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Innledning 

Sekvensstratigrafiske metoder har vist seg å være nyttige 
for å løse stratigrafiske og sedimentologiske problemer. 
Metodene er beskrevet i engelskspråklige publikasjoner, 
der nøkkelbegreper er blitt detaljert forklart. Det er 
imidlertid et behov for å oversette de sekvensstrati
grafiske begrepene til norsk. Dette har to grunner: ( l )  
Mange geologer i Norge har norsk som arbeidsspråk og 
ønsker å bruke norske begreper, og (2) sekvensstrati
grafiske metoder og nomenklatur er i seg selv omstridt og 
gir grunnlag for diskusjoner. Det er derfor behov for en 
entydig og godtatt norsk forklaring og oversettelse av 
sentrale begreper for å unngå misforståelser og tvety
dighet. 

Sekvensstratigrafi er studiet av lagpakker innenfor et 
rammeverk hvor tidsstratigrafi og dannelsesårsak er 
vesentlig. En sekvens er i denne sammenheng å oppfatte 
som en pakke av sammenhørende litofacies begrenset av 
flater kjennetegnet ved ikke-avsetning eller erosjon. 
Sekvensenes arkitektur er kontrollert av en rekke 
samvirkende prosesser som kan sammenfattes i endringer 
i avsetningsrom ('accommodation space') og sediment
tilførsel. 

Sekvensstratigrafi er ofte knyttet til syklisk oppbyggete 
lagpakker. Allerede i det forrige århundret antok geo
loger at enkelte sykliske lagpakker kunne relateres til 
endringer i havnivå. De klassiske Y oredale-syklene av 
tidlig karbon alder i nordlige England, som består av 
vekslinger av marine karbonater og terrigene klastiske 
sedimenter, ble av Phillips (1836) ansett som et resultat 
av endringer i havnivå. Senere tolket Wright et al. (1927) 
de klassiske Millstone Grit sedimentene av namur alder 
som et resultat av havnivåendringer. Også i USA var 
flere geologer opptatt av sykliske lagpakker. Weller 
(1930), for eksempel, mente at de sykliske sein-karbon 

sedimentene i Illinois og Kansas skyldtes havni
våendringer forårsaket av tektonikk. Nyere sekvens
stratigrafiske begreper og ideer har sitt utspring i arbeidet 
til Sloss (1950). AAPG Memoir 26 (Payton 1977) var 
starten på moderne seismisk stratigrafi som ble en 
påskynder for utviklingen av sekvensstratigrafien slik vi 
kjenner den i dag. 

Studier i 1970 og 1980 årene bidro til en betraktelig 
øket forståelse for sykliske lagpakker. Dette gjaldt også 
forståelsen for avsetningsgeometrier og faciesfordeling i 
tid og rom i sin alminnelighet. Et viktig framskritt var 
antakelsen av at oppbygningen til sykliske lagpakker var 
forutsigbar (Vail et al. 1977). Sekvensstratigrafi ble ut
formet som en metode for å forutsi hva en kunne for
vente å finne av ulike litofacies i en ellers lite kjent 
lagrekke. Av denne grunn har sekvensstratigrafi fått stor 
oppmerksomhet innen moderne petroleumsgeologi. 

Videre ble begrepet 'systems tract' (eller systemrekke) 
innført (Brown & Fisher 1977) som en beskrivelse av 
avsetningssystemer som opptrådte samtidig i tid og stod 
i forbindelse med hverandre lateralt. Begrepet er svært 
mye brukt i dag, selv om bruken ofte avviker noe fra den 
opprinnelige meningen. 

Exxon definerer sekvensgrenser ved erosjonsflater dan
net ved fall i relativt havnivå (Van Wagoner et al. 1988; 
Fig. l og C i Fig. 2). Exxons metode som er utviklet de 
siste årene, er presentert gjennom artikler av Van Wag
oner et al. ( 1988, 1990, 1991) og Posamentier et al. ( 1988, 
1992). Andre metoder er også i bruk, og disse skiller seg 
fra Exxon-modellen ved valg av andre grenseflater og 
intern oppbygning. Galloways modell (Galloway 1989) 
bygger på tidligere arbeid av Frazier ( 197 4) og framhever 
maksimale oversvømmelsesflater (eller maksimalt trans
gressive flater, se nedenfor) som sekvensgrenser (A i Fig. 
2 og 3). Embry (1993) framhever nivået som markerer 
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Fig. 1. Exxons sekvensstratigrafimodel fra 1987 (Vail 1987). HST = 'highstand systems !raet'; LWST = 'lowstand wedge systems !raet'; SB l = 'sequence boundary type 
l'; SB 2 = 'sequence boundary type 2'; SMST = 'shelf-margin systems !raet'; TS = 'transgressive surface'; TST = 'transgressive systems traet'; bf = 'basin floor fan'; 
mfs = 'maximum flooding surface'. 

