsformer og former av blandet opp
rinnelse.
Litologi. - Med litologi menes det samlede ut
trykk av alle fysiske egenskaper som en bergart eller
et sediment kan identifiseres på grunnlag av: sam
mensetning, tekstur, kornorientering og strukturer.
I utvidet forstand omfatter litologi også avledete
egenskaper som registreres ved hjelp av ulike måle
metoder: porøsitet, permeabilitet samt kjemiske,
magnetiske, elektriske, termiske, seismiske, gravi
metriske og radiologiske egenskaper.
Litologiske enheter. - Litologiske enheter er alle
geologiske enheter som kl_assifiseres på grunnlag av
sine litologiske egenskaper. Litologiske enheter om
fatter både bergarter og løsmasser. Kategorier av li
tologiske enheter er de litostratigrafiske, litodem
iske og pedostratigrafiske enhetene.
Stratigrafi. - Stratigrafi brukes her i samsvar med
ISSC (1976) som en vitenskap som omhandler berg
arter og løsmasser som lag: deres opprinnelige lag
rekkefølge, absolutte alder, relative aldersforhold,
form, utstrekning, litologi, fossilinnhold, geofy
siske og geokjemiske egenskaper, tolkning av dan
nelsesmåte og geologisk historie. Alle klasser av
bergarter og løsmasser er gjenstand for stratigra
fisk beskrivelse og klassifisering.
Stratigrafisk inndeling, klassifisering. - Strati
grafisk inndeling er den systematiske organiser
ingen av bergarter og løsmasser slik de finnes i sine
lagfølger, i enheter som skilles ut på grunn av enhe
tenes egenskaper og/eller deres grenseforhold. Det
finnes mange typer av stratigrafisk inndeling, alt
etter hvilke egenskaper og forhold som blir lagt til
grunn for inndelingen.
Stratigrafisk enhet. En stratigrafisk enhet er ett
eller flere lag som skilles ut som en særegen enhet
på grunnlag av hvilken som helst egenskap, eller
samling av egenskaper som forekommer i bergarter
og løsmasser. Enheten inngår sammen med andre
enheter i den systematiske organiseringen av lagføl
gene på jordkloden. Grunnlaget for definisjonen
av enheten bestemmer hvilken kategori av stratigra
fiske enheter den tilhører.
Stratigrafisk terminologi. Stratigrafisk termi
nologi dreier seg om betegnelser på typer av strati
grafiske enheter. Slike enhetsbetegnelser er som re
gel forskjellig for de enkelte stratigrafiske
kategoriene. Slike betegnelser kan betegne rang av
enheten i klassifikasjonssystemet og eventuelt hvil
ken plass enheten har i et hierarkisk klassifikasjons
system. Eksempler på slike enhetsbetegnelser er
formasjon, gruppe, biosone, system, etasje.
Stratigrafisk navnsetting, nomenklatur. - Strati-

-
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grafisk navnsetting brukes her om navnsetting i sin
alminnelighet av geologiske enheter, uansett
kategori. Navnsettingen gjelder hele enhetsnavnet
som omfatter et kjennetegnende navn og enhets
betegnelsen. Det er formelle og uformelle navne
kategorier (se avsnittene 2.2. og 2.3.).
Korrelasjon, jevnføring. Å korrelere er, i strati
grafisk forstand, å kunne vise til samsvar i egenska
per og stratigrafisk plass mellom to eller flere strati
grafiske enheter. Korrelasjoner kan gjøres på
bakgrunn av litologi (litostratigrafisk korrelasjon),
fossiler (biostratigrafisk korrelasjon), morfologi
(morfostratigrafisk korrelasjon), tid (kronostrati
grafisk korrelasjon), og andre egenskaper.
System. "System" er en formell enhetsbetegn
else i det kronostratigrafiske klassifikasjonssyste
met. Begrepet system brukes også sammenstilt med
geologiske typebetegnelser i andre kategorier, som
f.eks. forkastningssystem, sprekkesystem, dekke
system. I dette regelverket betegner "system;• i en
slik utvidet bruk, en geologisk enhet som enten om
fatter bergarter, løsmasser, formelementer eller
strukturer, og som er knyttet sammen i dannelses
måte innenfor et avgrenset tidsrom.
Kompleks. - "Kompleks" er en formell enhetsbe
tegnelse i det Iitodemiske klassifikasjonssystemet.
Begrepet kompleks brukes også sammenstilt med
geologiske typebetegnelser i andre kategorier, som
f.eks. forkastningskompleks, sprekkekompleks,
dekkekompleks. I dette regelverket betegner "kom
p leks;• uansett kategori, en geologisk enhet som
enten omfatter bergarter, løsmasser, formelementer
eller strukturer, og som er en uensartet samling av
u like enkeltelementer. Enkeltelementene er enten av
forskjellig alder og/eller dannelsesmåte, eller så er
det relative aldersforholdet mellom enkeltelemen
tene usikkert eller ukjent.
-

-

1 . 3. Kategorier i regelverket: oversikt

De kategorier av geologiske enheter som er tatt med
i regelverket er slike som inneholder enheter som
kan defineres formelt og gis særskilte navn (Tabell
1). Det er også omtalt enkelte kategorier og enheter
som NSK anbefaler brukt kun i uformelle sammen
h enger. Under de enkelte kategoriene kan det være
gitt regler for en eller flere geologiske enheter. Den
enkelte geologiske enheten kan være videreinndelt i
undertyper av samme hovedenhet.
Kategoriene består av to prinsipielt forskjellige
slag. Den ene omfatter alle kategorier hvor enhet
ene er definert på grunnlag av materialinnhold eller
andre fysiske egenskaper (Kapittel 3). Felles for
disse er at de betegner særegne, geologiske enheter
o g som dermed kan gis særnavn eller egennavn.

Den andre hovedgruppen av kategorier består av
enheter som er definert på grunnlag av tid eller al
der (Kapittel 4). Slike enheter er enten et tidsrom, el
ler materialenheter som er dannet innenfor et be
stemt tidsrom. De har karakter av fellestyper og gis
kjennetegnende navn som skal oppfattes som fel
lesnavn.
Kategorier av materialenheter og enheter definert
på grunnlag avfysiske egenskaper (omtalt i kapittel

3):

Litostratigrafiske enheter. - Litostratigrafiske en
heter omfatter lagdelte bergarter og løsmasser som
defineres på grunnlag av særegne litologiske egen
skaper og grenseforhold. Litostratigrafiske enheter
er avsatt i samsvar med "Loven om naturlig pålag
ring" ("Law of Superposition"), det vil si at yngre
lag er avsatt over eldre (3.2.).
Litodemiske enheter. Litodemiske enheter ble
innført som ny kategori i det stratigrafiske klassifi
kasjonssystemet av NACSN (1983). Litodemiske
enheter er bergarter som defineres alene på grunn
lag av litologiske egenskaper. Dette er ofte ulagdelte
bergarter som dyp- og gangbergarter, eller sterkt
metamorfe og deformerte bergarter (3.3.).
Magnetostratigrafiske enheter. Dette er enheter
som er definert utifra sine remanente magnetiske
egenskaper (3.4.).
Biostratigrafiske enheter. - Biostratigrafiske en
heter skilles ut på grunnlag av innholdet av fossiler
og da særlig med utgangspunkt i den biologiske
evolusjonen opp gjennom jordas historie (3.5.).
Pedostratigrafiske enheter. En pedostratigra
fisk enhet er et sedimentlegeme som representerer
et gammelt jordsmonn eller forvitringssone (paleo
jord) (3.6.).
Geologiskeformenheter. - Denne kategorien om
fatter nåtidige og begravde landformer og formele
menter av strukturgeologisk opprinnelse, men som
ikke behøver å ha vært topografiske landskaps
trekk noen gang (3.7.).
Strukturgeologiske lineære enheter - I denne ka
tegorien er det bare tatt med de lineære elementer
som kan klassifiseres som lineamenter, det vil si
markerte lineære trekk i landskapet av usikker,
ukjent eller sammensatt opprinnelse (3.8.).
Strukturgeologiskeflateenheter. - Denne katego
rien omhandler brudd, sprekker og forkastninger.
Andre slags flateelementer som har vært topograf
iske flater eller som definerer strukturelle formele
menter, inngår i kategori 3.7. og 3.9.
Morfostratigrafiske enheter. Morfostratigraf
iske enheter er geomorfologiske elementer som vi
ser en geologisk utviklingsrekkefølge, f.eks. en serie
israndavsetninger (3.10).
-

-
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Tektonostratigrafiske enheter. - Kategorien av
tektonostratigrafiske enheter omhandler kropper
av bergarter som er utskilt som enheter over eller
mellom skyveforkastninger, det vil si skyvedekker,
s kyveflak og lignende.
Seismisk stratigrafi. - Seismisk stratigrafi er stu
diet av stratigrafi og avsetningsfacies, slik det kan
tolkes ut fra seismiske data. Begreper knyttet til
seismisk stratigrafi er kort omtalt, men noe regel
verk for seismostratigrafiske enheter er ikke fore
slått (3.12.).
Kategorier av enheter definert ved tid eller alder
(omtalt i kapittel 4):
Kronostratigrafiske enheter. - Kronostratigraf
iske enheter er lagdelte bergarter som danner refe
ranseenheter for alle bergarter dannet i samme tids
rom. Kronostratigrafiske enheter har synkrone
grenser (4.2.).
Geokronologiske enheter. - Dette er tidsenheter
som omfatter tidsrom definert på grunnlag av gren
sene for kronostratigrafiske enheter (4.3.).
Geokronometriske enhete1: - Geokronometriske

enheter er tidsenheter som er definert ved et be
stemt antall år for grensene. Slike enheter er uten fy
siske referanselagrekker (4.4.).
Polaritetskronostratigrafiske enhete1:
Denne
kategorien består av litologiske enheter som har be
vart et "avtrykk" av den opprinnelige geomagnet
iske polariteten som eksisterte da enheten ble avsatt
eller krystalliserte (4.5.).
Polaritetskronologiske enheter. - Dette er tidsen
heter som omfattes av de tidsrom da bestemte pol
aritetskronostratigrafiske enheter ble dannet (4.6.).
Diakrone enheter. Diakrone enheter ble defi
nert av NACSN (1983). Dette er tidsenheter som
omfatter de ulike tidsrom da stratigrafiske enheter
eller geomorfologiske enheter med i kke-synkrone
grenser ble dannet (4.7.). Klimastratigrafiske enhe
ter kommer inn under denne kategorien (4.7.6.).
Deformasjonsdiakrone enheter. - Denne kate
gorien er diakrone tidsenheter som avgrenses av de
formasjonshendelser, både i og utenfor orogene
belter (4.8.).
-

-
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2. Alminnelige bestemmelser for navngiving og definisjon av

geologiske enheter
2.1 . Formelle og uformelle enheter og
navn: definisj on

Regelverket skiller mellom formelle og uformelle
geologiske enheter. Disse har formelle, henholdsvis
uformelle navn. Formelt definerte enheter gis en be
skyttet status og skal ha forrang til bruken av et be
stemt egennavn eller et bestemt kjennetegnende
navn. Navn på uformelle enheter har ikke samme
beskyttelsen, men etter vurdering av NSK kan navn
på uformelle enheter beskyttes. Beskyttelsen kan
heves hvis navnene ikke er i praktisk bruk. Formelle
o g uformelle navn kan skilles i skrift og tale på ulike
måter (se avsnittene 2.1" 2.2. og 2.3.).
For geologiske enheter som opptrer innen norsk
territorium, det vil si det norske fastlandet, norsk
kontinentalsokkel, Svalbard, Jan Mayen og norske
territorier i Antarktis, skal følgende krav være opp
fyllt for at en enhet skal kunne gis, eller ha formell
status og dermed et formelt, beskyttet navn: Enhet
en skal (a) være definert, opprettet og navngitt i
s amsvar med bestemmelsene i det foreliggende re
g elverket (2.4.), og (b) opprettelsen av enheten skal
før publisering rapporteres til og det foreslåtte nav
net være godkjent av NSK. (c) Hevdvundne navn på
geologiske enheter kan godkjennes av NSK som
formelle navn når enhetene oppfattes entydig og
eventuelt kan defineres etter regelverket i ettertid.
(d) Enhver endring i definisjon, rang, kategori og
n avn for en opprettet geologisk enhet skal innrap
p orteres til NSK med eventuell søknad om
godkjennelse av nytt navn.
Uformelle navn er navn gitt på geologiske enhet
er som ikke er opprettet i samsvar med bestemmels
ene for definisjon av formelle enheter i dette regel
verket (2.4.), og som ikke er godkjent som formelle
n avn av NSK. Uformelle navn omfatter også trivi
alnavn (populære navn), det vil si tradisjonelt
brukte kjennetegnende navn av typer som ikke er i
samsvar med formelle navneregler. Eksempler på
slike navn er Orthocerkalk, Blåkvartsen, Altaski
fer, Oppdalsheller, etc. NSK kan etter vurdering i
det enkelte tilfellet også gi beskyttelse og forrang av
stedsnavn brukt i tradisjonsrike trivialnavn. Både
formelle og uformelle navn registreres av NSK.
Oversikter over registrerte navn vil kunne gis ut fra
d ette stratigrafiske navneregisteret.
2.2. Navn på formelle enheter

2.2.1. Hensikt med formelle enheter
Formelle geologiske enheter s kal defineres med den

målsetning at navnene som gis enhetene skal kunne
brukes i lang tid med et stabilt, entydig geologisk
innhold. Navnet skal brukes på (a) o ffisielle geolo
giske kart, (b) i publiserte vitenskapelige arbeider
og tekniske rapporter, og (c) i rapporter og doku
menter forøvrig innen næringslivet, den offentlige
forvaltningen og de politiske styringsorganene. Det
skal settes et vesentlig krav til det praktiske behovet
og kunnskapsnivået om en geologisk enhet før den
blir formelt definert og opprettet.

2.2.2. Sammensetning av formelle navn
Navn på formelle geologiske enheter er sammen
satte betegnelser, vanligvis av to eller tre navneledd.
Det første navneleddet er egennavnet (særnavnet)
for de geologiske enheter som oppfattes som en
kelte, fysiske særobjekter. For geologiske enheter
som har karakter av fellestype (se avsnitt 1 . 3 .), så
som tidsrom, er det første navneleddet et kjenne
tegnende fellesnavn. Dette første navneleddet kan
være et stedsnavn eller annet navn (se 2.2.3. og
2.2.4.) som representerer typesnitt, typelokalitet el
ler typeområde/utbredelsesområde Ufr. avsnitt
2.4.5.). I navn med to ledd kan det andre navneled
det betegne (a) enhetens rang i klassifikasjons
systemet (f.eks. gruppe, formasjon, litodem, bio
sone, etc.), (b) enhetens hovedlitologi (f.eks.
sandstein, basalt, konglomerat, etc.), eller (c) enhe
tens rang og/eller egenart/ type som f.eks. dekke,
forkastning, basseng, plugg, synklinal, etc" I navn
med tre ledd kan det midtre navneleddet være et be
skrivende ledd satt inn mellom egennavnet/kjenne
tegnende navnet og leddet med rang eller liotologi.
Slike treleddete navn bør brukes minst mulig.
Som et hovedprinsipp skal flere geologiske
enheter ikke gis samme egennavn eller kjenneteg
nende navn. Unntatt fra dette kravet er enheter som
er direkte avledet av en annen opprettet geologisk
.
enhet. Dette gjelder for rotløse paleobassenger (3 . 7.
og 3.7.14.7.), skrenter (3.7.12.6.), skyveforkast
ninger (3.9. og 3.9.9.6.), geokronologiske enheter
(4.3.), geokronometriske enheter (4.4.), polaritets
kronologiske enheter (4.6.), kronosonen (4.2.7.) og
til dels polaritetskronologiske (4.6.) og diakrone en
heter (4.7.).

2.2.3. Navngiving av geologiske enheter på
land
Geologiske enheter som er blottlagt på land gis
egennavn/kjennetegnende navn. Dette er et steds-
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navn som representerer typesnitt, typelokalitet eller
typeområde for enheten (se avsnitt 2.4.4.). Steds
navnet skal fortrinnsvis finnes på et offentlig topo
grafisk kart og skal skrives i samsvar med skrivemå
ten på kartet, med unntak av de regler som gjelder
for skrivemåten for sammensatte navn (jfr. 2.2.6.
og 2.2.10.). Hovedprinsippet for skrivemåten av
stedsnavn skal likevel være at den lokale, nedarvede
uttalen skal legges til grunn for skrivemåten, slik
reglene er for skrivemåten av offentlige stedsnavn
(NOU 1983, nr.6, s.65, Kronprinsreg.res. 31 .mai
1957). Det kan unntaksvis brukes to stedsnavn, satt
sammen med tankestrek. Dette kan f.eks. være ak
tuelt for langstrakte geologiske strukturenheter og
formelementer. Ved tvil om skrivemåten for et navn
rådspørres Norsk språkråd og Statens navnekon
sulent.

2.2.4. Navngiving av geologiske enheter på
kontinentalsokkelen
Geologiske enheter som opptrer på kontinentalsok
kelen kan gis egennavn/kjennetegnende navn som
kan være (a) stedsnavn på steder og strøk av sokkel
en innen typeområdet eller utbredelsesområdet for
de enkelte enhetene, (b) navn som er gitt på petrole
umsførende felter av sokkelen, (c) stedsnøytrale
navn, og (d) stedsnavn fra de ytterste kyststrøk som
ligger nær opptil det aktuelle området av sokkelen.
Ved valg av egennavn på geologiske enheter på
kontinentalsokkelen bør det almene prinsippet
(2.2.2.) om at navnet skal hentes fra typesnitt
(brønn, kjerne), typelokalitet, typeområde/ utbre
delsesområde gjennomføres så langt som mulig.
Her bør det fortrinnsvis velges navn fra navnekate
goriene a og b. Der et felt er gitt et offisielt navn, er
dette å betrakte som et stedsnavn og bør kunne bru
kes på den enheten som er best geologisk definert
innen feltet, under forutsetning av at feltet er egnet
som typelokalitet/typeområde for enheten. En en
het som slik gis egennavn etter petroleumsfeltet bør
fortrinnsvis være en økonomisk viktig enhet. En
enhet som er definert og opprettet innen et felt og
navngitt etter dette feltet, skal beholde dette navnet
innen andre felt der enheten kan påvises (jfr. Stat
fjordfeltet og Statfjordformasjonen).
Andre navn enn stedsnavn, (c), gir et rikholdig
utvalg av navn til bruk på litostratigrafiske og andre
enheter: (el) norske navn på fisk, fugl, andre dyr og
planter med tilhørighet til norske havområder og
nærliggende landområder, (c2) navn fra norrøn my
tologi, norske eventyr og sagn, (c3) øvrige litterære
navn fra norsk diktning om kysten og havet, (c4)
navn fra sjøfarts-, næringslivs- og kulturhistorien
fra kontinentalsokkelen og dets kystområder. Ved
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bruk av navn fra kategori c anbefales at navn som
assosieres med hverandre brukes innen ett felt eller
flere nærliggende felter.
Navn fra steder og strøk på kysten og på land kan
brukes på litostratigrafiske og litodemiske enheter
på kontinentalsokkelen i de tilfeller der det geogra
fiske stedet ligger innen eller nær opptil utbred
elsesområdet for enheten. Dette prinsippet bør føl
ges for (1) å unngå misforståelser med hensyn til
utbredelsesområde for enheten og beliggenhet av
typesnitt, typelokalitet eller typeområde, (2) for å
unngå konflikter med allerede navngitte enheter på
land, eller (3) at stedsnavn som må forventes vil bli
brukt i formell og uformell navnsetting av enheter
på land blir brukt på enheter som ikke har noen di
rekte geologisk tilknytning til det stedet/området
navnet betegner (jfr.ISSC 1976, s.42). Navn på fyl
ker, landsdeler, større øyer, store fjorder, byer og
store tettsteder o.l. skal ikke brukes på stratigrafiske
enheter på kontinentalsokkelen. Enheter på land
skal ha fortrinnsrett til slike navn (jfr. avsnittene
2.2.2. og 2.4.5.).
For navnsetting av geologiske formenheter (3.7.),
strukturgeologiske lineære enheter (3.8.), struktur
geologiske flateenheter (3.9.) og morfostratigra
fiske enheter (3.10.), kan disse gjerne gis navn fra
områder på eller nær kysten som har struktu
rell/morfologisk tilknytning til det aktuelle områ
det på kontinentalsokkelen.
For definisjon og opprettelse av enheter på konti
nentalsokkelen, se avsnitt 2.4. og spesielt 2.4.12" jfr.
ISSC (1976, s.17).

2.2.5. Navngiving av bio-, krona- og geokro
nologiske enheter
Enkelte enheter innen disse kategoriene gis formelle
navn etter fossiler. Slike navn skal skrives i samsvar
med skriveregler for latinske navn på taksa. Se også
bestemmelsene for de respektive kategoriene.

2.2.6. Norsk skrivemåte av formelle navn
Formelle navn skal på norsk skrives i samsvar med
norske uttale- og rettskrivningsregler for sammen
satte ord (jfr. NOU 1983 nr.6, Kronprinsreg.res.
3 1 .mai 1957). Sammensatte navn som lar seg uttale
som ett ord, skal også skrives i ett ord, med stor for
bokstav og uten bindestrek mellom de enkelte nav
neleddene. Selv lange sammensatte navn bør for
trinnsvis skrives som ett ord, men kan i særlige
tilfeller skrives delt i de enkelte navneledd og da
med stor forbokstav bare på egennavnleddet. Slike
lange sammensatte navn kan f.eks. bestå av to steds
navn og en enhets-/typebetegnelse i siste ledd.
Stedsnavnene skal settes sammen med tankestrek

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 66 SUPPL (1986)

og sisteleddet føyes til med bindestrek, f.eks. Peru C hile-grøfta, Fongen - Hyllingengabbrokomplek
set, Hardanger - Ryfylkedekkekomplekset.
Det er viktig å merke seg at bestemte artikler som
-en, -a, -et, -ene i geografiske navn til vanlig sløyfes
i s ammensatte navn. Det kan settes inn en genitiv s
mellom leddene i det sammensatte navnet.
Selv om hovedregelen er at den bestemte
artikkelen av et stedsnavn sløyfes ved navnsam
menstilling, bør ikke dette gjøres hvis det sammen
satte navnet da vil virke ukjent i forhold til det opp
rinnelige stedsnavnet. Slike forkortninger vil også
kunne føre til direkte misforståelser med hensyn til
opprinnelsen av stedsnavnleddet. I enkelte steds
navn er endelsen -en ikke den bestemte artikkelen,
men en avledning av eldre -vin, slik som i Løten,
L øken, Farmen, Sinsen, Bleiken, Horgen, Hverven,
B ergen, m.fl. I slike ord skal endelsen -en også
beholdes i sammensatte navn.
Tenkte tilfeller: En formasjon kalt opp etter Roa
bør kalles Roaformasjonen og ikke Roformasjo
nen; en granitt på Grua bør hete Gruagranitten og
ikke Grugranitten; en gabbro på Leka benevnes best
Lekagabbroen og ikke Lekgabbroen; et israndtrinn
ved Dalen bør hete Dalentrinnet og ikke Daltrinnet,
da Daltrinnet har sitt navn fra Dal; en gneis navn
gitt etter Fana bør hete Fanagneisen og ikke
Fangneisen, osv. Derimot skal det hete Rendalsfor
masjonen, og ikke Rendalenformasjonen, Oslo
fjordforkastningen og ikke Oslofjordenforkast
ningen, Tanafjordgruppen og ikke Tanafjorden
gruppen, o.l. Andre eksempler er gitt i avsnitt 2.2.10.
Ved tvil om skrivemåten rådspørres Norsk språk
råd og Statens navnekonsulent.

2.2. 7. Engelsk og annen utenlandsk skrive
måte av formelle navn
Formelle navn skal på engelsk skrives i samsvar
med engelske rettskrivningsregler og reglene til
ISSC (1976). Egennavnet/ kjennetegnende navnet
skal skrives fullt ut slik de blir skrevet i sin helhet
etter o ffisielle norske rettskrivningsregler og god
k jente navneformer. I motsetning til den norske
skrivemåten av navnet, skal de norske bestemte
artiklene -en, -a, et, og -ene beholdes hvis disse er en
del av den offisielle navneformen (ved bruk av den
engelske bestemte artikkelen "the" foran enhets
navnet, viser denne til at hele enhetsnavnet skal
o ppfattes i bestemt form). I to eller treleddete en
hetsnavn skrives hvert navneledd som atskilte ord
og med stor forbokstav. Rendalsformasjonen skri
ves derfor på engelsk som "the Rendalen Forma
tion" og Sjodekket som "the Sjoa Nappe". Se andre
eksempler i avsnitt 2.2.10. Hvis det formelle navnet
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skal skrives på andre språk, skal skriveformen på
tilsvarende vis tillempes de aktuelle nasjonale rett
skrivningsreglene. De norske bokstavene æ, ø og å
skal likevel beholdes også når navnet skrives på en
gelsk eller på andre språk. Unntak kan gjøres av ty
pografiske grunner. For navngiving av bio-, krono
og geokronologiske enheter, se avsnitt 2.2.5. Enhe
ter som er gitt navn etter internasjonale farvann el
ler andre store regionale områder, kan brukes både
i norsk, engelsk og annet ønskelig språk, etter hva
som passer best. Et eksempel her er Barentshavs
gruppen/the Barents Sea Group.

2.2.8. Formelle navn og politiske grenser
Formelle enheter som først er definert og navngitt i
samsvar med ISSC (1976) eller tilsvarende nasjo
nale regler på andre lands territorier og som fortset
ter inn på norsk område, kan godkjennes av NSK
som det formelle navnet til bruk i Norge (se ISSC
1976, s.21).

2.2.9. Endring i offisiell skriveform av
egennavn
Hvis et geografisk eller annet navn, som er brukt
som egennavn/ kjennetegnende navn på en formell
geologisk enhet, får forandret offisiell stavemåte,
skal denne nye stavemåten brukes hvis endringene
ikke er vesentlige og kan medføre misforståelser.
Hvis typesnitt, typelokalitet eller typeområde
skulle få et helt nytt navn på nye topografiske kart
utgaver, så skal det opprinnelig gitte navnet behol
des på enheten.

2.2.10. Eksempler på skrivemåte av formelle
navn
Nedenfor er det gitt eksempler på enkelte formelle
navn for å vise den prinsipielle forskjellige skrive
måten på norsk og (engelsk):
Barentshavsgruppen (the Barents Sea Group),
Kongsfjordformasjonen (the Kongsfjorden For
mation), Biskopåskonglomeratet (the Biskopåsen
Conglomerate), Digermulgruppen (the Digermu
len Group), Skinnerbuktformasjonen (the Skin
nerbukta Formation), Elvevikleddet (the Elvevika
Member), Ringsakerkvartsittleddet (the Ringsaker
Quartzite Member), Nordlandsryggen (the Nord
land Ridge), Bjørnøybassenget (the Bjørnøya
Basin), Hornsundsforkastningssonen (the Horn
sund Fault Zone).
2.3 . Navn på uformelle enheter

2.3.1. Hensikt med uformelle enhete1; bruks
områder, status
Uformelle enheter kan innføres til midlertidig bruk
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ved (a) geologisk kartlegging, (b) pågående viten
skapelige og teknisk-økonomiske undersøkelser, (c)
publisering av foreløpige forskningsresultater, (d)
ved skriving av ulike typer av upubliserte, interne
rapporter, hovedoppgaver, etc., og (e) til mer varig
bruk der det av forskjellige grunner ikke er praktisk
å opprette formelle enheter.
Uformelle enheter behøver ikke å være opprettet
.
etter de krav som er gitt for formelle enheter i dette
regelverket (2.4.) eller etter ISSC (1976).
Uansett definisjonsmåte og dokumentasjon, er
alle navn gitt på geologiske enheter beskrevet og
navngitt i interne rapporter, upubliserte hovedopp
gaver og doktoravhandlinger, kompendier, lærebø
ker (også publiserte), sirkulærer, guidebøker (unn
tatt publiserte i stort opplag), etc. å oppfatte som
uformelle (se avsnitt 2.4.14.).

grunn bør slike uformelle navn benyttes i minst mu
lig utstrekning og bare ved understrekning av deres
uformelle status.
Navn på uformelle enheter skal ikke settes sam
men av et stedsnavn og en betegnelsefor grunnleg
gende og høyere enhet i hierarkiske klassifikasjons
systemer. Denne begrensningen gjøres for alle
geologiske enheter definert på grunnlag av tid eller
alder, se tabell 1 og avsnitt 1 .2 . Slike navnsammen
setninger forbeholdes formelt definerte enheter (se
2.2.2" 2.2.3. og 2.2.4., j fr. ISSC, 1976, s.35). Eks
empler: "Valdressparagmitten" er en uformell be
tegnelse, mens "Valdresgruppen" er formell. "Biri
kalken" kan oppfattes som en uformell betegnelse,
men "Biriformasjonen" er formell. "Lathusstrøm
men" eller "Lathusleddet" kan brukes på en ufor
mell enhet, men ikke "Lathusformasjonen".

2.3.2. yYper av uformelle navn og betegnelser

2.3.3. Skrivemåte av uformelle navn

Geologiske enheter kan betegnes uformelt på en
rekke måter, muntlig som skriftlig. Dette kan gjøres
ved (a) litologisk eller annen karakteriserende be
tegnelse alene, f.eks. glimmerskiferen, den grå leir
skiferen, antiklinalen, laminær kalk, etc.; (b) rang
eller enhetsbetegnelse fra den formelle terminolo
gien, eller sammensatt med en litologisk eller annen
beskrivende betegnelse, f.eks. formasjonen, kvart
sittleddet, dekkeserien, moreneryggen, etc.; (c)
u formell enhetsbetegnelse alene, eller sammensatt
med en litologisk eller annen beskrivende betegn
else f.eks. enheten, avdelingen, kalksteinsenheten,
basaltdelen, sandsteinslagrekken, grønnsteinsbel
tet, etc" (d) tall og/eller bokstavkode i kombinasjon
med formell/uformell rang- eller enhetsbenevnelse,
eller sammen med litologisk eller annen beskriv
ende betegnelse, f.eks. formasjon A, B-avdelingen,
morene c, etasje 3c, 1 . konglomeratledd, dekke
pakke 3, etc.; (e) posisjonsbetegnelser som undre,
midtre og øvre i kombinasjon med betegnelser for
rang, enhet, litologi eller annet, f.eks. undre sand
steinsenhet, midtre tektonostratigrafiske enhet,
øvre biosone. Hvis disse adjektivbetegnelsene bru
kes i kombinasjon med et formelt enhetsnavn, så er
underenhetene allikevel uformelle, f.eks. øvre Lan
dersfj ordformasjonen; (f) teknisk- økonomiske be
tegnelser, f.eks. kislaget, oljeskiferen, kvikkleire
horisonten, blyformasjonen, etc.; (g) stedsnavn
(eller annet navn for kontinentalsokkelen) sam
menstilt med en uformell betegnelse for enhet, lito
logi eller annen kjennetegnende egenskap, f.eks.
Ågotnessand, Årungslagene, Tuddalslava, Høg
bergkalk, etc. Slike navn vil i form ligne formelle
formasjonsnavn skrevet ved sammenstilning av et
stedsnavn og hovedlitologi (jfr. 2.2.2.) Av denne

Uformelle navn skrives på norsk etter vanlige rett
skrivningsregler. Hvis navnet oppfattes og brukes
som en almen typebetegnelse, er det et fellesnavn og
skal skrives med liten forbokstav. Hvis den ufor
melle betegnelsen oppfattes og brukes som navnet
på et bestemt særobjekt (enhet), er det et egennavn
og skal skrives med stor forbokstav (se avsnitt 1 .3.).
Som eksempel nevnes navnet Grefsensyenitt som
skrevet slik er egennavnet for en bestemt kropp (li
todem) av syenitt ved Grefsen. Den petrografiske
typen av denne syenitten finnes også andre steder
og kan da kalles grefsensyenitt, altså med liten for
bokstav.
Uformelle navn skrives på engelsk i samsvar med
engelske rettskrivningsregler. Navn som oppfattes
som egennavn skrives med stor forbokstav på det
første navneleddet og med små bokstaver på de
etterfølgende navneleddene. Uformelle betegnelser
som oppfattes som fellesnavn skrives med små bok
staver.
2.4. Krav for opprettelse av formelle geo
logiske enheter

Ved enhver opprettelse av formelle geologiske
enheter er det særlig viktig at dette gjøres ut fra
visse grunnleggende kunnskaper om enheten. Dette
er avgjørende for å oppnå entydige definisjoner.
NSK anbefaler at forfattere ved opprettelse av en
formell enhet følger den momentliste som er gitt
nedenfor i punktene 2.4.1 . til 2.4.14.

2.4.1. Hensikt
Det skal gjøres rede for hvilken hensikt og hvilket
praktisk behov det er for å opprette en ny formell
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geologisk enhet, endre rang og definisjon av tidlig
ere enhet (avsnitt 2.5.1 .), eller helt å forkaste tidlig
ere definerte og navngitte formelle enheter (avsnitt
2.5.2.).

2.4.2. Historisk bakgrunn og tidligere under
søkelser
Ved opprettelse av en formell enhet, skal tidligere
undersøkelser og eventuelle uformelle betegnelser
på enheten refereres. Det skal begrunnes hvorfor et
eventuelt nytt navn ønskes brukt på en enhet som
tidligere er navngitt.

2.4.3. Kategori og rang
Kategori og rang av geologiske enheter skal være i
s amsvar med de hoveddefinisjoner som er gitt i
dette regelverket. Det er meget viktig at enheten er
så godt undersøkt at den blir opprettet under riktig
kategori, i riktig klasse og type og med henikts
messig rang. I denne sammenheng er den arealmes
sige utstrekning av enheten særlig viktig. Dette gjel
der også enheter på kontinentalsokkelen.

2.4.4. Navn
Valget av navn skal gjøres i samsvar med bestem
melsene foran (2.1. og 2.2.), og eventuelt de særreg
ler som gjelder for den aktuelle kategorien og en
h eten, og for enheter på kontinentalsokkelen
(2.2.4.). Ansvaret for at et foreslått egennavn eller
kjennetegnende navn ikke er brukt tidligere, ligger
hos den som foreslår enheten opprettet. Før even
tuell godkjenning av navnet i NSK vil tidligere bruk
bli kontrollert.

2.4.5. 'JYpesnitt, typelokalitet, typeområde, re
feransesnitt
En formell geologisk enhet skal defineres ut fra
dens opptreden i ett eller flere typesnitt, en typelo
kalitet eller et typeområde (stratotype). Her skal en
h eten være mest mulig representativ for enheten
innen dens utbredelsesområde.
Typesnitt (stratotype, type section) omfatter
typesnitt for enheten (unit stratotype), og typesnitt
for grensene (boundary stratotype). 'fypesnittet for
e nheten inneholder hele enheten med både under
og overgrensen. Stratigrafiske enheter av mindre
vertikal utstrekning kan gjerne defineres ut fra slike
typesnitt for enheten. For tykkere stratigrafiske en
h eter, f.eks. en gruppe eller overgruppe, vil det ofte
være vanskelig å finne ett representativt snitt som
dekker hele enheten. Enheten kan da defineres ved
e t sammensatt typesnitt (composite-stratotype)
s om består av typesnitt for grensene og et eller flere
referansesnitt (som også kan omfatte enhetstype-

snitt). 'fypesnitt kan være en fjellskråning, et elve
profil, en veiskjæring eller tilsvarende snitt som kan
antas å være alment tilgjengelig for lang framtid.
For enheter under overflaten kan borkjerner, bor
logger og gravde snitt danne typesnitt (se avsnitt
2.4.12).
T)'pelokalitet er det geografiske området som
omfatter grensetypesnitt og ett eller flere snitt for
hele, eller deler av enheten. Mange tradisjonelle en
heter er gitt navn fra typelokaliteter eller typeom
råder uten at typesnitt er definert og beskrevet. For
slike enheter kan det opprettes referansesnitt (se
nedenfor).
T)'peområde er det videre geografiske området
som en geologisk enhet er definert innenfor, og som
eventuelt inneholder typesnitt og/eller typelokali
tet. For definisjon av litodemiske, geomorfologiske,
strukturelle og morfostratigrafiske enheter vil et
typeområde ofte være bedre egnet enn ett eller flere
typesnitt. For enheter i undergrunnen kan typeom
rådet være definert av et sett med borkjerner, bor
logger og seismiske profil (avsnitt 2.4.12.).
Referansesnitt (reference section, hypostrato
type) kan være enhetstypesnitt for underordnete
stratigrafiske enheter som sammen med grense
typesnitt definerer en overordnet stratigrafisk enhet
i et sammensatt typesnitt. Referansesnitt kan også
være snitt som egner seg til (a) å demonstrere varia
sjon og mangfold i en enhet i tillegg til typesnittet,
(b) erstatte et ødelagt typesnitt, og (c) beskrive tra
disjonelt navngitte formelle enheter som ikke har
typesnitt. Et referansesnitt behøver ikke å ligge
innenfor enhetens typeområde. ISSC (1976, s.26)
har flere spesielle betegnelser på ulike slag av
typesnitt.

2.4. 6. Beskrivelse
En formell enhet skal defineres og beskrives så klart
at enhver som senere vil undersøke og arbeide med
den kan finne den igjen geografisk og identifisere
den geologisk. Trekk som kjennetegner en enhet
kan være sammensetning, tekstur, strukturer, fossi
ler og organiske rester, framtredende mineraler,
geokjemi, geofysiske egenskaper, strukturell opp
treden og egenskaper, tredimensjonal form og
geomorfologiske særtrekk. Geologiske tidsenheter
skal defineres og beskrives ut fra en fysisk refe
ranseenhet eller defineres geokronologisk med refe
ranse til standardiserte metoder for numeriske
aldersbestemmelser.

2.4. 7. Grenser
Grensene for en geologisk enhet skal defineres og
beskrives. De forskjellige kriterier som legges til
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grunn for avgrensningen av en enhet må være av
passet til den kategorien som enheten faller inn
under og områdets blotningsgrad. For lito-, bio- og
kronostratigrafiske enheter er det særlig viktig å de
finere undergrensen idet overgrensen ofte vil bli
definert ved undergrensen av neste påfølgende
enhet.

2.4.8. Dimensjon og utstrekning
Det skal gis best mulig informasjon om stratigra
fisk tykkelse, tektonostratigrafisk tykkelse, verti
kal, horisontal og lateral utstrekning og om det
romlige forholdet til andre tilstøtende geologiske
enheter. Dette gjelder også for enheter i undergrun
nen og som ikke er blottet i overflaten, slik som en
heter på kontinentalsokkelen. (NB. Det kreves ikke
at enhetens fullstendige utbredelse skal være kjent
for at den skal kunne defineres formelt).

2.4.9. A lder
Kunnskap om alder spiller ingen direkte rolle i defi
nisjon og opprettelse av formelle geologiske enhet
er, unntatt de tidsmessige enhetene. Alderen av en
geologisk enhet vil likevel være av vesentlig inte
resse og bør nevnes.
For en metamorf litodem bør den metamorfe al
deren holdes atskilt fra alderen for dannelsen av ut
gangsbergarten (protolitten). Grunnlaget for alder
sangivelsen skal oppgis. Relativ alder for bevegelse
og deformasjon danner grunnlaget for å skille mel
lom komplekser og systemer blant de strukturgeo
logiske og tektonostratigrafiske kategoriene (se av
snitt 1.2.).

