
Sprø og duktil adferd i bergarter.
Noen materialer er mer duktil enn andre. (marmor er spesielt duktil, feltspat er spesielt sprø)

Høy T, høy P, høy H2O, og lav deformasjonshastighet alle bidrar til en bergarts duktilitet.
Derfor er bergarter mer duktil dyp i skorpen enn nær overflaten. 

sprø duktil
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DEFORMASJON



heng

ligg

heng

ligg

Normalforkastning eller ekstensjonsforkastning

Reversforkastning eller kompresjonsforkastning

Man kaller alt som er 
over et plan for “heng” 
og alt som er 
under planet for “ligg”
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heng

ligg

heng

ligg
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“Normal” og “revers” er gamle 
begrep fra britiske kullgruver.

Normal forkastning: 
forkastningstyp som var 
“normal” eller “vanlig” i disse 
kullgruvene.

Revers forkastning: typen som 
var uvanlig, eller revers av 
vanlig.

Hanging wall (heng): henger 
over.
(Veggen i gruven du kan 
henge utstyr på.)

Footwall (ligg): ligger under. 
(Veggen i gruven du kan hvile 
foten på.)



Ved ekstensjonsforkastninger (“normale”), 
er det noe av lagene som mangler.

I dette borehullet, mangler hele
lag B (A ligger direkte over C)I dette borehullet, mangler

nedre del av lag C.
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Ved kompresjonsforkastninger (“revers”), noe av lagene blir fordoblet

I dette borehull, 
er nedre del av C 
fordoblet.

I dette borehull, 
er store deler av B fordoblet.
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A er yngst og D er eldst. 
Her plasseres noe av D 
over noe av C

Her plasseres øvre del av B 
over nedre del av A
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Ved kompresjonsforkastninger 
gammel bergarter plasseres over yngre bergarter.



lav-vinkel kompresjonsforkastninger (reversforkastninger)  
heter “skyveforkastninger” (thrust faults)

 7



 8



På kart, tegner man trekanter som peker nedover  
og viser fallretning av skyveplan (skyveforkastning) 
(med andre ord, de peker mot heng)

Heng Ligg
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Vertikalt plan. Derfor er det ingen heng eller ligg.
Motsatt side går til venstre (“sinistral”) eller til høyre (“dekstral”).

Sidelengsforkastning (engelsk: strike-slip fault) 

venstrelengs
eller “sinistral”

høyrelengs
eller “dekstral”
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Sidelengs forkastninger (med glidespeil glidelinjer parallelle med strøk)

Forkastninger med glidespeil (faults with slickensides)

Fall-rettede forkastninger (med glidespeil glidelinjer parallelle med fall)
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Skyve (Revers med mindre enn 
30° fall heter “skyve”)

 dip slip faults



Horst og graben er tyske ord som brukes på engelsk og norsk.

Horst stikker opp og derfor utsettes for erosjon.
Graben synker ned og derfor er en naturlig sedimentær basseng.

heng hengligg ligg
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Horst og graben er måten øvre deler av skorpen blir 
forlenget.

lengde av blokkdiagrammet
etter strekkning

lengde før strekkning
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Halvgraben er like vanlig som (hel) graben. 

Målestokk: kan være alt fra 1 meter til flere 1000 meter. 
Hvis flere kilometer stor: er en halvgraben en viktig sedimentærbasseng, 
med kilden til sedimentene mest fra den opphevete siden (ligg).

heng går
ned

ligg går 
opp

erosjon 
her

avsetning
her
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Hvis forkastningen er buet, vil heng tiltes, 
fordi vinkelen mot forkastningen forblir det samme.

Buede ekstensjonsforkastninger er helt vanlige, 
og kalles “listriske” forkastninger. 