maksimal regresjon for å definere grenseflater for trans
gressive-regressive sekvenser (såkalte T-R sekvenser; B i 
Fig. 2 og 3). Erosjonsbasis ('base-level') metodikken 
(Cross et al. 1993; Cross & Lessenger, in press) bygger 
bl.a. på Barrell ( 19 17), Busch (1959) og Wheeler ( 1964) 
(Fig. 4). Her relateres sekvensinndelingen til variasjoner i 
stratigrafisk erosjonsbasis og ikke nødvendigvis til vari
asjoner i relativt havnivå. Konkret deles lagrekken inn i 
sekvenser beståc:mde av sedimenter avsatt under stigende 
påfulgt av fallende erosjonsbasis. Fallende erosjonsbasis 
assosieres vanligvis med utlapp ('offlap') og totalt sett 
regressive kystlinjesystemer, mens stigende erosjonsbasis 
knyttes til pålapp ('onlap') og vertikalt stablete eller 
totalt sett transgressive kystlinjesystemer. 

Den sekvensstratigrafiske kartleggingsmetoden ble op
prinnelig utviklet for marine bassenger på en passiv 
kontinentalrand, og syklisitet og avsetningsrom ble knyt
tet til endringer i havnivå, og da i særdeleshet eustatiske 
havnivåendringer Ufr. Payton 1977). Endringer i avset
ningsrom som et resultat av tektonikk og endringer i 
sedimenttilførsel ble sett på som av underordnet betydn
ing. I dag er det allment godtatt at både tektoniske 
bevegelser og eustasi (summen av disse gir relative 
havnivåendringer) er viktige for å forklare endringer av 
tilgjengelig plass for sedimenter. I den seinere tid er 
prinsippene for sekvensstratigrafi blitt utvidet til å gjelde 
også for kontinentale og lakustrine bassenglagrekker Ufr. 
Shanley & McCabe 1994), og viktigheten av sediment
tilførselen har fått langt større oppmerksomhet enn 
tidligere (f.eks. Galloway 1989; Embry & Johannessen 
1992; Schlager 1993; Martinsen & Helland-Hansen 
1995). Begrepet relative havnivåendringer kan anvendes i 
marine og marint påvirkede miljøer, mens endringer i 
stratigrafisk erosjonsbasis ('stratigraphic base leve!') og-

så kan brukes i alluviale miljøer utenfor marin 
påvirkning. 

Sekvensstratigrafi brukes i dag på lagrekker av høyst 
ulik opprinnelse og på forskjellig datagrunnlag. Seismisk 
sekvensstratigrafi har sitt opphav i seismisk stratigrafi slik 
den ble innført av Vail et al. ( 1977). I seismisk sek
vensstratigrafi er det refleksjonsseismiske snitt som i hov
edsak danner grunnlaget for definisjon av inkonfor
miteter, konformiteter og de mellomliggende seismisk
stratigrafiske sekvenser. Den stratigrafiske oppløsningen 
er begrenset av den seismiske oppløseligheten og 
muligheten for tilknytning til brønner med etablert bio
og kronostratigrafi. 

Høyoppløselig sekvensstratigrafi har som forutsetning 
et datagrunnlag fra blotninger og/eller brønner, gjerne 
kombinert med høyoppløselig seismikk (3D). 