2.4.10. Danne/sesmåte
D annelsesmåten er ikke av avgjørende betydning
for definisjonen av de fleste kategorier av geolo
giske enheter, selv om dannelsesmåten kommer inn
under definisjonen av ulike litodemiske, tektono
stratigrafiske, strukturgeologiske og morfostrati
grafiske enheter. Dannelsesmåten er av vesentlig be
tydning for forståelsen av en enhets utvikling i tid
og rom og bør derfor vies oppmerksomhet så sant
det er mulig ved opprettelsen av enheten.

2.4.11. Korrelasjon
For oversiktens skyld bør nyopprettede geologiske
enheter korrelleres med tilsvarende enheter utenfor
typeområdet. Grunnlaget for korrelasjonen skal
dokumenteres.

2.4.12. Spesielle forhold for enheter på konti
nenta/sokkelen
En litostratigrafisk enhet på kontinentalsokkelen
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som ønskes opprettet som formell enhet, skal for
trinnsvis defineres på grunnlag av en eller flere bor
kjerner som danner typesnitt for enheten, typesnitt
for grensene eller eventuelt et sammensatt typesnitt
(for definisjon av typesnitt, se avsnitt 2.4.5.). Bor
kjernemateriale gir det mest direkte uttrykket for li
tologien av en enhet som ellers ikke er blottet på
land. Borkjernemateriale skal derfor gis forrang
som definisjonsgrunnlag for enheten. Slike bor
kjerner bør sikres spesielt ved lagring og helst være
alment tilgjengelige.
Borkjerner vil ofte mangle fra en enhet som ellers
er påvist ved borhullslogger og seismikk. En slik en
het kan defineres på grunnlag av en eller flere bor
hullslogger, men ved senere kjerneboringer gjenn
om enheten, skal representative borkjerner gis
status som typesnitt eller referansesnitt for enheten.
Definisjon og formell navngiving av strukturelle
formelementer og strukturelle flateenheter (for
kastning, bruddsoner, etc.) fra kontinentalsokkelen
må være dokumentert ved seismiske profiler, even
tuelt kombinert med borhullsdata/borkjerner Ufr.
avsnittene 2.4.6" 2.4.7. og 2.4.8.).
For opprettelse av formelle geologiske enheter på
kontinentalsokkelen gjelder forøvrig også de andre
bestemmelsene i avsnitt 2.4. Ved formell definisjon
og navnsetting av en litostratigrafisk enhet bør det
legges vesentlig vekt på at dette gjøres først etter at
en har fått en tilnærmet regional oversikt over ut
bredelse og stratigrafisk utvikling av enheten Ufr.
avsnittetene 2.4.3. og 2.4.8.). Hvis en enhet bare er
kjent fra en brønn, eller fra flere nærstående brøn
ner og noen få seismiske profil, bør enheten gis en
foreløpig uformell betegnelse inntil tilstrekkelige
regionale data er tilgjengelige som grunnlag for en
formell navnsetting U fr. fig.2-4).
For å sikre en mest mulig varig og hensiktsmessig
formell stratigrafisk inndeling av lagrekken på kon
tinentalsokkelen, er det viktig at det er bred enighet
blant de geologer som arbeider med en aktuell del
av sokkelen om den stratigrafiske inndelingsmåten
og definisjonsgrunnlaget for nye enheter.

2.4.13. Godkjennelse av Norsk stratigrafisk
komite
Ved opprettelse av formelle geologiske enheter skal
grunnlaget for opprettelsen rapporteres til NSK
Ufr. avsnittene 2.4.1. til til 2.4.1 2) som bakgrunn for
eventuell godkjennelse av det foreslåtte navnet.
Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre at en
heten (a) blir tilstrekkelig definert etter de krav som
stilles av ISSC (1976) og dette regelverket, (b) gis et
entydig navn som settes sammen og skrives etter be
stemmelsene i dette regelverket, (c) føres inn i NSKs
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navneregister og dermed sikres forrang, beskyttelse
og status som formelt navn .
Forfattere kan søke NSK om godkjennelse av for
melle enhetsnavn ved publisering, enten ved utfyl
ling av registreringsskjema (vedlegg 2) eller ved
oversendelse av manuskript direkte til komiteen el
ler gjennom redaktør for tidsskrift/bok/kart der
opprettelsen av enheten vil bli publisert. Søknad
om godkjennelse av formelle navn bør inngå som et
naturlig ledd i arbeidet med et manuskript. For å
unngå forsinkelser ved publisering bør forfattere
søke om godkjennelse i et tidlig stadium i utarbei
delsen av manuskriptet. Det understrekes at NSK
ikke skal overprøve det vitenskapelige grunnlaget
for opprettelsen av en enhet, men kun etterse at reg
lene for opprettelse etterfølges.

2.4.14. Publisering
For at en enhet skal være gyldig som formell enhet,
skal den defineres i et offentlig tilgjengelig viten
s kapelig tidsskrift, en kartbladbeskrivelse, publi
sert brønnbeskrivelse eller guidebok trykt i stort
opplag. Alle slike publikasjoner skal kunne skaffes
gjennom vanlige bibliotektjenester. Geologiske en
heter som innføres på o ffentlige geologiske kart
verk før de er publisert i kartbladbeskrivelser eller
på annen måte, kan godkjennes av NSK. Forutset
ningen er at det kan dokumenteres at enheten er
definert i samsvar med bestemmelsene i dette regel
verket. Formelle enheter som er opprettet på denne
m åten skal likevel senere defineres etter regelverket
i en trykt publikasjon, eventuelt at det dokumen
terte definisjonsgrunnlaget er tilgjengelig fra den
i nstitusjonen som er ansvarlig for kartutgivelsen.
2 . 5 . Endringer og forkastelse av formelle
enheter

2.5.1. Endringer av formelle enheter
Formelt opprettete geologiske enheter kan omdefi
neres eller revideres.
En omdefinering omfatter en ny beskrivelse av
innholdet i en enhet uten at grenser, rang eller kate
gori blir endret. En formasjon kan for eksempel
opprinnelig ha blitt betegnet som skifer, mens nyere
undersøkelser har vist at enheten består overvei-
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ende av kalkstein. I det formelle enhetsnavnet kan
"kalkstein" erstatte "skifer" i det sammensatte for
masjonsnavnet uten at egennavnleddet endres.
En revisjon omfatter (a) mindre endringer i defi
nisjonen av en eller flere av grensene for enheten,
(b) endring i rang av enheten, (c) endring i kategori,
eller (d) endringer i to eller flere av forholdene a-c.
Mindre endringer i definisjonen av grensene kan
være ønskelig etter nyere undersøkelser. Hvis en slik
revisjon bare endrer en mindre del av den opprinne
lige enheten, kan det opprinnelige egennavnet be
holdes (for biostratigrafiske enheter og tidsenheter,
se kapittel 4).
En enhet kan endres i rang uten at grensene behø
ver å omdefineres og uten at enheten må skifte
egennavn. En slik revisjon kan gjøres for enheten
både innenfor og utenfor typeområdet, eller bare
utenom typeområdet.
En enhet kan endres i kategori, og egennavnet
skal da vanligvis endres. Hvis en enhet omdefineres
til en nærstående kategori, for eksempel fra en me
tamorf litodemisk enhet til en metamorf litostrati
grafisk enhet, kan det opprinnelige egennavnet be
holdes.
Hvis en enhet deles i to eller flere enheter med
samme rang som den opprinnelige enheten, skal
ikke det opprinnelige egennavnet brukes på noen av
de nye enhetene. Egennavnet kan beholdes på den
opprinnelige enheten, hvis rangen på denne heves
etter den nye inndelingen.

2.5.2. Forkastelse av formelle enheter
En formell enhet kan forkastes eller oppgis for vi
dere bruk hvis det viser seg at den (a) er sammenfal
lende med en tidligere formelt definert enhet, (b) er
definert innen feil kategori, (c) ikke har noen anven
delse, og (d) blir brukt på mange ulike måter. Egen
navnet på en formell eller uformell enhet som er
forkastet, kan brukes på en senere nyopprettet en
het hvis det har gått lang tid siden navnet ble brukt
i den opprinnelige betydningen.

2.5.3. Godkjennelse
Endringer og forkastelse av formelle enhetsnavn
skal godkjennes av NSK før publisering.
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3. Geologiske enheter definert på grunnlag av materialinnhold

eller andre fysiske egenskaper
3 . 1 . Alminnelige egenskaper og organise
ring av bestemmelsene for enhetene

Alle kategorier av geologiske enheter innen dette
kapitlet er definert ut fra ulike materialegenskaper
(litologi, fossiler, magnetisme) og/eller andre fys
iske egenskaper (grense- og kontaktforhold, form,
struktur). De kategorier som er tatt med her er lito
stratigrafiske enheter (3.2.), litodemiske enheter
(3 . 3 .), m agnetostrafigrafiske enheter (3.4.), biostra
tigrafiske enheter (3.5.), pedostratigrafiske enheter
(3 . 6.), geologiske formenheter (3.7.), strukturgeo
logiske lineære enheter (3.8.), strukturgeologiske
flateenheeter (3.9.), morfostratigrafiske enheter
(3. 10.) og tektonostratigrafiske enheter (3 .11 .), se ta
bell I og fig.I. Seismisk stratigrafi er omtalt (3.12.).
Bestemmelsene for hver enkelt enhet er delt i 9 ho
vedpunkter:
1. Grunnleggende definisjon
2. Enhetens rang og plass i et eventuelt hierarkisk inndelingssystem
3. Dimensjon og utstrekning
4. Kartleggbarhet og metoder for identifisering
5 . Innhold o g øvrige egenskaper
6. Navnsetting
7 . Varianter av enheten, forhold til andre enhe
ter, utfyllende kommentarer
8. Eksempler
9. Nøkkelreferanser
3 . 2. Litostratigrafiske enheter

3.2.1. A lminnelige egenskaper
Litostratigrafi dreier seg om beskrivelse og innde
ling av sedimenter, sedimentære og vulkanske berg
arter på grunnlag av litologiske egenskaper og
pålagringsforhold.
En litostratigrafisk enhet er en kropp av sedimen
tære, vulkanske, metamorfe sedimentære eller me
tamorfe vulkanske lag som er avgrenset på grunn av
særegne litologiske egenskaper og stratigrafisk
posisjon. Litostratigrafiske enheter følger "Loven
om naturlig pålagring" ("Law of superposition").
D et vil si at yngre lag er avsatt oppå eldre.
Litostratigrafiske enheter defineres uavhengig av
tolkninger om geologisk historie, dannelsesmiljø
og biologisk utvikling. Grensene for litostratigraf
iske enheter er i prinsippet uavhengig av tidshori
sonter. De fleste litostratigrafiske grenser skjærer
tidsflatene og er tidstransgressive. Undergrensen
for en enhet dannet ved en plutselig og kortvarig ka
tastrofehendelse kan likevel være nær synkron over

hele utbredelsesområdet, f.eks. en vulkansk askeav
setning eller lag avsatt ved en storflom eller en
storm.
Grensene mellom litostratigrafiske enheter kan
være litologisk skarpe og markere en inkonformi
tetsflate (avsnitt 3.7.2.), men det kan også være
gradvise overganger. Gradvise overganger er særlig
vanlig ved laterale faciesforandringer. Litostrati
grafiske enheter kan på denne måten kile inn i hver
andre.
Litostratigrafiske enheter har ofte en tredimen
sjonal form som ei plate, skive, linse, en kile, rygg,
finger eller tunge. Ulike litostratigrafiske grensefor
hold er vist i fig.2, 3 og 4. I tillegg til litostratigra
fiske grenser, kan litostratigrafiske enheter også
være avgrenset av sekundære grenseflater av intru
siv, tektonisk og metamorf opprinnelse (Fig.1).
Litostratigrafiske enheter tjener som enheter ved
geologisk kartlegging. Enhetene benyttes ved
undersøkelser og beskrivelser, utredning av den
geologiske historien og vurdering av økonomisk
nyttbare forekomster (olje, malm, mineraler, grus,
grunnvann, etc.).
De litostratigrafiske enhetene er, etter synkende
rangordning overgruppe, gruppe, formasjon, ledd,
lag eller strøm. Formasjonen er grunnenheten.

3.2.2. Formasjon (Formation)
3.2.2. 1 . Formasjonen er en bergartskropp eller et le
geme av løsmasser som opptrer som en del av en
lagrekke. Den kjennetegnes ved sin stratigrafiske
posisjon i lagrekken og ved et sett av karakteristiske
litologiske egenskaper som skiller den fra tilgren
sende bergarts- eller løsmasseenheter. Formasjonen
har ofte en tredimensjonal form som ei plate, skive,
linse, en kile eller tunge (Fig. 2, 3 og 4).
3 .2.2.2. Formasjonen er den grunnleggende for
melle enheten for litostratigrafisk inndeling og
navnsetting. Formasjonsinndelingen har et prak
tisk siktemål for framstilling av geologiske kart og
ved beskrivelse av et områdes geologiske, geofysiske
og geotekniske egenskaper og dets geologiske ut
viklingshistorie. En formasjon kan videreinndeles i
ledd, og to eller flere formasjoner kan defineres
som gruppe.
3.2.2.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene av en formasjon utover det at den skal
kunne kartlegges eller følges i undergrunnen (av-
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L i t o d e m i s k e en heter : A, B, C, F, G, H, H'
T e k t o n o s t r a t i g r a f i s k e e n h e t e r : E 1 , E 2 , E3
L i t o s t r a t i g r a f i s k e e n h e t e r : d, i , i
M o r f o s t r a t i g r a f i s k e e n h e t e r:

k 1 , k 2 , k 3 , k4

A l d e r s r e k k e f ø l g e : A - B - C -I- d - E 1 - E 2 - E 3 - F - G -II- H - H ' -IJI- i -IV- j - k 1 , k 2 , k 3 , k 4
Fig. 1. Ulike kategorier og typer av geologiske enheter som kan defineres på grunnlag av materialinnhold eller flateegenskaper. Inkonfor
mitetsflatene I, Il, Ill og IV er geologiske formelementer, mens skyveforkastningene og normalforkastningene som avgrenser det struktu
relle komplekset C og de litostratigrafiske enhetene i er strukturgeologiske flateenheter. I den geologiske utviklingshistoria har det vært
forkastningsbevegelse langs kanten av bassenget mens lagrekken i ble avsatt. De morfostratigrafiske enhetene k t -k4 er israndavsetninger
dannet ved tilbaketrekning av en brefont.
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snitt 3.2.2.4.). 'I)'kkelsen kan variere fra under en
meter til flere kilometer.
3 .2.2.4. Formasjonen skal kunne kartlegges på
overflaten eller følges i undergrunnen. En forma
sjon som er blottlagt i overflaten skal kunne kart
legges på alment tilgjengelig kartgrunnlag (offent
lige topografiske kart, økonomisk kartverk,
privatproduserte, men åpent tilgjengelige kart). En
formasjon må også kunne framstilles på særlig
konstruerte kart, eller tverrsnitt i samme måle
stokk, beregnet til å vise utbredelse og tredimensjo
nal form av den i undergrunnen. En særlig tynn for
masjon kan framstilles som en enkelt tynn strek på
kart og i tverrsnitt. Formasjonen kartlegges på
overflaten og registreres i undergrunnen ved vanlige
feltgeologiske metoder, graving av snitt, boringer
og geofysiske målinger.
3.2.2.5. En formasjon kan bestå av (a) en enkelt
bergart eller løsmassetype, (b) to eller flere berg
arter eller løsmassetyper i veksling, eller (c) en uens
artet litologi som i seg selv utgjør en enhet i forhold
til tilgrensende bergarts- eller løsmasseenheter. For
masjonen kjennes ved en eller flere litologiske
egenskaper som kan omfatte mineralsammenset
ning, kjemisk sammensetning, fossilinnhold,
strukturer, kornstørrelse og andre teksturelle egen
skaper. Grensene for en formasjon kan være litolo
gisk skarpe, eller de må defineres ved en endring i en
eller flere litologiske egenskaper hvis det er en grad
vis overgang mellom to tilstøtende litostratigrafiske
enheter (Fig.2). En formasjon kan være kjenneteg
net av elektriske, termiske, magnetiske, radiomet
riske, hydrauliske, seismiske og andre fysiske sær
trekk som er avledet av de litologiske egenskapene.
En formasjon kan inneholde to eller flere inkonfor
mitetsflater (Avsnitt 3.7.2.). Disse kan for eksempel
være avspeilet ved en manglende sammenheng i
fossilinnholdet. Fossilmaterialet innen en forma
sjon kan definere en eller flere biosoner (Avsnitt
3.5 .2.).
3.2.2.6. Formasjonen gis formelt eller uformelt
navn etter "alminnelige bestemmelser for navngiv
ing og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2).
Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med
ordet "formasjonen" i formelle navn, f.eks. Kiste
fjellformasjonen, Friggformasjonen, Båtsfjord
formasjonen. Det andre navneleddet kan isteden
for "formasjonen" være en kort beskrivende
betegnelse for den dominerende litologien i forma
sjonen, for eksempel "sandsteinen", "leira", "ba
salten", "tuffen", " fyllitten", slik som f.eks. Moelv-
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tillitten,
Stokkvolakonglomeratet.
Disse to
navneformene kan brukes på en og samme forma
sjon som likeverdige formelle betegnelser. Sam
menstillingen med '�formasjonen" anbefales når
den formelle status av enheten ønskes framhevet.
3 .2.2.7. En formasjonsenhet kan endre karakter
regionalt slik at det i et område utenom typeom
rådet vil være mest hensiktsmessig å betegne enhet
en som ledd eller gruppe (Fig.4.). Egennavnleddet
til den opprinnelig definerte formasjonen kan be
holdes, selv om den stratigrafiske rangen i slike om
råder forandres til ledd eller gruppe. Egennavnled
det kan beholdes selv om det bergartsbetegnende
andreleddet blir endret som følge av at bergarten
går over fra umetamorf til metamorf tilstand, for
eksempel fra skifer til fyllitt (se avsnitt 2.5 .).
3 .2.2.8. Eksempler: En rekke formasjonsnavn er i
bruk innen norsk geologisk litteratur. Mange av
disse er tradisjonelt brukte navn på enheter som er
mer og mindre godt definert ut fra et typeområde.
Eksempler på moderne, formelt definerte forma
sjoner finnes hos Siedlecka & Siedlecki (1971),
Mørk et al. (1982), Nystuen (1982), Pharaoh et al.
(1983) og Worsley et al. (1983).
3.2.2.9. Nøkke/referanser: ISSC (1976), NACSN
(1983).

3.2.3. Gruppe (Group)
3.2.3.1. Gruppen er en lagdelt bergartskropp eller et
lagdelt legeme av løsmasser som består av to eller
flere formasjoner eller tilsvarende antall uformelle
litostratigrafiske enheter.
3.2.3.2. Gruppen er en formell litostratigrafisk en
het med rang nest over formasjonen. To eller flere
grupper kan defineres som overgruppe.
3.2.3.3. Tykkelsen og utbredelsen av en gruppe er
bestemt av samlet tykkelse og regional utstrekning
for de formasjonene eller de uformelle litostratigra
fiske enhetene som inngår i gruppen. Gruppen be
høver ikke å bestå av de samme formasjonene innen
hele sitt utbredelsesområde (Fig.4).
3 .2.3.4. Gruppen er kartleggbar på overflaten og
kan følges i undergrunnen ved hjelp av geologiske
og geofysiske metoder. Gruppen er ofte en hensikts
messig litostratigrafisk enhet å framstille på regio
nale oversiktskart i liten målestokk.
3.2.3.5. En gruppe kan bestå av (a) formelt definerte
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Fig. 2. Litostratigrafiske enheter. Figuren viser lateral faciesvariasjon mellom litologiske hovedenheter som kan defineres som formasjo
ner. Formasjonene A og B kiler inn i hverandre fra land og utover i bassenget. Formasjonen C er definert som en karakteristisk overgangs
facies mellom formasjonene B og D. Kalksteinsformasjonen E er del av en karbonatplattform som på sidene er avgrenset av utrast materi
ale innen formasjonene F og G. Legg merke til endringer i facies og litostratigrafi fra bassengkanten og utover i bassenget.

og navngitte fo rmasjoner, (b) formelt definerte,
navngitte formasjoner og en eller flere udefinerte
og uformelle litostratigrafiske enheter og (c) bare
uformelle litostratigrafiske enheter, med eller uten
navn og betegnelser, som må antas å kunne få rang
av formasjoner ved senere definisjoner. De litostra
tigrafiske enhetene innen en gruppe, formelle eller
uformelle, har en nær samhørighet med hensyn til
geologisk utvikling og dannelsesmiljø. De kan også
vise likhet i litologi, men dette er ingen betingelse.
Gruppen kan defineres fra et eller flere typesnitt (se
avsnitt 2.4.5.) som en helhet, uten at formasjoner
først har blitt definert. Når gruppen etableres som
en samling av allerede definerte formasjoner, er
under- og overgrensen for gruppen bestemt av
under- og overgrensen for henholdsvis underste og
øverste formasjon i gruppen.
3.2.3.6. Gruppen gis bare formelt navn etter de "al
minnelige bestemmelser for navngiving og defini
sjon av geologiske enheter" (Kap.2). Egennavnled
det (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet

"gruppen"/"gruppa" slik som i Sassendalgruppen,
Løkvikfjellgruppen, Bandakgruppen. Et navne
ledd som beskriver hovedlitologi kan settes inn mel
lom egennavnet og ordet "gruppen"/"gruppa",
men dette er ikke vanlig. En gruppe som er definert
i et område med etablert formasjonsstratigrafi be
holder navnet sitt i områder der det enda ikke er
opprettet formelle formasjonsenheter.
3.2.3.7. En gruppe kan endre karakter regionalt slik
at det i et område utenom typeområdet vil være
mest hensiktsmessig å betegne enheten som forma
sjon. Egennavnleddet til den opprinnelig definerte
gruppen kan beholdes selv om den stratigrafiske
rangen i slike områder forandres til formasjon. I
visse tilfeller kan det være ønskelig å dele en gruppe
inn i undergrupper (subgroups). Disse kan være
formelle med egne navn, eller uformelle med beteg
nelser som "undre", "midtre" og "øvre" (Avsnitt
2.3 .2.).
3.2.3.8. Eksempler: Eksempler på moderne formelt
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Fig. 3. Litostratigrafiske enheter, form, grenseforhold og mulig inndeling. Figuren viser en tenkt lagrekke på en kontinentalsokkel med
hovedsakelig teppe- og linseformete enheter. Snittene I og Il (brønner) viser alternative inndelinger av lagrekken i formasjoner. I brønn
Ill er enheten L en revfacies som har ryggform. Den kan defineres som egen formasjon eller som et ledd av formasjonen H. K er en sand
formasjon dannet ved progradasjon av et delta og kystlinjen. Den har dels teppeform, dels kileform, dels fingerform.

definerte grupper finnes blant annet hos Siedlecka
Mørk et al. (1982), Pharaoh et al.
(1983) og Worsley et al. (1983).

& Siedlecki (1971),

3 .2.4.2. Overgruppen er en formell litostratigrafisk
enhet med rang nest over gruppen.

3.2.4. Overgruppe (Super Group)

3.2.4.3. Overgruppen har regional utbredelse med
tykkelse og utstrekning bestemt av de gruppene
som inngår i den. Overgruppen behøver ikke å bestå
av de samme gruppene innen hele sitt utbredelses
område.

3 . 2.4.1. Overgruppen er en lagdelt bergartskropp el
ler et legeme av løsmasser, som består av to eller
flere grupper, eller av grupper og formasjoner.

3.2.4.4-. Overgruppen er kartleggbar på overflaten
og kan følges i undergrunnen ved hjelp av geolo-

3.2.3.9. Nøkke/referanser: ISSC (1976), NACSN
(1983).
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Fig. 4. Litostratigrafiske enheter, form, grenseforhold og mulig inndeling. I snitt I, sentral bassengposisjon, er lagrekken definert som
gruppen M. Den består av formasjonene N og P (snitt Il), I snitt Ill, nærmere bassengkanten, er gruppen M inndelt i formasjonene N,
0 og P. Sandsteinsformasjonen 0 kan i sin distale utvikling defineres som et ledd av formasjonen N. Denne skiferenheten kiler inn i sand
steinsenheten i den mer landnære posisjonen ved snitt I l l og kan her bli definert som et ledd av formasjon 0. Q og R er ledelag med rang
av ledd. Begge inngår i både formasjonen N og formasjonen 0. Det vulkanske askelaget R har en nær isokron undergrense. Q og R kan
gi opphav til seismiske reflektorer av stor betydning for regionalseismisk sekvensanalyse (se avsnitt 3.12.). Det finnes flere alternative inn
delingsmåter av denne lagrekken!

giske og geofysiske metoder. Overgruppen er en li
tostratigrafisk enhet som er egnet til framstilling på
regionale oversiktskart i liten målestokk.
3 .2.4.5. En overgruppe kan bestå av (a) en samling
av pålagrete grupper, eller (b) en samling av grupper
og formasjoner der formasjonene ikke inngår i
noen gruppe. De litostratigrafiske enhetene innen
en overgruppe har en nær samhørighet med hensyn
til geologisk utvikling. De er gjerne dannet i bas
senger som er knyttet sammen i tid og rom gjennom
et felles geotektonisk rammeverk (f.eks. bassenger
innen det samme segmentet av et orogen).

3 .2.4.6. Overgruppen gis bare formelt navn etter de
"alminnelige bestemmelser for navngiving og defi
nisjon av geologiske enheter" (Kap 2.) Egennavn
leddet (Avsnitt 2.2.2.) for en overgruppe som er
blottlagt i overflaten skal være navnet på et større
distrikt, fylke, region, landsdel, eller tilsvarende,
der overgruppen dekker en vesentlig del av arealet
og er en viktig del av undergrunnen. For en over
gruppe på kontinentalsokkelen kan et annet navn
enn et stedsnavn brukes som egennavn (Avsnitt
2.2.4.) Egennavnleddet sammenstilles med ordet
"overgruppen"/overgruppa" uten noen tilføyelse av
litologitype.
.
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3.2.4.7. En overgruppe skal bare kunne opprettes
etter en grundig vurdering av om dette vil ha noen
praktisk betydning. Det kreves en omfattende kart
legging og vitenskapelig dokumentasjon av den
geologiske oppbygningen og utviklingshistorien for
den aktuelle lagrekken før den kan bli formelt defi
nert som en overgruppe (se avsnitt 2.4.).
3.2.4.8. Eksempler: Få overgrupper er definert
innen norske områder. Den prekambriske lagrek
ken av sedimentær og vulkansk opprinnelse som
opptrer i Telemark, ble opprinnelig betegnet
"Telemarksuiten" (Dons 1960). Den skal nå hete
"Telemarkovergruppen". I Finnmark har Pharaoh
et al. (1983) definert den litostratigrafiske Raipa
senheten som "Raipas Supergruppe". Denne blir da
"Raipasovergruppen" på norsk.
3.2.4.9. Nøkke/referanser: ISSC (1976), NACSN
(1983).
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riserende litologisk betegnelse mellom egennavnet
og uttrykket "leddet". Et formelt definert og navn
gitt ledd skal være en del av en formell formasjon.
Hvis ikke, er enheten uformell. Det kan o fte være
hensiktsmessig å benytte uformelle betegnelser på
ledd (Avsnitt 2.3.).
3 .2.5.7. Et ledd kan lateralt endre sin karakter slik at
det i et område utenom typeområdet vil være mest
hensiktsmessig å betegne enheten som formasjon
(Fig.4). Egennavnet til det opprinnelig definerte
leddet kan beholdes, selv om den stratigrafiske ran
gen i slike områder forandres til formasjon.
3.2.5.8. Eksempler: Den senprekambriske - kam
briske Vangsåsformasjonen ved Mjøsa er formelt
inndelt i Vardalsandsteinsleddet og Ringsaker
kvartsittleddet (Bjørlykke et al. 1967). Føyn et al.
(1983) har delt den senprekambriske I fjordforma
sjonen i Finnmark i tre formelle ledd, Gozavarre-,
Loavdajavarre- og Elvevikleddet.

3.2.5. Ledd (Member)
3.2.5.1. Leddet er en bergartskropp eller et legeme
av løsmasser som opptrer innen en lagdelt for
masjon.

3.2.5.9. Nøkke/referanser: ISSC (1976), NACSN
(1983).

3.2. 6. Lag (Bed), Strøm (Flow)
3.2.5.2. Leddet er en formell litostratigrafisk enhet
med rang nest under formasjonen. Et ledd kan vi
dereinndeles i fag eller strømmer.
3.2.5.3. Utbredelsen av et ledd er vanligvis mindre
enn utstrekningen av den formasjonen som leddet
er en del av. Et ledd kan lateralt gå fra en formasjon
og inn i en annen (Fig.4).
3.2.5.4. Leddet behøver ikke å være kartleggbart på
det samme kartgrunnlaget som kreves for kartmes
sig framstilling av den tilhørende formasjonen.
Leddet kan være følgbart i undergrunnen ved geo
logiske og geofysiske metoder.
3.2.5.5. Et ledd defineres når dette er ønskelig for å
skille ut en spesiell litostratigrafisk del av en uensar
tet formasjon. En formasjon behøver ikke å inn
deles i ledd. Deler av en formasjon kan være etab
lert som ledd, eller hele formasjonen kan være
inndelt i ledd. Et ledd kan bestå av lag eller strøm
mer, men kan ikke inneholde andre ledd.
3.2.5.6. Leddet kan gis formelt eller uformelt navn
etter de "alminnelige bestemmelser for navngiving
og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2.).
Egennavnleddet sammenstilles med ordet "leddet"
i formelle navn. Det kan også føyes inn en karakte-

3.2.6.1. Laget er den minste formelle litostratigra
fiske enheten i sedimentære lagpakker, og strøm
men er tilsvarende den minste enheten i vulkanske
bergarter og avsetninger dannet ved s trømning av
lava- eller askemasser.
3.2.6.2. Laget og strømmen har litostratigrafisk
rang nest under leddet, men slike formelle enheter
kan også opprettes i formasjoner uten at ledd inn
går i den formelle stratigrafiske inndelingen.
3.2.6.3. Lag og strøm har vanligvis begrenset lateral
utstrekning innen utbredelsesområdet for den høy
ere litostratigrafiske enheten som de er deler av.
3.2.6.4. Laget og strømmen er vanligvis ikke kart
leggbare, unntatt på spesialkart i særlig stor måle
stokk. Enhetene kan framstilles i tverrsnitt med eg
net målestokk. Lag og strøm kan være følgbare i
undergrunnen ved geologiske og geo fysiske me
toder.
3.2.6.5. Laget representerer vanligvis en avsetnings
begivenhet i en sedimentær lagrekke og er kjenne
tegnet ved sammensetning, struktur og tekstur.
Strømmen er en vulkansk strømningsbergart dan
net ved en hendelse av vulkansk utbrudd. Strøm
men kjennes ved sammensetning, struktur, tekstur,
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paleomagnetisme og andre egenskaper, f.eks. slik
som de ulike rombeporfyrstrømmene av permisk
alder i Oslofeltet. Lag og strøm kan inneholde lami
nae (entall: lamina) som ikke gis navn.
3 .2.6.6. Laget og strømmen gis formelt eller ufor
melt navn etter "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter
(Kap.2.). Egennavnleddet sammenstilles med ordet
"laget", eller "strømmen" i formelle navn. Det kan
også føyes inn en karakteriserende litologisk beteg
nelse mellom egennavnet og uttrykket "laget", eller
"strømmen". Formelle navn for lag og strøm bør
bare opprettes der dette er av særlig stratigrafisk el
ler praktisk betydning. Det kan ofte være hensikts
messig å benytte uformelle betegnelser på lag og
strøm (Avsnitt 2.3.).
3 .2.6.7. Nøkkellag (key bed), eller ledelag (marker
bed), er et særlig framtredende og lett kjennelig lag
eller ledd med stor lateral utbredelse (Fig.4). Det er
av praktisk betydning i korrelasjon og utredning av
foldemønster. Nøkkellaget kan gis formelt eller
uformelt navn.
3 .2.6.8. Eksempel: Formelt definerte lag fra Sval
bard er Skilislaget, Brevassfjellaget, Blanknutlaget,
Verandelaget (Mørk et al. 1982) og Marhøgdlaget
(Backstrom & Nagy 1985). Brentskardhauglaget er
et viktig ledelag i den jurassiske lagrekken på
Svalbard. Navnet ble brukt første gang av Parker
(1967) som ikke definerte enheten formelt. Beskri
velse som tilfredsstiller kravene ved formell define
ring er gjort senere av Backstrom og Nagy (1985)
slik at Brentskardhauglaget nå er et formelt navn.
Veddeaskelaget (Vedde Ash Bed) er et formelt defi
nert ledelag fra den kvartære lagrekken i Vest
Norge (Mangerud et al. 1984). Inndelingen av den
permiske lavalagrekken i Oslofeltet ved det alfanu
meriske systemet B1, RP 1, RP2 osv. er eksempel på
uformell inndeling av strømmer (Oftedahl 1960).
3 .2.6.9. Nøkke/referanser: ISSC (1976), NACSN
(1983).

3 . 3 . Litodemiske enheter

3.3.1. Alminnelige egenskaper og bestem
melser
En litodemisk enhet består av en eller flere kropper
av eruptivbergarter som kan være dyp-, gang- eller
dagbergarter og/eller sterkt omdannete og defor
merte bergarter (Fig. 1 og 5). Enheten defineres ute
lukkende på grunnlag av litologisk karakter. Til for-
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skjell fra litostratigrafiske enheter, følger ikke den
litodemiske inndelingen prinsippet om at yngre
bergarter skal være dannet oppå eldre. Litodemiske
enheter opprettes derfor i områder hvor bergartene
ikke følger på hverandre etter "Loven om naturlig
pålagring", eller hvor det er meget vanskelig å på
vise en slik sammenheng.
Litodemiske enheter tjener som enheter ved geo
logisk kartlegging i områder der berggrunnen ikke
er entydig lagdelt. Enhetene benyttes ved undersøk
elser og beskrivelser, utredning av den geologiske
historien og vurdering av økonomisk nyttbare fore
komster. Kontaktene til andre geologiske enheter
kan være av sedimentær, intrusiv, metamorf eller
tektonisk opprinnelse.
De litodemiske enhetene er, etter synkende rang
ordning oversuite, suite og litodem. Litodemen er
grunnenheten. Kompleks er uten rangplassering,
men vil i størrelse vanligvis tilsvare suite eller over
suite.
Det har ikke vært vanlig i Norge å bruke formelle
litodemiske navn på geologiske kart og kartblad
beskrivelser. Litodemiske enheter har vanligvis blitt
angitt med petrografiske betegnelser. I regionale og
petrografiske arbeider har det derimot ofte blitt
brukt uformelle stedsnavnsbetegnelser på dypberg
arter, eruptivbreksjer og lignende bergartskropper.
Enkelte slike betegnelser, så som "Drammensgra
nitt" og "Grefsensyenitt", har blitt brukt dels som
litodemiske egennavn, dels som petrografiske fel
lesnavn. En slik dobbeltbruk bør unngås. Hvis et li
todemisk egennavn ønskes brukt som almen petro
grafisk typebetegnelse, skal det skrives med liten
forbokstav som et fellesnavn, både på norsk og
engelsk. 'l)'pebetydningen kan framheves ved til
føyelse av ordet "type", f.eks. "drammensgranit
type", "grefsensyenittype".
Formelle litodemiske enheter bør bare defineres
og opprettes hvis det tjener et praktisk formål.
Navn på uformelle litodemiske enheter skal ikke
settes sammen av et stedsnavn (eller annet navn for
kontinentalsokkelen) og en formell hierarkisk en
hetsbetegnelse (jfr. avsnitt 2.3.2.).

3.3.2. Litodem (Lithodeme)
3.3.2.1. Litodemen er en bergartskropp av en intru
siv, vulkansk eller høymetamorf og/eller gjennom
deformert bergart som mangler opprinnelige avset
ningsstrukturer. Den kjennetegnes ved ett sett av
litologiske egenkaper som skiller den fra tilgrens
ende geologiske enheter.
3.3.2.2. Litodemen er den grunnleggende formelle
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enheten for litodemisk inndeling og navnsetting. To
eller flere litodemer av samme klasse kan defineres
som en suite.
3.3 .2.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene av en litodem utover det at den skal kunne
kartlegges eller følges i undergrunnen.
3 . 3 .2.4. Litodemen skal kunne kartlegges på over
flaten eller følges i undergrunnen ved geologiske og
geofysiske metoder. Den skal kunne kartlegges på
alment tilgjengelig kartgrunnlag (offentlige topo
grafiske kart, økonomiske kartverk, privatprodu
serte, men åpent tilgjengelige kart).
3.3 .2.5. En litodem består av en bergart som kan
identifiseres ved sine litologiske egenskaper gjen
nom feltgeologiske metoder. Litodemen kan bestå
av (a) en enkelt type bergart, (b) to eller flere berg
artstyper i en karakteristisk veksling eller mønster,
eller (c) en uensartet litologi som i seg selv utgjør en
enhet til tilgrensende bergartsenheter. En litodem
kan være en intrusivbergart i form av en pluton,
diapir, stokk, lakkolitt, gang, plugg eller lignende,
et legeme av vukanske bergarter med innbyrdes
kompliserte grenseforhold, eller en kropp av en
høymetamorf bergart. Grensene for en litodem kan
være litologisk skarpe, eller grensene må defineres
ved en endring i en eller flere litologiske egenskaper
hvis det er en gradvis overgang til tilstøtende geolo
giske enhet(er). En litodem kan være kjennetegnet
av elektriske, termiske, magnetiske, radiometriske,
hydrauliske, seismiske og andre fysiske særtrekk
som er avledet av de litologiske egenskapene. Se
fig. 1 og 5 .
3 . 3 .2.6. Litodemen gis formelt eller uformelt navn
etter "alminnelige bestemmelser for navngiving og
definisjon av geologiske enheter" (Kap.2) og etter
bestemmelsene i avsnitt 3.3.1. Den vanligste for
melle navneformen er et stedsnavn (eller annet navn
for kontinentalsokkelen) sammenstilt med den ak
tuelle litologiske betegnelsen ("granitten", "syenit
ten", "breksjen", "gneisen", etc.), eller med en
strukturgeologisk/genetisk betegnelse ("pluggen",
gangen", etc.). Slike navneformer kan også være
uformelle, f.eks. "Lekaofiolitten", "Gardnosbrek
sjen", "Lofoteruptivene", "Nesoddgangen", etc.
3 . 3 .2.7. a. Litodemen motsvarer i rang formasjonen
i det litostratigrafiske klassifikasjonssystemet, også
når den brukes uformelt på kart eller i beskrivelser.
3 . 3 .2.7.b. En litodem kan endre karakter regionalt
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slik at det i et område utenfor typeområdet vil være
mest hensiktsmessig å betegne enheten som suite.
Det opprinnelige egennavnet kan i et slikt tilfelle
beholdes (se avsnitt 2.5.1.).
3 .3 .2.7 .c. En litodem som er definert innen en meta
morf lagrekke kan omdefineres som formasjon.
Forutsetningen er at det kan dokumenteres at en
heten inntar en bestemt stratigrafisk stilling innen
en lagrekke av opprinnelige sedimentære og/eller
vulkanske bergarter. Ved en slik omdefinering kan
det opprinnelige egennavnet beholdes (se avsnitt
2.5.1.).
3.3 .2.8. Eksempler: En rekke betegnelser på intru
sive bergartskropper har karakter av litodemnavn
uten at de formelt har blitt definert slik. Fra Oslo
feltets dypbergarter finnes eksempler på slike navn
hos bl.a. Sæther (1962) og Gaut (1981).
3.3.2.9. Nøkke/referanse: NACSN (1983).