ø
ø

ø

ø

ø
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fra boken: “Landet blir til - Norges Geologi”

ligg
opp

heng
ned

Oslofeltet består av
4 halvgrabener.
Mer enn 1000 meter 
forkastningsprang.

heng
ned

ligg
opp

ligg
opp

ligg
opp

heng
ned

heng
ned
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Antiklinal 

sYnklinal 

stupende fold

monoklinal

åpne folder tette folder

Forkastninger er SPRØ deformasjon.
Folder er DUKTIL deformasjon
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foldakse
fiktiv geometrisk linje

akseplan
fiktiv geometrisk plan

arm arm

Antiklinal
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Blokkdiagrammer.
kart og 2 snitt

Akseplan spor

Akseplan spor
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“stupende” antiklinal
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“akseplan kløv”
    helt vanlig

S0

S1

S1

S0S0 S0

S1
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2 isoklinale antiklinaler overbikkede folder

2 liggende antiklinaler

liggende
synklinal

knekkfolder

“vergens”

disse er “Z-folder”,
med vergens mot
høyre. 

“S-folder” har 
vergens mot 
venstre

vergens

opp

Symmetriske 
folder er “M-
folder”

Overbikkede og 
liggende folder
har bergarter
opp-ned, som i
feltkurs 1, 2

isoklinal
synklinal

isoklinal 
overbikket 
antiklinal

opp
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skyveforkastning, med 
vergens mot høyre

forkastning

for eksempel leirskifer

for eksempel kvartsitt
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‘Z-fold’ ser ut som bokstav Z

‘M-fold’

vergens til høyre

vergens til høyre
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 26



ikke-stupende antiklinal
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stupende antiklinal

foldakse
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Årringer i tre sett omtrent 
vinkelrett til “foldaksen.”
Her ser “foldene” riktig ut. 

Årringer omtrent parallell til “foldaksen”
Her ser “foldene” ut til å være veldig “tette”
Man får falsk inntrykk av “foldenes” form. Det 
gjelder også geologisk kart. 

Den brune folden i vest er ikke så tett 
som det ser ut som. 
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Folder på kartet er ofte mindre tette
enn de ser ut som. 
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strøk-fall symboler
på kart



faller vekk på begge sider:
antiklinal.

tegn ferdig de to snitt på
blokkdiagrammet
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eldste er i midten: antiklinal

yngst er i midten: synklinal

yngste lag er i midten: synklinal
(lagene bøyes, ikke møttes på 
skarp vinkel)1

2
3
4
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 33

Gjør det selv, 
uten å se fasit på tidliger bilde
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Gjør det selv, 



Fleksur fold
lagene har styrke.
intern bevegelse parallell med lagene

Flytte fold
lagene har kun fargekontrast
men ikke lagstyrke.
intern bevegelse på tvers

Disse er ideelle modeller.
i realiteten, de fleste folder er et resultat av begge mekanismer 

Fold mekanismer
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isostasi (flyte-likevekt) 
iso=samme 
stasi=ståsted

like mye vekt 
alle steder over den røde  linjen

like mye vekt 
alle steder over den røde  linjen
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lav egenvekt

lav egenvekt



9 km over havet (Himalaya)

70 km tykk skorpe (Himalaya)

isostasi 

skorpen flyter 
på mantelen 

(litosfæren flyter 
på astenosfæren)
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Også av interesse her: 
Hvis treklosser er utformet som trekanter (horst og graben),  

vil graben flyte lavt i vannet,  
mens horst vil flyte høyt i vannet.

horst

graben
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Grønlands innlandsis ca. 3000 meter tykk Midten ligger under havnivå
Skorpens overflate er under havnivået, pga isostasi. 
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Skorpens overflate er under havnivået, pga isostasi og seig astenosfære. 
Derfor er det blir det ‘Hudson Bay’ og ‘Bottenviken’ (der det var tykk is tidligere).  
Litosfæren i Norden stiger nå, men har ikke kommet tilbake på plass enda. .
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litt for
komplisert
tegning
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forventer lite 
gravitasjon her

forventer mye gravitasjon her, pga. mer fjell, kort avstand

Gravitasjon er resultat av masse og avstand
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Anomali = Observert minus Forventet



Måler 
mer gravitasjon 
enn forventet

Måler mindre gravitasjon 
enn forventet

forventer mye gravitasjon her, pga. høye fjell

forventer lite 
gravitasjon her
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mer masse 
enn forventet mindre masse 

enn forventet
mindre masse 
enn forventet

Det er negativ 
anomali ved 

fjell, fordi
lett skorpe 
er tykkere 
under fjell. 
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