3.3.3. Suite (Suite)
3.3.3.1. Suiten er en litodemisk enhet som består av
to eller flere litodemer, eller tilsvarende antall ufor
melle litodemiske enheter. De enkelte litodemer
innen en suite skal tilhøre samme klasse, det vil si
enten størkningsbergarter eller metamorfe berg
arter.
3.3.3.2. Suiten er en formell litodemisk enhet med
rang nest over litodemen. To eller flere suiter av
samme eller ulik klasse kan defineres som en over
suite.
3.3.3.3. Suiten har vanligvis regional utstrekning,
eller den består av enkelte atskilte enheter som til
sammen har regional utbredelse.
3 .3.3.4. Suiten er kartleggbar på overflaten og følg
bar i undergrunnen ved geologiske og geofysiske
metoder.
3.3.3.5. En suite består av formelle litodemer og/el
ler uformelle og ikke navngitte litodemiske enheter
som tilhører samme klasse av bergarter. De kan en
ten være intrusive, eller metamorfe (inkludert meta
somatiske og sterkt deformerte bergarter). En suite
kan derfor være en plutonsk suite, intrusiv suite,
gangsuite, metamorf suite, eller tilsvarende. De en
kelte formelle eller uformelle enhetene i en suite har
ett eller flere karakteristiske fellestrekk som ofte
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knytter dem sammen i en felles geologisk utvik
lingshistorie eller dannelsesmåte. Se fig. 1 og 5 .
3.3.3.6. E n suite gis bare formelt navn i samsvar
med "alminnelige bestemmelser for navngiving og
definisjon av geologiske enheter (Kap. 2). Navnet
kan være todelt og sammensatt av et stedsnavn (el
ler annet navn for kontinentalsokkelen) sammen
stilt med ordet "suiten''. I tredelte navn kan det mel
lom disse leddene skytes inn et beskrivende ledd,
for eksempel "intrusiv", "metamorf", eller tilsva
rende, Fig.5.
3 .3.3 .7.a. Suiten motsvarer i rang gruppen i det lito
stratigrafiske inndelingssystemet.
3 .3.3 .7.b. En suite kan endre karakter regionalt slik
at det i et område utenom typeområdet vil være
mest hensiktsmessig å betegne enheten som lito
dem. Egennavnleddet til den opprinnelig definerte
suiten kan beholdes selv om den litodemiske rangen
endres til litodem (jfr. 2.5.1.).
3 .3.3 .7.c. "Suite" har tidligere blitt brukt om en lito
stratigrafisk enhet med rang over gruppen, slik som
i "Telemarksuiten". Slike enheter skal nå betegnes
overgruppe, se avsnitt 3.2.4.
3.3.3.8. Eksempler: De permiske dyp- og gangberg
artene i Oslo feltet har blitt inndelt i "serier" (Brøg
ger 1933). I denne betydningen vil en "serie" kunne
defineres som en "magmatisk suite".
3 .3 .3 .9. Nøkke/referanse: NACSN (1983) . .

3.3.4. Oversuite (Supersuite)
3.3.4.1. Oversuiten er en litodemisk enhet som be
står av to eller flere suiter eller kompleksc;:r som har
en naturlig samhørighet, enten lateralt eller ver
tikalt.
3.3.4.2. Oversuiten er en formell litodemisk enhet
med rang nest over suiten.
3 .3.4.3. Oversuiten har regional utstrekning.
3.3.4.4. Oversuiten er kartleggbar på overflaten og
følgbar i undergrunnen ved geologiske og geofys
iske metoder.
3.3.4.5. En oversuite kan bestå av litodemiske enhet
er tilhørende samme og/eller ulik klasse av berg
arter.
3.3.4.6. En oversuite gis bare formelt navn i samsvar
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med "alminnelige bestemmelser for navngiving og
definisjon av geologiske enheter" (Kap. 2). Navnet
er todelt og består av et stedsnavn (eller annet navn
for kontinentalsokkelen) sammenstilt med "over
suiten".
3.3.4.7.a. Oversuiten motsvarer i rang overgruppen
i det litostratigrafiske klassifikasjonssystemet.
3 . 3.4.7.b. En oversuite skal bare kunne opprettes
etter en grundig vurdering av om dette vil ha noen
praktisk betydning. Det kreves en omfattende kart
legging og vitenskapelig dokumentasjon forut for
opprettelsen av en oversuite.
3.3 .4.8. Eksempel: Hittil har ingen oversuite blitt
definert innen norsk område. Enheten kan f.eks.
være aktuell for de magmatiske litodemene i Oslo
feltet og for større samlinger av plutonske litodemer
i både grunnfjellet og i Den kaledonske fjellkjeden.
3.3.4.9. Nøkke/referanse: NACSN (1983).

3.3.5. Kompleks (Complex)
3.3.5.1. Komplekset er en litodemisk enhet som be
står av en blanding eller samling av bergarter tilhør
ende to, eller alle, av de tre bergartsklassene erup
tive, sedimentære og metamorfe bergarter.
3.3.5.2. Komplekset er uten rang i det litodemiske
klassifikasjonssystemet.
3.3.5.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene for et kompleks, men det er oftest av regio
nal utstrekning.
3.3.5.4. Komplekset er kartleggbart på overflaten
og følgbart i undergrunnen ved geologiske og geo
fysiske metoder.
3.3.5.5. De enkelte sammenhørende kropper av
ulike bergartsenheter i et kompleks kan være for
melt navngitte litodemer, litostratigrafiske enheter
og/eller uformelle og navnløse litologiske enheter.
De er ofte deformert sammen i et komplisert struk
turmønster, men dette er ingen betingelse. Et kom
pleks av stor regional utbredelse kan gjerne inne
holde komplekser som er av mindre arealmessig
utbredelse.
3.3.5.6. Et kompleks gis formelt eller uformelt navn
i samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.
2.). Navn sammensatt av et stedsnavn og "kom-
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i en høyere enhet med rang av suite eller kompleks, de plutoniske litodemene som en plutonisk suite og ganglitodemene som en gangsuite.
Hvis dyp- og gangbergarter er genetisk nærstående, kan de sammenfattes som en magmatisk oversuite.

plekset" bør fortrinnsvis bare brukes på formelt de
finerte komplekser (jfr. 2.3.2.).

3.3.5.7.c. Et vulkansk kompleks er en samling for
skjellige slags vulkanske bergarter med tilhørende
intrusjons- og forvitringsprodukter (Fig.1).

3.3 .5.7 .a. Komplekset er en praktisk kartenhet i om
råder der det er vanskelig eller uhensiktsmessig å
skille ut de enkelte litodemiske eller litostratigra
fis ke enhetene på den aktuelle kartmålestokken.

3.3.5.7.d. Et strukturelt kompleks er en samling av
ulike slags bergarter som er blandet sammen ved
tektoniske prosesser (Fig.I).

3.3.5.7.b. Komplekset er ofte i størrelse sammen
lignbart med suite eller oversuite.

3.3.5.7.e. Med unntak av c og d ovenfor, skal geolo
giske enheter som består av blandinger av ulike
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bergarter av samme klasse, ikke betegnes kom
pleks, men eventuelt intrusive eller metamorfe
suiter.
3.3.5.7.f. Begrepet "kompleks" benyttes også i for
bindelse med sprekkekompleks (3.9.3.), forkast
ningskompleks (3 .9.7.) og dekkekompleks (3 .11.5.),
j fr. avsnitt 1.2.
3.3.5.7.g. Begrepet "serie" har ofte vært benyttet på
litodemiske og litostratigrafiske enheter tilsvarende
suite, oversuite, kompleks, gruppe og overgruppe.
"Serie" skal ikke brukes i navn av formell karakter,
det vil si med stedsnavn (eller annet navn for konti
nentalsokkelen), på noen slike geologiske enheter,
heller ikke på tektonostratigrafiske enheter
U fr.2.3 .2.)
3.3.5.8. Eksempler: Begrepet "kompleks" har blitt
brukt på mange litodemiske enheter i Norge, mest i
uformelle sammenheng. Ikke alle av disse er kom
plekser i samsvar med definisjonen ovenfor. "Gab
brokomplekser" er til eksempel enten en gabbroli
todem eller en gabbrosuite. Samlingen av
høymetamorfe gneisser og plutonske bergarter i
Vest-Finnmark (Krauskopf 1954, Roberts 1974) vil
kunne defineres som et kompleks. Ringstrukturer
(som i Oslofeltet) som består av flere kropper av
dypbergarter og gangbergarter vil være ringsuiter.
Hvis de også inneholder vulkanske og eventuelt se
dimentære bergarter, vil de være ringkomplekser el
ler kalderaer (cauldrons).
3 .3.5.9. Nøkke/referanse: NACSN (1983).
3 4 Magnetostratigrafiske enheter
.
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releres med bergartens geologiske historie for å
kunne tolkes.
I samsvar med NACSN (1983) defineres her bare
magnetopolare enheter under denne kategorien.
Magnetopolaritet er "avtrykket" i en bergart eller
løsmasse av historien for hvordan polariteten av
jordas magnetiske dipolfelt har endret seg og vari
ert. Definisjonen av en magnetopolar enhet gjøres
ut fra et typesnitt med nærmere angivelse av de lito
stratigrafiske og/eller biostratigrafiske enhetene i
snittet U fr. avsnitt 2.4.).
Definisjonen av en magnetopolar enhet krever
ikke viten om i hvilket tidsrom enheten fikk sin re
manente magnetisme, som dermed kan være den
opprinnelige da bergarten ble dannet, eller av se
nere opprinnelse. Påvisning av primær opprinnelse
av de magnetopolare egenskapene krever bruk av
petrografiske kriterier og korrelasjoner ved hjelp av
biostratigrafi og numeriske aldersbestemmelser.
Magnetopolare enheter kan derfor ikke brukes som
et uavhengig grunnlag for kronostratigrafisk inn
deling, selv om grensene anses for å være synkrone
(se polaritetskronostratigrafiske enheter, 4.5" og
polaritetskronologiske enheter, 4.6.).
Den grunnleggende enhet for magnetopolare en
heter er polaritetssonen.

3.4.2. Polaritetssonen (Polarity Zone)
3.4.2.1 . Polaritetssonen er en kropp av bergart eller
løsmasse som kjennetegnes ved sin særegne rema
nente magnetiske polaritet som er forskjellig fra
den tilsvarende egenskapen hos tilstøtende magne
topolare enheter. Hvis det kan oppstå misforståel
ser med andre typer av polaritet, bør betegnelsen
magnetopo/aritetssonen brukes for enheten.

.

3.4.1. A lminnelige egenskaper, magnetopolare
enheter
Magnetostratigrafisk klassifikasjon er grunnlagt
på bergarters eller løsmassers særegne remanente
magnetiske egenskaper. Fire hovedtyper av paleo
magnetiske fenomener kan bestemmes eller tolkes
fra remanent magnetisme: (a) polaritet, (b) posi
sjon av polene for dipolfeltene (innbefattet tilsyne
latende polvandring), (c) ikkedipol komponenten
(sekulærvariasjonen), og (d) feltintensiteten.
Mange paleomagnetiske egenskaper hos en berg
art avspeiler jordmagnetismen på den tiden da
bergarten ble dannet. Fysiske og kjemiske endring
er i bergarten kan ha ført til at en eller flere av de
remanente magnetiske komponentene i bergarten
er gjengivelser av jordas magnetiske kraftfelt på et
senere tidspunkt enn da bergarten ble dannet. De
paleomagnetiske egenskapene må derfor kunne

3.4.2.2. Polaritetssonen er den grunnleggende for
melle enhet for magnetopolar stratigrafisk klassifi
kasjon.
3 .4.2.3. Det settes ingen prinsipielle begrensninger i
tykkelse og utbredelse av bergarten/løsmassen som
definerer en polaritetssone, heller ikke i den tiden
som sonen omfatter.
3 .4.2.4. Polaritetssonen identifiseres og kartlegges
på grunnlag av sin særegne remanente magnetiske
polaritet ved hjelp av paleomagnetiske analyseme
toder.
3 .4.2.5 . En polaritetssone defineres ved en undre og
øvre grense som hver viser en forandring i p olarite
ten til den remanente magnetiseringen. Grensene
kan representere enten et brudd i avsetningen eller
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en overgang i det magnetiske feltet. Slike grenser
kan være av to hovedtyper: (a)polaritetsrevers hori
sont (polarity-reversal horizon) er enten en klar de
finerbar flate eller en overgangssone tynnere enn
1 m, (b) Polaritetsovergangssone (polarity tran
sition-zone) er en grense der overgangen i polaritet
skjer innen et stratigrafisk rom på over 1 m.
En polaritetssone bør ha en viss grad av indre ho
mogenitet. Den kan inneholde bergarter/løsmasser
preget av en polaritet eller av blandet polaritet.
3 . 4 .2.6. Polaritetssonen gis formelt navn etter "al
minnelige bestemmelser for navngiving og defini
sjon av geologiske enheter" (Kap.2). Navnet settes
sammen av et stedsnavn fra typesnitt/ typelokalitet
og betegnelsen "polaritetssonen" (Polarity Zone).
En karakteriserende betegnelse for polariteten
(normal, revers, blandet) kan skytes inn mellom
egennavnet og enhetsbetegnelsen.
3 . 4 .2.7. En polaritetssone kan deles inn i underso
ner (Subzones). To eller flere polaritetssoner kan
samles i en høyere rang avpo!aritetsoversone (Pola
rity Superzone) (Tabell I).
3.4.2.9. Nøkke/referanse: NACSN (1983)

3 . 5 . Biostratigrafiske enheter

3.5.1. A lminnelige egenskaper

Bio stratigrafi dreier seg om beskrivelse og inndel
ing av sedimenter og sedimentære bergarter på
grunnlag av fossilinnholdet. En biostratigrafisk en
het er et legeme av sediment eller sedimentær
bergart som er definert kun på grunnlag av sitt inn
hold av fossiler.
Fossiler som definerer en biostratigrafisk enhet
skal være av samme alder som den horisonten eller
den lagpakken de opptrer i. Resedimenterte fossiler,
som opprinnelig er avsatt i eldre lag (bl.a. remanie
fossiler), må ikke anvendes. Det må vises stor på
passelighet ved studiet av borhullsmateriale der
forurensningsfaren er tilstede i betydelig grad.
Biostratigrafiske enheter er definert på grunnlag
av kriterier som er vesensforskjellige fra de som
brukes til litostratigrafisk inndeling. Grensene for
disse to kategoriene av stratigrafiske enheter kan
være sammenfallende eller ikke. Biostratigrafiske
og litostratigrafiske enheter er helt uavhengige av
hverandre.
De stratigrafiske og geografiske begrensningene
for en biostratigrafisk enhet er også utbredelses
grensene for de fossilene som definerer enheten, ba-
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sert på den observerte utviklingsmessige opptreden
eller utdøing av de fossile taksa. Grensene for de
fleste biostratigrafiske enheter vil derfor være dia
krone, i motsetning til grensene av kronostratigra
fiske enheter. Biostratigrafiske enheter er derfor
også prinsipielt uavhengig av kronostratigrafisk
inndeling. Biostratigrafiske enheter vil likevel som
oftest være de mest effektive hjelpemidler i tolk
ning av kronostratigrafiske forhold mellom for
skjellige lagpakker.
Den biostratigrafiske enheten er biosonen (for
kortelse for biostratigrafisk sone). Det er tre hoved
typer av biosoner: forekomstsonen, samlingssonen
og maksimumssonen.

3.5.2. Biosone (Biozone)
3.5.2.1 . Biosonen er et legeme av sediment eller sedi
mentær bergart som er kjennetegnet og definert av
et nærmere angitt fossilinnhold.
3.5.2.2. Biosonen er den grunnleggende formelle
enheten for biostratigrafisk inndeling og navn
setting.
3.5.2.3. En biosone kan i vertikal utstrekning om
fatte alt fra en enkelt horisont til enheter av flere tu
sen meters tykkelse. Utstrekningen kan variere fra
lokal til regional og verdensomfattende.
3.5.2.4. Biosonen er kartleggbar på overflaten og
følgbar i undergrunnen ved hjelp av geologiske og
paleontologiske metoder. Gravde snitt eller borin
ger er nødvendig for å skaffe prøver til biostratigra
fisk inndeling av lagrekker som bare opptrer i un
dergrunnen.
3.5.2.5. Biosonen kan defineres på grunnlag av
ulike kriterier for opptreden av fossiler. Dette gir
grunnlag for ulike hovedtyper av biosoner: fore
komstsonen (3.5.2.5.1.), samlingssonen (3.5.2.5.2.)
og maksimumssonen (3.5.2.5.3.).
3.5.2.5.l. Forekomstsonen (range zone). Fore
komstsonen omfatter lagpakken mellom to bestemt
angitte og dokumenterte laveste og/eller høyeste
opptredener av enkelte fossile taksa (Fig.6). Det fra
rådes å benytte "intervallsone" da intervallsone er
definert forskjellig i ISSC (1976) og NACSN (1983).
Det er tre hovedtyper av forekomstsoner, a, b og c:
3.5.2.5. l .a. Intervallet mellom laveste og høyeste
opptreden av ett enkelt takson, det vil si en takson
forekomstsone, (Fig. 6A.).
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3 .5.2.5.1.b. Intervallet mellom den laveste opptred
en av ett takson og den høyeste opptreden av et an
net takson. Dersom to taksa delvis dekker hver
andre i stratigrafisk opptreden, kan sonen betraktes
som en særtype av fellesforekomstsonen
(3.5.2.5.1.b), definert av kun to taksa (Fig. 6 B).
Hvis opptredenen av to taksa ikke dekker hverandre

delvis, men brukes til å dele opp utbredelsen av et
tredje takson, vil intervallet kunne betraktes som en
delforekomstsone (Fig. 6 C).
3.5.2.5.1.c. Intervallet mellom dokumenterte etter
følgende laveste opptredener, eller etterfølgende
høyeste opptredener av to taksa. Når dette interval-
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Fig. 6. Biostratigrafiske enheter. Biosoner definert som ulike typer av forekomstsoner: A. taksonforekomstsone, B. fellesforekomst sone,
C. delforekomstsone og D. utviklingsrekkesone. Omarbeidet fra NACSN (1983).
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let faller mellom to etterfølgende laveste opptred
ener innenfor en utviklingsrekke, utgjør dette en ut
viklingsrekkesone (Fig. 6 D).
3 .5.2.5.2. Sam!ingssonen (assemblage zone, ceno
zone av ISSC, 1976, s.50). Samlingssonen omfatter
en lagpakke som er definert ved en naturlig samling
av tre eller flere taksa, uten strenge hensyn til det en
kelte taksons utbredelse. Sonen kan grunnlegges på
alle fossilene som er tilstede, eller bare på noen be
stemte taksa (Fig.7). Typer av samlingssoner:
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xus) taksonutbredelsessonen eller Exus (Protexus)
albus taksonutbredelsessonen).
Slekts/under
slektsnavnene kan forkortes, men trivielle arts/un
derartsnavn kan ikke brukes alene (f.eks. E. (P.) al
bus taksonutbredelsessonen, men ikke albus
taksonutbredelsessonen).
3.5.2.6.2. Navnet kan også være grunnlagt på en
kombinasjon av bokstaver utledet fra navnene til
taksa som karakteriserer biosonen (f.eks. EPA tak
sonutbredelsessonen).

3 .5.2.5.2.a. En samlingssone kan enten inneholde
en stratigrafisk begrenset samling, eller to/flere
samtidige samlinger med felles karakteristiske
taksa. Dette siste tilfellet er å betrakte som en sam
mensatt samlingssone (composite assemblage
z one), Fig.7A.

3 .5.2.6.3. I den første formelle definisjonen av en
biostratigrafisk enhet skal biosonens karakter klart
oppgis. Når dette er gjort, kan en senere bruke en
enklere omtale, f.eks. "Exus albus s onen" isteden
for den mer omstendige "Exus albus taksonutbre
delsessonen".

3 .5.2.5.2.b. Fellesforekomstsonen (Oppelzone, con
c urrent range zone av ISSC, 1976, s.55 og 57) er
kjennetegnet av flere enn to taksa. Grensene for
s onen er definert av to eller flere dokumenterte
første og/eller siste opptredener av karakteristiske
taksa (Fig. 7 B.)

3 .5.2.6.4. Alfanumeriske inndelinger laget på
grunnlag av kombinasjoner av tall og bokstaver
(som f.eks. Oslofeltets etasjeinndeling), eller innde
linger basert kun på enkle rekker av tall eller bok
staver (1, 2, 3 eller A, B, C) kan nyttes som uformelle
biostratigrafiske enheter.

3 . 5 .2.5.2.c. Kenosonen (ceno zone) slik som definert
av ISSC (1976, s.50), er kjennetegnet av et nærmere
angitt mengdeforhold mellom flere taksa uten hen
syn til det enkelte taksons fullstendige stratigrafiske
u tbredelse (Fig. 7 C). En definisjon av denne typen
vil vanligvis kreve en nøyaktig kvantitativ angivelse
av sonens karakteristiske taksa.

3 .5.2.6.5. Endring av navn. Biosonen kan endres på
grunnlag av nye opplysninger. Grensene kan omde
fineres eller beskrives i mer detalj, og nye karakte
ristiske taksa kan godtas, eller eksisterende taksa
kan erstattes. Dersom betydelige forandringer fore
tas i definisjonen av biosonen, bør et nytt sonenavn
foreslås for å unngå misforståelser i senere henvis
ninger. Sonenavnet bør også forandres hvis de
navngivende taksa forandrer navn U fr. avsnitt 2.5.).

3 .5.2. 5 . 3 . Maksimumssonen (abundance zone,
acme zone av ISSC, 1976, s.59). Maksimumssonen
er en biosone som er definert ved en kvantitativt
markert topp i hyppigheten av ett eller flere taksa.
Grensene for maksimumssonen er definert av bety
d elige forandringer i hyppigheten av de tilstedevæ
rende taksa.
3 .5.2.6. Formell opprettelse av en biosone følger
"alminnelige bestemmelser for navngiving og defi
nisjon av geologiske enheter" (Kap.2).
3 .5.2.6. 1 . Navnet, som også skal betegne sonetypen,
kan være grunnlagt på en eller to karakteristiske
o g/eller vanlige fossiler som enten (a) er begrenset
til biosonen, (b) oppnår maksimal relativ hyppighet
innenfor biosonen, eller (c) dekker hverandre full
s tendig stratigrafisk innenfor biosonen. Slike navn
vil vanligvis være basert på slekts/underslektsnavn
e ller fulle arts/underartsnavn (f.eks. Exus (Prote-

3 . 5.2.7.a. En biosone kan helt eller delvis inndeles i
formelt definerte underbiosoner/undersoner (sub
biozones/subzones) dersom en slik inndeling er
formålstjenelig.
3 . 5.2.7.b. Fossiltomme mellomrom, mellom eller
innenfor biosoner, er fossiltomme intersoner, hen
holdsvis fossiltomme intrasoner.
3.5.2.7.c. Fossile taksa i visse samlings- og maksi
mumssoner kan avspeile dominerende lokal økolo
gisk kontroll. Biosoner som er definert på grunnlag
av slike fossilsamlinger skal betraktes som ufor
melle økosoner.
3 .5.2.7.d. Biohorisont (Biohorizon). En biohori
sont er en flate hvor det skjer en biostratigrafisk
endring, eller som har en særegen biostratigrafisk
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Fig. 7. Biostratigrafiske enheter. Biosoner definert som A. sammensatt samlingssone, B. fellesforekomstsone og C. kenosone.

karakter, og som derved er nyttig for korrelasjon.
Biohorisonter brukes ofte som definisjon av gren
ser for biosoner, men biohorisonter kan også finnes
innen sonene. Begrepet biohorisont brukes også
noen ganger om tynne, særegne biostratigrafiske
soner. Eksempler på biohorisonter er første fore
komst, siste forekomst, endringer i mengde, endrin
ger i sammensetning av takson, endringer på grunn
av utvikling og endring av karakterer ved et takson.

3.5.2.8. Eksempler. Det er på norsk territorium få
biosoner med klare definisjoner av sonetyper. So
nene i kambrium, grunnlagt på trilobitter (Hen
ningsmoen 1957), kan hovedsakelig betraktes som
samlingssoner. Den kjente utviklingsrekka innen
for slekten Stricklandia, nylig beskrevet i detalj av
Baarli (1986), kan gi grunnlag for definisjon av ut
viklingsrekkesoner innenfor lagene i Llandovery.
Mange maksimumssoner som er innført i biostrati-
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grafien avspeiler økologiske forhold istedenfor ut
viklingsstyrte prosesser.
3 .5.2.9. Nøkke/referanser: NAC�N (1983), ISSC
( 1 976).
3 .6. Pedostratigrafiske enheter

3.6.1. A lminnelige egenskaper og bestem
melser
Pedostratigrafi omhandler stratigrafisk inndeling
av eldre begravde nivåer eller horisonter med jord
profil, dannet ved pedologiske prosesser. Pedolog
iske prosesser omfatter kjemisk forvitring, biogene
omsetninger og aktiviteter og dannelse av sekun
dærmineraler. Et vertikalt jordprofil kjennetegnes
ved ulike typer av pedologiske horisonter. Den van
ligste benevnelsen for disse er, fra overflaten og ned
over: A-horisonten med blanding av organisk mate
riale og forvitret mineralmateriale, B-horisonten
med utfelt materiale og/eller konsentrasjon av resi
dualmateriale og C-horisonten med forvitret un
derlagsmateriale. C-horisonten har vanligvis en
gradvis overgang nedover til uforvitret under
grunnsmateriale. Over jordprofilet kan det ligge et
lag av organisk materiale, 0-horisonten.
En pedostratigrafisk enhet er et bergartsle
g eme/løsmasselegeme som består av en eller flere
p edologiske horisonter utviklet på et underlag av en
eller flere litostratigrafiske og/eller litodemiske en
heter. Den er overlagret av en eller flere formelt de
finerte litostratigrafiske enheter.
Den øvre grensen for en pedologisk enhet er defi
nert ved den aller øverste horisonten som er dannet
ved pedologiske prosesser. 0-horisonten, som ikke
e r dannet ved pedologiske prosesser, inngår ikke i
en pedostratigrafisk enhet. (Et eventuelt organisk
topplag kan klassifiseres som en lito- eller biostrati
g rafisk enhet).
Den undre grensen settes ved det laveste nivået
som er klart påvirket av pedologiske prosesser (som
regel undergrensen for B-horisonten).
De fysiske egenskapene hos en pedologisk enhet
s killer seg klart ut fra både opphavsmaterialet un
d er, og den litostratigrafiske enheten som ligger
over. For en og samme pedologiske enhet kan de fy
s iske egenskapene som farge, tekstur, innhold av or
g anisk materiale, mineralinnhold eller konkresjo
n er endre seg lateralt som funksjon av variasjon i
b l.a. opphavsmateriale, dreneringsforhold, vegeta
sjon o.l.
Grensene for en pedostratigrafisk enhet er tids
transgressive. Identifisering og lateral oppfølging
av en pedostratigrafisk enhet gjøres ved litologiske
k riterier og stratigrafisk korrelasjon ved hjelp av de
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lito- og/eller biostratigrafiske enhetene under og
over, eventuelt ved numeriske aldersbestemmelser.
Den eneste og grunnleggende pedostratigrafiske
enheten er paleojord (palaeosol). En paleojord de
fineres og navngis etter en typelokalitet eller et type
område i samsvar med "alminnelige bestemmelser
for navngiving og definisjon" (Kap.2).
For norsk territorium er pedostratigrafisk
inndeling hittil ikke blitt brukt, men kan kanskje få
anvendelse innen lagrekken på kontinentalsok
kelen.
Nøkke/referanse: NACSN (1983).
3 .7 . Geologiske formenheter

3. 7.1. A lminnelige egenskaper og bestem
melser
3.7.1.1. Definisjoner. I studier av såvel kvartære
som eldre avsetninger er det behov for å kunne defi
nere og navnsette geologiskeformenheter. Geolog
iske formenheter er geomorfologiske elementer og
strukturgeologiske formelementer, Fig.8.
Geom01fologiske elementer er nåtidige og eldre
begravde landformer som lar seg skille ut på grunn
av særegne fysiske kjennetegn. Geomorfologiske
enheter kan være (a) avsetningsformer, som f.eks.
en morenerygg, et delta, en strandvoll; (b) erosjons
former, som f.eks. et gjel, en spylerenne; (c) former
dannet ved både avsetning og erosjon, som f.eks.en
strandterrasse, en dalsideterrasse, og (d) struktu
relle former dannet ved tektoniske bevegelser, som
f.eks. en horst og en graben.
Strukturgeologiske formelementer omfatter
både nåtidige og eldre strukturelle landformer
(gruppe d ovenfor), og strukturelle formelementer
som ikke har vært avspeilet i overflaten som land
former, eller slike hvor det er uvisst om formele
mentene noengang har vært uttrykt i overflatetopo
grafien. Slike strukturelementer kan være en
antiklinal, synklina!, dom, diapir, horst, graben.
De geologiske formenhetene kan inndeles i posi
tive og negative former (Fig. 8). De positive for
mene er oppragende mens de negative utgjør for
dypninger. Dette er direkte synlig i overflaten for
alle geomorfologiske formelementer, og i vertikal
snitt for strukturgeologiske formelementer i eldre
lagrekker. Inkonformiteter kan definere positive el
ler negative former, men er i seg selv hverken posi
tive eller negative, Fig.9 og 10.
3 .7 . 1 .2. Identifisering og kartlegging. - Geologiske
formelementer identifiseres og kartlegges ved hjelp
av flere metoder: (a) Overflateregistrering av geo-

32 Navnsetting av geologiske enheter i Norge

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 66 SUPPL (1986)

Positive formelementer

M e l l o m

N e gative for m e l e m e n t e r

former
Høyde

Senkning

(High)

(Depression)

Rygg

P l at å

Plattform

Trau

Basseng

( R i d g e)

(Platau)

(Platform)

(Trough)

(Basin)

S k r ent

Graben

(Escarpment)

(Gra ben)

H e v e t f o r k a s t ni n g s b l o k k
(Rised

fault block)

Horst

Rift d a l

( H o r st)

( R i f t v a l l ey )

Antik linal

Dom

Aulak ogen

(Anticl ine)

(Dame)

(Aulacogen)

A n t i kl i norium

S k j æ r b a s s e n·g

(Anticlinorium)

( Pull-a p a r t b a s i n )

Ant iform

S y n k l i n al

( A n t i form)

(Syne line)

Hvelv

S y n k li n o r iu m

(Arch)

(Synclinorium)

Synform
(Synform)
Fig. 8.

Oversikt over hovedtyper av geologiske formenheter.

morfologiske formelementer; (b) registrering ved
geologiske og geofysiske metoder av strukturgeolo
giske formelementer i lagrekker blottet på land; og
(c) registrering ved hjelp av geofysiske metoder for
strukturgeologiske formelementer i undergrunnen
på land og på kontinentalsokkelen (Fig.9 og 10).
Ved leting etter økonomisk nyttbare malm- og
mineralforekomster i undergrunnen, ikke minst
petroleum på kontinentalsokkelen, er identifisering
og arealmessig oppfølging av strukturgeologiske
formelementer særlig viktig. De strukturgeologiske
formelementene vil kunne identifiseres som geofys
iske anomalier (f.eks. magnetiske eller gravimetri
s ke), eller identifiseres i forhold til en nærmere be
stemt geologisk eller seismisk flate ved f.eks.
refleksjonsseismisk kartlegging.
Det kan også være aktuelt å definere og navngi
geologiske formelementer som ikke lenger eksister
er, hverken i overflaten eller i undergrunnen. Dette
kan være tidligere sedimentasjonsbasseng og hav
b asseng som indirekte avspeiles av en lagrekke. Det

skilles her mellom "rotfaste" og "rotløse paleobas
senger''. De rotfaste paleobassengene ligger med
sine innfylte lagrekker i de samme områdene som
der de engang var aktive sedimentasjonsbassenger.
Rotløse paleobassenger er uttrykt ved lagrekker i
fjellkjedenes skyvedekker. Slike bassenger har ikke
lenger noen direkte tilknytning til det området der
de eksisterte som aktive bassenger.
3.7.1.3. Navnsetting. Det etterfølgende ikke-hier
arkiske systemet for navnsetting av geomorfologis
ke og strukturgeologiske formelementer er bygget
opp med ikke-genetiske betegnelser som de mest
generelle (Fig. 8). Til eksempel så vil "høyde" være
den grunnleggende betegnelsen på et positivt geo
morfologisk eller strukturgeologisk formelement
av ikke-spesifisert opprinnelse og form. En lang
strakt høyde av ikke nærmere bestemt opprinnelse
kan betegnes "rygg''. Hvis en rygg er avgrenset langs
sidene av forkastninger, er opprinnelsen bestemt,
og den kan betegnes en "horst", se fig. 9 og 10. "Is-
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Fig. 9. Strukturgeologiske formelementer vist ved dybde ned til en inkonformitetsflate (seismisk reflektor) i e t idealisert undergrunnskart
av en kontinentalsokkel. Formelementene er identifisert og gitt enhetsbetegnelser i fig.JO.

randrygg" er et annet eksempel på en genetisk rygg
betegnelse.
Ved navngivingen bør det begrepet som gir mest
geologisk informasjon benyttes. Hvis det for eks
empel har blitt vist at en bestemt strukturgeologisk
form har blitt dannet som en horst, skal betegnelsen
"horst" brukes, og ikke "høyde". Ved pågående
undersø kelser kan derfor strukturgeologiske form
elementer omdefineres (Avsnitt 2.5.1.) ettersom nye
kunnskaper oppnås om strukturen (se forøvrig av
snitt 2.4.).
Navnsettingen skjer etter "alminnelige bestem
m elser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap. 2). Det bør understrekes at prinsip
pet om at flere geologiske enheter ikke skal ha
samme egennavn (2.2.2.), også gjelder denne kate
gorien, bortsett fra for skrenter (3.7.12.) og rotløse
p a leobassenger (3.7.14.) En skrent kan gis egennavn
etter den navngitte strukturen som den avgrenser el
ler følger. For rotløse paleobassenger skal egen
n avnet på den litostratigrafiske enheten som defi
nerer paleobassenget også benyttes som egennavn
på det rotløse bassenget. Egennavn på geomorfolo
giske enheter som inngår i et morfostratigrafisk

inndelingssystem kan også brukes på den avledete
morfostratigrafiske enheten (3.20.).
Geologiske formenheter gis formell status med
beskyttet egennavn når de er definert etter reglene
for formelle enheter i kap. 2.4.
3.7.1 .4. Enheter. Denne kategorien omfatter føl
gende geologiske enehter: inkonformitet, høyde,
rygg, utstikker, forkastningsblokk, horst, dom,
antiklinal, platå, plattform, skrent, senkning, bas
seng, trau, graben, synklina!.
-

3. 7.2. Inkonformitet (unconformity)
3.7.2.1. Inkonjormiteten, eller inkonformitetsfla
ten, er en flate som representerer et betydelig strati
grafisk brudd i den geologiske lagrekken. Inkonfor
miteten er grenseflaten melom to stratigrafisk
tilstøtende enheter der den yngste ikke er avsatt ved
en kontinuerlig geologisk utvikling ifra den eldre og
undre enheten. Inkonformiteten kan avspeile (a) at
det har vært et opphold i avsetningsforløpet slik at
en del av lagrekken ikke har blitt avsatt, eller (b) at
en bergartslagfølge har blitt løftet opp og erodert
(Fig. 1 1 , 12, og 13).
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Fig.JO. Strukturgeologiske formelementer i en idealisert kontinentalsokkellagrekke, identifisert på grunnlag av konturkartet av inkonfor
mitetsflaten i fig.9.

3 .7 .2.2. Inkonformiteten reflekterer ofte en struktu
rell hendelse (se deformasjonsdiakrone enhter,
4.8.).
3 .7.2.3. En inkonformitet kan være av lokal eller re
gional utstrekning.
3 . 7 .2.4. Inkonformiteten er kartleggbar ved hjelp av
geomorfologiske, geologiske og/eller geofysiske
metoder.
3 .7.2.5. En og samme inkonformitet kan være ut
trykt på forskjellige måter innen sitt utbredelses
område. En inkonformitetsflate kan være definert
ved en tidstransgressiv eller en tidsregressiv strati
grafisk lagrekke.
3 .7.2.6. En inkonformitet gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap. 2) og regler for navngiving av geologiske
formenheter (3.7.1.). Navnet består av et stedsnavn
(eller annet navn for kontinentalsokkelen) på type
snitt, typelokalitet eller typeområde (2.4.5 .), satt
sammen med betegnelsen "inkonformiteten". Type-

betegnelsen av inkonformiteten (se 3.7 .2.7 .) kan be
nyttes istedenfor "inkonformiteten". Uformelle
navn kan også være betegnelser som er navngitt
med prefikset "sub", eller "under", etter overlig
gende litostratigrafiske enhet eller etter påfølgende
kronostratigrafiske enhet. Uformelle navn er også
betegnelser som inneholder navn av en deforma
sjonshendelse som har gitt opphav til inkonformi
teten (f.eks. "det subkambriske peneplanet", "den
senkimmeriske inkonformitet").
3 .7 .2.7. I engelsk terminologi benyttes inkonformi
tet (unconformity) om en strukturell diskordans. I
amerikansk terminologi skilles det mellom fire ty
per av inkonformiteter: ikke-konformitet, vinkel
diskordans, diskonformitet og parakonformitet.
Bortsett fra den siste typen, som antyder en usikker
eller tvilsom inkonformitet mellom parallelle lag
(Dunhar & Rodgers 1957), anbefales det at de tre
første typene benyttes i norsk geologisk termi
nologi.
3.7.2.7.a. En ikke-konformitet (nonconformity) er
en inkonformitetsflate mellom en eldre litodemisk
enhet (dypbergart eller massiv metamorf bergart)
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Fig.li. Inkonformitetsflate utviklet som en ikke-konformitet (3), dannet ved erosjon av et eldre krystallint underlag (1 og 2) som er overla
gret av en yngre lagrekke (4).
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Fig.12. lnkonformitetsflate utviklet som en diskonformitet (2), dannet ved erosjon av en eldre lagrekke (1) som er overlagret av en yngre
konform lagrekke (3).
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og overliggende, yngre sedimentær eller vulkansk
lagrekke. Det eldre litodemiske underlaget (base
ment) har vært utsatt for erosjon før avsetning av
den yngre påliggende lagrekken, fig. 1 1 . (Dunhar &
Rodgers 1957).
3.7.2.7.b. En diskonformitet (disconformity) er en
inkonformitetsflate der bergartene under og over
det stratigrafiske bruddet hovedsakelig er paral
lelle. Diskonformitetsflaten avspeiler et betydelig
opphold i avsetningen og/eller erosjon, der de eldre
lagene forble horisontale (Fig. 12). Betegnelsen dis
konformitet bør fortrinnsvis brukes på slike typer
av stratigrafiske brudd som skiller mellom enheter
med rang av formasjon eller høyere (Stokes & Var
nes 1955).
3 .7.2.7.c. En vinkeldiskordans (angular unconfor
mity) er en inkonformitetsflate der bergartene un
der og over det stratigrafiske bruddet ikke er paral
lelle. Vinkeldiskordansen viser at bergartsenheten
under har blitt skråstilt eller foldet før erosjon og
avsetning av den yngre påliggende enheten (Fig.13).
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3.7.2.7.d. Betegnelser som brukes på inkonform
iteter må ikke forveksles med betegnelser på tids
rom som avspeiles av et stratigrafisk brudd. Hiatus
er det tidsrommet som er representert av en inkon
formitet, mens diastem er et enda mer kortvarig
tidsrom, med opphold i sedimentasjonen.

3 .7.2.8. Eksempler: Formell navngiving av inkon
formitetsflater har hittil ikke vært praktisert i norsk
geologisk litteratur. Uten at selve inkonformiteten
har blitt navnsatt, har flere slike vært benyttet som
definisjonsgrunnlag for deformasjonsdiakrone en
heter (se 4.8.), f.eks. "Thysilhevningen" og "Ekne
orogenesen" (Vogt 1928). "Det subkambriske pene
planet" og "det subpermiske peneplanet" er
uformelle inkonformitetsbetegnelser. I Nordsjø
området har den senkimmeriske inkonformiteten
blitt brukt som betegnelse på inkonformitetsflater
av både regional og lokal utstrekning (Rawson &
Riley 1982). Betegnelsen har blitt tillagt vekslende
innhold og mening og skal brukes uformelt.
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Fig.13. Inkonformitetsflate utviklet som en vinkeldiskordans (2), dannet ved erosjon av en eldre skråstilt lagrekke (1) som er overlagret
av en yngre lagrekke (3).
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3 . 7 .2.9. Nøkke/referanser: Stakes & Varnes (1955),
Tomkeieff (1962), Dunbar & Rodgers (1957), Bates
& Jackson (1980).

3.7.3.8. Eksempler: Fra kontinentalsokkelen uten
for Norge er Frøyhøyden (Frøya High) (Hinz 1972)
og Midtnordsjøhøyden (Mid North Sea High)
(Rhys 1974) eksempler på strukturelle høyder.

3. 7.3. Høyde (High)

3.7.3.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3.7.3.1. Høyden er (a) et nåværende eller tidligere
positivt geomorfologisk og/eller strukturelt form
element av ikke-spesifisert opprinnelse og form, og
(b) en p ositiv geofysisk anomali.
3 .7.3.2. Høyden er et alminnelig begrep for (a) et
oppragende geologisk eller geomorfologisk ele
m ent og (b) en positiv geofysisk anomali.
3. 7.3.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av en høyde.
3 . 7 .3 .4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3 . 7.3.5. En høyde vil i mange tilfeller kunne deles
opp i (a) mindre geomorfologiske og strukturelle
elementer og (b) mindre geofysiske anomalier.
3 . 7 .3 .6. En høyde kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og regler for navngiving av geologiske for
menheter (3.7. 1 .). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.)
sammenstilles med ordet "høyden" i egennavnet.
Datagrunnlaget for definisjonen av høyden kan an
gis ved en tilføyelse så som "gravimetrisk" eller
"magnetisk". Dersom høyden er kjent som en
strukturell høyde eller geomorfologisk høyde, kan
dette angis ved en tilføyelse, f.eks. "strukturell
høyde".
3 .7.3.7.a. Høyden kan være del av et større geo
morfologisk, strukturelt og/eller geofysisk ele
ment. H øyden har status blant positive elementer
tilsvarende senkningen blant negative elementer.
En strukturell høyde behøver ikke å være eller ha
eksistert som en landform.
3 .7.3.7.b. Massiv (massif) er en geomorfologisk
o g/eller strukturell høyde med regional utbredelse,
og som består av eldre, o ftest krystalline bergarter.
Massivets bergarter danner utenfor massivet under
laget for yngre lagrekker, f.eks. Det Bøhmiske mas
sivet, Londonmassivet. "Massiv" brukes også i be
tydningen fjellmassiv om vidstrakte og markerte
o ppragende fjellpartier.

3. 7.4. Rygg (Ridge)
3 .7.4. 1 . Ryggen er et positivt, langstrakt geomorfo
logisk og/eller strukturelt formelement som be
grenses av bratte flanker i forhold til omgivelsene.
Flankene kan være definert av forkastninger (Fig.10
og 1 1).
3.7.4.2. Enhver rygg er en høyde.
3 .7.4.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av en rygg.
3 .7 .4.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3 .7 .4.5. En rygg kan opptre som et frittstående, selv
stendig formelement, men kan også være en del av
et større geomorfologisk og/eller strukturelt form
element. En rygg vil i mange tilfeller kunne deles
opp i mindre formelementer.
3. 7.4.6. En rygg kan gis formelt eller uformelt navn
i samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og regler for navngiving av geologiske formenheter
(3.7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammen
stilles med ordet "ryggen" i det sammensatte nav
net. Dersom ryggen er kjent som en geomorfolog
isk rygg, kan dennes natur angis ved et
karakteriserende ledd, så som "vulkansk rygg'',
"midthavsrygg", eller annet, se 3.7.4.7.
3 .7 .4.7.a. En rygg som er klarlagt som en strukturell
rygg, men som ikke er avgrenset av forkastninger,
kan være en antiklinal, antiform eller et hvelv.
3.7.4.7.b. Israndrygg (ice marginal ridge) er i kvar
tær geomorfologi en generell betegnelse på en rygg
form som er dannet langs randen av en isbre, uav
hengig av indre oppbygning og sammensetning.
Israndrygger omfatter ryggformete isranddeltaer,
morenerygger og rygger av blandet opprinnelse.
("Ra" er i Østfold og Vestfold den lokale betegnel
sen på hovedisrandryggen fra Yngre Dryas i disse di
striktene).
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3 .7.4.7.c. Morenerygg (moraine ridge) er i kvartær
geomorfologi enhver ryggformet avsetning som ho
vedsakelig består av jordarten morene. Slike rygger
kan være avsatt som endemorener og sidemorener
på land og i vann, som fyllinger i bresprekker og ved
sammenpressing av morenemateriale under isbre.
3 .7.4.7.d. Esker (esker) brukes som morfologisk
og/eller genetisk betegnelse på en ryggformet avset
ning dannet i smeltevannsløp i tunneler eller sprek
ker i isbre. Betegnelsen "rullesteinsås" og
"geiterygg" kan benyttes i uformelle navnsammen
setninger.
3 .7.4.7.e. Voll, strandvoll (beach ridge) er en lav,
o fte langstrakt ryggform som består av sand, grus
eller stein lagt opp av bølger langs en strandsone.
Strandvoller kan ofte markere eldre relative havni
våposisjoner.
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omorfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3. 7 .5 .5. En utstikker vil i mange tilfeller kunne deles
opp i mindre geomorfologiske og/eller strukturelle
elementer.
3.7.5.6. En utstikker kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og regler for navngiving av geologiske for
menheter (3.7.1 .). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.)
sammenstilles med ordet "utstikkeren" i det sam
mensatte navnet.
3 .7.5.7. Utstikker omfatter geomorfologiske form
elementer som nes (point, promontory), nese
(nose), tange (spit), odde (spit), krumodde (hook)
og revle (Klemsdal 1979).

3 .7.4.7.f. As og egg er betegnelser på ryggformer
hovedsakelig i berggrunn. Egg (bestemt form
"egga") brukes også om kanten av terrasser på land
og om kanten av kontinentalsokkelen, se også
s krent, 3.7.11.

3.7.5.8. Eksempel: Tumpenutstikkeren (Tampen
Spur), Rønnevik et al. (1975a).

3 .7.4.7 .g. Formelementene b-f kan gis formelle eller
u formelle navn. Enkelte slike formelementer kan ha
gamle tradisjonelle egennavn. Slike formelementer
kan danne grunnlag for morfostratigrafisk klassifi
kasjon, se avsnitt 3.10.

3. 7.6. Forkastningsblokk (Fault Block)

3 .7.4.8. Eksempler: Senjaryggen (Sundvor 1971) er
en av flere strukturelle rygger på norsk kontinental
sokkel.
3 .7.4.9. Nøkke/referanser: Bates & Jackson (1980),
Gjessing (1978).

3. 7. 5. Utstikker (Spur)
3.7.5.1. Utstikkeren er et positivt geomorfologisk
og/eller strukturelt formelement som stikker ut fra
en høyde. Utstikkeren har en kileform i plan- eller
kartsnitt eller form som en spore, engelsk "spur"
(Fig.9 og 10).
3 .7.5.2. Enhver utstikker er en høyde og en
plattform.
3 .7.5.3. En utstikker kan ha regional utstrekning,
men vil alltid være mindre enn det formelementet
som den er knyttet til.
3.7.5.4. Utstikkeren er kartleggbar ved hjelp av ge-

3.7.5.9. Nøkkelreferanse: Bates & Jackson (1980).

3 .7.6.1. Forkastningsblokken er en blokk av jord
s korpa som har blitt dannet ved forkastningsbeve
gelser og som har forskjøvet seg som en enhet. For
kastningsblokken kan være helt eller delvis
avgrenset av forkastninger og kan ha hvilken som
helst form i kartbilde (Fig.9 og 10).
3 .7.6.2. "Forkastningsblokken" er den generelle be
tegnelsen for forkastningsavgrensete jordskorpe
blokker, uansett form.
3.7.6.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nen av en forkastningsblokk.
3.7.6.4. Forkastningsblokken er kartleggbar ved
hjelp av geomorfologiske, geologiske og/eller geo
fysiske metoder.
3.7.6.5. En hevet forkastningsblokk kan gi opphav
til en høyde, eller strukturell høyde, og en nedsunket
forkastningsblokk kan gi opphav til en senkning,
eller strukturell senkning. Store forkastningsblok
ker kan være delt opp i mindre underordnete for
kastningsblokker.
3.7.6.6. En forkastningsblokk kan gis formelt eller
uformelt navn i samsvar med "alminnelige bestem-
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meiser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2) og regler for navngiving av
geologiske formenheter (3 .7.1.). Egennavnleddet
(Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet "forkast
ningsblokken"/"forkastningsblokka" i det sam
m ensatte navnet. Hvis det ikke kan oppstå misfor
ståelser, kan "blokken"/"blokka" brukes som
kortform i det sammensatte navnet.
3 .7.6.7. Betegnelsen "forkastningsblokk" skal be
nyttes framfor "horst" når en hevet forkastnings
blokk ikke er utpreget langstrakt og avgrenset av to
h ovedforkastninger langs flankene. Det vil være
grensetilfeller ved en slik inndeling.
3 .7.6.8. Eksempler: Innen kontinentalsokkelen er
det mange eksempler på forkastningsblokker av
ulik geometri. Permisk forkastningstektonikk i
O slofeltet har også resultert i forkastningsblokker
med ulik form.
3 .7.6.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3. 7. 7. Horst (Horst)
3 . 7 .7.1 . Horsten er en avlang, relativt oppløftet for
kastningsblokk som er avgrenset av parallelle eller
nær parallelle forkastninger langs flankene. Hor
sten er et strukturelt formelement som ikke nødven
d igvis behøver å være eller ha eksistert som en land
form (Fig.9 og 10)
3. 7.7.2. "Horsten" er en genetisk betegnelse på et
p ositivt strukturelt formelement. Enhver horst er
en strukturell høyde.
3 .7.7.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av en horst.
3 . 7 .7.4. Horsten er kartleggbar ved hjelp av geo
m orfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3 . 7.7.5. En horst kan opptre som et frittstående,
s elvstendig formelement, men kan også være en del
av et større geomorfologisk og/eller strukturelt
formelement. En horst vil i mange tilfeller kunne
deles opp i mindre formelementer.
3. 7.7.6. En horst kan gis formelt eller uformelt navn
i s amsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og regler for navngiving av geologiske formenheter
(3 .7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammen
stilles med ordet "horsten" i formelle navn.
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3.7.7.7. Betegnelsen "horst" skal benyttes framfor
"rygg" når det er kjent at det strukturelle form
elementet er avgrenset av forkastninger langs
flankene.
3.7.7.8. Eksempler: Halibuthorsten (Halibut
Horst) (Kent 1975) er en begravd horst i Nordsjøen.
Solbergåsen på Hedemarken (Skjeseth 1963) er en
nå framerodert horst av grunnfjell, avgrenset av pa
rallelle forkastninger mot kambro-siluriske berg
arter. Nesodden i Oslofjorden danner en lang
strakt, trekantet forkastningsblokk av grunnfjell,
hevet i forhold til omliggende bergarter. Nesodd
blokken kan betraktes som en erodert horst der for
kastningene langs sidene ikke er helt parallelle.
3.7.7.9. Nøkke/referanser: Bates & Jackson (1980).

3. 7.8. Dom (Dame)
3.7.8.1. Domen er et positivt geomorfologisk og/el
ler strukturelt formelement som defineres ved en re
gelmessig kurvet overflate. I horisontalsnitt har do
men et tilnærmet sirkulært eller elliptisk omriss.
Strukturen er vanligvis ikke avgrenset av forkast
ninger (Fig.9 og 10).
3 .7.8.2. Enhver dom kan også klassifiseres som en
høyde.
3.7.8.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av en dom.
3.7 .8.4. Domen er kartleggbar ved hjelp av geomor
fologiske, geologiske og/eller geofysiske metoder.
3.7.8.5. En dom vil i mange tilfeller kunne deles opp
i mindre geomorfologiske og/eller strukturelle ele
menter. Hvis strukturen er mer langstrakt enn sir
kulær i omriss, er begrepet hvelv passende
(3.7.9.7.c).
3 .7.8.6. En dom kan gis uformelt eller formelt navn
i samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og regler for navngiving av geologiske formenheter
(3.7.1.). Dersom domen er kjent som en strukturell
eller geomorfologisk dom kan dette angis ved en til
føyelse så som "strukturell dom", "saltdom", "vul
kansk dom" e.l.
3 . 7 .8.7.a. En strukturell dom behøver ikke å være el
ler ha eksistert som en landform.
3 .7.8.7.b. Diapir er en dom eller en antiklinalfold
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der oppbulingen har ført til at bergartene over er
blitt gjennombrudt av plastisk materiale fra kjer
nen i diapiren.
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3.7.8.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

Antiform) (Gustavson 1972) er en kaledonsk
"tverrfold". Flere av vinduene i den kaledonske
dekkeregionen er dannet over antiformstrukturer
med karakter av hvelv, f.eks. Komagfjordvinduet,
Børgefjellvinduet, Tømmeråsvinduet (kalt "Tøm
meråsantiklinalen" av Peacey, 1964) og Atnsjøvin
duet, se Sigmond et al. (1984). Østensjøantiklino
riet
(Østensjø
anticlinorium)
er
en
grunnfjellstruktur (Graversen 1984).

3. 7.9. A ntiklinal (A nticline)

3.7.9.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3.7.8.8. Eksempeler: Gjersødomen (Gjersø dome)
er en strukturell dom i grunnfjellet (Zetterstrøm
1974).

3.7.9. 1 . Antiklinalen er en fold som vanligvis er
konveks oppover, og hvor de stratigrafisk eldste
bergartene finnes i kjernen. Antiklinalen er et
strukturelt formelement som ikke behøver å være
eller ha eksistert som en landform.
3.7.9.2. "Antiklinalen" vil kunne være en genetisk
betegnelse på et positivt strukturelt formelement.
3.7.9.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene av en antiklinal (se hvelv).
3 . 7.9.4. Antiklinalen er kartleggbar ved hjelp av
geologiske og/eller geofysiske metoder.
3 .7.9.5. En antiklinal kan omfatte flere mindre
strukturelementer.
3 .7.9.6. En antiklinal kan gis uformelt eller ufor
melt navn i samsvar med "alminnelige bestemmel
ser for navngiving og definisjon av geologiske enhe
ter" (Kap.2) og regler for navngiving av geologiske
formenheter (3.7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt
2.2.2.) sammenstilles med ordet "antiklinalen" i det
sammensatte navnet.
3 . 7.9.7.a. En antiform (antiform) er en fold som er
konveks oppover, og hvor lagene er invertert, eller
lagenes relative alder er ukjent.
3.7.9.7.b. Et antiklinorium (anticlinorium) er et
positivt strukturelt formelement av regional ut
strekning, satt sammen av flere mindre folder hvor
de stratigrafisk eldste bergartene finnes i kjernen av
strukturen.
3.7.9.7.c. Et hvelv (arch) er en bred åpen antiform av
regional utstrekning (se "bue'', 3.8.2.7.).
3 .7 .9.7.d. Antiform, antiklinorium og hvelv kan gis
formelle eller uformelle navn.
3 .7 .9.8. Eksempler: Salangsantiformen (Salangen

3. 7.10. Platå (Plateau)
3 . 7.10.1. Platået er et positivt geomorfologisk
og/eller strukturelt formelement som består av et
vidstrakt område dominert av en overflate med lavt
relieff. Platåets utjevnete overflate ligger vesentlig
høyere enn de samtidige omliggende områder. Pla
tået kan være dannet ved tektoniske og vulkanske
prosesser og/eller ved erosjon (Fig.9 og 10).
3.7.10.2. Ethvert platå er en h øyde.
3 .7 .10.3. Platået har regional utstrekning.
3.7.10.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3.7 . 10.5. Et platå vil kunne omfatte flere geomorfo
logiske og/eller strukturelle elementer, så som opp
stikkende høyder, dype nedskjæringer og forkast
ningsavgrensete strukturelementer. Denne type
formelementer er arealmessig underordnet platåets
jevne flate.
3.7 .10.6. Et platå kan gis formelt eller uformelt navn
i samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og regler for navngiving av geologiske formenheter
(3.7. 1 .). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammen
stilles med ordet "platået" i det sammensatte nav
net. (3.7 . 1 .).
3 .7 .10.7. Dersom platåets overflate ligger under ha
vets nivå brukes betegnelsen undersjøiskplatå (sub
marine plateau). Bordfjel/ (table mountain), mesa,
guyot er høyder med platåtopper (Bates & Jackson
1980).
3.7.10.8. Eksempler: Vøringplatået ble opprinnelig
definert av Nansen (1904). Hvis det tertiære paleo
relieffet legges til grunn er Vøringplatået avgrenset
i sørvest av kontinentalskråningen, i nordvest av
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Lofotbassenget og i øst av Vøringbassenget. Ut fra
den nåværende topografien av havbunnen, er Vø
ringplatået en del av en plattform. "Krokskogpla
tået" og "Hardangerviddplatået" er betegnelser
som er brukt på riktig måte om platåformete
høyder.
3 . 7. 10.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).
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"terrassekant" (Fig.9 og 10).
3.7.11 .7.b. Marin terrasse (marine terrace) er en ter
rasse bygd opp mot et havflatenivå ved avsetning av
løsmateriale, og/eller utformet ved b ølgeerosjon i
berggrunnen eller løsmasser. Trinn har blitt brukt
som formbetegnelse på marine terrasser og isavset
ninger (Kjerulf 1 879, Holtedahl 1924). I dette regel
verket benyttes trinn som en diakron tidsenhet (av
snitt 4.7.4.).

3. 7.11. Plattform (Platform)
3 . 7.11.1. Plattform er et geomorfologisk og/eller
strukturelt formelement som består av et flatt og
tektonisk relativt stabilt område. Plattformens
jevne overflate er dannet ved erosjon og/eller avset
ning av hovedsakelig sedimenter. Plattformen er av
grenset på en eller flere sider av samtidige, tilgren
sende lavereliggende områder (Fig.9 og 10).
3.7.11.2. Plattformen er et formelement som nivå
messig ligger imellom en høyde og en senkning
(Fig.8).
3.7.11.3. Plattformen har regional utstrekning. Un
dertyper kan ha lokal utstrekning, se 3.7.11.7.
3 . 7 . 1 1 .4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
m orfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3 . 7.11.5. En plattform vil i mange tilfeller kunne de
les opp i flere geomorfologiske og/eller strukturelle
formelementer.
3 . 7 .11.6. En plattform kan gis formelt eller uformelt
n avn i s amsvar med "alminnelige bestemmelser for
n avngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og regler for navngiving av geologiske for
menheter (3 .7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.)
s ammenstilles med ordet "plattformen" i det sam
mensatte navnet.
3 .7.11.7 .a. Plattformmorfologien omfatter alle ty
per av terrasser. Terrasse (terrace) omfatter en lang
o g smal terrasseflate som vanligvis heller slakt ut
mot en ytterside. Der er den avgrenset av en terrasse
kant og en brattere terrasseskråning mot en senk
ning. På innersiden er terrasseflaten avgrenset av en
t ilsvarende brattere skråning mot en høyde. "Ter
r asse" har blitt brukt både om selve terrasseflaten
o g om terrasseskråningen, og bør også omfatte ter
r assekanten mellom dem. Se skrent, 3.7. 12. "Platt
formskråning" og "plattformkant" brukes på til
s varende måte som "terrasseskråning" og

3.7.11.7.c. Strandterrasse (beach terrasse) er en smal
marin terrasse som omfatter strandsonen av et eldre
marint nivå.
3.7.11 .7.d. Dalsideterrasse, kameterrasse (valley
side terrace, kameterrace) er hovedsakelig bygget
opp av vanntransportert materiale langs siden av en
dalbre. Terrasseskråningen kan ha oppstått som en
isstøttekontakt, som en erosjonsflate, eller som en
kombinasjon av begge mekanismene. Sete og egg er
lokale betegnelser på dalsideterrasser.
3.7.11.7.e. Strandlinje (shore line) er skjæringslin
jen mellom land og hav, eventuelt mellom land og
innsjø. Eldre strandlinjenivå kan være definert ved
en strandterrasse, strandvoll, erosjonsinnhakk i
berggrunn eller løsmasse (strandhakk) og delta
flate. Tidligere strandlinjenivå kan også defineres
lito- og biostratigrafisk.
3.7.11 .7.f. Terrasser og strandlinjenivå kan gis for
melle eller uformelle navn. Terrasser og strandlinje
nivå kan gi grunnlag for morfostratigrafisk inn
deling (Avsnitt 3 .10" og fig. 26).
3.7.11.8. Eksempler: Trøndelagsplattformen (Trøn
delag Platform) (Gabrielsen et al. 1 984) er en av
flere strukturelle plattformer på norsk kontinental
sokkel.
3.7.11.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3. 7.12. Skrent (Escarpment)
3.7.12.1. Skrenten er en lang og mer og mindre sam
menhengende bratt skråning som vender i en
hovedretning. Den skiller vanligvis mellom to mer
slakthellende flatesegmenter og er dannet enten ved
forkastning og/eller erosjon. Skrenten er en nåvæ
rende eller tidligere landform eller et s trukturgeolo
gisk formelement (Fig.9 og 10).
3.7.12.2. Skrenten er et formelement som nivåmes
sig ligger imellom en høyde og en senkning (Fig.8).
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3 .7.12.3. Det settes ingen begrensninger i utstrek
ningen av en skrent.

geofysisk anomali. Langstrakte senkninger kan
være åpne i den ene eller begge endene.

3 .7.12.4. Skrenten er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.

3. 7.13.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av en senkning.

3. 7.12.5. En skrent av regional utstrekning vil kunne
deles opp i undersegmenter som kan ha avvikende
strøk og fall.
3 .7.12.6. En skrent kan gis formelt eller uformelt
navn etter "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og regler for navngiving av geologiske formenheter
(3.7.1 .). En skrent kan gis et stedsnavn (eller annet
navn for kontinentalsokkelen) som kan være det
samme som egennavnet til den forkastningen den
følger, eller den plattformen/platået den avgrenser.
Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) settes sammen med
ordet "skrenten" i det sammensatte navnet.
3 .7.12.7. En skrent kan være uttrykt geomorfolo
gisk langs en forkastning, den kan være en bratt
kant som avgrenser et platå eller en plattform, og
den kan være en terrasseskråning. En skrent kan
være en "bergskrent" i fast berggrunn eller en "løs
masseskrent" der bergoverflaten er dekket med løs
masser. En skrent kan også være et strukturgeolo
gisk formelement som påvises ved hjelp av
seismikk.
3 .7.12.8. Eksempler: Gabrielsen et al. (1984) defi
nerte Vøringplatåets brattkant (Vøring Plateau
Escarpment). Etter dette regelverket vil betegnelsen
være Vøringskrenten. Dette er et strukturgeolgisk
formelement.
3 . 7.12.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980),
Gjessing (1978).

3. 7.13. Senkning, eller søkk (Depression,
Low)

3.7.13.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3.7.13.5. En senkning vil i mange tilfeller kunne de
les opp i (a) mindre geomorfologiske og strukturelle
elementer, eller (b) mindre geofysiske anomalier.
3.7.13.6. En senkning kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og regler for navngiving av geologiske
formenheter (3 .7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt
2.2.2.) sammenstilles med ordet "senkningen" eller
"søkket" i det sammensatte navnet. Datagrunn
laget for senkningen kan angis ved en tilføyelse, så
som "gravimetrisk" eller "magnetisk". Dersom
senkningen er kjent som en strukturell senkning
eller geomorfologisk senkning, kan dette angis ved
en tilføyelse, f.eks. "strukturell senkning" eller
"strukturelt søkk".
3.7.13 .7.a. Senkningen kan være del av et større geo
morfologisk, strukturelt og/eller geofysisk ele
ment. Senkningen har status blant negative form
elementer tilsvarende høyden blant positive
formelementer. En strukturell senkning behøver
ikke å være, eller ha vært, uttrykt geomorfologisk.
3.7.13.7.b. "Senkning" ("søkk") eller "strukturell
senkning" ("strukturelt søkk") skal på norsk bru
kes framfor "depresjon", henholdsvis "strukturell
depresjon". På engelsk brukes "depression" både
om geomorfologiske og strukturelle elementer.
"Low" brukes om strukturelle og geofysiske ele
menter. "Senkning" anbefales her framfor det
lengre "forsenkning" (jfr. Norsk Riksmålsordbok,
s. 1255 og 1462). "Søkk" kan nyttes både i bokmål
og nynorsk.

3.7.1 3 . 1 . Senkningen, søkket, er (a) en nåværende
eller tidligere negativ landform og/eller et struktu
relt formelement av ikke-spesifisert opprinnelse og
form, eller (b) en negativ geofysisk anomali (Fig.9
og 10).

3.7.13.7.c. For sirkulære eller ovale vulkanske senk
ninger der diameteren er vesentlig større enn dyb
den benyttes begrepet "kaldera" ("caldera").

3.7.13.2. "Senkningen", "søkket", er et generelt be
grep for (a) et lavtliggende geologisk eller geomor
fologisk element som vanligvis er omgitt av høyere
liggende områder på alle sider, eller (b) en negativ

3.7.13.8. Eksempeler: Det generelle begrepet "senk
ning" ("søkk") vil omfatte alle kjente, store og små
negative landformer såvel som store havbassenger.
Eksempler på navngitte kontinentale senkninger er
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Quattarasenkningen i Egypt og Turfansenkningen i
Sinkiang i vestlige Kina.
3 . 7 . 13.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).
Gjessing (1978).

3. 7.14. Basseng (Basin)
3 . 7 .14. 1 . Bassenget er en nåværende eller tidligere
landform og/eller et strukturelt formelement. I ho
risontalsnitt kan bassenget ha hvilken som helst
form, sirkulært, ovalt, langstrakt eller uregelmes
sig. Bassenget er ofte, men ikke nødvendigvis, av
grenset av forkastninger. Det inneholder ofte en se
dimentær og/eller vulkansk lagrekke, men dette er
i k ke alltid tilfelle (Fig.9 og 10). De fleste bassenger
som idag fylles inn med sedimenter på fastlandet og
nær inntil fastlandet i Norge er dannet ved
iserosjon.
3 .7.14.2. Ethvert basseng kan også klassifiseres som
en senkning.
3 . 7 . 14. 3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av et basseng.
3 .7 .14.4. Bassenget er kartleggbart ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3 .7.14.5. Et basseng vil i mange tilfeller kunne deles
opp i mindre geomorfologiske og/eller strukturelle
e lementer.
3 .7.14.6. Et basseng kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2.) og regler for navngiving av geologiske for
menheter (3.7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.)
s ammenstilles med ordet "bassenget" i det sam
mensatte navnet.
3 .7.14.7.a. Et strukturelt basseng behøver ikke å
være eller ha eksistert som en landform. Underbas
senger (subbasins) er mindre bassenger som struk
turelt er en del av et større hovedbasseng. Paleobas
senger er eldre bassenger som ikke lenger er
geologisk aktive, hverken tektonisk eller sedimen
tologisk.
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ger gis formelle eller uformelle navn. For navnset
ting av sedimentasjansbassenget for en nærmere
bestemt enhet av lagrekken (ledd, formasjon eller
gruppe), kan dette bestemte sedimentasjansbassen
get gis navn etter den aktuelle litostratigrafiske en
heten, fortrinnsvis som et uformelt navn. De struk
turelle bassengene på kontinentalsokkelen er
rotfaste paleobassenger.
3.7.14.7.cl . Rotløse paleobassenger (rootless
palaeobasins) er eldre bassenger som bare kan gjen
kjennes på grunnlag av en bevart bassenglagrekke.
Bassengets opprinnelige avsetningsflater kan være
helt eller delvis ødelagt på grunn av tektonisk
deformasjon. Rotløse paleobassenger vises av for
flyttede lagrekker i skyvedekker.
Rotløse paleobasenger skal gis navn etter den li
tostratigrafiske enheten som definerer bassenget.
Egennavnleddet i den aktuelle litostratigrafiske en
heten vil være det eneste stedsnavnet som det er
naturlig å sette i sammenheng med det tidligere bas
senget.
3.7.14.7 .c2. Rotløse paleobassenger som tidligere
har hatt meget stor regional utbredelse, så som et nå
lukket hav eller havarm, bør gis navn som ikke er
hentet fra noe nåværende land eller sjøområde eller
fra noe navngitt eksisterende strukturelement. Slike
navn kan være av mytologisk opprinnelse, som
f.eks. Tethyshavet og lapetushavet.
3 .7 .14.8. Eksempler: Tromsøbassenget (Rønnevik
et al. 1975b) er et rotfast strukturelt b asseng på kon
tinentalsokkelen. Valdresbassenget, Hedmarksbas
senget og Engerdalsbassenget er rotløse senpre
kambriske bassenger (Kumpulainen & Nystuen
1985). Fra Finnmark har Siedlecka (1985) definert
det senprekambriske Barentshavsbassenget (Ba
rents Sea Basin) som også er et rotløst paleobas
seng. Kråkenesbassenget er eksempel på et lite kvar
tært sedimentasjonsbasseng (Larsen & Mangerud
1981).
Zechsteinbassenget (Zechstein B asin) er et bas
seng som er navngitt etter den litostratigrafiske en
heten Zechstein som definerer bassengets utstrek
ning og historie (Taylor 1984).
3.7.14.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3. 7.15. Trau (Trough)
3 .7.14.7 .b. Rotfaste paleobassenger (rooted palaeo
basins) er eldre bassenger som ligger der de opprin
nelig ble dannet og som kan gjenkjennes ut fra sin
gamle og bevarte form, sin strukturelle innramming
og bevarte bassenglagrekke. Rotfaste paleobassen-

3.7.15.1. Trauet er et negativt, avlangt geomorfo�o
gisk og/eller strukturelt formelement som begren
ses av bratte flanker i forhold til omgivelsene. Flan
kene kan være definert av forkastninger (Fig.9 og
10).
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3.7.15 .2. Ethvert trau er et basseng og en senkning.
3 .7.15.3. nauet har regional utstrekning.
3.7.15.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3.7.15.5. Et trau kan opptre som et isolert, selvsten
dig formelement, men kan også være en del av et
større geomorfologisk og/eller strukturelt formele
ment. Et trau vil i mange tilfeller kunne deles opp i
mindre formelementer.
3 .7.15 .6. Et trau kan gis formelt eller uformelt navn
i samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2.)
og regler for navngiving av geologiske formenheter
(3.7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammen
stilles med ordet "trauet" i formelle navn.
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sjonsprosesser (undersjøisk gjel, submarine
canyon). Juv er gjel og dype fjellkløfter med bun
ner som heller bratt. Framtredende gjel har ofte lo
kale egennavn.
3.7.15.8. Eksempler: Bamletrauet (Bamle Trough)
er et strukturelt trau (Rønnevik et al. 1975b). Ek
sempler på platetektoniske dyphavsgrøfter er
Marianegrøfta (Mariane 'french), Japangrøfta
(Japan Trench) og Peru-Chile-grøfta (Peru-Chile
Trench). (Disse formelementer har misvisende blitt
kalt "groper" i norske atlas; "grop" er en mer sirku
lær enn avlang senkning). Norskerenna (Norwe
gian Trench) er eksempel på en undersjøisk renne,
mens Jutulhogget og Savco (Altaelva) er eksempler
på gjel.
3.7.15.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3. 7.16. Graben (Graben)
3 . 7.15.7.a. Et trau som er klarlagt som forkastnings
avgrenset, er en graben eller rift (se graben).
3 .7.15.7.b. En grøft (trench) er også et negativt,
l angstrakt geomorfologisk og/eller strukturelt
formelement, men er begrenset av brattere flanker i
forhold til omgivelsene enn et trau. Betegnelsen
"grøft" brukes spesielt om avlange regionale hav
bunnssenkninger i platetektonisk sammenheng
("dyphavsgrøft", "oceanic trench") og kan gis for
melle eller uformelle navn.
3 .7.15 .7.c. Begrepet renne brukes i geomorfologisk
sammenheng om langstrakte, smale senkninger,
f.eks. "spylerenne" (marginal meltwater channel) i
kvartærgeologi. I marin geologi benyttes "renne"
om langstrakte fordypninger i havbunnen. Disse
kan ha regional utstrekning og kan gis ufo;melle el
ler formelle navn. En regional, dyp undersjøisk
renne bør på engelsk betegnes "trench" og ikke
"channel".

3.7.16.1. Grabenen er et negativt, langstrakt struk
turelt formelement som er avgrenset av parallelle el
ler nær parallelle forkastninger langs begge flan
kene, eller bare langs den ene flanken. Grabenen er
et strukturelt formelement som ikke nødvendigvis
behøver å være eller ha eksistert som en landform.
3.7.16.2. "Grabenen" er en genetisk betegnelse på et
negativt strukturelt formelement.
3 .7.16.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene av en graben.
3.7.16.4. Grabenen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfulogiske, geologiske og/eller geofysiske me
�oder.
3 . 1.16.5. En graben kan opptre som et isolert, selv
stendig formelement, men kan også være en del av
et større geomorfologisk og/eller strukturelt form
element. En graben vil i mange tilfeller kunne deles
opp i mindre formelementer.

3.7.15.7.d Kanal (channel), brukt i kystgeomorfolo
gisk sammenheng, betegner (1) et smalt hav-, eller
innsjøbelte som ligger mellom to store landmasser
og forbinder to store vannkropper, og (2) den dy
pere delen av en vannkropp der hovedvannstrøm
men går og som er best egnet for skipstrafikk.
Denne siste betydningen vil ofte tilsvare "renne" i
norsk språkbruk. Kanaler har gjerne egennavn.

3 .7.16.6. En graben kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og regler for navngivning av geologiske
formelementer (3.7.1 .). Egennavnleddet (Avsnitt
2.2.2.) sammenstilles med ordet "grabenen" i det
sammensatte navnet.

3 .7.15.7.e. Gjel (canyon) er en dyp kløft med steile
sider dannet ved elveerosjon eller undersjøiske ero-

3 .7.16.7. Begrepet "graben" omfatter også følgende
formelementer:
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3.7.16.7.a. Rift (rift) er en langstrakt smal senkning
som er avgrenset langs flankene av normalforkast
ninger. Den er en graben av regional utstrekning, og
m arkerer en sone der litosfæren helt eller delvis har
blitt brutt ved ekstensjon.
3.7.16.7.b. Aulakogen (aulacogen) er en langstrakt,
tektonisk senkning, avgrenset av normalforkast
ninger. Det er en graben av regional utstrekning på
et kontinent, og strukturen er åpen på havsiden.
3.7.16.7.c. Skjærbasseng (pull-apart basin) er en
rombeformet graben dannet mellom to sidelengs
forkastninger.
3.7.16.7.d. Riftdal (rift valley) er en negativ land
form (senkning) som følger en rift.
3 . 7 .16.7.e. Halvgraben (half graben) er en graben
som er avgrenset av en eller flere parallelle, eller nær
p arallelle forkastninger langs den ene langsiden, og
av fleksur langs den andre .langsiden.
3 . 7 .16. 7 .f. Rift, aulakogen, skjærbasseng, riftdal og
h alvgraben kan gis formelle eller uformelle navn.
3.7.16.8. Eksempler: Vikinggrabenen (Viking Gra
ben) og Sentralgrabenen (Central Graben) er to
markerte grabenstrukturer i Nordsjøen (Ziegler
1 982). Oslograbenen er en paleograben som idag i
store trekk står fram som et sett av høyder på grunn
av erosjon ned til de massive permiske dyperupti
vene i grabenstrukturen.
3 .7.16.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3. 7.17. Synklina! (Syncline)
3 .7.17 . 1 . Synklina/en er en fold som vanligvis er
konkav oppover, og hvor de stratigrafisk yngste
bergartene finnes i kjernen. Synklinalen er et struk
turelt formelement som i kke behøver å være eller ha
eksistert som en landform.
3 .7.17.2. "Synklinalen" vil kunne være en genetisk
b etegnelse på et negativt strukturelt formelement.
3 .7.17 . 3 . Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene av en synklina!.
3 .7.17.4. Synklinalen er kartleggbar ved hjelp av
geologiske og/eller geofysiske metoder.
3 .7.17.5. En synklinal kan omfatte flere mindre
strukturelementer.

Enheter definert på grunnlag av materialinnhold 45
3.7.17.6. En synklinal kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og regler for navngiving av geologiske
formenheter (3 .7.1.). Egennavnleddet (Avsnitt
2.2.2.) sammenstilles med ordet "synklinalen" i det
sammensatte navnet.
3.7.17.7.a. En syn/orm (synform) er en fold som er
konkav oppover, og hvor lagene er invertert, eller la
genes relative alder er ukjent.
3 .7.17.7.b. Et synklinorium (synclinorium) er et
negativt strukturelt formelement av regional ut
strekning satt sammen av flere mindre folder hvor
de stratigrafisk yngste bergartene finnes i den sen
trale delen av strukturen.
3 .7.17.7.c. Synform og synklinorium kan gis for
melle eller uformelle navn.
3 .7.17.8. Eksempler: Fra grunnfjellsområdet i Sør
Norge er Østmarksynklinalen (Østmarka syncline)
definert av Graversen (1984). Foslie (1949) betegnet
en markert fold i de kaledonske dekkene ved Ofoten
som Håfjellsmulden (mulde = synklinal). Denne er
omedefinert som Ofotsynformen (Ofoten Syn
form) av Gustavson (1972).
3.7.17.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).
3 .8. Strukturgeologiske lineære enheter

3.8.1. Alminnelige egenskaper og
bestemmelser
Strukturgeologiske lineære enheter omfatter alle
små og store strukturer som har egenskaper som en
linje. De små lineasjonene i en bergart, parallell
orienterte mineralkorn, glidestriper, foldeakser
m . fl., er ikke aktuelle å gi egne navn og vil ikke bli
behandlet her. Strukturgeologiske lineære elemen
ter omfatter også større rette eller bueformete
strukturer som framkommer på grunn av særegne
trekk i berggrunn og landskap og som kan sees sær
lig tydelig på satellitt bilde, flyfoto eller kart. Slike
lineære elementer kan ha sin opprinnelse i over
flatesporet av ulike flate- eller linjeformede struk
turer og jordskorpeelementer (Fig.14 og 1 5). Ved re
gistreringen kan opprinnelsen ofte være ukjent,
usikker, delvis kjent eller sammensatt. Disse typer
av strukturer registreres ved en eller flere metoder
for fjernanalyse (remote sensing) og sammenfattes '
under betegnelsen " lineamenter". En stadig økende
bruk av fjernanalysemetoder i de senere årene har
skapt behovet for en enhetlig terminologi for linea-
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menter. Enhetene i denne kategorien er lineament
og lineamentsone.

stokken som et lineament framstilles i, har linea
mentet form som en linje.

Navnsetting

3.8.2.4. Strukturen er kartleggbar på overflaten ved
hjelp av geomorfologiske, geologiske eller geofysis
ke metoder. Et lineament kan defineres på grunnlag
av en eller flere typer fjernanalysedata, så som
satellitt- eller flybilder, gravimetriske, magnetiske
og seismiske målinger, etc. Lineamentet framstilles
som en linje i den aktuelle målestokken.

Navnsettingen følger reglene i "alminnelige be
stemmelser for navngiving og definisjon av geolo
giske enheter" (Kap.2). Det anbefales at bare de
mest framtredende lineamenter og lineamentsoner
defineres formelt og gis formelle egennavn. I det
formelle navnet består egennavnleddet av enten ett
stedsnavn, eller av to stedsnavn satt sammen med
tankestrek. Disse to navn skal velges blandt steder
som ligger nær ytterpunktene av strukturen (se av
snitt 2.2.3 .). For kontinentalsokkelen kan andre
navn enn stedsnavn benyttes (Avsnitt 2.2.4.). Linea
mentstrukturen kan omdefineres når dannelses
måten er klarlagt (Avsnitt 2.5.1.).

3.8.2. Lineament (Lineament)
3.8.2. 1 . Lineamentet er en lineær eller kurvlineær
struktur som enten er direkte synlig på Uord)over
flaten, eller som framkommer på et topografisk el
ler geofysisk kart, satellitt- eller flybilde. Linea
menter antas å avspeile en geologisk inhomogenitet
i undergrunnen, så som brudd, bergartsgrense,
fold, lineært bergartslegeme eller malmkropp
(Fig.14 og 15). Skjæringslinjer mellom overflaten
og foliasjon betraktes ikke som lineamenter.
3.8.2.2. "Lineamentet" er det grunnleggende begre
pet for en lineær struktur av ukjent, usikker, delvis
kjent eller sammensatt geologisk opprinnelse.
3.8.2.3. Det settes ikke begrensninger på dimensjo
nene av et lineament i felt, men i den aktuelle måle-

3.8.2.5. Et lineament består i mange tilfeller av to el
ler flere parallelle eller subparallelle, rettlinjete eller
svakt kurvete linjesegmenter. Segmentene kan være
av forskjellig opprinnelse og utstrekning og kan
inngå i kontinuerlige eller diskontinuerlige linea
menter (Fig.15). Diskontinuerlige lineamenter be
står av atskilte linjesegmenter som er ens orientert,
men som ligger nær inntil hverandre. Enkle linea
menter (simple lineaments) er dannet av en type
lineære strukturer, mens sammensatte lineamenter
(composite lineaments) består av mer enn ett line
ært karaktertrekk i berggrunnen (Fig. 1 5). Et linea
ment som er definert på grunnlag av fjernanalyse
data i liten målestokk (f.eks. satellittbilde), vil
derfor som regel kunne løses opp i flere mindre
enkeltlineamenter og framtre som en lineament
sone når strukturen analyseres i større målestokk.
3.8.2.6. Lineamenter gis uformelle og formelle navn
i samsvar med "aliminnelige bestemmeler for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og bestemmelsene i avsnitt 3.8.1. Datagrunnlaget
for lineamentet kan angis ved en beskrivende beteg
nelse, så som "fotolineamentet" og "gravimetriske

Lineament

I

Ov erfl a t espor av

bruddsone,
sprekksone,
forkastning,
etc.

I

O v e r f l a t e s p or a v

fold

O v e r f l a t e spor a v

K a r t b i lde av

K artbi l de av

bergarts -

lineær

l ineært

grense

geofysisk

orienterte

anomali

bergartsk r o p p e r,
v u l k a n ø y e r,
etc.

Fig.14. Strukturgeologiske lineære enheter. Lineamenter framkommer som overflatespor av ulike strukturer i jordskorpa.
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Fig.15. Lineamenter av ulike typer og opprinnelse sett i kartbilde.

lineament". Et lineament kan omdefineres når
strukturens geologiske opprinnelse er klarlagt som
overflatespor av bruddsone, sprekksone, forkast
ning, forkastningssone, forkastningssystem eller
forkastningskompleks. Ved en slik omdefinering av
et formelt lineament, kan det opprinnelig gitte geo
grafiske egennavn beholdes (jfr. 2.5.1.).
3 .8.2.7.a. Bue (are) er et strukturelt betinget, kurvi
lineært element (Fig.15). Bue må ikke forveksles
med hvelv (arch) som er en bred åpen antiform av
regional utstrekning (se antiklinal). Med utgangs
punkt i den buete formen av mange vulkanske øy
rekker (øybuer), har etterhvert begrepet "bue" også
fått en generell platetektonisk betydning som den
l angstrakte, hevete magmatiske eller strukturelle
s entralsonen i et mobilt belte, selv om denne sonen
er nær rettlinjet.
3 . 8.2.7.b. Begrepet "lineær" ("linear") skal ikke
brukes som synonym for "lineament". Det skal bare
brukes som adjektiv, slik som i begrepet "lineær
struktur" ("linear structure") og tilsvarende (O'Le
ary et al. 1976).

3.8.2.8. Eksempler: Kjerulf (1876, 1 879) definerte
på grunnlag av det topografiske kartet over Norge i
målestokk 1 : 1 million en rekke lineære strukturer
som i hans kartframstilling har karakter av linea
menter. Begrepet lineamenter (lineaments) ble
brukt av Hobbs (1904, 1911) på Kjerulfs (1876,
1879) lineære strukturer. Gabrielsen & Ramberg
(1979) fant at disse lineærstrukturer var soner som
ble kalt "intensity zones", i dette regelverket kalt
lineamentsoner. På Varangerhalvøya er Trollfjord Komagelv- forkastningssone, opprinnelig navngitt
og tolket som en skyveforkastning av Siedlecka &
Siedlecki (1967), definerbar som et lineament på
NOAA og Landsat satellittbilder (Gabrielsen
1984). Bergensbuene, eller lille og store Bergensbue
(Kolderup & Kolderup 1 940) er eksempler på kurvi
lineære elementer med karakter av lineamentsoner.
Øybuer er eksempler på store regionale buestruktu
rer (Fig. 15).
3.8.2.9. Nøkke/referanser: Hobbs (1904), El-Etr
(1976), Hobbs et al. (1976), O'Leary et al. (1976),
Sabins Jr. (1978).
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3.8.3. Lineamentsone (Lineament Zone)
3.8.3.1. Lineamentsonen består av flere lineamenter
med nær geometrisk tilhørighet, og som opptrer
innen et langstrakt geografisk område. Lineamen
tene i sonen kan ha genetisk tilknytning til hver
andre, men dette er ingen betingelse.
3.8.3.2. Lineamentsonen er det lineære elementet
med rang nest over lineamentet.
3.8.3.3. Lineamentsonens utstrekning defineres ved
de ytterste lineamentene i sonen. Forøvrig settes det
ikke begrensninger på lineamentsonens utbredelse.
3.8.3.4. Sonen er kartleggbar på overflaten ved
hjelp av geomorfologiske, geologiske eller geofysis
ke metoder. Graden av detaljrikdom i kartframstil
lingen av en lineamentsone vil være avhengig av
kartmålestokken og datagrunnlaget.
3 .8.3.5. En lineamentsone vil kunne bestå av flere
segmenter av forskjellig opprinnelse eller geometri.
Segmentene kan inngå i en kontinuerlig eller dis
kontinuerlig lineamentsone (Fig.15).
3 .8.3.6. Lineamentsoner gis uformelle og formelle
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og bestemmelsene i avsnitt 3 .8.1 . Data
grunnlaget for lineamentsonen kan angis ved en be
skrivende betegnelse, så som "fotolineamentsone"
og "gravimetriske lineamentsone". En lineament
sone kan omdefineres når strukturens geologiske
opprinnelse er klarlagt som f.eks. overflatespor av
bruddsone, sprekksone eller forkastningssone. Ved
en slik omdefinering av en formell lineamentsone,
kan det opprinnelig gitte egennavnet beholdes
(2.5.1.).
3 .8.3.7. Lineamentsone tilsvarer det som El-Etr
(1976) kalte "lineament set" og "lineament master
set" (El-Etr brukte "linear" istedenfor "Iinea
ment"). Begrepet lineamentsone skal brukes fram
for de betegnelsene som ble foreslått av El-Etr
(1976).
3 .8.3.8. Eksempler: Hobbs (1904, 1911) betegnet
Kjerulfs (1876, 1 879) lineære strukturelementer i
S ør-Norge som lineamenter, f.eks. "Christiania
lineamentet". Dette ble kalt "Oslo-Trondheim in
tensity zone" av Gabrielsen & Ramberg (1979), her
Etter
"Oslo-nondheim-lineamentsone".
Gabrielsen og Ramberg (1979) er andre eksempler
Møre-nøndelag-lineamentsone og Agder-linea
mentsone.
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3.8.3.9. Nøkke/referanse: Hobbs (1904) beskrev
lineamentsoner, men han brukte ikke selv dette ut
trykket.
3 .9. Strukturgeologiske flateenheter

3.9.1. A lminnelige egenskaper og bestem
melser
Strukturgeologiske flateenheter omfatter en rekke
små og store strukturer, bl.a. kløv, foliasjon, akse
plan, sprekker og forkastninger. Dette regelverket
omhandler bare de strukturer som er så store og
framtredende at de er kartleggbare i vanlig brukte
kartmålestokker, og som kan registreres direkte i
felt eller ved hjelp av fjernanalyse. Dette er-flater
dannet ved brudd, (Fig.16). Det vil si bruddsone,
sprekksone, forkastning, forkastningssone, for
kastningssett, forkastningskompleks, forkast
ningssystem og skyveforkastning. Under flere av
disse enhetene er det også tatt med undertyper, vari
anter og beslektede enheter. Det innbyrdes forhol
det mellom enheter med rang av -sone, -sett, system og -kompleks er vist i fig.17. Inkonformi
tetsflater er behandlet for seg under kategorien
"geologiske formenheter" (3.7.). Enhetene under
"strukturgeologiske flateenheter" kan gis formelle
navn, der egennavnet for den enkelte enheten kan
være ett eller to stedsnavn (eller annet navn for kon
tinentalsokkelen, 2"2.4.). Benyttes to stedsnavn
skal disse gjelde for steder nær endepunktene av
strukturen. De to navnene knyttes sammen med
tankestrek (se kap.2. og avsnitt 2.2.3.). Ved navnset
ting av skyveforkastninger (3.9.9.) skal disse gis
samme stedsnavn som i egennavnet til det dekket el
ler skyveflaket som de danner golv- eller sålefor
kastningen til.

Brudd

(Fracture)
Forsk yvning

Uten forskyvning

Spr e k k

Forkastning

(Joinl)

(Fault)

Spalte

( F issure)
Fig.16. Sammenhengen mellom begrepene brudd, forkastning,
sprekk og spalte.
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-sett

///� I

E n k e ltel ementer
i s e t t et

er a v

u s p e s i f i s ert

samme alder

relativ alder

og nær paralelle

D.

- kompleks

- system
-sett

S ett

1 o g 2 er

av f o r s k j e l l i g

e l l e r u k j e n t alder

I

Sett

1

o g 2 er

av s a m m e alder

Fig.17. Det innbyrdes forholdet mellom begrepene -sone, -sett, -kompleks o g -system slik d e e r brukt i forbindelse med brudd, sprekker
og forkastninger.

3.9.2. Bruddsone (Fracture Zone)
3.9.2.1. Bruddsonen er en sammensatt struktur som
består av flere nærliggende bruddflater (sprekker
og/eller forkastninger).Disse kan være genetisk
knyttet til hverandre, men dette er ingen betingelse
(Fig.17).

øvrig ikke begrensninger på bruddsonens ut
strekning.

3.9.2.2. Bruddsonen har rang nest over bruddet
(bruddflaten).

3 .9.2.4. En bruddsone er kartleggbar på overflaten
og/eller følgbar i undergrunnen ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske eller geofysiske metoder.
Graden av detaljrikdom i kartframstillingen av en
bruddsone vil være avhengig av kartmålestokken
og datagrunnlaget.

3 . 9.2.3. Bruddsonen har sitt utgående innen et lang
strakt geografisk område. Sonens bredde defineres
ved de ytterste bruddflatene i sonen. Det settes for-

3.9.2.5. Bruddsonen vil mange steder være kjenne
tegnet ved uregelmessige landskapstrekk. Den kan
være kjennetegnet ved langstrakte høydedrag eller
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senkninger, avhengig av deformasjonstypen innen
bruddsonen og kompetansen til tilstøtende berg
arter.
3 .9.2.6. En bruddsone kan gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og bestemmelsene i avsnitt 3 .9.1. Egennavn
leddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet
"bruddsonen" i det sammensatte navnet.
3.9.2.7.a. Bruddsoner kan opptre innen kontinen
talskorpe og havbunnsskorpe såvel som mellom
litosfæreplater av samme eller ulik sammensetning
og opprinnelse. Bruddsoner kan danne geomorfo
logiske formelementer både på land og på havbun
nen. I platetektonisk sammenheng er betegnelsen
"bruddsone" ("fracture zone") benyttet om den in
aktive forlengelsen av en transformforkastning.
Når betegnelsen brukes på denne måten kan det be
skrivende leddet "oseanisk" benyttes i det sammen
satte navnet.
3.9.2.7.b. Brudd (fracture) er en generell betegnelse
for alle slags opp brytninger som skyldes mekaniske
spenninger i berggrunnen, med eller uten forskyv
ning langs bruddflaten. Brudd omfatter sprekker
(cracks, joints) og forkastninger (faults) (Fig.16).
3 .9.2.7.c. Bruddsystem (fracture system) er en sam
ling av nærliggende bruddflater, parallelle eller
skjærende hverandre, og som antas å være dannet
under samme deformasjonsepisode. Bruddsystem
bør fortrinnsvis bare gis uformelle navn (Fig.17).
3 .9.2.8. Eksempler: Mjøsa - Vanern-bruddsone
(Oftedahl 1980) er en geologisk sammensatt bred
bruddsone i kontinentalskorpe. Jan Mayen
bruddsone (Johnson & Heezen 1967) er en av flere
oseaniske bruddsoner som har oppstått ved hav
bunnsspredning i Norskehavet. Disse er alle karak
terisert som framtredende undersjøiske, uregelmes
sige formelementer (Grønlie & Talwani 1977,
Tulwani & Eldholm 1977).
3 .9.2.9. Nøkke/referanser: Anderson (1951), Price
(1968), Bates & Jackson (1980).
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3 .9.3.2. Sprekksonen har rang nest over sprekken
(sprekkflaten).
3 .9.3.3. Sprekksonen har sitt utgående innen et
langstrakt geografisk område. Sprekksonens
bredde defineres ved de ytterste sprekk flatene i so
nen. Det settes forøvrig ikke begrensninger på
sprekksonens utstrekning.
3 .9.3.4. Strukturen er kartleggbar på overflaten
og/eller følgbar i undergrunnen ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske eller geofysiske metoder.
Graden av detaljrikdom i kartframstillingen av en
sprekksone vil være avhengig av kartmålestokken
og datagrunnlaget.
3 .9.3.5. En sprekksone vil i mange tilfeller være
kjennetegnet ved uregelmessige landskapstrekk og
kan mange steder følge daler og senkninger.
3.9.3.6. En sprekksone gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og bestemmelsene i avsnitt 3.9. 1 . Egennavn
leddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet
"sprekksonen" i det sammensatte navnet.
3 .9.3.7.a. Sprekk, sprekkflate Uoint) er en brudd
flate uten forskyvning i en bergart. Sprekkflaten er
i de fleste tilfeller jevn og plan.
3.9.3.7.b. Sprekksett Uoint set) er en samling av mer
eller mindre parallelle, nærstående sprekker som
antas å være dannet under samme deformasjons
hendelse (Fig.17).
3.9.3.7.c. Sprekksystem Uoint system) er to eller
flere sprekksett som skjærer hverandre og som an
tas å være dannet under samme deformasjonshen
delse (Fig.17).
3 .9.3. 7 .d. Sprekkompleks Uoint complex) er to eller
flere sprekksett som skjærer hverandre og som er
dannet under forskjellige deformasjonshendelser,
eller som har ukjent aldersforhold (Fig.17).

3.9.3. Sprekksone (Joint Zone)

3.9.3.7.e. Spalte (fissure) er en åpen sprekk, eller en
sprekk som åpenbart har vært åpen, men som er
fyllt sekundært med mineralmateriale (f.eks.
kvartsfyllte fjærspalter).

3 .9.3.1 . Sprekksonen er et strukturelement satt
sammen av flere nærliggende sprekkflater. Sprekk
flatene i sonen kan ha genetisk tilknytning til hver
andre, men dette er ingen betingelse (Fig.17).

3.9.3.7.f. Spaltesystem (fissure system) er flere pa
rallelle og nærstående spalter av antatt samme alder
(Fig.17).
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3.9. 3 .7.g. Strukturelementene b-f bør fortrinnsvis
bare gis u formelle navn (se avsnitt 2.3.).
3.9.3.8. Eksempler: På Vestlandet er det eksempler
på sprekker og sprekksoner av ulik retning (N-S og
NØ-SV til ØNØ-VSV). Dannelsen av disse sprek
kene og deres betydning for fjordmønsteret har
vært mye diskutert (se bl.a. O.Holtedahl 1956,
H . Holtedahl 1967, Nilsen 1 973, Roberts 1973).
3.9.3.9. Nøkkelreferanse: Hobbs (1911), Anderson
(195 1), Price (1968).

3.9.4. Forkastning (Fault)
3.9.4.1. Forkastningen er en bruddflate som skiller
mellom to bergartslegemer som er forflyttet i for
hold til hverandre. Når fallet av forkastningsflaten
er mindre enn 90°, betegnes det bergartslegemet
som ligger over flaten for hengen (hauging wall) og
bergartslegemet under flaten for liggen (footwall)
(Fig.18).
3.9.4.2. Forkastningen er den grunnleggende beteg
nelsen på en bruddflate i jorskorpa hvor det har
skjedd en forskyvning.
3 .9 .4.3. Det settes ikke begrensninger på forkastnin
gens dimensjoner hva angår geografisk utstrekning
og forskyvning. Forskyvningen må ikke nødven
digvis kunne demonstreres i den kartmålestokken
som forkastningen framstilles i.
3.9.4.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske meto
der. I kartbildet vil forkastningen vanligvis kunne
framstilles som en linje, men ved kartlegging i stor
målestokk vil mange forkastninger kunne videre
inndeles i delforkastninger eller segmenter.
3.9.4.5. En forkastning kan bestå av (a) en grense
flate mellom to bergartslegemer som har beveget
seg i forhold til hverandre, eller (b) en bergartssone
mellom de to forkastningsblokkene som kjenneteg
nes ved et forgreinet mønster av flater der det har
skj edd forskyvninger og bevegelser. En slik berg
artssone vil ha en strukturell oppbygning som er
forskjellig fra bergartene i de to forkastningsblok
kene og kan bestå av kataklastiske (f.eks. forkast
ningsbreksje) eller mylonittiske bergarter. En for
kastning kan også (c) være utformet dels som (a) og
dels som (b).
3.9.4.6. En forkastning gis formelt eller uformelt
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
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navngivning o g definisjon av geologiske enheter
(Kap.2) og bestemmelsene i avsnitt 3.9.1 . Egennavn
leddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet
"forkastningen" i det sammensatte navnet.
3.9.4.7. Forkastninger omfatter mange typer. For
kastninger kan klassifiseres etter (1) de relative be
vegelsene mellom de to tilstøtende bergartslege
mene og helningen av forkastningsflaten og (2)
forkastningsflatens geometriske forhold til berg
artene som forkastningen skjærer gjennom (Den
nis 1972). Det beskrivende leddet på en forkastning
vil vanligvis være knyttet til den første klassifika
sjonsmåten. Slike forkastninger omfatter følgende
hovedtyper (Fig.18):
3.9.4.7 .a. Normalforkastning (normal fault, gravity
fault, normal slip fault) er en forkastning der hen
gen synes å ha beveget seg nedover i forhold til lig
gen, hovedsakelig langsmed forkastningsflatens
fallinje. Forkastningsflatens fall er vanligvis 45-90°.
Det kan skilles mellom høyvinklete (over 45°) og
lavvinklete (mindre enn 45°) normalforkastninger.
Listriske normalforkastninger (listric normal
fault) viser avtagende fall mot dypet (Fig.18). De
kan være knyttet til en såleforkastning (sole fault)
eller golvforkastning (floor fault) som er dannet
ved en avglidning (detachment) av hengen i forhold
til liggen langs en flattliggende bruddflate (Fig.18).
Hengen av en slik flattliggende forkastning vil i et
basseng dannet ved ekstensjon kunne bestå av skrå
stilte, kileformete blokker begrenset til sidene av
listriske normalforkastninger (Bally et al. 1981,
Wernicke & Burchfield 1982, Gibbs 1984). Såle- og
golvforkastning er ikke-genetiske betegnelser på
nær flattliggende forkastninger og anvendes også
på skyveforkastninger U fr.3.9.9.7.a. og 3.9.9.7.b).
3.9.4.7.b. Reversforkastning (reverse fault) er en
forkastning der hengen synes å ha beveget seg opp
over i forhold til liggen, hovedsaklig langsmed for
kastningsflatens fallinje. Forkastningsflatens fall er
vanligvis 45-90° (Fig.19). Med avtagende fall av for
kastningsflaten vil en reversforkastning kunne gå
over i en skyveforkastning.
3.9.4.7.c. Sidelengsforkastning (strike-slip fault,
lateral fault, wrench fault, transcurrent fault) er en
forkastning der den relative forskyvningen hoved
sakelig har skjedd parallelt med strøkretningen av
forkastningsflaten. Forkastningsflaten har som re
gel et steilt fall. Vertikale eller nær vertikale side
lengsforkastninger (wrench faults) kan forgreine
seg vifteformet oppover eller nedover i blomster-
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1 : Norma l fork astning

er

2 : L i s t r i s k n o rm a l fo r k a s t n i n g

er2

:

Midlere spenningsakse

3: Såle- e ller golvfork a s tning

er 1

:

Største spenningsakse

3:

Minste spenningsakse

4: Fork a s t n i n g s s o ne
5:

Horst

6:

Graben

7: Halvgraben
8:

Liggen

9: Hengen
Fig.18. Normalforkastninger, forkastningssoner og horst- og grabenblokker, dannet i et ekstensjonsregime.
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1 : Reversfork astning

o' 3 :

2: Forkastningssett

CJ

2:

o' 1 :

Minste spenni n g s a k s e
Midlere spenningsakse
S t ø r s t e s p e n n in g s a k s e

Fig.19. Reversforkastninger og forkastningssett.

strukturer (flower structure) (Harding 1985). Side
lengsfor kastninger omfatter to hovedtyper, el og c2
(Fig.20).
3 .9 .4.7 .el. Høyrelengsforkastn ing, høyrehåndsfor
kastning, høyreglippforkastning (dextral fault,
right-slip fault, right-lateral fault) er en sidelengs
forkastning der forskyvningen synes å ha skjedd
mot høyre.
3.9.4.7 .c2. Venstrelengsforkastning, venstrehånds
forkastning, venstreglippforkastning (sinistral
fault, left-slip fault, left-lateral fault) er en side
lengsforkastning der forskyvningen synes å ha
skjedd mot venstre.

3.9.4.7.c3. Skråforkastning (oblique-slip fault) er
en forkastning der forskyvningen mellom hengen
og liggen omfatter både en sidelengskomponent og .
en komponent langsmed forkastningsflatens fal
linje. Slike forkastninger kan være normalskråfor
kastninger
og
reversskråforkastninger
av
venstrelengs- eller høyrelengstype.
3.9.4.7.c4. 'Iransformforkastning (transform fault)
er en sidelengsforkastning som brukes i platetekto
nisk sammenheng (Wilson 1965). En transformfor
kastning forbinder to segmenter av en midtoseanisk
rygg og skiller derfor to litosfæreplater med mot
satt bevegelsesretning. Utenfor den a ktive spred
ningsryggen kan en transformforkastning gå over i
en oseanisk bruddsone (fracture zone).
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1 : V e n s t r e l e n g s f o r k a s tn i n g

Minste spenningsakse

2 : H ø y r el e n g s f o r k a s t n i n g

Midl e r e spenningsa k s e

3 : Forkastningssystem

St ø r s t e s p e n n i n g s a k s e

4 : F o r k a s t n in g s s e t t
5 : F or k a s t n i n g s f l a t e
Fig. 20. Sidelengsforkastninger, forkastningssystem og forkastningssett.

3 .9.4.7 .d. Skyveforkastning (thrust, thrust fault), se
avsnitt 3.9.9.
3 .9.4.7.e. Alle betegnelser nevnt under a-d kan bru
kes som karakteriserende ledd i formelle eller ufor
melle navn på forkastninger.
3 .9.4.8. Eksempler: Innen Oslofeltet er det eksem
pler på mange normalforkastninger som lenge har
vært kjent, bl.a. Nesoddforkastningen og Ekeberg-

forkastningen (Holtedahl & Dons 1952). Rendals
forkastningen og Engerdalsforkastningen (Schiøtz
1 902) er eksempler på regionale normalforkastnin
ger som kan deles inn i flere delforkastninger og
segmenter.
3.9.4.9. Nøkke/referanse: Anderson (1951), Price
(1965), Dennis (1972), Davis (1984).

3.9.5. Forkastningssone (Fault Zone)
3.9.5.1. Forkastningssonen er et strukturelement
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som består av flere nærstående forkastninger. So
nen skiller seg ut fra tilstøtende områder som har en
vesentlig lavere hyppighet av forkastninger. Enkelt
for kastningene i forkastningssonen vil i mange til
feller ha blitt dannet i nær tilknytning til hverandre,
men dette er ingen betingelse (Fig.17).
3.9.5.2. Forkastningssonen har rang nest over for
kastningen.
3.9.5.3. Forkastningssonens utgående vil i alminne
lighet finnes innen et langstrakt geografisk område.
Forkastningssonens bredde defineres ved de ytter
ste forkastningene i sonen. Forøvrig settes det ikke
begrensninger på forkastningssonens dimensjoner.
3.9.5.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske meto
der. Det kartmessige bildet av en forkastningssone
vil være avhengig av den målestokken den framstil
les i.
3.9.5.5. Den enkelte forkastningen i forkastningsso
nen vil kunne være karakterisert ved samme eller
ulik strukturell oppbygning (se forkastning, avsnitt
3.9.4.5.)
3.9.5.6. En forkastningssone gis formelt eller ufor
melt navn i samsvar med "alminnelige bestemmel
ser for navngiving og definisjon av geologiske enhe
ter" (Kap.2) og bestemmelsene i avsnitt 3.9.1.
Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med
ordet "forkastningssonen" i det sammensatte
navnet.
3.9.5.7. En forkastningssone kan være et forkast
ningssett der enkeltforkastningene er nærstående,
og forkastningssoner kan også definere forkast
ningssystemer og forkastningskompleks. I forkast
ningssoner er enkeltforkastningene i mange tilfeller
orientert en echelon.
3.9.5.8. Eksempel: Møre - 1føndelagforkastnings
sone (Møre - Trøndelag Fault Zone) (Gabrielsen et
al. 1984).
3.9.5.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3.9. 6. Forkastningssett (Fault Set)
3.9.6.1 . Forkastningssettet betegner en gruppe pa
rallelle eller subparallelle og nærstående forkast
ninger som kan antas å ha blitt dannet under
samme deformasjonshendelse (Fig.17).
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3.9.6.2. Forkastningssettet har, som forkastnings
sonen, forkastningssystemet og forkastningskom
plekset, rang nest over forkastningen.
3.9.6.3. Forkastningssettets bredde defineres ved
avstanden mellom de ytterste av de p arallelle eller
subparallelle forkastningene som er antatt å være
av samme alder. Det settes ellers ingen begrensnin
ger på forkastningssettets utstrekning utover dem
som er gitt av enkeltforkastningene i settet.
3.9.6.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3.9.6.5. De enkelte forkastninger i forkastningsset
tet vil kunne være kjennetegnet ved samme eller
ulik strukturell oppbygning (se forkastning, avsnitt
3.9.4.5.).
3.9.6.6. Et forkastningssett gis fortrinnsvis ufor
melt navn eller betegnelse (se avsnitt 2.3.).
3.9.6.7. Et forkastningssett består av forkastninger
dannet under samme spenningsfelt og vil derfor be
stå av samme type forkastninger, normalforkast
ninger, reversforkastninger eller sidelengsforkast
ninger.
3.9.6.8, Eksempler: På Hardangervidda finnes et
forkastningssett av normalforkastninger som er
nær parallelle og som stryker NØ-SV og er av post
kaledonsk alder (Jorde 1977, Naterstad et al. 1973).
Fra Masi i Finnmark har Olesen (1985) beskrevet et
forkastningssett av parallelle normalforkastninger
som er av sen pleistocen til holocen alder.
3.9.6.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980).

3.9. 7. Forkastningskompleks (Fault Complex)
3.9.7.1. Forkastningskomplekset består av to eller
flere kryssende eller geometrisk sammenknyttede
forkastninger eller forkastningssett som er av for
skjellig alder eller av ukjent relativ alder. Forkast
ningskomplekset består vanligvis av enkeltforkast
ninger som representerer to eller flere deforma
sjonshendelser (Fig.17) .
3.9.7.2. Forkastningskomplekset har som forkast
ningssone, forkastningssett og forkastningssystem,
rang nest over forkastningen.
3.9.7.3. Det settes ikke begrensninger på forkast
ningskompleksets utstrekning utover dem som er
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satt for enkeltelementene i forkastningskom
plekset.
3 .9.7.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske og/eller geofysiske metoder.
3 .9.7.5. Forkastningskomplekset består i de fleste
tilfeller av forkastninger med ulik strukturell opp
bygning (se forkastning, avsnitt 3.9.4.5.).
3.9.7.6. Et forkastningskompleks bør fortrinnsvis
defineres formelt og gis navn i samsvar med "almin
nelige bestemmelser for navngiving og definisjon
av geologiske enheter" (Kap.2) og bestemmelser i
avsnitt 3.9.1. Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sam
menstilles med ordet "forkastningskomplekset" i
det sammensatte navnet.
3.9.7.7. De enkelte forkastninger i et forkastnings
kompleks kan være dannet under forskjellige fys
iske forhold og i spenningsfelt av ulik orientering.
Forkastningskomplekset kan derfor inneholde nor
malfor kastninger, sidelengsforkastninger, revers
forkastninger og forkastninger med strukturele
menter fra alle de tre hovedtypene. Gjentatte
forkastningsbevegelser langs eldre bruddsoner vil
kunne gi opphav til forkastningskompleks.
3 .9.7.8. Eksempler: Gabrielsen & Robinson (1984)
definerte Kristiansund - Bodø-forkastningskom
plekset på kontinentalsokkelen utenfor Midt
Norge. Ringvassøy - Loppa-forkastningskomplek
set og Troms - Finnmark-forkastningskomplekset
(Gabrielsen et al.:1984)' er andre forkastningskom
pleks<:'t' på kontinentalsokkelen utenfor 'froms og
Finnmark. 'frollfjord - Komagelv-forkastningsso
nen i Finnmark er også eksempel på et forkast
ningskompleks idet "sonen" inneholder forkast
ningssegmenter av ulik alder (Gabrielsen 1984).
3 .9.7.9. Nøkke/referanse: Bates & Jackson (1980),
men med den endring at forkastningskompleks
ikke omfatter forkastningssett av samme alder (se
forkastningssystem).

3.9.8. Forkastningssystem (Fault System)
3.9.8.1. Forkastningssystemet består av to eller flere
kryssende eller geometrisk sammenknyttede for
kastninger eller forkastningssett som antas å være
dannet under samme forkastningsepisode (Fig.17).
3.9.8.2. Forkastningssystemet har som forkast
ningssone, forkastningssett og forkastningskom
pleks, rang nest over forkastning.
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3.9.8.3. Det settes ikke begrensninger på forkast
ningssystemets utstrekning utover de som er satt for
enkeltelementene i forkastningssystemet.
3.9.8.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3.9.8.5. De enkelte forkastninger i forkastningssy
stemet kan være av samme eller ulik strukturell
oppbygning (se forkastning, avsnitt 3.9.4.5.).
3.9.8.6. Et forkastningssystem bør fortrinnsvis de
fineres formelt og gis navn i samsvar med "alminne
lige bestemmelser for navngiving og definisjon av
geologiske enheter" (Kap.2) og bestemmelser i av
snitt 3 .9.1. Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sam
menstilles med ordet "forkastningssystemet" i det
sammensatte navnet.

3.9.9. Skyveforkastning (Thrust Fault, Thrust)
3.9.9.1. Skyveforkastningen er en bruddflate, eller
et sett av bruddflater, som s killer mellom to berg
artslegemer der det ene, hengen (hauging wall), har
blitt forflyttet opp over det andre, liggen (footwall).
Skyveforkastningen har opprinnelig vært tilnær
met horisontal eller lavvinklet (mindre enn 45°).
Langs skyveforkastningen kan eldre bergarter være
skjøvet over yngre , eller yngre over eldre. Skyvefor
kastningen dannes ved sammenpresning (kompre
sjon) og innebærer en horisontalforkortning i den
delen av jordskorpa forkastningen deformerer
(Fig.21).
3.9.9.2. Skyveforkastninger opptrer ofte sammen i
et forgreinet skyvejorkastningssystem (thrust sy
stem) der de enkelte skyveforkastninger har ulik
rang eller orden, med hovedskyveforkastninger
(major thrusts) og underordnete eller mindre for
kastninger (minor thrusts) (Fig.22 og 27).
3.9.9.3. Det settes ikke begrensninger på skyvefor
kastningens dimensjoner, hverken på geografisk ut
strekning eller skyvningens lengde.
3.9.9.4. Strukturen er kartleggbar ved hjelp av geo
morfologiske, geologiske og/eller geofysiske me
toder.
3 .9.9.5. En skyveforkastning er i de fleste tilfeller
kjennetegnet ved en bergartssone med strukturell
oppbygning som er forskjellig fra sidebergarten(e).
En slik bergartssone kan bestå av kataklastiske eller
mylonittiske bergarter. Når skyveforkastningen be-
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står av et sett av bruddflater vil disse ofte avgrense
linseformete bergartslegemer i bevegelsessonen.

eller i forhold til det innbyrdes geometriske forhol
det mellom skyveforkastningene:

3 .9.9.6. En skyveforkastning kan gis formelt eller
u formelt navn i samsvar med "alminnelige bestem
melser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2). En skyveforkastning som danner
golvforkastningen til et bestemt dekke eller flak,
skal navngis slik at egennavnleddet er det samme
som egennavnleddet i navnet på dekket eller flaket.
Ved valg av egennavn på skyveforkastninger, skal
det legges vekt på at navnet også skal kunne nyttes
på den tektonostratigrafiske enheten som forkast
ningen danner sålen av. Hvis det ikke kan oppstå
misforståelser, kan betegnelsen forkastning brukes
alene i navnet på en skyveforkastning.

3.9.9.7.a. Såleforkastning (sole thrust) er en skyve
forkastning som avgrenser et dekke eller hovedflak
mot underliggende bergartsenheter. Betegnelsen
brukes ofte om den underste regionale skyvefor
kastningen i en dekkelagpakke (Fig. 22 og 27). Be
tegnelsen brukes også om en nær flattliggende for
kastning dannet ved ekstensjon, j fr. 3.9.4.7.a.

3.9.9.7. I moderne litteratur om skyveforkastninger
(Elliott & Johnson 1980, Boyer & Elliott 1982,
Butler 1 982) benyttes flere betegnelser som hittil
i k ke har blitt gitt norske navn. I mange flak, dekker,
dekkekomplekser og dekkesystemer danner skyve
forkastninger et sterkt forgreinet, gjerne trappefor
met (staircase) skyveforkastningssystem (thrust sy
stem). De ulike typer skyveforkastninger, eller deler
av skyveforkastninger, klassifiseres i forhold til de
tektonostratigrafiske bergartslegemer de avgrenser,

3.9.9.7.c. Takforkastning (roof thrust) er en s�yve
forkastning som avgrenser et dekke, flak eller skjell
i toppen (Fig. 22 og 27).

3 .9.9.7.b. Golvforkastning (floor thrust) er en sky
veforkastning som avgrenser et dekke, flak eller
skjell i bunnen (Fig. 22 og 27). Betegnelsen brukes
også om en nær flattliggende forkastning dannet
ved ekstensjon, j fr. 3.9.4.7.a.

3.9.9.7.d. Ledeforkastning (leading thrust) er en
skyveforkastning som danner bunn og front i skjell,
flak, dekke, dekkekompleks eller dekkesystem (Fig.
22 og 27).
3 . 9.9.7.e. Slepeforkastn ing (trailing thrust) er en

®
1 : S k y v e f o r k a s t n i n g , s k y g g e l agt

2 : H en g e n

3 : Liggen

Fig.21. Skyveforkastning. Blokken over forkastningsflaten, hengen, har beveget seg oppover i forhold til blokken under, liggen, i pilas
retning.
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1 , 2 & 3 : S k y v e for k a st n i n g e r , s k y g g e l a g t

1 : S å l e f o r k a st n i n g

F l a t e n A H G F : T a k f o r k a s t n i n g o v e r f l a k et

o g f l a k e t s s l e p e fo rk a st n i n g

F l a t e n A B C D E F : G o l v f o rk a s t n i n g u n d e r f l a k e t
F l a t en B C D E : F l a k e t s l e d e f o r k a s t n i n g
L i n j e n e A B , B E o g F A e r f o r g r e i n in g s l i n j e r
Fig.22. Skyveforkastninger. Skyveforkastningen I er såleforkastning, mens 2 og 3 er underordnete forkastninger som avgrenser et skyve
flak som golv- og takfor kastninger, ledefor kastning og slepeforkastning. Bevegelsene langs skyveforkastningene er i pilas retning.

skyveforkastning som danner topp og bakre av
grensning av skjell, flak, dekke, dekkekompleks el
ler dekkesystem (Fig. 22 og 27).
3.9.9.7.f. Flateforkastning (flat) er en skyveforkast
ning som opprinnelig var horisontal da skyvefor
kastningen ble dannet. En flateforkastning som
dannes i en udeformert lagrek ke vil være parallell
med !agningen (Butler 1 982) (Fig. 22 og 27).
3.9.9.7.g. Rampeforkastning eller rampe (ramp), er
en del av en en skyveforkastning som skjærer strati
grafisk oppover gjennom den skjøvne lagpakken i
retning av forlandet. Ramper omfatter frontrampe
(front ramp), siderampe (lateral ramp) og diagonal
rampe (diagonal ramp, oblique ramp). Disse beteg
nelsene refererer seg i forhold til den tektoniske
transportretningen (Fig. 23 og 27).

3.9.9.7.h. Sp!ittforkastning (splay thrust) er en
underordnet skyveforkastning som greiner ut fra en
hovedskyveforkastning langs en forgreiningslinje.
Splittforkastninger kan inndeles videre etter deres
geometriske forhold til hovedskyveforkastningen
(Boyer & Elliott 1982) (Fig. 24 og 27).
3.9.9.7.i. Skyveforkastninger av typen a-h ovenfor
kan gis uformelle eller formelle navn. Bortsett fra
særlig framtredende forkastninger, bør navnene
fortrinnsvis være uformelle.
3.9.9.8. Eksempler: I Den kaledonske fjellkjeden i
Skandinavia er det en rekke alminnelig kjente eks
empler på skyveforkastninger av ulik rang og or
den. De danner golvforkastninger under dekkeen
hetene og ulike typer av mer underordnete
skyveforkastninger innen dekkelagpakkene. Navn
giving av selve skyveforkastningene har ikke vært
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1

S k y v e f o r k a s t n i n g , s k y gg e l a gt

1 -

F l aten A B C F G : Fl a t e f ork astning

Flaten EFGH : D iagonalrampe

F l at e n CD E F : F r o n t r a m p e

Flaten HGAI : Sider amp e

4 : Stratigrafi s k e e n heter

Fig.23. Skyveforkastninger. En sammensatt skyveforkastningsflate, skyggelagt, er delt opp i segmenter som flateforkastning, front
rampe, diagonalrampe og siderampe. Rampeforkastningene skjærer stratigrafisk oppover i bevegelsesretningen for hengen, i pilas
retning.

vanlig. Fra Valdresområdet betegnet Hossack et al.
(1985) skyveforkastningene under Valdres- og
Synnfjelldekkene for henholdsvis "Valdres thrust"
( = Valdresskyveforkastningen)
og
"Synnfjell
thrust" ( Synnfjellskyveforkastningen).
=

3.9.9.9. Nøkke/referanser: McClay (1981), Boyer &
Elliott (1982), Butler (1982).
3 . 10. Morfostratigrafi

3.10.1. A lminnelige egenskaper og bestem
me/ser
3.10.1.1. Morfostratigrafi. - Morfostratigrafi dreier

seg om stratigrafisk inndeling ved hjelp av geomor
fologiske elementer (landformer). Det stratigrafi
ske prinsippet (Avsnitt 1 .2.) anvendes her på land
former som ligger plassert i en tidsmessig
rekkefølge fra eldre til yngre. Morfostratigrafi har
tradisjon tilbake til midten av forrige århundret i
Nord-Europa ved studier av kvartærtidens isrand
avsetninger og strandlinjenivåer.

Bruken av landformer som morfostratigrafiske
enheter har vært diskutert. Frye & Willman (1962)
foreslo at slike enheter burde brukes. Mangerud et
al. (1974) argumenterte for en fortsatt bruk av mor
fostratigrafiske enheter i Nord-Europa, og framhe
vet spesielt den praktiske anvendelsen av slike enhe
ter i studiet av innlandsisens tilbaketrekning og
landhevningshistorien. I den amerikanske tradisjo
nen (jfr. Frye & Willmann 1 962) omfatter morfo
stratigrafiske enheter både formen og sedimentene
i formelementet, mens den nordiske tradisjonen
(jfr. Mangerud et al. 1974) bare lar morfostratigra
fiske enheter defineres av den abstrakte formen.
Morfostratigrafi inngår ikke i ISSC (1976) og hel
ler ikke i NACSN (1983). Det sistnevnte regelverket
har derimot innført et a/lostratigrafisk inndelings
system. En allostratigrafisk enhet defineres dels på
grunnlag av sitt materialinnhold, dels på grunnlag
av sin overflateform og morfologiske grensefor
hold til tilstøtende enheter. Som påpekt ovenfor har
en slik klassifikasjonsmåte av løsmasser og form
elementer ingen tradisjon i Norge og Norden. NSK
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Skyvef o r k a s t n i n g e r , s k y g g e l a gt
1:

G o l v - o g l e de f o r k a s t n i n g u n d e r d e k k e e l l er f l a k

2 : Spl ittforkastninger s o m ender som blindfork astninger
l an g s t u p p l i n j e n e

DC og GF

3 : Splittforkastninger som
Linjene

er utgående i overflaten

AB, HE, I K og MlmL er forgreiningslinjer

Fig.24. Skyveforkastninger. 1 er golv- og lede for kastning under et dekke eller skyveflak. Splittforkastninger merket 2 og 3 greiner seg ut
fra golvforkastningen og oppover i hengen av denne.

finner også at identifikasjonskriterier av dels litolo
gisk, dels morfologisk karakter, er uheldig. Av disse
grunnene vil NSK ikke anbefale det allostratigra
fiske klassifikasjonssystemet, men heller morfo
stratigrafisk inndeling, eventuelt sammen med lito
stratigrafisk eller biostratigrafisk inndeling hvis det
skulle være behov for det.
Det har hittil manglet et systematisk klassifika
sjonssystem for morfostratigrafi og retningslinjer
for navngiving av morfostratigrafiske enheter. En
viss sammenblanding av morfostratigrafi og kro
nostratigrafi har det også vært (se avsnitt 3.10.2.8.).
Det foreliggende morfostratigrafiske inndelings
systemet benytter lignende enhetsbetegnelser som
for litodemiske enheter (3.3.). Begrunnelsen for
dette er (1) at hverken morfostratigrafiske eller lito
demiske enheter følger i egentlig forstand "Loven
om naturlig pålagring" (Avsnitt 1 . 2.), (2) enheter i

begge kategorier kan ha en sammensatt dannelses
måte og behøver ikke å være lateralt sammenhen
gende, og (3) enhetsbetegnelsene er genetisk nøy
trale.
3.10.1.2. Definisjon. En morfostratigrafisk enhet
er en avgrensbar landform, eller en samling av land
former, som danner en komponent av flere tilsvar
ende enheter som tilsammen viser en geologisk ut
vikling i tid og rom. Landformene kan være dannet
ved avsetning, erosjon, eller ved en kombinasjon av
avsetning og erosjon. Den morfostratigrafiske en
heten defineres uavhengig av materialinnhold og
tidsrom for dannelsen av landformen, eller landfor
mene, i enheten. Fig. 25 og 26 viser idealiserte eks
empler.
Den enkelte landformen i en morfostratigrafisk
enhet kan være definert og navngitt etter reglene for
-
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"geologiske enheter" (3. 7.). Materialinnholdet kan
være definert som litostratigrafiske (3.2.), litodem
iske (3 .3.) eller biostratigrafiske enheter (3 .5.). Ti
den som de morfostratigrafiske enhetene represen
terer kan være definert geokronometrisk (4.4.) eller
diakronisk (4.7.). Det er viktig å holde disse ulike
kategoriene fra hverandre ved morfostratigrafisk
inndeling .
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terrasse, strandvoll), se også 3 .10.2.6. Egennavnet er
et stedsnavn for typelokalitet eller typeområde. Tra
disjonelt brukte egennavn kan også brukes. En
morfostratigrafisk enhet som er avledet av en tidlig
ere opprettet geologisk formenhet, kan ha denne
enhetens egennavn, hvis det ikke kan oppstå noen
misforståelser.
3.10.1.4. Enheter og hierarki. De morfostratigra
fiske enhetene som inngår i et hierarkisk klassifika
sjonssystem er, med synkende rang morfooversuite,
morjosuite og morjodem. Morfokompleks er en
enhet uten rang i hierarkiet. Morfodemen er den
grunnleggende enheten. Disse betegnelsene er
første gang innført og definert i dette regelverket.
-

3. 10.1.3. Navnsetting. Morfostratigrafiske enheter
gis navn etter "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2). Formelle navn er satt sammen av et egen
n avn og den morfostratigrafiske enhetsbetegnel
sen, eventuelt med en betegnelse imellom som ka
rakteriserer enhetens egenart (f.eks. israndrygg,
-

1 0km
1

l s r a n d r y g g , d e f in e r t s o m e n i s r a n d m o r f o d e m

2

F l e r e s am m e n h ø r e n d e i s r a n d r y g g e r ,
d e finert s o m e n i s r a n d m o r f o suite

3

F l e r e s a m m e n h ø r e n d e i s r a n d r y g g e r o g i s r a n d d e lt a e r ,
d e f in e r t s o m e n israndmorfosuite

Fig.25. Morfostratigrafiske enheter. Tilbaketrekningshistorien for en brefront er i en fjordarm vist ved en rekke påfølgende israndavset
ninger. Hver enkelt av disse kan betegnes som en israndmorfodem. Flere nærstående israndmorfodemer kan definere israndmorfosuiter.
Pila viser hovedretningen for brefrontens tilbaketrekning.

62 Navnsetting av geologiske enheter i Norge

3.10.2. Morfodem (Morphodeme)
3 .10.2.1 . Morfodemen er en landform dannet ved
avsetning eller/og erosjon, og inngår i et lateralt
mønster av tilsvarende enheter som samlet viser en
geologisk utvikling.
3 .10.2.2. Morfodemen er den grunnleggende for
melle enheten for morfostratigrafisk inndeling og
navnsetting.
3 .10.2.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene av en morfodem.
3 .10.2.4. Morfodemen skal kunne kartlegges på
overflaten ved geomorfologiske metoder.
3 . 1 0.2.5. Morfodemen er en landform som identifi
seres utelukkende på grunnlag av særegne form
egenskaper. Morfodemen representerer et diakront
tidsrom (se avsnitt 4.7.) og kan være dannet under
en enkelt geologisk hendelse, eller under en hend
else som består av flere enkeltbegivenheter. Det
tidsrommet som omfattes av en morfodem er der
for som regel av ulik varighet langs utstrekningen
av morfodemen (se 3.10.2.7.).
En morfodem kan være en israndavsetning som
kan følges lateralt som en morfostratigrafisk enhet
(Fig. 25). En slik israndenhet kan bestå av segmen
ter av ulik dannelsesmåte, sammensetning og alder.
En morfodem kan også være en marin terrasse, dal
sideterrasse, strandvoll eller annet formelement
som kan følges lateralt som en morfostratigrafisk
enhet (Fig. 26).
3 .10.2.6. En morfodem gis formelt eller uformelt
navn etter "alminnelige bestemmelser for navngi
ving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og etter bestemmelsene i avsnitt 3.10.1.3. Egennavn
leddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet
"morfodemen" i formelle navn, eventuelt med en
kjennetegnende betegnelse ("isrand", "terrasse",
"strandvoll", o.l.) imellom. Hvis det ikke vil oppstå
misforståelser om betydningen, kan enhetsbetegn
elsen "morfodemen" sløyfes i navnet når enheten
først er formelt definert (se 3.10.2.8.).
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holocene israndavsetninger og strandterrasser. De
morfostratigrafiske israndavsetningene har blitt
kalt "linjer" og "trinn", f.eks. "Ra-trinnet", "Ski
trinnet", "Aker-trinnet" (se Holtedahl 1953). Be
grepet "trinn" var blitt brukt av Kjerulf (1879) som
betegnelse på marine terrasseflater. Holtedahl
(1924, s.11) brukte opprinnelig også "trinn" i en ren
morfalogisk betydning på israndavsetningene.
Etterhvert fikk ordet "trinn" på israndavsetninger
betydning som tidsbegrep (Norsk Riksmålsordbok
s. 2946) og ble oversatt til engelsk med "stage" eller
"substage" (jfr.Holtedahl 1960). I tråd med denne
betydningen av "trinn", ble også "stadium" (pE'sta
dier") brukt som en slags morfostratigrafisk beteg
nelse (Anundsen & Simonsen 1967). Mangerud
(1973) foreslo at "trinn" skulle brukes som en mor
fologisk betegnelse, og dette har hovedsakelig blitt
praktisert senere.
"Trinn" er i dette regelverket definert som en
tidsdiakron enhet (4. 7.3.), og de engelske begrepene
"stage" og "substage" er kronostratigrafiske enhet
er (4.2.5.). Stadium er også en tidsbetegnelse, og
ingen av disse betegnelsene skal brukes i morfostra
tigrafisk sammenheng. Den framtredende isrand
ryggen som kalles "Raet" i Østfold og Vestfold er en
viktig morfostratigrafisk enhet (Andersen 1 960).
Den bør ha rang av morfodem, "Ramorfodemen"
("Ra Morphodeme"), eller i kortform "Raet isran
drygg" eller bare "Raryggen". (Deler av Raet kan
være gitt geomorfologiske egennavn. Betegnelsen
"ra" har fra gammelt av også blitt brukt som felles
navn på flere større og mindre israndrygger ellers i
Oslofjordområdet).
3.10.2.9. Nøkke/referanse: dette regelverket.

3.10.3. Morfosuite (Morphosuite)
3.10.3.1. Morfosuiten er en morfostratigrafisk en
het som består av to eller flere morfodemer, eller til
svarende antall uformelle morfodemiske enheter.
Enkeltenhetene innen en morfosuite skal tilhøre
samme klasse.
3.10.3.2. Morfosuiten er en formell morfodemisk
enhet med rang nest over morfodemen. To eller
flere morfosuiter av samme eller ulik klasse kan de
fineres som en morfooversuite.

3 .10.2.7. En morfodem kan bestå av en eller flere
formelt eller uformelt definerte geomorfologiske
elementer (Avsnitt 3.7.). Det totale tidsrommet for
dannelsen av morfodemen kan være et skifte, et
trinn eller en fase (se diakrone enheter, 4.7.3.).

3 . 10.3.3. Morfosuiten har vanligvis regional ut
strekning, eller den kan bestå av enkelte atskilte en
heter som tilsammen har regional utbredelse.

3 . 1 0.2.8. Eksempler: Tradisjonelle eksempler på
morfologiske enheter i Norge er pleistocene-

3 .10.3.4. Morfosuiten er kartleggbar ved geomorfo
logiske metoder.
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T y p e r: a v m o r f o d e m e r
A : Stran d h a k k
B : Strandhakk

b er g g runn
løsmasse

1 , 2 o g 3 e r strandlinjen i v å
m e d s y n k e n d e a l d e r. D i s s e
kan d efineres som tre
s t r a n d l i n j e m o rf o k o m p l e k s e r

C : Strandvoll
D : D e l t a t e rras s e
E : Marin terrasse

Fig.26. Morfostratigrafiske enheter. Postglasial landhevning er i en fjordarm vist av ulike typer morfodemer, A-E. 1 , 2 og 3 kan defineres
som strandlinjemorfokomplekser. 1 er definert ved strandhakk i løsmasse, deltaterrasse og marin terrasse, 2 ved strandhakk i berggrun
nen, strandvoller og marin terrasse og 3 ved strandvoller og strandhakk i løsmasse.
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3.10.3.5. En morfosuite består av formelle morfo
demer og/eller uformelle og ikke navngitte morfo
demiske enheter som tilhører samme klasse av land
former. Slike klasser av landformer kan være
israndavsetninger, marine terasseflater, strandvol
ler, dalsideterrasser eller tilsvarende (se fig. 25 og
26). Enkeltenhetene innen en morfosuite opptrer
relativt nær hverandre i en samling, men behøver
ikke å forekomme innen hele utbredelsesområdet
for morfosuiten.
3 . 10.3.6. En morfosuite gis bare formelt navn i
samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og bestemmelsene i avsnitt 3.10.1.3. Navnet kan
være todelt og sammenstilt med ordet "morfosuit
en". I tredelte navn kan det mellom disse leddene
skytes inn et beskrivende ledd, for eksempel
"israndrygg", "terrasse", "strandvoll", eller tilsva
rende.
3.10.3.7. En morfosuite kan endre karakter regio
nalt slik at det i et område utenom typeområdet vil
være mest hensiktsmessig å betegne enheten som
morfodem. Egennavnleddet til den opprinnelige
definerte morfosuiten kan beholdes selv om rangen
endres til morfodem Ufr.2.5.1.).
3 .10.3.8. Eksempler: Det er hittil ikke definert mor
fosuiter i Norge. En mulig morfosuite kan være
flere nærstående israndavsetninger. I området Ås
Ski øst for Oslofjorden er det en samling av flere
store og mindre israndrygger (Sørensen 1983) som
kan inngå i en israndmorfosuite.
3. 10.3 .9. Nøkke/referanse: dette regelverket.

3.10.4. Morfokompleks (Morphocomplex)
3 .10.4.1. Morfokomplekset er en morfodemisk en
het som består av en blanding eller samling av land
former tilhørende to eller flere klasser.
3.10.4.2. Morfokomplekset er uten rang i det mor
fodemiske inndelingssystemet.
3.10.4.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
sjonene for et morfokompleks, men det er oftest av
regional utstrekning.
3 .10.4.4. Morfokomplekset er kartleggbart ved geo
rriorfologiske metoder.
3 . 10.4.5. De enkelte sammenhørende morfostrati
grafiske enhetene i et morfokompleks kan være for-
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melt eller uformelt definerte enheter av forskjellig
opprinnelse. Et morfokompleks som består av ter
rassemorfodemer,
strandvollmorfodemer
og
strandhakkmorfodemer kan for eksempel oppret
tes til definisjon av et strandlinjenivå (se 3.7.11.7.e"
Fig. 26.)
3.10.4.6. Et morfokompleks gis formelt eller ufor
melt navn i samsvar med "alminnelige bestemmel
ser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2) og bestemmelsene i avsnitt
3.10.1.3. Navn sammensatt av et stedsnavn og
"morfokomplekset" bør fortrinnsvis bare brukes
på formelt definerte morfokomplekser Ufr.2.3.2.).
3.10.4.7. Begrepet "morfokompleks" skal ikke be
nyttes på samlinger av morfostratigrafiske enheter
som består av samme klasse (israndavsetning, ma
rin terrasse, strandvoll o.l.), selv om de enkelte land
former har en sammensatt ("kompleks") litologi og
dannelsesmåte. Slike samlinger er enten morfosuit
er eller morfooversuiter.
3.10.4.8. Eksempler: Det er hittil ikke definert mor
fokomplekser i Norge.
3. 10.4.9. Nøkke/referanse: dette regelverket.

3 . 1 1 . Tektonostratigrafiske enheter

3.11.1. A lminnelige egenskaper
3 . 1 1 . 1 . 1 . Tektonostratigrafi. - Tektonostratigrafi
dreier seg om stratigrafisk inndeling av bergarts
kropper som ligger stablet oppå hverandre og som
er atskilt av skyveforkastninger (avsnitt 3.9.9.). En
tektonostratigrafisk enhet er derfor en bergarts
kropp som er forflyttet langs en s kyveforkastning
(golvforkastning), og som i toppen kan være av
grenset av en takforkastning eller terrengoverflaten
(Fig. 27). Den tektonostratigrafiske inndelingen er
derfor prinsipielt forskjellig fra litostratigrafisk og
litodemisk klassifikasjon. En tektonostratigrafisk
enhet kan derfor bestå av en eller flere litostratigra
fiske og/eller litodemiske enheter.
3 . 1 1 . 1 .2. Navnsetting. - Tektonostratigrafiske enhet
er gis navn etter "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2). Formelle navn er satt sammen av et steds
navn (eller annet navn for kontinentalsokkelen) og
den tektonostratigrafiske enhetsbetegnelsen. En
tektonostratigrafisk enhet som defineres først
etterat dens golvfor kastning har blitt gitt et formelt
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navn, skal ha samme egennavnleddet som golvfor
kastningen. Og omvendt , en golvforkastning skal
gis samme egennavnledd som det dekket den ligger
i bunnen av.
Mange dekker i Den kaledonske fjellkjeden har
h evdvundne navn tatt fra et typeområde. For slike
dekker bør det kunne opprettes referansesnitt for
deres avgrensende skyveforkastninger. Nye tekto
nostratigrafiske enheter som ønskes opprettet, skal
fortrinnsvis defineres ut fra et typesnitt, eventuelt i
tillegg av et eller flere referansesnitt, for de avgren
sende s kyveforkastningene. Særlig viktig er det at
dette gjøres for golvforkastningen (se avsnitt 2.4. 5 "
3 .9.9. og fig.22.).
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3 . 1 1 .2.4. Dekket er kartleggbart på overflaten eller
følgbart i undergrunnen ved hjelp av geologiske
og/eller geofysiske metoder.
3 . 1 1 .2.5.a. Et dekke kan bestå av en eller flere berg
arter av ens eller forskjellig opprinnelse, alder, grad
av omdannelse og deformasjon. Innenfor dekket
kan det derfor skilles ut litostratigrafiske, litodem
iske og biostratigrafiske enheter. Bergartene i et
dekke stammer i de fleste tilfeller fra ett eller få pla
tetektoniske miljøer innen et orogen, f.eks. for
landsbasseng på kontinentalskorpe, vulkansk
øybue, forbuebasseng, dyphavsgrøft, havbunns
skorpe, eller lignende (jfr. tektonostratigrafisk ter
reng, 3.11 .7.).

3 . 11.1.3. Enheter og hierarki. - De tektonostratigra
fiske enhetene som inngår i et hierarkisk klassifika
sjonssystem er, med synkende rang dekkesystem og
dekkekompleks, dekke, flak og skjell. Flak eller
s kyveflak (thrust sheet), kan også brukes som al
men ehetsbetegnelse uten rang. Dekke er den
grunnleggende enheten. Dekkekompleks og dekke
system er sidestilt i rang, men skjelnes fra hverandre
p å grunnlag av de relative aldersforhold for beveg
elsene for de interne skyveforkastningene.

3.11 .2.5.b. Dekket avgrenses mot underliggende eld
re eller yngre bergarter ved en skyveforkastning
som er dekkets golvforkastning (sole thrust). Dek
ket vil forøvrig kunne avgrenses av senere avset
ningsflater, andre tektoniske flater, f.eks. en takfor
kastning som vil kunne være golvforkastningen til
et overliggende dekke, intrusjonskontakter og ter
rengflaten (Fig.27).

3.11.2. Dekke, skyvedekke (Nappe)

3 . 1 1.2.5.c. Dekket kan være tektonisk uoppdelt eller
bestå av skjelldelte flak og duplekser, og av store
foldestrukturer der betydelige deler av dekkets lag
pakke kan være bevart med overbikket lagstilling,
slik som i foldedekker (fold nappes) (fig. 27).

3 . 1 1 .2.1. Dekket, eller skyvedekket, er et plate-,
s kive-, kile- eller linseformet bergartslegeme som
har blitt forflyttet regionale avstander langs en sky
veforkastning (thrust fault). Skyveforkastningen
langs sålen av dekket er tilnærmet horisontal eller
lavvinklet, eller den kan antas å ha vært det før sen
ere deformasjon. Dekket består av ett eller flere flak
(dekkeflak, skyveflak) som antas å ha gjennomgått
en felles forflytning på dekkets golvforkastning.
B ergartene i et dekke kan avvike fra de stedegne (au
tok tone) bergartene i den geologiske regionen der
dekket finnes med hensyn til en eller flere av føl
gende egenskaper: stratigrafi, sammensetning, se
dimentær fades, graden av omdannelse og defor
masjon.
3 . 1 1 .2.2. Dekket er den grunnleggende formelle en
heten for tektonostratigrafisk inndeling og navn
setting.
3 . 1 1 .2.3. Det settes ingen begrensninger på størrel
sen av et dekke. Dekket kan på grunn av erosjon
være delt opp i flere frittliggende dekkerester, klip
per (klippen), og kan omslutte ett, eller flere vin
duer (windows). I vinduet er tektonostratigrafiske
.enheter under dekket blottlagt.

3 . 1 1.2.6. Dekker kan gis formelle eller uformelle
navn i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2) og bestemmelsene i 3 . 1 1. 1 .2. Dekker bør
fortrinnsvis defineres formelt. 1)7pesnitt eller type
lokalitet for et dekke ligger innen utbredelsesområ
det for flakene i dekket. Dekkets navn skal som
førsteledd ha samme stedsnavnet som golvforkast
ningen, hvis denne gis navn. Et dekke skal ikke gis
navn med samme stedsnavnledd som navngitt lito
logiske enheter i dekket. Navnet på dekket kan bru
kes formelt eller uformelt også i de tilfeller der
dekkeenheten defineres som et skyveflak (thrust
sheet). Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammen
stilles med ordet "dekket" i formelle navn.
3 .1 1 .2.7 .a. Bergartene i et dekke kan sies å væreflyt
tet (alloktone), hvis de avviker vesentlig fra forland
ets stedegne (autoktone) lagpakke og dets underlag
(basement) i sammensetning, stratigrafi, sedimen
tær fades og i graden av omdannelse og deforma
sjon, slik at det av denne grunn kan antas at dekke
bergartene har blitt flyttet over regionale avstander.
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Stedegne i egentlig forstand er bare de bergarter
som har forblitt urørt i forhold til det kontinentale
skorpeunderlaget på forlandet. Denne delen av la
grekken sies å være naglet (pinned), underforstått
"naglet til underlaget:'
3 . 1 1 .2.7.b. Bergartene i et dekke kan sies å være nær
stedegne (parautoktone) hvis den sedimentære lag
pakken i dekket er lett å korrelere med stratigrafi og
sedimentær fades i den stedegne lagrekken, slik at
det av denne grunn kan antas en mer moderat for
flytning av dekket.
3 . 1 1.2.7.c. Betegnelsen "dekke" er ikke-genetisk og
sier derfor ingenting om hvilke mekanismer som
har ført til forflytningen av dekkebergartene.
3 . 1 1 .2.7.d. I moderne anglo-amerikansk navnebruk
(Elliott and Johnson 1980, Boyer and Elliott 1982,
Butler, 1982) omkring "thrust systems" vil dekke
tilsvare "dominant thrust sheet", eventuelt "major
thrust sheet". Disse kan bestå av "minor thrust she
ets", men ofte benyttes betegnelsen "thrust sheet"
alene om tektonostratigrafiske enheter som varierer
i størrelse fra små flak og skjell til store dekkeen
heter.
3 . 1 1 .2.8. Eksempler: En rekke dekker har blitt navn
gitt i Den kaledonske fjellkjeden i Skandinavia.
Eksempler og referanser finnes i Gee & Sturt (1985). ,
3 . 1 1 .2.9. Nøkke/referanser: Tollmann
McClay (1981), Boyer & Elliott (1982).

(1968),

3.11.3. Flak, skyveflak (Thrust Sheet)
3 . 11.3.1. Flaket, eller skyve/laket, er et plate-, skive-,
kile-, eller linseformet bergartslegeme som har blitt
flyttet oppover langs en skyveforkastning (thrust
fault). Skyveforkastningen kan være tilnærmet ho
risontal, lavvinklet eller listrisk (konkav oppover),
eller den kan antas å ha hatt en av disse formene før
senere deformasjon.
3 .1 1. 3 .2. Flaket har rang nest etter dekket i områder
hvor dekket er definert som formell tektonostrati
grafisk enhet. Et flak som inngår i en dekkeenhet
kan også kalles et dekkeflak (nappe sheet). "Flak"
eller "skyveflak" kan også benyttes som tektono
stratigrafisk betegnelse uten rang (se 3.11.3. 7.).
3 . 11.3.3. Det settes ingen begrensninger på dimen
·
sjonene og forflytningslengden av et flak. Liksom
dekket, kan flaket være erodert og delt opp i klip
pe1� og det kan omslutte ett, eller flere vinduer.

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 66 SUPPL (1986)

3 . 1 1 . 3 .4. Flaket er kartleggbart på overflaten eller
følgbart i undergrunnen ved hjelp av geologiske
og/eller geofysiske metoder.
3 . 1 1 . 3. 5 .a. Et flak kan bestå av en eller flere berg
arter av ens eller forskjellig opprinnelse og grad av
omdannelse og deformasjon. Innenfor flaket kan
det derfor skilles ut litostratigrafiske, litodemiske
og biostratigrafiske enheter.
3 . 1 1 . 3. 5 .b. Flaket avgrenses mot underliggende eldre
eller yngre bergarter ved en skyveforkastning som
er flakets ledeforkastning (leading thrust), eller
golvforkastning (floor thrust). Flaket kan også
være avgrenset mot overliggende flak ved en skyve
forkastning som er flakets slepeforkastning (trai
ling thrust) eller takforkastning (roof thrust). Flak
et kan forøvrig være avgrenset av andre tektoniske
flater, senere avsetningsflater, intrusjonskontakter
og terrengflate (Fig. 22, 24 og 27).
3.11.3.5.c. Flaket kan være tektonisk uoppdelt, ha
en fjærformet skjelldelt struktur (imbricate fan) el
ler ha dupleksgeometri (Fig.28).
3 . 1 1. 3.6. Flak kan gis formelle eller uformelle navn
i samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisjon av geologiske enheter" (Kap.2)
og bestemmelsene i 3.11.1.2. Hvis begrepene "flak",
"skyveflak'', "dekkeflak" (thrust sheet) brukes på
en tektonostratigrafisk enhet som allerede er defi
nert som et dekke, skal dekkets stedsnavnledd også
brukes sammen med flakbetegnelsen i formell skri
veform. Et flak som er definert og gitt et formelt
navn kan få sin status endret til dekke hvis undersø
kelser dokumenterer at dette er ønskelig. Hvis golv
forkastningen under flaket er gitt navn, skal flaket
ha samme navn formelt eller uformelt, som denne
skyveforkastningen. (Hvis golvforkastningen un
der flaket er golvforkastning til et dekke som flaket
inngår i, bør dekket og golvforkastningen ha
samme geografiske egennavn, jfr. 3 . 1 1.2.6.). Et flak,
skyveflak eller dekkeflak, skal ikke gis formelle el
ler uformelle navn med samme stedsnavn som en av
de litologiske enhetene i dekket eller flaket. Egen
navnleddet (avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med ordet
"flaket", "skyveflaket" eller "dekkeflaket" i det
sammensatte navnet.
3 . 1 1 .3.7. I moderne anglo-amerikansk navnebruk
på skyveforkastningssystemer (Boyer & Elliott
1982) brukes begrepet "thrust sheet" i videste for
stand på alle forflyttede bergartskropper som er av
grenset av en eller flere skyveforkastninger, uansett
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Fig.27. Diagram som viser et enkelt snitt fra forlandet av en fjellkjede til høyre og innover mot dekkeregionen til venstre. 1-19 viser tekto
nostratigrafisk oppbygning fra det gamle stedegne underlaget nederst til langtflyttede dekker øverst.
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størrelse av enheten. Med de nærmere gitte vilkår
som er gitt i dette regelverket, tillates en tilsvarende
bruk av "flak" (se 3 . 1 1 .1.2" 3 . 1 1 .2.7. og 3.11.3 .2.).
3 . 11.3.8. Eksempler: Eksempel på navngitt flak er
Mistraflaket (Holmsen & Oftedahl 1956).
3 . 1 1 .3 .9. Nøkke/referanser: McClay (1981), Boyer &
Elliott (1982).

3.11.4. Skjell (Small thrust sheet)
3 . 1 1 .4.1. Skjellet er et flak som er (a) avgrenset på
alle sider av skyveforkastninger eller (b) avgrenset
av skyveforkastninger og terrengflaten. Skjellet er
kile- eller linseformet og er ikke oppdelt i mindre
tektonostratigrafiske enheter. Skyveforkastningene
under og over skjellet, henholdsvis golvforkast
ningen og takforkastningen, har, eller antas å ha
hatt, listrisk eller S-formet (sigmoidal) geometri.
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enkelte skjellene møtes ikke i ett punkt slik som spi
lene i en vifte, og sammenligningen med en vifte
(fan) er misvisende). Hvert skjell er avgrenset av en
ledefor kastning (leading thrust) og en slepefor kast
ning (trailing thrust) som har listrisk geometri og
møter flakets golvforkastning (floor thrust) langs
forgreiningslinjer (branching lines). Det skjelldelte
flaket er i toppen enten avgrenset av terrengflaten,
eller av en lagpakke der skyveforkastningene mel
lom skjellene dør ut som blindfor kastninger (blind
faults) langs tupplinjer (tiplines) under dagoverfla
ten (se fig. 22, 24 og 28).
A
Fjær

3 . 1 1 .4.6. Skjell kan gis formelt eller uformelt navn i
samsvar med "alminnelige bestemmelser for navn
giving og definisj on av geologiske enheter" (Kap.2)
og bestemmelsene i 3 . 1 1 . 1 .2. Skjell bør fortrinnsvis
gis uformelle navn.
3 . 11.4.7. Skjell er de minste tektoniske enheter i
skjel/delte flak og duplekser (Fig. 28).
3 . 11.4.7.a. Skjelldelteflak (imbricate fan, Boyer and
Elliott 1982) består av skjell som er stablet på hver
andre med en imbrikert, fjærformet geometri sett i
vertikalsnitt på tvers av skjellstrukturen. (NB. de
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Skjelldelte
flak
Dupleks
m e d f all m o t
baklandet

Dupl e k s e r

3.11.4.3. Det settes ingen nedre grense på størrelsen
av et skjell. Dimensjonene vil ellers være begrenset
av størrelsen på det flaket eller dekket som skjellet
er en del av.

3 . 1 1 .4.5. Et skjell kan bestå av en eller flere bergarts
typer av ens eller forskjellig opprinnelse, alder og
grad av omdannelse og deformasjon. Innenfor
skjell kan det derfor skilles ut litostratigrafiske, lito
demiske og biostratigrafiske enheter.

����llete

Fjær s kjellet
l e d eflak

Fjærskjellet
slepeflak

3.11.4.2. Skjellet har lavest rang blant de tektono
stratigrafiske enhetene og kan inngå i større flak og
dekker i form av skjelldelte, fjærformete flak og
som duplekser (Fig. 28).

3 . 11.4.4. Skjellet er kartleggbart i overflaten og følgbart i undergrunnen ved hjelp av geologiske og geofysiske metoder. Små skjell behøver ikke å være
kartleggbare på det tilgjengelige kartgrunnlaget.

{

A n t i formstakk

!

c

Ero sion

Tupplinje

i

J�
� I

Dupleks
m e d fall m o t
forlandet

sfla te
r��___:=
:_: =
'---�
--

�

�
i

\

B

Fig28. A. Ulike typer av skjelldelte flak (og dekker). B. Vertikal
snitt på tvers av bevegelsesretningen mot høyre for et fjærskjellet
flak i to synorogene erosjonsnivåer. I det øverste snittet har de en
kelte splitt forkastningene ikke nådd opp til den synorogene over
flaten CC', og de ender langs tupplinjer. Det fjærskjellete flaket er
i dette tilfellet usynlig. I det underste snittet har splittforkastnin
gene nådd opp til den synorogene flaten DD', og det fjærskjellete
flaket er synlig. Såleforkastningen er en blindforkastning. Etter
Boyer & Elliott (1982).

3.11.4.7.b. Duplekser (duplexes, Boyer and Elliott
1982) er flak som består av S-formete (sigmoidale)
skjell (horses), som ligger stablet på hverandre i et
imbrikert mønster, og som er avgrenset i bunnen av
en golvforkastning (floor thrust) og i toppen av en
takforkastning (roof thrust). Skyveforkastningene
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som avgrenser de enkelte skjell, går assymptotisk
over i golv og takforkastning til flaket de tilhører.
En antiformstakk (antiformal stack) er en dupleks
der hvert skjell er foldet omkring det underliggende
s kjellet (Fig. 28).
3 . 1 1 .4.7 .c. Linser og megalinser (lenses, megalenses,
boudins, megaboudins) er skjell eller flak som er
avgrenset av skyveforkastninger i brede bevegelses
soner mellom dekker eller innenfor dekker (Fig.
27).
3 . 1 1 .4.7.d. Skjelldelte flak, duplekser, linser og me
galinser gis fortrinnsvis uformelle navn, og ikke
navn som den tektonostratigrafiske hovedenheten
som de er underordnete deler av.
3 . 1 1 .4.8. Eksempler: Skjell er beskrevet i Osendek
ket langs den nordlige delen av Mjøsa der de opp
trer i skjel/delte flak (Skjeseth 1963, Bjørlykke
1 979). D uplekser er beskrevet fra Osendekket og
Synnfjelldekket i Valdresområdet, som henholds
vis Aurdalsdupleksen og Synnfjellsdupleksen
(Hossack et al. 1985). Turtbakktjørnlinsa i Trønde
lag (Kautsky 1978) og Brakfjellinsa i Nordland
(Ramberg 1981) er eksempler på megalinser som er
antatt å være dannet ved tektonisk uttynning og
fortykning (pinch and swell) av dekkeenheter.
3 . 1 1 .4.9. Nøkke/referanser: McClay (1981), Elliott &
Johnson (1980), Boyer & Elliott (1982), Butler
(1982).

3.11.5. Dekkekompleks (Nappe Complex)
3 . 11.5.1. Dekkekamp/ekset defineres som to eller
flere dekker som er geometrisk nær knyttet til hver
andre. Bevegelsene langs enkeltdekkenes golvfor
kastninger har opprinnelig skjedd under ulike de
formasjonsfaser eller fjellkjededannelser, eller de
er av ukjent eller usikker relativ alder (Fig.27).
3 . 11.5 .2. Dekkekomplekset er en tektonostratigra
fisk enhet med rang nest over dekket.
3 . 11.5.3. Dekkekomplekset har regional utstrek
ning, men de enkelte dekkene i et dekkekompleks
behøver ikke alle å være tilstede i hele utbredelses
området for dekkekomplekset. I områder der dek
kekomplekset tynner ut, kan det være representert
med bare ett av dekkene i dekkekomplekset.
3 . 11 .5.4. Dekkekomplekset er kartleggbart på over
flaten eller følgbart i undergrunnen ved hjelp av
geologiske og/eller geofysiske metoder.
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3.11.5.5. Et dekkekompleks inneholder som regel
flere enkeltdekker og flak som skiller seg fra hver
andre med sine innhold av litostratigrafiske, litode
miske og biostratigrafiske enheter. Dekkene kan
være preget av tidligere og ulike grader og typer av
deformasjon og metamorfose, men kan ha gjen
nomgått en eller flere senere og felles hendelser med
omdannelse og deformasjon.
3 . 1 1 .5.6. Dekkekomplekset kan gis formelt eller
uformelt navn i samsvar med "alminnelige bestem
melser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2) og bestemmelsene i 3.11.1.2. De
skal ikke gis samme stedsnavnledd som et av dek
kene i komplekset eller som en av de litologiske en
hetene i dekket. I områder der dekkekomplekset
tynner ut beholdes dekkekompleksets navn selv om
det her bare er representert ved et enkeltdekke.
Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstilles med
ordet "dekkekomplekset" i formelle navn. I ufor
melle sammenstillinger kan dekkekompleksets
stedsnavn brukes sammen med betegnelsen
'cdekkene" i (f.eks. "Nordlandsdekkene"). Slike
uformelle navnsettinger som er i bruk, kan om øn
skelig omdefineres til formelle navn på dekkekom
pleks.
3 . 1 1 . 5 .7. Et dekkekompleks kan omdefineres som et
dekkesystem når det kan dokumenteres at bevegel
sene langs alle skyveforkastningene er av samme al
der eller tilhører samme deformasjonshendelse (se
deformasjonsdiakrone enheter, 4.8.).
3.11.5.8. Eksempler: Kalakdekkekomplekset (Ka
lak Nappe Complex, Roberts (1974) ble opprinnelig
kalt Kalakdekket (Kalak Nappe) av Føyn (1967).
Kalakdekkekomplekset har en komplisert geolog
isk historie (Sturt et al. 1975). Trondheimsdekket,
slik som definert av Wolff (1979), vil etter forelig
gende regelverk være et dekkekompleks med Gula
dekket og Størendekket som enkeltdekker.
3 . 1 1 .5.9. Nøkke/referanse: Dette regelverket.

3.11.6. Dekkesystem (Nappe System)
3 . 11.6.1. Dekkesystemet defineres som to eller flere
dekker som er geometrisk nær knyttet til hverandre.
Bevegelsene langs enekeltdekkenes golvforkastnin
ger
har
funnet
sted
innen
samme
deformasjonshendelse (se deformasjonsdiakrone
enheter, 4.8.).
3.11.6.2. Dekkesystemet er en tektonostratigrafisk

7 0 Navnsetting av geologiske enheter i Norge

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 66 SUPPL (1986)

enhet med rang nest over dekket og sideordnet i
rang med dekkekomplekset.

under samme deformasjonsfase. Slike dekkepakker
kan utgjøre dekkesystemer.

3 .11.6.3. Dekkesystemet har regional utstrekning,
men de enkelte dekkene i et dekkesystem behøver
i kke alle å være tilstede i utbredelsesområdet for
dekkesystemet. I områder der dekkesystemet tyn
ner ut kan bare ett eller noen få av dekkene i dekke
systemet forekomme.

3 . 1 1 .6.9. Nøkkelreferanse: Dette regelverket.

3 . 11 .6.4. Dekkesystemet er kartleggbart på overfla
ten eller følgbart i undergrunnen ved hjelp av geolo
giske og/eller geofysiske metoder.
3 .11.6.5. Et dekkesystem inneholder som regel flere
enkeltdekker og flak som skiller seg fra hverandre
med innholdet av litostratigrafiske, litodemiske og
biostratigrafiske enheter.
3 . 1 1.6.6. Dekkesystemer kan gis formelle eller ufor
melle navn i samsvar med "alminnelige bestemmel
ser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2) og bestemmelsene i 3 . 1 1 . 1.2. De
skal ikke gis samme stedsnavnledd som et av dek
kene i systemet eller som en av de litologiske enhet
ene i dekket. I områder der dekkesystemet tynner
ut, beholdes dekkesystemets navn selv om det her
bare forekommer som ett enkeltdekke. I uformelle
sammenstillinger kan dekkesystemets stedsnavn
brukes sammen med betegnelsen '�dekkene". Slike
uformelle navnsettinger som er i bruk, kan om det
er ønskelig etter nødvendig dokumentasjon, bli
endret til dekkesystemer i tektonostratigrafisk
rang. Egennavnleddet (Avsnitt 2.2.2.) sammenstil
les med ordet "dekkesystemet" i formelle navn.
3 . 1 1 . 6.7.a. Betegnelsen "dekkesystem" skal bare
brukes når det er klarlagt at bevegelsene langs alle
s kyveforkastninger er av samme alder eller tilhører
samme deformasjonshendelse. Hvis dette ikke er
dokumentert, skal betegnelsen "dekkekompleks"
anvendes (Fig.27).
3 .11.6.7.b. Betegnelsen "dekkesystem" (nappe sy
stem) må ikke forveksles med det engelske "thrust
system" som omfatter skyveforkastninger (thrusts)
som er geometrisk og genetisk knyttet sammen
(Boyer & Elliott 1982).
3 . 1 1.6.8. Eksempler: Mange sammenhørende dek
ker og flak i det såkalte "undre allokton" (lower al
lochthon) (Gee & Sturt 1985) i Den kaledonske fjell
kjeden i Skandinavia er antatt å ha blitt flyttet

3.11. 7. Tektonostratigrajisk terreng (Tectono
stratigraphic terrane)
Tektonostratigrafisk terreng, tektonisk terreng eller
terreng (terrane) er begreper som brukes i platetek
tonisk terminologi. De betegner en blokk eller en
del av jordskorpa som i sin helhet er avgrenset av
forkastninger. Disse delene, terrengene, atskiller
seg fra de tilstøtende delene av jordskorpa ved å ha
en klart forskjellig geologisk utviklingshistorie.
Berggrunnsammensetningen i et tektonostrati
grafisk terreng kan være ensartet eller sammensatt
og variert. Uttrykk som "suspekt terreng" og "ek
sotisk terreng" er brukt for å framheve at den geolo
giske opprinnelsen og sammensetningen av en slik
jordskorpeblokk synes fremmed i forhold til omgi
velsene.
Tektonostratigrafiske terrenger dannes ved plate
tektoniske prosesser. Ved platetektoniske bevegel
ser føyes terrenger også sammen u nder fjellkjede
dannelse langs kantene av eldre, tektonisk stabile
kratoner.
Terrenger kan være (a) store og små kontinent
masser avgrenset av sutursoner (kollisjonsgrenser)
og nydannet havbunnsskorpe, (b) segmenter av
grenset av steile, regionale sidelengsforkastninger
eller (c) dekker avgrenset av s kyveforkastninger el
ler (d) jordskorpedeler med kompliserte og struktu
relt sammensatte forkastningsflater.
Et tektonostratigrafisk terreng defineres ut fra
sin særegne geologiske oppbygning og utviklingshi
storie, alder, fauna og flora, paleomagnetiske histo
rie og avgrensende forkastninger.
Tektonostratigrafiske terrenger kan betegnes
uformelt ved sine antatte platetektoniske opprinn
elser som f.eks. "mellomordovicisk øybueterreng",
"ofiolitterreng", "riftbassengterreng", "forbue
bassengterreng", o.l. Slike betegnelser kan benyttes
sammen med et stedsnavn for typesnitt eller type
område U fr. 2.4.5.).
Hvis et tektonostratigrafis k terreng faller sam
men med et tidligere definert og navngitt dekke,
dekkekompleks eller dekkesystem, bør stedsnavn
leddet i egennavnet for denne enheten også benyttes
i egennavnet for terrenget ved formell navnsetting
U fr. rotløse paleobassenger, 3 .7.14.7.cl). Hvis ter
renget har annen avgrensning enn tidligere defi
nerte tektonostratigrafiske enheter , bør terrenget
defineres og navngis i samsvar med reglene i kap.2.
Eksempler: India utgjør et stort tektonostratigraf-
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isk terreng. Fjellkjeden langs den nordamerikanske
Stillehavskysten består av en rekke langstrakte ter
renger. Den kaledonske fjellkjeden i Norge har tek
tonostratigrafiske terrenger som i stor grad faller
sammen med dekkeenheter.
Nøkke/referanse: Howell (1985).
3 . 12. Seismisk stratigrafi

Seismisk stratigrafi er studiet av stratigrafi og avset
ningsfacies, slik det kan tolkes ut fra seismiske data.
Seismiske reflektorer dannes der det skjer betyd
elige raske endringer av akustisk impedans (densi
tet x lydhastighet) i berggrunnen. Seismiske reflek
torer vil derfor hovedsakelig være knyttet til
lagflater og inkonformitetsflater.
Seismisk stratigrafi støtter seg på en antagelse av
at utholdene primære seismiske reflektorer er tids
stratigrafiske horisonter snarere enn litologiske
grenseflater. Et seismisk snitt antas derfor å gi et
kronostratigrafisk bilde av lagrekken og ikke et lito
stratigrafisk bilde.
Seismisk stratigrafi omfatter seismisk sekvens
analyse, seismisk faciesanalyse og analyse av rela
tive havnivåendringer. I det seismiske snittet (sec-
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tion) identifiseres forskjellige seismiske lagpakker,
eller sekvenser. Hver sekvens er kjennetegnet av en
følge av konforme seismsiske reflektorer. Sekvens
ene er avgrenset i bunn og topp av seismiske inkon
formitetsflater eller korrelerbare konformitetsfla
ter. En slik enhet betraktes som en kronostratigra
fisk sekvens.
Seismisk faciesanalyse omfatter analyse av de
seismiske reflektorers akustiske egenskaper og
mønster for derigjennom å forutsi litologi. Sekvens
analysen danner grunnlaget for konstruksjonen av
kronostratigrafiske skjema og havnivåendrings
skjema. Disse kan lokalt korreleres med brønner og
regionalt med et globalt havnivåendringsskjema
for aldersbestemmelse av sekvensgrensene.
Seismiske data er fjernmålinger av visse fysiske
egenskaper ved berggrunnen. Inndeling i seismiske
sekvenser og forutsigelse av litologi innebærer en
høy grad av tolkning. Seismiske sekvenser vil derfor
ikke være sanne geologiske enheter som oppfyller
de krav det stilles til definisjon av slike (jfr. 2.4.).
NSK finner derfor ikke grunn til å foreslå særlige
regler for definisjon og navnsetting av enheter på
bakgrunn av analyser av seismisk stratigrafi.
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4. Geologiske enheter definert på grunnlag av tid eller alder
4 . 1 . Alminnelig oversikt

Geologiske enheter som er definert på grunnlag av
tid eller aldersforhold omfatter (a) kropper av berg
arter/løsmasser som er dannet i løpet av et visst
tidsrom og (b) tidsenheter (Fig.29). Den første ty
pen av enheter består av kronostratigrafiske (4.2.)
og polaritetskronostratigrafiske enheter (4.5.),
mens tidsenheter omfatter kategoriene geokrono
logiske (4.3.), geokronometriske (4.4.), polaritets
kronologiske (4.6.), diakrone (4.7.) og deforma
sjonsdiakrone enheter (4.8.), se tabell 1 .
Kronostratigrafiske enheter e r som regel definert
ut fra utvalgte biostratigrafiske typesnitt og navn
gitt etter disse (3. 5 .) mens polaritetskronostrati
grafiske enheter opprettes med polaritetssonen
(3 .4.2.) som fysisk referansebakgrunn. Geokrono
logiske enheter har eldre tradisjonelle navn (f.eks.
p aleozoikum, mesozoikum, tertiær, kvartær), eller
de er definert og navngitt etter kronostratigrafiske
materialenheter. Geokronometriske enheter er
tidsenheter som er definert ved tidsgrenser gitt ved
et bestemt antall år før nåtid, uavhengig av fysiske
type- eller referansesnitt. De polaritetskronologiske
enhetene omfatter tidsrom som er definert ut fra de
materielle polaritetskronostratigrafiske enhetene.
Alle disse enhetene, enten de i seg selv er materielle
enheter, er tidsenheter definert på bakgrunn av en
referanselagrekke, eller er definert rent kronomet
risk uten noen materiell referanseenhet, har under
og overgrenser som er synkrone. Det betyr at hver
enkelt grense er definert til å ha samme alder overalt
i verden. Den enkelte enheten mellom slike to syn
k rone tidsflater er isokron. Det vil si at tidsrommet
mellom grenseflatene er av like lang varighet overalt
i verden .
Den diakrone enheten e r e n tidsenhet som e r av
grenset av ikke- synkrone under- og overgrenser. Et
slikt tidsrom kan være representert av det ulike
l ange tidsrommet for avsetningen av en litostrati
grafisk eller en biostratigrafisk enhet. Deforma
sj onsdiakrone enheter er på tilsvarende måte ulike
l ange tidsrom som omfatter deformasjonshendel
ser. Disse kan igjen være definert på grunnlag av
inkonformiteter (3.7.2.).
Navn på tidsenheter og materialenheter som er
d efinert ved tid og alder er å betrakte som abstrakte
begreper eller generelle typebetegnelser. Slike navn
er fellesnavn og skal derfor på norsk skrives med li
ten forbokstav, hvis ingen annen skrivemåte gjel
der. Navn som prekambrium, silur, jura, oligocen
o g holocen skrives altså med liten forbokstav på
norsk.

Beskrivelse og bestemmelser for de forskjellige
enhetene innen dette hovedkapitlet er gitt litt for
skjellig organisering, avhengig av egenart og den
betydning NSK har tillagt enheten i det nasjonale
regelverket.
4.2. Kronostratigrafiske enheter

4.2.1. A lminnelige egenskaper og bestem
melser
4.2.1.1. Kronostratigrafi dreier seg om å klargjøre
den relative eller absolutte alder for lagdelte krop
per av bergarter eller løsmasser. Hensikten med
kronostratigrafisk inndeling er (a) å skaffe et ram
meverk for tidskorrelasjoner, (b) å plassere berg
arter/løsmasser i en systematisk aldersrekkefølge i
forhold til jordas historie, og (c) å lage en inter
nasjonal, standardisert kronostratigrafisk tabell
for hele jordkloden.
4.2.1.2. Definisjon. - En kronostratigrafisk enhet er
en lagdelt kropp av bergart/løsmasse som er dannet
i løpet av et nærmere definert tidsrom. Under- og
overgrensene er hver for seg synkrone tidsflater. En
heten danner en fysisk referanse for alle berg
arter/løsmasser som er dannet i samme tidsrom
met. En kronostratigrafisk enhet kan defineres på
grunnlag av en bio- eller litostratigrafisk enhet.
4.2.1 . 3 . T)>pesnitt og grenser. - En kronostratigra
fisk enhet bør fortrinnsvis opprettes med referanse
i et typesnitt som omfatter hele enheten (unit strato
type, se avsnitt 2.4.5.). I et slikt snitt bør helst hele
enheten være fullstendig blottlagt, uten noe strati
grafisk eller tektonisk brudd, og med en sammen
hengende forekomst av fossiler. Fordi slike ideelle
snitt ofte mangler, kan en kronostratigrafisk enhet
defineres ved sin undre grense i et typesnitt for
denne (basal boundarytype). Den øvre grensen for
en kronostratigrafisk enhet bør helst ikke defineres
før undre grense for den neste yngre kronostratigra
fiske enheten er fastlagt. Dermed vil en unngå at det
blir overlapping eller mellomrom i den samlede
kronostratigrafiske lagrekken.
Ved opprettelse og eventuell endring av krono
stratigrafiske enheter følges "alminnelige bestem
melser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2). Revisjon eller endring av system
eller enheter av høyere rang kan bare gjøres ved en
internasjonal overenskomst innen IUGS Commis
sion on Stratigraphy.
4.2.1 .4. Korrelasjon. - Kronostratigrafiske korrela
sjoner gjøres først og fremst ved hjelp av paleonto
logiske metoder. Andre, gjerne supplerende karre-
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Fig.29. Kategorier av formelle enheter som defineres på grunn av tid eller alder.

lasjonsmetoder er bruk av remanent magnetisme,
k riterier for relativ aldersbestemmelse og indirekte
kriterier som klimaendringer, eustatiske havnivå
endringer, forvitringsgrad og forhold til inkonfor
miteter (avsnitt 3 .7.2.). Det understrekes at på tross
av slike metoder med begrenset nøyaktighet for
kronostratigrafiske korrelasjoner, skal grensene for
kronostratigrafiske enheter oppfattes som syn
krone og i sin egenart uavhengige av fossiler, lito
logi, magnetisme og andre fysiske egenskaper i refe
ranselagrekken.
4.2.1.5. Navnsetting. Ved navnsetting av krono
stratigrafiske enheter følges "alminnelige bestem
melser for navngiving og definisjon av geologiske
enheter" (Kap.2). Navn på kronostratigrafiske en
h eter er fellesnavn og skal derfor på norsk skrives
med liten forbokstav (se avsnitt 4.1.). På engelsk
skrives flerleddete navn i atskilte ord med store for
bokstaver i alle ledd på formelle enheter. Unntatt er
navn som er basert på trivielle taksonomiske beteg
nelser. Med unntak av kronosoner (4.2.7.2.), skal
navn på nyopprettede kronostratigrafiske enheter
-

ikke gjenta navn som allerede er brukt på andre
geologiske enheter.
Formelle og uformelle kronostratigrafiske enhe
ter kan betegnes med adjektiver som "undre" ("Lo
wer"), "midtre" ("Middle") og "øvre" ("Upper").
Legg merke til at adjektivene "tidlig" ("Early") og
"sen" ("Late") bare skal brukes på tidsbetegnelser
(se avsnitt 4.3. 1 .).
4.2.1.6 . Rang og hierarki. Hierarkiet av kronostra
tigrafiske enheter er, med avtagende rang: eonotem,
eratem, system, serie og etasje (Tabell 2).
Systemet er den grunnleggende kronostratigra
fiske enheten. Systemet og h øyere enheter har ver
densomspennende gyldighet. Systemer, eratemer
og eonotemer er alltid inndelt i enheter av nest la
vere rang.
Kronosonen er en formell eller uformell krono
stratigrafisk enhet uten rang i den hierarkiske inn
delingen. Den er vanligvis av lavere rang.
Den til'
svarende tidsenheten er kron.
Flere definerte etasjer og kronosoner behøver
ikke tilsammen utgjøre enheten av nest høyere rang.
-
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Etasjer eller kronosoner behøver heller ikke define
res slik at de samlet utgjør en sammenhengende
lagrekke.
Plasseringen av den enkelte enheten innenfor
hierarkiet bestemmes av lengden på det tidsrommet
enheten representerer, og ikke av tykkelsen eller ut
bredelsen av den bio- eller litostratigrafiske enheten
som danner referansegrunnlaget.

4.2.2. Eonotem (Eonothem)
4.2.2.1. Eonotemet er den kronostratigrafiske enhe
ten av høyeste rang. Eonotemet fanerozoikum
(Phanerozoic) inneholder tre eratemer, paleozoi
kum (Palaeozoikum), mesozoikum (Mesozoikum)
og kenozoikum (Cenozoic), det vil si oldtidsbergar
ter, mellomtidsbergarter og nytidsbergarter. Eldre
b ergarter har vanligvis blitt henført til eonotemet
p rekambrium (Precambrian). IUGS Subcommi
sion on Precambrian har foreslått to eonotemer for
p rekambrium, arkeikum (Archean) og proterozoi
kum (Proterozoic). Tidsrommet som tilsvarer et eo
notem er et eon, og disse har samme navn som de
tilsvarende eonotemer.

4.2.3. Eratem (Erathem)
4.2.3 . 1 . Eratemet er den formelle kronostratigra
fiske enheten med rang nest under eonotemet. Et er
atem inneholder flere påfølgende systemer. Nav
nene til de tre fanerozoiske eratemer er laget på
grunnlag av en gammel oppfatning av stadiene i li
vets utvikling på jorda: paleozoisk (gammelt), me
s ozoisk (middels) og kenozoisk (nytt) liv. Det har
vært flere forslag til navn på prekambriske erate
mer, men ingen er ennå o ffisielt anbefalt og er fort
satt under vurdering av IUGS Subcommission on
Precambrian Stratigraphy. Tidsrommet som tilsva
rer et eratem er æra (era).

4.2.4. System (System)
4.2.4.1 . Systemet er den grunnleggende kronostrati
grafiske enheten og er av verdensomspennende an
vendelse og gyldighet. De fanerozoiske systemene
er kambrium (Cambrian), ordovicium (Ordovi
cian), silur (Silurian), devon (Devonian), karbon
(Carboniferous), perm (Permian), trias ('Ifiassic),
j ura (Jurassic), kritt (Cretaceous), tertiær (Tertiary)
og kvartær (Quaternary). Tidsrommet som tilsva
rer et system er periode (period).
4.2.4.2. Undersystem (subsystem) og oversystem
(supersystem). Alle systemer som til nå er godkjent
har sitt opphav i europeisk geologi. En del av disse
systemene har andre steder i verden enten blitt delt
opp, eller gruppert sammen. De nye enhetene har
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også blitt referert som "systemer". Det er bedre å
bruke undersystem (f.eks. missisippiundersystemet
innenfor karbonsystemet) eller oversystem (f.eks.
karroo-oversystem) i slike tilfeller (NACSN 1983).

4.2.5. Serie (Series)
4.2.5. 1 . Serien er den formelle kronostratigrafiske
enheten med rang nest under systemet. Serier dan
ner alltid hovedinndelingen av et system. Serien er
hovedenheten for kronostratigrafisk korrelasjon
innenfor en geologisk provins, mellom provinser og
mellom kontinenter. Serier blir nå definert og an
vendt i stadig økende grad for verdensomfattende
korrelasjoner, men veldefinerte provinsserier kan
fremdeles brukes. I Europa er systemet silur for
eksempel delt inn i seriene llandovery (Llandovery),
wenlock (Wenlock), ludlow (Ludlow) og pridoli
(Pridoli). Tidsrommet som tilsvarer en serie er
epoke (epoch).
4.2.5 .2. Navn på serier. - En serie gis formelt et navn
som er et stedsnavn fra typeområdet, satt sammen
med ordet "serien" i ett ord på norsk (som to ord på
engelsk). Når det ikke kan bli misforstått, kan steds
navnleddet brukes alene. Formelle serier kan også
bære systemets navn sammen med "undre" ("Lo
wer"), "midtre" ("Middle") og "øvre" (Upper")
som førsteledd.
I engelsk navnbruk er det nå standardisert at i se
rienavn skal stedsnavnet brukes rent, uten '�ian" el
ler ·�an" endelser (Holland et al. 1 978). I ameri
kansk navnbruk, derimot, er det anbefalt å bruke
disse adjektivendelsene også i serienavn (NACSN
1983).
4.2.5.3. Misbruk og uformell bruk av begrepet "se
rie'� Begrepet "serie" har tidligere blitt brukt i for
mell sammenheng som litostratigrafisk betegnelse
(f.eks. "Ringeriksserien"), som en magmatisk
bergartsbetegnelse, eller i en tilnærmet biostratigra
fisk betydning (f.eks. "Pentamerusserien"). "Serie"
skal ikke brukes i slike sammenhenger. Slike enhets
betegnelser må endres til en passende litostratigra
fisk, litodemisk, eventuelt biostratigrafisk formell
rangbenevnelse, eller tas helt bort.
I formelle navn skal "serie" kun brukes i krono
stratigrafisk sammenheng. "Serie" kan brukes i
klart uformelle betegnelser innen andre kategorier
av geologiske enheter, bortsett fra b iostratigrafiske
enheter og andre enheter som er definert på grunn
lag av tid eller alder, f.eks. som "dekkeserie", "is
randserie", "skiferserie", o.l.
-
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4.2.6. Etasje (Stage)
4.2.6.1. Etasjen er den formelle kronostratigrafiske
enheten med rang nest under serien. Gyldighetsom
rådet for etasjen er vanligvis mindre enn for serien
og har hittil hatt sin største betydning i regionale
inndelinger og korrelasjoner. Målet bør være at eta
sjer defineres slik at de har muligheter i seg til å nyt
tes for verdensomspennende jevnføringer.Tidsrom
met som tilsvarer en etasje er alder (age).
4.2.6.2. Underetasje (substage). En etasje kan vide
reinndeles, helt eller delvis, i underetasjer. Tilsva
rende tidsrom er undera/der (subage).
4.2.6.3. Navn på etasjer. - Liksom for serien gis eta
sjer et formelt navn som er et stedsnavn fra typeom
rådet, satt sammen med ordet "etasjen" på norsk
(som to atskilte ord på engelsk). Når det ikke kan bli
misforstått, kan stedsnavnleddet brukes alene. I
både engelsk og amerikansk navnebruk brukes
stedsnavnet med adjektivendelsen '�ian" eller ·�an".
Slike engelske adjektivendelser skal ikke brukes når
navnet nyttes i en norsk litterær framstilling.
Eksempler på etasjer er sheinwoodetasjen, eller
bare "sheinwood" (Sheinwoodian), og homereta
sjen (Homerian) som er den europeiske inndelingen
av serien wenlock i silursystemet. De tradisjonelle
alfanumeriske
"etasjene"
innen
kambro
silurlagrekken i Oslofeltet er uformelle stratigra
fiske betegnelser av blandet lito- og biostratigrafisk
karakter.

4.2. 7. Kronosone (Chronozone)
4.2.7.1. Kronosonen er en formell eller uformell
kronostratigrafisk enhet uten plass i det hierarkiske
klassifikasjonssystemet (Tabell 2) .. Kronosonen har
likevel som regel en lav rang. Kronosonen defineres
på grunnlag av en biostratigrafisk, litostratigrafisk
eller magnetostratigrafisk enhet. Definisjons
grunnlaget bør komme fram i betegnelsen på kro
nosonen som "biokronosone", "litokronosone" el
ler
"polaritetskronosone"
(Avsnitt
4.5.2.).
Grensene for kronosonen kan defineres uavhengig
av grensene til de enhetene som er fastlagt hierar
kisk i referanselagrekken.
Uformelle bio- og litokronosoner som er grunn
lagt på nøkkelhorisonter eller ledelag har ofte stor
praktisk betydning i undersøkelser og tolkninger av
lokale sedimentasjonsbassenger.
Tidsrommet som tilsvarer en kronosone er kron
(chron).
4.2.7.2. Navn på kronosoner. - Det formelle eller
uformelle navnet av en kronosone skal være navn-
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gitt etter det fysiske definisjonsgrunnlaget. En kro
nosone som er definert på grunnlag av en biosone
bærer biosonens biologiske navn, f.eks. "Exus al
bus kronosone" ("Exus albus chronozone"). Til
svarende eksempler for lita- og polaritetskronoso
ner er "woodbend litokronosone" ("Woodbend
Lithochronozone"), henholdsvis "gilberts reverse
polaritetskronosone" ("Gilbert Reversed - Polarity
Chronozone").
Kronostratigrafiske enheter
eonotem
eratem
system
serie
etasje

(Eonothem)
(Erathem)
(System)
(Series)
(Stage)

Geokronologiske enheter
eon
æra
periode
epoke
alder

(Eon)
(Era)
(Period)
(Epoch)
(Age)

Tabe/12. Formelle, hierarkiske kronostratigrafiske og tilsvarende
geokronologiske enheter (engelske betegnelser i parentes).

4.3. Geokronologiske enheter

4.3.1. Alminnelig oversikt og bestemmelser
En geokronologisk enhet er et tidsrom som tradi
sjonelt er definert på grunnlag av en lagrekke og
den kronostratigrafiske enheten som er utledet fra
den. En kronologisk enhet er isokron, og begynnel
sen og slutten av den tilsvarer de synkrone under- og
overgrensene for den fysiske referanseenheten.
Hierarkiet av geokronologiske enheter er med
synkende orden eon, æra, periode, epoke og alder.
Disse er vist i tabell 2, sidestilt med sine tilsvarende
kronostratigrafiske enheter. Kron er en ikke
hierarkisk tidsenhet som tilsvarer kronosonen.
Summen av flere aldre behøver ikke å tilsvare epo
ker, og de behøver heller ikke å utgjøre en sammen
hengende tidsrekke.
Navnene for perioder og enheter av lavere rang er
lik navnene på de tilsvarende kronostratigrafiske
enhetene. Skrivemåten tilsvarer også skrivemåten
for de kronostratigrafiske navn, med liten forbok
stav på norsk. Den aktuelle geokronologiske en
hetsbetegnelsen erstatter den kronostratigrafiske
betegnelsen i det formelle navnet. For å skille kro
nostratigrafiske og geokronologiske enheter med
samme egennavn fra hverandre bør rangbetegnel
sen føyes til, f.eks. jurasystemet/juraperioden,
doggerserien/doggerepoken,bathonetasjen/bat
honalderen, o.l.
I formelle og uformelle geokronologiske enheter
skal "tidlig" ("Early"), "mellom" (Middle") og
"sen" ("Late") brukes, tilsvarende "undre",
"midtre" og "øvre" for de kronostratigrafiske enhe
tene (Avsnitt 4.2.1.5.). Vedlegg 3 er geologisk tids
skala med foreslått norsk skrivemåte av ulike geok
ronologiske
og
geokronometriske
enheter,
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utarbeidet av Statoil ved S. Olaussen etter Harland
et al. (1982) og Palmer (1983), den siste for
Geol.Soc. of America.
Nøkke/referanse: NACSN (1983).
4.4. Geokronometriske enheter

4.4.1. A lminnelig oversikt og bestemmelser
En geokronometrisk enhet er en geologisk tidsen
het som er opprettet og definert ved direkte innde
ling av tiden med et bestemt antall år for tidsgren
sene. I motsetning til de geokronologiske enhetene,
er de geo kronometriske enhetene ikke grunnlagt på.
de fysiske grensene for en bestemt kronostratigra
fisk enhet. Tidsgrensene kan være tilfeldig valgte
p assende antall år (som f.eks. for en del foreslåtte
inndelingsgrenser for prekambrium). En geokro
nometrisk grense kan også være fastsatt på grunn
lag av en rekke radiometriske aldersbestemmelser
i nnen en lagrekke der det har blitt registrert end
ringer i litologi, fossilinnhold, klimaindikatorer
etc. som gjør det naturlig å skille mellom to tilstø
tende tidsenheter.
Det benyttes samme navn, rangenheter og hie
rarki for geokronometriske enheter som for geo
k ronologiske enheter (tabell 2 og vedlegg 3).
Geokronometriske enheter kan ofte knyttes til
kronostratigrafiske enheter som i tid tilsvarer helt,
eller delvis, den kronometriske enheten. Det skal al
l ikevel ikke i en slik lagrekke defineres et typesnitt
for undergrensen (basal boundary stratotype) for
den geokronometriske enheten. Hvis dette gjøres,
må tidsenheten omdefineres som en geokronolo
gisk enhet. Fastleggelsen av en aktuell tidsgrense i
andre lagrekker må da skje ved kronostratigrafisk
korrelasjon (Avsnitt 4.2.1.4.) til det opprettede ty
pesnittet for grensen.
Geo kronometrisk definisjon av en tidsgrense har
den fordel at den er uavhengig av om en lagrekke
i nneholder fossiler som kan korreleres med fossi
lene i et kronostratigrafisk typesnitt. Geokrono
metriske tidsgrenser bør ikke defineres tettere enn
at det er praktisk mulig å fastlegge disse i en lag
pakke med den tidsoppløseligheten som metodene
for numerisk aldersbestemmelse har til enhver tid.
Eksempel. Som et ledd i arbeidet med å definere
grensen mellom pleistocen og holocen, bestemte
I-folocenkommisjonen under INQUA-kongr�ssen i
1
Paris i 1969 at grensen skulle gå ved 10 000 4C år
14
før nåtid (Olausson 1982). C-bestemmelsene skal
være beregnet med Libby-halvtid (5568 år) og med
1950 som referanseår for nåtid. Definert på denne
måten er de kvartære seriene pleistocen og holocen
geokronometrisk definert og dermed uavhengig av
-
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noe typesnitt. Den videre inndelingen av holocen er
også idag en geokronometrisk inndeling.
Nøkke/referanse: NACSN (1983).
4.5. Polaritetskronostratigrafiske enheter

4.5.1. Alminnelig oversikt
Polaritetskronostratigrafi dreier seg om kronostra
tigrafisk inndeling av bergarter/løsmasser på bak
grunn av deres remanente geomagnetiske
polaritetsegenskaper (se avsnitt 3 .4.).
En polaritetskronostratigrafisk enhet er en
kropp av bergart/ løsmasse som ble avsatt eller kry
stalliserte innenfor et tidsrom kjennetegnet ved sin
geomagnetiske polaritet. Dette tidsrommets geo
magnetiske polaritet skal kunne identifiseres blant
de litologiske referanseenhetene. En slik referanse
enhet vil være en polaritetssone i det magnetostrati
grafiske klassifikasjonssystemet (Avsnitt 3 .4.2.).
Den polaritetskronostratigrafiske enheten er
polaritetskronosonen.

4.5.2. Polaritetskronosone (Polarity Chro
nozone)
4.5.2.1. Polaritetskronosonen er den grunnleg
gende polaritetskronostratigrafiske enheten. Den
består av bergarter/løsmasser med en nærmere be
stemt opprinnelig polaritet. Den gjelder for hele
jordkloden. Polaritetskronosoner opprettes etter
omfattende dokumentasjon av enhetens magneto
polare egenskaper, litostratigrafi, biostratigrafi,
kronostratigrafi, korrelasjon og aldersforhold (jfr.
avsnitt 2.4.).
En polaritetskronosone kan deles inn i to eller
flere polaritetsunderkronosoner (Polarity Sub
chronozones). To eller flere polaritetskronosoner
kan grupperes i en høyere rangenhet med benevnel
sen polaritetsoverkronosone (Polarity Superchro
nozone) (Tubell 1).
4.5 .2.2. Navn på po!aritetskronosoner.- En polari
tetskronosone gis navn i samsvar med "alminnelige
bestemmelser for navngiving og definisjon av geo
logiske enheter" (Kap.2). Det fullstendige formelle
navnet er tredelt. Det første leddet, egennavnet, er
et stedsnavn fra typelokalitet eller typeområde. Det
andre leddet betegner type av polaritet, normal, re
vers eller blandet. Det tredje navneleddet er ordet
"kronosone". På norsk skrives forbokstavene av
alle navneledd med små bokstaver, på engelsk med
store (jfr. avsnitt 4.1.).
Hvis samme stedsnavn er brukt på en polaritets
sone og en polaritetskronosone, markeres forskjel
len på engelsk ved at egennavnet for polaritetskro
nosonen tilføyes endelsen ·�an" eller '�ian".
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Velbrukte navn som ikke er av geografisk opprin
nelse kan fortsatt brukes. Eksempler på slike er
"brunhes" ("Brunhes"), "matuyama" ("Matuy
ama"), "gauss" ("Gauss") og "gilbert" ("Gilbert").
Egennavnleddet for polaritetskronosonen kan bru
kes alene hvis det ikke kan bli misforståelser.

Nøkke/referanse: NACSN (1983).
4.6. Polaritetskronologiske enheter

4.6.1. A lminnelig oversikt og bestemmelser
En polaritetskronologisk enhet er en geologisk tids
enhet som betegner tidsrommet for en polaritets
kronostratigrafisk enhet (Avsnitt 4.5.).
Polaritetskronen (Polarity Chron) er den grunn
leggende polaritetskronologiske enheten. Den om
fatter tidsrommet for en polaritetskronosone. Hier
arkiet av polaritetskronologiske enheter er, med
avtagende rang, polaritetsoverkron (Polarity
Superchron), polaritetskron og polaritetsunder
kron (Polarity Subchron) (Thbell 1).
Formelle navn på polaritetskronologiske enheter
er lik de tilsvarende polaritetskronostratigrafiske
enhetene, unntatt at "kron", "overkron", og "un
derkron" erstatter "kronosone", "overkronosone",
og "underkronosone".

Nøkke/referanse: NACSN (1983).
4.7. Diakrone enheter
4. 7.1.

A lminnelige egenskaper og bestem
melser

4.7.1.1. Definisjon og bruksområde. - En diakron
geologisk tidsenhet er det ulike lange tidsrommet
som omfatter tiden for avsetningen av en litostrati
grafisk, biostratigrafisk, pedostratigrafisk eller
morfostratigrafisk enhet, eller en samling av to eller
flere enheter innen en av disse kategoriene. En dia
kron tidsenhet er tidsrommet for en geologisk hen
delse (event). En hendelse er derfor i geologisk for
stand et tidsrom preget av visse geologiske prosesser
(f.eks. sedimentasjon, vulkanisme, foldning, bre
framstøt etc.) innen et nærmere avgrenset område.
Diakron inndeling av geologiske tidsenheter gir
grunnlag for (a) å kunne sammenligne tidsrom av
speilet av stratigrafiske enheter med ikke-synkrone
grenser i forskjellige lokaliteter; (b) å kunne fast
sette begynnelsen og slutten for avsetningen av en
stratigrafisk enhet på forskjellige steder; (c) å
kunne vurdere hvor raskt avsetningen av en enhet
har skjedd over et område; (d) å kunne beregne og
sammenligne avsetningshastigheten for en enhet i
forskjellige lokaliteter; og (e) å kunne sammenligne
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ulike tidsmessige og romlige forhold av diakrone
stratigrafiske enheter.
En diakron tidsenhet har gyldighet bare innenfor
det området hvor den fysiske referanseenheten opp
trer, eller hvor det finnes en stratigrafisk enhet som
kan korreleres med referanseenheten.
Forholdet mellom diakrone, kronostratigrafiske
og geokronologiske enheter er vist i fig. 30.
4.7.1.2. Grenser og opprettelse av formelle enhete1:
- Grensene for en diakron enhet er den tiden som er
registrert for begynnelsen og slutten for avsetnin
gen for referanseenheten på et gitt sted (Fig. 30 og
3 1). Tiden kan være bestemt ved kronostratigra
fiske metoder og ved numeriske aldersbestemmel
ser. Begge grensene, eller den ene av dem, er tids
transgressive og defineres ved en rekke
referansesnitt der alderen av grensene kan fastleg
ges (Fig. 31).
Formelle diakrone enheter opprettes i samsvar
med "alminnelige bestemmelser for navngiving og
definisjon av geologiske enheter" (Kap.2). I tillegg
til kravene i avsnitt 2.4.6" kreves det en særlig steds
angivelse og beskrivelse av flere referansesnitt for
dokumentasjon av den romlige og tidsmessige
variasjonen.
Formelle diakrone enheter bør bare defineres og
navngis hvis det har en velbegrunnet hensikt. Ufor
melle betegnelser kan brukes for å omtale det dia
krone tidsrommet som omfattes av avsetningen for
en stratigrafisk enhet.
4.7.1.3. Enhete1; rang og hierarki. - Diakronen (Di
achron) er den grunnleggende formelle diakrone
tidsenheten. Den er uten rang i det hierarkiske klas
sifikasjonssystemet. Formelle diakrone enheter er,
med avtagende hierarkisk rang, episode (Episode),
fase (Phase), trinn (Span) og skifte (Cline) (Fig. 3 1).
En diakron enhet gis rang i det hierarkiske klassi
fikasjonssystemet etter dens relative varighet og be
tydning (Fig. 3 1). Diakrone enheter kan derfor va
riere mye i tid. Dette gjelder også enheter av samme
rang. En og samme diakrone enhet kan også ha
samme varighet i ulike lokaliteter, selv om tids
punktene for begynnelse og slutt for enheten er for
skjellig i de ulike lokalitetene.
4.7.1 .4. Navnsetting. -Diakrone enheter gis for
melle og uformelle navn i samsvar med "alminne
lige bestemmelser for navngiving og definisjon av
geologiske enheter" (Kap. 2). Egennavnleddet
(2.2.2.) er et stedsnavn (eller annet navn for konti
nentalsokkelen). Hvis den diakrone enheten omfat
ter tidsrommet for avsetningen av en enkelt strati-
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Fig.30. Diakrone enheter og forholdet mellom disse og deres materielle referenseenheter og geokronologiske og kronostratigrafisk innde
ling. Heltrukne linjer er tidsgrenser for diakrone enheter og stiplete linjer er synkrone tidsgrenser. De vertikale pilene viser tidsvarighet.
Etter NACSN (1983).

grafisk enhet, kan egennavnet på denne
avsetningsenheten også nyttes som egennavn på
den avledete diakrone enheten. Omfatter den dia
krone enheten flere formelle stratigrafiske enheter,
skal ikke egennavnet på diakronen gjenta et av
egennavnene på de referanseenhetene som diakron
en omfatter. I et slikt tilfelle må den overordnete
diakrone enheten gis et nytt egennavn.
I formelle navn er egennavnet sammenstilt med
ordet "diakron", eller den aktuelle rangbenevnel
sen, i ett ord og med liten forbokstav (se avsnitt
4.1.). På engelsk skrives det formelle navnet som to
ord og med store forbokstaver på hvert av dem.
Som uformelle diakrone betegnelser kan en be
nytte "hendelse" eller "begivenhet" ("event") og
"tid" ("time"). De formelle betegnelsene "episode",
"fase", "trinn" og "skifte" kan også nyttes ufor
melt, men da aldri sammenstilt med et formelt
egennavnledd. En uformell angivelse av et diakront
tidsrom kan f.eks. være "rjukantiden". Med det me
nes det ulike lange tidsrommet for dannelsen av
Rjukangruppen.

4. 7.2. Episode (Episode)

4. 7 .2. 1 . Episoden er den diakrone enheten av høyest
formell rang. (Størmer (1966) foreslo "episode"

som formell geokronologisk enhet tilsvarende den
kronostratigrafiske kronosonen. Denne isokrone
tidsenheten heter nå kron, jfr. avsnitt 4.2.7.). Epi
sode bør bare brukes formelt på diakrone tidsrom
som er representert av avsetningsenheter av høyere
stratigrafisk rang, f.eks. gruppe eller overgruppe,
morfosuite eller morfooversuite o g tilsvarende.
Episode kan f.eks. brukes for å betegne tidsrommet
for avsetningene fra en enkelt istid. Når "episode"
brukes i uformelle sammenhenger, anbefales det at
ordet tillegges en tilsvarende betydning som ved
formell bruk.

4. 7.3. Fase (Phase)
4.7.3.1. Fasen er den diakrone enheten med formell
rang nest under episode og nest over trinn. Når
"fase" brukes som formell enhet, s kal den rep
resentere en av flere tilsvarende, framtredende hen
delser som tilsammen utgjør hovedhendelsen med
rang av episode (fig. 31). Innen en istidsepisode kan
faser f.eks. være representert av to eller flere "stadi
ale" moreneformasjoner og mellomliggende "in
terstadiale" vannavsatte sedimenter. Ordet "fase"
bør også i uformell bruk gis en tilsvarende relativ
tids- betydning som ved formell bruk.
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Fig.31. Diakrone enheter. Forholdet mellom enhetene episode og fase. En episode kan deles inn i to eller flere/aser. En fase kan videre
deles inn i trinn som igjen kan deles inn i skifter. (Dette kan f.eks. gjøres med fase 4). Heltrukne linjer er tidsgrenser, og vertikale piler
viser tidsvarighet i ulike lokaliteter langs den materielle referanseenheten for den diakrone tidsenheten. Etter NACSN (1983).

4. 7.4. Trinn (Span)
4.7.4.1. Trinnet er den diakrone enheten med for
mell rang nest under fase og nest over skifte. Trinnet
vil vanligvis være den laveste diakrone enheten som
det er praktisk å skille ut i en referanselagrekke. Et
trinn kan f.eks. være tiden for dannelsen av en en
kelt lavastrøm, en enkelt israndrygg Ufr. "ratrin
net") eller en enkelt konglomeratvifte. Trinn kan de
fineres uten at det behøver å være en del av en
formell fase. Ved uformell bruk bør "trinn" gis en
tilsvarende relativ tidsbetydning som ved formell
bruk.
"Trinn" har tidligere også blitt brukt som geo
morfologisk betegnelse på marine terrasseflater og
på israndavsetninger. Denne bruken av "trinn" fra
rådes (se avsnitt 3 . 10.2.8.).

4. 7.5. Skifte (Cline)
4.7.5.1. Skiftet er den formelle diakrone enheten
med lavest rang. Skiftet betegner en kortvarig geo
logisk hendelse, men som likevel er avspeilet i en
lagrekke som en vesentlig litologisk eller biologisk
endring. Et skifte kan f.eks. være det tidsrommet
som omfattes av en enkelt tilbaketrekning med ny
framrykning av en brefront ved en israndavsetning,
en flom, en storm, eller en utsklidning. Ved ufor
mell bruk bør "skifte" gis en tilsvarende relativ tids
b etydning som ved formell bruk.

4. 7. 6. Klimastratigrafi og diakrone enheter.
- I kvartær stratigrafi har det vært tradisjon å
definere stratigrafiske enheter og avledete tids
enheter ut fra paleoklimatis ke kriterier. Klassifika
sjonssystemer iaget på dette grunnlaget er foreslått

av Mangerud (1973) og Mangerud et al. (1974). De
anbefalinger som gis i foreliggende regelverk av
NSK om bruken av klimastratigrafi er å oppfatte
som en modernisert videreføring av disse klassifi
kasjonssystemene.
"En klimastratigrafisk enhet er en stratigrafisk
enhet hvor grensene er definert ved geologiske indi
kasjoner på klimaendringer" (Mangerud et al.
1974, s.113). De paleoklimatiske kriteriene er tolket
på grunnlag av litologiske og biostratigrafiske data
og isotopanalyser. Grensene for en klimastratigra
fisk enhet legges ved markerte sprang i det paleokli
matiske datagrunnlaget.
De klimastratigrafiske enhetene har dannet det
fysiske referansegrunnlaget for "kronostratigrafi
ske" og "geokronologiske" enheter i kvartær strati
grafi. Bruken av kronostratigrafisk og geokronolo
gisk terminologi forutsetter at de aktuelle enhetene
er isokrone Ufr. avsnitt 4.1.). Klimatiske endringer,
slik de kan spores i en lagrekke, vil vanligvis ikke
være synkrone unntatt innen områder av mer be
grenset utstrekning. En istid, for eksempel, vil
kunne begynne og ta slutt til ulike tidspunkt på
ulike steder i verden. De sedimentære, eller den fos
sile fauna eller flora, som velges som kriterium på
en istid i en lagrekke vil dermed kunne være av for
skjellig alder i ulike områder. Innvandringen av en
temperaturindikerende flora eller fauna til et om
råde vil også kunne være forsinket i forhold til selve
klimaendringen. De tidsenheter som kan avledes av
de fysiske, klimastratigrafiske referanseenhetene, er
derfor i sin karakter diakrone enheter.
Klimastratigrafiske tidsenheter kan betegnes
som (a) uformelle klimahendelser, som f.eks:'glasi
aler", "interglasialer", "stadialer", "interstadialer",
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"kryomer", "termomer", etc.; (b)formelle diakrone
enheter; eller (c) formelle geokronometriske enhe
ter. I tilfellene (b) og (c) må graden av oppdeling av
tiden være tilpasset graden av tidsoppløselighet for
de numeriske metodene for aldersbestemmelse.
Geokronometrisk inndeling innebærer at den ak
tuelle tidsgrensen defineres til å være synkron, selv
om den klimatiske endringen som opprinnelig dan
net grunnlaget for definisjonen skulle være tids
transgressiv.
4 . 8 . Deformasjonsdiakrone enheter

4.8.1. A lminnelige egenskaper
4.8.1.1. Definisjon og bakgrunn. - I studier av geo
logiske fjellkjeder og ikke-orogene, men tektonisk
forstyrrete lagrekker, har det vært mye diskusjon
om hvordan "deformasjonsfaser" skal defineres,
avgrenses og korreleres. Retningslinjer for dette må
være tilpasset de egenskapene som kjennetegner en
deformasjonshendelse.
En deformasjonshendelse, eller deformasjons
begivenhet (event of deformation), er en tektonisk
forstyrrelse, med eller uten metamorfose og mag
matisk virksomhet. Deformasjonen skjer innen et
nærmere avgrenset tidsrom og innen et område av
regional utstrekning.
Deformasjonshendelsen er en tidstransgressiv,
dynamis k geologisk prosess eller kombinasjon av
prosesser. Deformasjonshendelsen kan omfatte
kompresjon eller tensjon. En og samme deforma
sj onshendelse kan også være preget av kompresjon
og tensjon innen samme området, samtidig eller i
rekkefølge. De to spenningstilstandene kan også
dominere i hver sine deler av deformasjonsområdet
i s amme tidsrom. Deformasjonen kan være uttrykt
som foldning, forkastning eller skyvning, eller som
en kombinasjon av to, eller alle tre av disse defor
masjonstypene. Metamorfose, intrusjon, vulka
nisme, mangel på avsetning, erosjon og sedimenta
sjon av grovklastisk materiale kan være geologiske
følger av en deformasjon.
En deformasjonsdiakron enhet er det diakrone
tidsrommet som omfattes av en deformasjonshen
delse. De ikke-synkrone tidsgrensene for en defor
masjonsdiakron enhet kan identifiseres ut fra de
geologiske resultatene av deformasjonen som er be
vart i lagrekken.
4 .8.1 .2. Grenser og opprettelse av formelle enheter.
- En deformasjonshendelse gjenkjennes i en lag
pakke ved en inkonformitetsflate som betegner det
absolutt seneste tidspunktet for deformasjonen på
det aktuelle stedet (se avsnitt 3.7.2.). Begynnelsen
av det deformasjonsdiakrone tidsrommet kan være
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gitt ved en grense som er (a) en kontakt, eller over
gang, mellom udeformerte og deformerte lag; (b)
en inkonformitet; (c) en markert vertikal endring i
litofacies; eller (d) en tektonisk grense, f.eks. en sky
veforkastning.
I områder som støter inntil selve deformasjons
området kan deformasjonshendelsen være avspei
let ved et brått innslag av grov klastiske sedimenter i
en ellers finkornig lagrekke. En forkastningsbetin
get bassenginnsynkning kan også vises stratigra
fisk, for eksempel ved at marine eller lakustrine
leirsedimenter ligger over kontinentale grøvere av
setninger. Slike sedimentære overganger kan indi
kere en deformasjonshendelse, men kan ikke alene
danne grunnlaget for definisjon av en slik tektonisk
begivenhet.
En deformasjonsdiakron enhet har bare gyldig
het innenfor det området hvor det fysiske referanse
grunnlaget for deformasjonshendelsen finnes. De
formasjonsdiakrone enheter kan korreleres.
Formelle deformasjonsdiakrone enheter oppret
tes i samsvar med "alminnelige bestemmelser for
navngiving og definisjon av geologiske enheter"
(Kap.2). Det skal legges vesentlig vekt på doku
menteringen av den stratigrafiske definisjonen av
grensene og gyldighetsområdet for deformasjons
diakronen. Alder og varighet av deformasjonsdia
kronen kan fastsettes ved kronostratigrafiske meto
der og/eller ved numeriske aldersbestemmelser.
4.8.1.3. Enheter, rang og hierarki. - Deformasjons
diakronen (Deformational Diachron) er den
grunnleggende formelle deformasjonsdiakrone en
heten. Den er uten rang i det hierarkiske klassifika
sjonssystemet. Formelle deformasjonsdiakrone en
heter er, med avtagnede hierarkisk rang,
deformasjonsepisode (Deformational Episode),
deformasjons/ase (Deformational Phase), defor
masjonstrinn (Deformational Span) og defor
masjonsskifte (Deformational Cline).
En deformasjonsdiakron enhet gis rang i det
hierarkiske klassifikasjonssystemet etter dens rela
tive varighet og betydning, i likhet med prinsippene
for de diakrone enhetene (Avsnitt 4.7.).
4.8.1 .4. Navnsetting.- Deformasjonsdiakrone enhe
ter gis formelle navn i samsvar med retningslinjene
i avsnitt 2.2. Egennavnleddet er et stedsnavn, eller
annet navn for kontinentalsokkelen, fra typeområ
det for deformasjonshendelsen. Navnet skal helst
ikke gjenta egennavnet på tidligere formelle geolo
giske enheter og ikke i det hele tatt navnet på en
annen tidsenhet. I det formelle navnet er egennavn
leddet sammenstilt med ordet "deformasjonsdiak-
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ronen", eller den aktuelle rangbetegnelsen (jfr.
4.8.1 . 3 .) og med liten forbokstav. Hvis det ikke kan
oppstå
betegnelsen
misforståelser,
kan
"deformasjons�' sløyfes i de formelle navnsam
mensetningene. På engelsk skrives det formelle
navnet i atskilte ord og med stor forbokstav på hver
av dem.
Som uformelle deformasjonsdiakrone betegnel
ser kan en benytte "deformasjonshendelse", "de-
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formasjon", "deformasjonstid" o.l. De formelle
betegnelsene "deformasjonsepisode", "deforma
sjonsfase", "deformasjonstrinn" og "deforma
sjonsskifte", eller kortformene, kan også nyttes
uformelt, men da aldri sammenstilt med et formelt
egennavnledd.

Nøkke/referanse: Dette regelverket, med grunnlag i
diakrone
enheter
etter
NACSN
(1983).
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6. Stikkordregister
A bundance zone, se maksimumssone, 29
Acme zone, se maksimumssone, 29
Age, se alder, 76
subage, se underalder, 76
Alder, 7 6
underalder, 7 6
Alloktone bergarter, 6 5
Allostratigrafisk inndeling, 5 9
A ngufar unconformity, s e vinkeldiskordans, 3 6
Antiform, 40
Antiformstakk, 69
Antiklinal, 40
Antiklinorium, 40
A re, se bue, 47
A rch, se hvelv, 40
Assemblage zone, se samlingssone, 29
Autoktone bergarter, 65
Aulakogen, 45
Basement, se underlag, 65
Basseng, 43
paleobasseng, 32,43
rotfast paleobasseng, 32,43
rotløst paleobasseng, 32,43
s kjærbasseng, 45
strukturelt basseng, 43
underbasseng, 43
Beach ridge, se strandvoll, 3 8
Beach terrace, s e strandterrasse, 4 1
Bed, s e lag, 21
Bedrock, se berggrunn, 2
Bergart, 2
Berggrunn, 2
Biohorisont, 29
Biosone, 27
delforekomstsone, 28
fellesforekomstsone, 28,29,30
forekomstsone, 27
fossiltom intersone, 29
fossiltom intrasone, 29
kenosone, 29,30
maksimumssone, 29
navnsetting av biosoner, 29
samlingssone, 29,30
sammensatt samlingssone, 29,30
taksonforekomstsone, 27
underbiosone, 29
utviklingsrekkesone, 29
økosone,29
Biostratigrafi, definisjon, 27
Biostrat.igrafiske enheter, (se også biosone), 5,27
B orhullslogg, 12

Borkjerne, 12
Brudd(flate), 48,50
Bruddsone, 49
oseanisk bruddsone, 50
Bruddsystem, 50
Bue, 47
øybue, 47

Canyon, se gjel, 44
Cenozone, se samlingssone og kenosone, 29
Channel, se kanal, 44
Cline, se skifte, 78,80
Composite assemblage zone, se sammensatt
samlingssone, 29
Composite lineament, se sammensatt lineament,
46
Concurrent range zone, se fellesforekomstsone, 29
Dalsideterrasse, 41
Deformasjonsdiakrone enheter, definisjon,
5,73,81
grenser, 81
inndeling og hierarki, 81
navnsetting, 81
opprettelse av formelle enheter, 81
Deformasjonshendelse, 81
Dekke, 65
-flak, 66
-rest, 65
foldedekke, 65
Dekkekompleks, 65,69
Dekkesystem, 65,69
Depression, se senkning og søkk, 42
Delforekomstsone, 28
Diakrone enheter, definisjon, 5,73,78
grenser, 78,79
inndeling og hierarki, 78
navnsetting, 78
opprettelse av formelle enheter, 78
Diapir, 39
Diastem, 36
Diskonformitet, 36
Dom, 39
saltdom, 39
strukturell dom, 39
vulkansk dom, 39
Dupleks, 65,68
antiformstakk, 68,69
Egennavn, definisjon, 3,7
Egg, 3 8,41
Bon, 75,76
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Eonotem, 74 ,75 , 76
Episode, 79
Epoke, 75 , 76
Eratem, 74 ,75 ,76
Escarpment, se skrent,
Esker, 38
Etasje, 74,76
underetasje, 76
Event, se hendelse, 78

41

Fase, 62,78 , 79, 80
Fault, se forkastning, 51
-block, se forkastningsblokk, 3 8
dextral fault, s e høyrelengsforkastning, 5 3
floor fault, s e golvforkastning, 5 1 , 57
lateral fault, se sidelengsforkastning, 5 1
teft-lateral fault, se venstrelengsforkastning, 53
teft-slip fault, se venstrelengsforkastning, 5 3
oblique-slip fault, se skråforkastning, 53
right-lateral fault, se høyrelengsforkastning, 5 3
right-slip fault, s e høyrelengsforkastning, 5 3
sin istra! fault, se venstrelengsforkastning, 5 3
solefault, se såleforkastning, 5 1 , 57
strike-slip fault, se sidelengsforkastning, 5 1
thrust fault, s e skyveforkastning, 56
transcurrent fault, se sidelengsforkastning, 5 1
wrench fault, se sidelengsforkastning, 5 1
Fellesforekomstsone, 28 , 29, 3 0
Fellesnavn, definisjon, 3 , 7
Fissure, se spalte, 50
Flak, 65 , 66 , 68
duplekser, 67 , 68
fjærskjellete flak, 67 , 68
skjelldelte flak, 65 , 68
Flow, se strøm, 2 1
Flyttede bergarter, 65
Footwall, se liggen, 5 1 , 56
Forekomstsone, 27
Forkastning, 48 , 5 1
-sblokk, 3 8 , 51
blindforkastning, 68
flateforkastning, 58 , 67
golvforkastning, 5 1 , 57 , 64, 65 , 66, 68
ledeforkastning, 57 , 66,68
listrisk normalforkastning, 5 1
normalforkastning, 5 1
rampeforkastning, 5 8 , 67
reversforkastning, 5 1
sidelengsforkastning, 5 1
skråforkastning, 53
skyveforka:stning, 5 6, 64 , 65 , 66
slepeforkastning, 57 , 66, 68
splittforkastning, 58 , 67
såleforkastning, 5 1 , 57 , 67 , 68
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takforkastning, 57 , 64 , 65 , 66 , 68
transformforkastning, 50 , 5 3
Forkastningskompleks, 5 5
Forkastningssett, 5 5
Forkastningssone, 54
Forkastningssystem, 56
Formasjon, 15
Formelle enheter, definisjon, 7
skrivemåte av formelle navn, 7 , 8 , 9
godkjennelse av formelle navn, 7 , 9, 1 2
Formelle enhetesbetegnelser, definisjon,
Fracture zane, se bruddsone, 49

1

Gang, 23 , 25
Geokronologiske enheter, definisjon, 5 , 76
inndeling og hierarki, 76
Geokronometriske enheter, definisjon, 5 ,73 ,77
Geologiske enheter, definisjon, 1
på kontinentalsokkelen, 8 , 1 2
på land, 7
Geologiske formenheter, definisjon, 3 , 3 1
geomorfologiske elementer, 3 1
strukturgeologiske formelementer, 3 1
navnsetting, 32
Gjel, 44
Glasiale (tidsrom), 80
Godkjennelse av navn, 7 , 9, 1 2
Graben, 44
halvgraben, 45
Grop, 44
Gruppe, 1 5 , 17
overgruppe, 1 5 , 1 9
undergruppe, 1 8
Grøft, 44
dyphavsgrøft, 44

Hanging wall, se hengen, 5 1 , 5 6
Hendelse, 78
Hengen, 5 1 , 56
Hiatus, 36
High, se høyde, 37
Horst, 39
Hvelv, 40
Hypostratotype, se referansesnitt,
Høyde, 37
geomorfologisk høyde, 37
gravimetrisk høyde, 37
strukturell høyde, 37

11

lee marginal ridge, se israndrygg, 37
Ikke-konformitet, 34
Imbricate fan, se skjelldelt flak, 68
Inkonformitet(sflate), 3 3
diskonformitet, 36
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ikke-konformitet, 34
vinkeldiskordans, 36
parakonformitet, 34
Intensity zone, se lineamentsone, 47,48
Interglasiale (tidsrom), 80
Interstadial, 79,80
Israndavsetning, 16,62,63,64
Israndrygg, 37 ,61,64

Joint, se sprekk, 50
Jord, 2
-art, 2
-smonn, 2
-type, 2
-profil, 2
paleojord, 3 1
Juv, 44
Kaldera, 26,42
Kameterrasse, 41
Kanal, 44
Kategori, definisjon, 2
Kenosone, 29
Key bed, se nøkkellag, 22
Kjennetegnende navn, definisjon, 1,3,7
Klasse, definisjon, 2
Klimastratigrafi, definisjon, 80
Klimastratigrafiske enheter, 80
Klippe, 65,66
Kompleks, 3,22,24
dekkekompleks, 65,69
forkastningskompleks, 55-56
morfokompleks, 61,64
ringkompleks, 26
sprekkekompleks, 50
strukturelt kompleks, 25
vulkansk kompleks, 25
Kontinentalsokkelen, 8,1 1 ,12,38
Korrelasjon, definisjon, 3 ,73
Kron, 74,76
Kronosone, 74,76
Kronostratigrafi, definisjon, 7 3
Kronostratigrafiske enheter, definisjon, 5,73
grenser, 73
inndeling og hierarki, 74
korrelasjon, 73
navnsetting, 74
K ryom, 81
Lag, 1 5 ,21
ledelag, 22
nøkkellag, 22
Lakkolitt, 23
Lamina, 22

Stikkordregister 89
Ledd, 1 5 ,21
Ledelag, 22
Liggen, 51,56
Lineament, 3,45,46,47
diskontinuerlig lineament, 46,47
enkelt lineament, 46,47
fotolineament, 46
gravimetrisk lineament, 46
sammensatt lineament, 46,47
Lineament set, se lineamentsone, 48
Lineamentsone, 48
Lineament master set, se lineamentsone, 48
Linse, 69
Litodemiske enheter, definisjon, 3,22
inndeling og hierarki, 22
navnsetting, 22
Litologi, definisjon, 2
Litologiske enheter, definisjon, 2
Litostratigrafi, definisjon, 1 5
Litostratigrafiske enheter, definisjon, 3
grenser, 15,18,19,20
inndeling og hierarki, 1 5
tredimensjonal form, 15,18,19,20
Low, se senkning, søkk, 42
Løsmasse, 2
-type, 2
Magnetostratigrafi, definisjon, 26
Magnetostratigrafiske enheter, definisjon, 26
magnetopolare enheter, definisjon, 26
magnetopolaritetssone, 26
polaritetessone, 26
Maksimumssone, 29
Marin terrasse, 62,63
Marker bed, se ledelag, 22
Massiv, 37
Megalinse, 69
Member, se ledd, 21
Morenerygg, 38
Morfostratigrafi, definisjon, 59
Morfostratigrafiske enheter, definisjon, 3,59
inndeling og hierarki, 61
navnsetting, 61
Naglet lagpakke, 66
Nappe, se dekke, 65
Nes, 38
Nonconformity, se ikke-konformitet, 34
Normalforkastning, 51
listrisk normalforkastning, 51
Nynorske skriveformer, 1
Odde, 38
Omdefinering av formelle enheter, 13
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Oppelzone, se fellesforekomstsone, 29
Overgruppe, 1 5 ,19
Oversuite, 22,24
Palaeosol, se paleojord, 31
Paleojord, 31
Paleomagnetisme, 26
Parakonformitet, 34
Parautoktone bergarter, 66
Pedostratigrafi, definisjon, 3 1
Pedostratigrafiske enheter, 3,31
Periode, 75,76
Plattform, 41
Platå, 40
Plugg, 23
Fluton, 23
Point, se nes, 3 8
Polaritetskronologiske enheter, definisjon, 5,78
polaritetskron, -under- og -over-, 78
Polaritetskronostratigrafi, definisjon, 77
Polaritetskronostratigrafiske enheter, definisjon,
5,77
polaritetskronosone, -under- og -over-, 77
navnsetting, 77
Polaritetssone, (magneto-), 26
Polaritetsovergangssone, 27
Polaritetsoversone, 27
Polaritetsrevers horisont, 27
Polaritetsundersone, 27
Polarity Chron, se polaritetskron, 78
Polarity Chronozone, se polaritetskronosone, 77
Polarity-reversal horizan, se polaritetsrevers
horisont, 27
Polarity transition-zone, se polaritetsovergangs
sone, 27
Promontory, se nes, 38
Pull-apart basin, se skjærbasseng, 45
Range zane, se forekomstsone, 27
Referansesnitt, 1 1,12
Reference section, se referansesnitt, 1 1
Registrering av navn, 7,12
Regolitt, 2
Remanie fossiler, 27
Renne, 44
Reversforkastning, 5 1
Revisjon av formelle enheter, 1 3
Revle, 39
Ridge, se rygg, 37
Rift, 44,45
Riftdal, 45
Rift valley, se riftdal, 45
Rotfast paleobasseng, 32,43
Rotløst paleobasseng, 32,43
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Rullesteinsås, 38
Rygg, 37
israndrygg, 37,61,64
morenerygg, 38
strukturell rygg, 37
Samlingssone, 29,30
Sammensatt samlingssone, 29,30
Sediment, 2
Seismisk stratigrafi, 5,71
Seismiske sekvenser, 71
Senkning, 42
gravimetrisk senkning, 42
magnetisk senkning, 42
strukturell senkning, 42
Serie, 26,74,75,76
Sete, 41
Sidelengsforkastning, 51
høyrelengsforkastning, 53
venstrelengsforkastning, 5 3
Simpel lineament, s e enkelt lineament, 46,47
Skifte, 62,78,80
Skjell, 65,68
Skjelldelte flak, 65,69
duplekser, 67,68
fjærskjellete flak, 68
Skjærbasseng, 45
Skrent, 41
Skråforkastning, 53
Skyvedekke, 65
Skyveflak, 65,66
Skyveforkastning, 56,64,65,66
-ssystem, 56,57
flateforkastning, 58,67
golvforkastning, 57,64,65,66,68
ledeforkastning, 57 ,66,68
rampeforkastning, 58,67
slepeforkastning, 57,66,68
splittforkastning, 58,67
såleforkastning, 57 ,67 ,68
takforkastning, 57 ,64,65,66,68
Soil, se jord, 2
Spalte, 48,50
-system, 50
Span, se trinn, 78,80
Spit, se tange, odde, 38
Sprekk(flate), 48,50
-kompleks, 50
-sett, 50
-system, 50
Sprekksone, 50
Spur, se utstikker, 38
Stadia!, 79,80
Stadium, 62
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Stage, se etasje, 76
substage, se underetasje, 76
Stedegne bergarter, 65
Stokk, 23
Strandlinje, 41
-nivå, 41,63,64
Strandterrasse, 41,62,63,64
Strandvoll, 38,62,63,64
Stratigrafi, definisjon, 2
stratigrafisk enhet, definisjon, 2
stratigrafisk inndeling, 2
stratigrafisk navneregister, 7
stratigrafisk navnsetting, 2
stratigrafisk teminologi, 2
Stratotype, se typesnitt, 1 1
basal boundarytype, se typesnitt for undre
grense, 73,77
boundary stratotype, se typesnitt for grense, 1 1
composite-stratotype, s e sammensatt
typesnitt, 1 1
hypostratotype, s e referansesnitt, 1 1
unit stratotype, s e typesnitt for enheten, 1 1,73
Strukturgeologiske flateenheter, definisjon, 3,48
inndeling i enheter, 48
navnsetting, 48
Strukturgeologiske formelementer, definisjon, 3 1
Strukturgeologiske lineære enheter, definisjon,
3,45
navnsetting, 46
Strøm, 1 5 ,21
Suite, 22,23
oversuite, 22,24
Super Group, se overgruppe, 1 9
Synform, 45
Synklinal, 45
Synklinorium, 45
System, 3,74,75,76
dekkesystem, 65,69
forkastningssystem, 56'
oversystem, 75
skyveforkastningssystem, 56,57
spaltesystem, 50
sprekksystem, 50
undersystem, 75
Særnavn, definisjon,3,7
Søkk, 42
strukturelt søkk, 42
Tange, 3 8
Tektonostratigrafi, definisjon, 64
Tektonostratigrafisk terreng, 70
Tektonostratigrafiske enheter, definisjon, 5,64
inndeling og hierarki, 65
navnsetting, 64

Termom, 81
Terrasse, 41,62,63,64
-flate, 41
-kant, 41
-skråning, 41
dalsideterrasse, 41,62,64
kameterrasse, 41
marin terrasse, 41,63,64
strandterrasse, 41
Taksonforekomstsone, 27
Terreng, tektonostratigrafisk, 70
Thrust (fault), se skyveforkastning, 56
-system, se skyveforkastningssystem, 56,57
flat (thrust), se flateforkastning, 58
floor thrust, se golvforkastning, 57
leading thrust, se ledeforkastning, 57
ramp (thrust), se rampeforkastning, 58
roof thrust, se takforkastning, 57
sole thrust, se såleforkastning, 57
spa ly thrust, se splittforkastning, 58
trai!ing thrust, se slepeforkastning, 57
Thrust sheet, se skyveflak, 66
Transformforkastning, 50,53
Trau, 43
Trench, se grøft, 44
Trinn, 62,78,80
Trivialnavn, 7
Trough, se trau, 43
Typelokalitet, 1 1
'fypeområde, 1 1
'fypesnitt, 1 1
sammensatt typesnitt, 1 1
typesnitt for enheten, 1 1
typesnitt for grense, 1 1,73
typesnitt for undergrensen, 73
JYpe section, se typesnitt, 1 1
Uformelle enheter, definisjon, 7,9
skrivemåte av uformelle navn, 10
Unconformity, se inkonformitet, 3 3
Underlag, 65,67
Utstikker, 38
Utviklingsrekkesone, 28,29

Valley side terrace, se dalsideterrasse, 41
Vindu, 40,65,66
Vinkeldiskordans, 36
Voll, 38,63
Æra, 75,76
Økosone, 29
Ås, 3 8
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Vedtekter for Norsk stratigrafisk komite.

Vedlegg

1

Vedtatt av Norsk Geologiråd 5. mai 1982.
Status
Norsk stratigrafisk komite er et utvalg underlagt
Norsk Geologiråd (NOR). Avgjørelser fattet av
Norsk stratigrafisk komite kan legges fram for
NOR til overprøving.

Fullmakter
Norsk stratigrafisk komite skal:
1. Utarbeidet regelverk for norske stratigrafiske
betegnelser.
2. Godkjenne norske stratigrafiske betegnelser.
3. Opprette og vedlikeholde et EDB-arkiv over
(gyldige og ugyldige) stratigrafiske enheter fra
det norske fastland, Svalbard og Jan Mayen,
de norske biland og de tilhørende kontinental
sokler.
4. Utarbeide og ajourføre et stratigrafisk leksikon
for områdene nevnt i punkt 3.
Leksikonet skal inneholde fortegnelser over:
a) Alle typer stratigrafiske enheter
b) Tubeller over sammenlignbare stratigrafiske
enheter, både innen Norge og aktuelle uten
landske områder.
5. Holde løpende kontroll med og gi råd angå
ende innføring av nye stratigrafiske enheter.

Sammensetning
Norsk stratigrafisk komite består av 6 medlemmer
og 6 varamedlemmer. Medlemmene velger selv

formann. Komiteens sekretariat og EDB-arkiv
skal ligge ved NGU. Følgende institusjoner blir
bedt om å foreslå 2 medlemmer hver:
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Norges Landbrukshøgskole (NLH)
Norsk Polarinstitutt (NPI)
Oljedirektoratet (OD)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Tromsø (UiT)
Universitetet i Trondheim (UiTr)
Norsk Geologiråd oppnevner blandt disse med
lemmer og varamedlemmer for 4 år av gangen,
med mulighet til gjenoppnevning. Medlemmene
bør velges slik at samlet viten om stratigrafi (pre
kambrium til nåtid) innen områdene nevnt under
"Fullmakter", punkt 3 blir best mulig.

Arbeidsform
Norsk stratigrafisk komite bør ha minst to møter
årlig. Reiseutgifter dekkes av deltakerinstitusjon
ene. Norsk stratigrafisk komite legger selv opp sin
arbeidsform slik at oppgavene nevnt under "Full
makter" kan løses på best mulig måte. Norsk
stratigrafisk komite skal årlig avlegge rapport
overfor NOR om gjennomføring av oppgavene og
fremtidsplaner, og minst en gang i året gjøre kjent
nye godkj ente stratigrafiske betegnelser.
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Vedlegg 2a

2a

Norsk stratigrafisk komite

8.

REGISTRERINGSSKJEMA FOR GEOLOGISKE ENHETER I NORGE

1.

Enhetens navn og rang, kategori, formell

2.

Ny enhet

Tidligere definert enhet

0

0

(f) eller uformell (U)

b ) Hva slags alder

Daterlngsmetode

d) Litteraturreferanse

status

Revisjon av enhets navn/rang/status

a} Alder

c)

9.

a) Navn på overllggende enhet
b) Navn på underliggende enhet

0

3,

Tidligere navn/rang/status

10.

Navn på overordnet enhet

4.

litteraturreferanser

1 1.

a) Korrelasjoner

a) Første bruk av navnet

b)

Litteraturreferanse

b) Gjeldende definisjon

12.
c)

Typebeskrivelse

5.

Geografisk beliggenhet

Er navnet benyttet i annen geologisk sammenheng?
Hvilke(n)?

13.

Andre opplysnlnger

14.

_
_
_
_
_
__
__
Sted ____Dato
___Navnc__

1 250 000

a) Hovedregion

b)

c) 1 : 50 000

d) Typelokalitel/-profll

Felt på sokkelen

Blokknr.

6.

Borhu11snr.

Regionalgeologisk plassering

a) Geologisk region
b) Tektonisk enhet

c)

Nr. på Berggrunnskart over Norge

7.

Geologisk beskrivelse

Adresse.____________________

���l�:�

-av NSK___________________

.
Innkommet
Godkjent av NSK
Formell skrivemåte på norsk
Formell skrivemåte på engelsk
Saksbehandler
Andre opplysninger
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Vedlegg 2b

Norsk stratigrafisk komite
Rettledning for utfylling av registreringsskjema
1. Alle navnsatte geologiske enheter, formelle (F)
og uformelle (U), skal registreres. (For defini
sjon av formelle og uformelle enheter, se "Reg
ler og råd for navnsetting av geologiske enheter
i Norge" av NSK, Nor. Geo!. Tidsskr. 66
(Suppl. 1), (1986). For tidligere etablerte enhe
ter brukes den opprinnelige skrivemåten på
navnet. Eventuell ny offisiell skriemåte for det
aktuelle stedsnavnet settes i parentes. Steds
navn som benyttes på foreslåtte nye enheter
bør finnes på et offisielt norsk kartverk. Kate
gori, rang og status (formell/uformell) av en
heten fastsettes etter retningslinjene i "Regler
og råd". Ved tvil avgjøres status av NSK.

beskrivelse av enheten hvis den ikke dekkes av
a) eller b).
5. a) Geografisk hovedregion angis etter følgende
nøkkel:
Norge fastlandN Kontinentalsokkelen
K
Svalbard
Sv Antarktiske områder/Bouvetøya
A
S
Jan Mayen JM Sverige
SU
SF Sovjetsamveldet
Finland
E
Danmark
DK Europa forøvrig
Storbritania GB
b) Kartbladnavn benyttes for 1:250 000-serien,
feltnavn benyttes for kontinentalsokkelen.

Nøkkel for enhetskategorier:
Biostratigrafiske enheter
B
Dd
Deformasjonsdiakrone enheter
D
Diakrone enheter
Gf
Geologiske formenheter
Klimastratigrafiske enheter (se også diakrone
Kl
enheter)
Kr
Kronostratigrafiske enheter
Ld
Litodemiske enheter
L
Litostratigrafiske enheter
M
Morfostratigrafiske enheter
Sgf
Strukturgeologiske flateenheter
Sg!
Strukturgeologiske lineære enheter
Ts
Teknostratigrafiske enheter
Andre (se "Regler og råd")
A
Eksempler på utfylling: Barentshavsgruppen,
L.F"
Bjørnøybassenget, Gf.F" Kalakdekkekomplekset,
Ts. F,
Eknebruddet, Dd.U" Jørstadmorenen, L.U.
2. Kryss av.
3 . Ved revisjon av navn og/eller rang for en enhet
føres det gamle navnet med rang opp her.
4. Her gis mest mulig komplette litteraturreferan
ser. Ved plassmangel kan publikajsonens tittel
utelukkes. a) Referanse til første gang navnet
er brukt om denne enheten i litteraturen. b)
Referanse til gjeldende definasjon av enheten
hvis den ikke finnes under a). c) Referanse til

c) Benytt kartbladangivelsen av 1:50 000 kart
som inneholder enheten. Andre offisielle kart
verk kan også benyttes, gi opplysninger om
hvilke i dette felt.
d) Som referanse til typelokalitet/typeprofil
benyttes UTM koordinater eller Greenwich
grader. For kontinentalsokkelen benyttes gra
der ved siden av borhullsnummer.
6. a) Navn eller betegnelse på den geologiske regi
onen som inneholder enheten, f.eks. Bergens
buene, Trondheimsfeltet, sørøstnorske grunn
fjellsområde, o.l., settes inn her.
b) Om aktuelt, bør det her gis informasjon om
i hvilken større teknostratigrafisk enhet den
aktuelle enheten ligger i.
7. For den geologiske beskrivelsen anbefales å
følge retningslinjene i "Regler og råd" for den
aktuelle enheten. For litologiske enheter settes
bergartsnavn først og deretter beskrivelse med
litologi, fossilinnhold, deformasjon, metamor
fose o.l. som karakteriserer enheten. Grense
forhold til naboenhetene skal beskrives. Ved
plassmangel, legg ved eget ark.
8. a) Ved henvisning til geologiske tidsrom benyt
tes følgende forkortelser:
Kvartær

Q Paleozoikum

Pz

Kenozoikum

Cz Proterozoikum

Pt

Mesozoikum

Mz Arkeium

Ar Prekambrium

PK
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For øvrige geokronologiske tidsenheter og for
kortelser, se Geologisk tidsskala for Statoil
(her vedlegg 3).
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som den beskrevne enheten, listes opp under
dette punktet.

Nærmere alder skrives helt ut, f.eks. 400 ± 20
mill år. Oppgi antatt alder når aldersbestem
melse ikke foreligger. Skriv da f.eks. "antatt
devon".

10.Hvis enheten inngår i et hierarkisk klassifika
sjonssystem, skal navnet på enheten med nær
mest høyere rang og som inneholder den ak
tuelle enheten, oppgis her. (Dette kan f.eks.
være en gruppe hvis den beskrevne enheten er
en formasjon, se "Regler og råd").

b) Her oppgis om alderen representerer dannel
sesmåten for enheten (avsetning, instrusjon,
bevegelse, deformasjon, o.l.) eller senere meta
morfose, tektoniske bevegelser eller annen for
styrrelse av de opprinelige egenskapene hos en
heten.

1 1 . Her føres opp navn på andre enheter som den
beskrevne enheten er blitt korrelert med, med
litteratl!rreferanser. Om nødvendig, benytt ek
stra ark.

c) Her angis om aldersbestemmelsen er gjort
ved indirekte metoder, ved hjelp av fossiler el
ler ved radiometriske metoder. I sistnevnte til
felle bør selve metoden oppgis, f.eks. Rb/Sr hel
bergartsprøve.
9. Navn på tilstøtende enhet, under og over, even
tuelt ved siden av, fortrinnsvis av samme rang

12.Det er viktig å få med om samme stedsnavn
som er benyttet som egennavn på den be
skrevne enheten er brukt på andre geologiske
enheter. (Dette er i de fleste tilfeller uheldig, se
"Regler og råd").
1 3 .Andre opplysniner kan være alle tilleggsinfor
masjoner som er av interesse og betydning for
definisjon og beskrivelse av enheten.