Allostratigrafi er en annen tilnærming til hvordan en 
lagrekke kan inndeles, selv om metoden er beslektet med 
sekvensstratigrafi. En allostratigrafisk inndeling av en 
lagrekke gjøres på grunnlag av flater med avsetnings
brudd, uten at dannelsesmåten for flatene er tillagt noen 
avgjørende betydning for inndelingen (North American 
Code of Stratigraphic Nomenclature 1983). Avhengig 
av bruddflatenes utstrekning kan lagpakkene mellom 
dem deles formelt inn i alloformasjoner og alloledd. 
Allostratigrafisk inndeling er rent beskrivende, og reg
nes ikke som en metode for å kunne forutsi lito
faciesfordelingen i ukjente deler av et sedimentasjonsbas
seng. En etablert allostratigrafi kan likevel tolkes 
innen rammen av sekvensstratigrafiske begreper (Walker 
1990). 

Gjenkjenning, følging og korrelasjon av tidsflater er av 
grunnleggende betydning i all sekvensstratigrafi. Dette 
har ført til en økt betydning av nødvendigheten av å 

Fig. 2. Tverrsnitt av sedimentære lagpakker som viser plassering av nøkkelflater, systemrekker, terrnineringer og inndeling i forskjellige typer stratigrafiske sekvenser. 
Den sykliske oppbygningen av lagpakkene er et resultat av vekslende fall og stigninger av det relative havninvået. A er en 'ekspandert' lagpakke hvor alle systemrekkene 
er velutviklet, mens B viser en variant hvor lavstandskilesystemrekken og den transgressive systemrekken er tynne. På grunn av differensiell innsynkning/oppløftning 
vil de relative havnivåendringer være lokalitetsavhengige. Den relative havnivåkurven som er vist er derfor sterkt idealisert (etter Helland-Hansen & Martinsen 1996). 
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c:=J Kontinentale sedimenter 
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l l Marine skifre 

-·-·· Maksimalt transgressiv flate 

••• ••••••• Maksimalt regressiv flate 

Subaerisk inkonformitet 

• • • • • Avsetningssekvensens 
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� Kysterosjonsflate (r=regressiv, t=transgressiv) 

A: Genetisk stratigrafisk sekvens (Galloway) 
8: Transgressiv-regressiv sekvens (Embry) 
C: Avsetningssekvens (Exxon) 
p: Parasekvens 

System rekker 
1: Lavstandskile 
2: Transgressiv 
3: Høystand 
4: Tvungen regressiv 
3+4+ 1: Regressiv 

e: ElT -flate 
id: Innskåret dal 
ni: Nedlapp 
pl: Pålapp 
ti: Topplapp 
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Fig. 3. Tverrsnitt av en sedimentære lagpakke som viser plassering av nøkkelflater, systemrekker og inndeling i stratigrafiske sekvenser der den sykliske oppbygningen 
av lagpakken er et resultat av varierende rater av relative havnivåstigninger og varierende rater av sedimenttilførsel (uten relative havnivåfall). På grunn av differensiell 
innsynkning/oppløftning vil de relative havnivåendringer være lokalitetsavhengige. Den relative havnivåkurven som er vist er derfor sterkt idealisert. 
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Fig. 4. Skjematisk illustrasjon av lagflategeometrier, nøkkelflater og systemrekker i erosjonsbasismetoden (etter Mjøs et al., in press). 
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integrere biostratigrafi, sedimentologi og strukturgeologi 
i studiet av bassenglagrekker. 

Sekvensstratigrafiske begreper 

Det er i litteraturen innført en lang rekke begreper og 
uttrykk som er knyttet til sekvensstratigrafisk metodikk. 
En god del av disse ord og uttrykk har tidligere vært 
brukt som allmenne geologiske begreper, men gitt spe
sielle definisjoner innen sekvensstratigrafien. Dette 
gjelder blant annet selve begrepet 'sekvens'. I den almin
nelige geologiske litteraturen kan det bety hvilken som 
helst lagpakke som måtte skille seg ut fra lagpakken 
under og over. Det er viktig å være klar over forskjellen 
mellom den generelle betydning og den sekvensstrati
grafiske spesielle betydningen for enkelte slike begreper. 

Den etterfølgende ordlisten er en sammenstilling hen
tet fra tidligere publiserte engelskspråklige ordlister og 
annen sentral litteratur i sekvensstratigrafi. De fleste av 
begrepene kan anvendes både for silisiklastiske avset
ninger og karbonatlagrekker. Hovedvekten er blitt lagt 
på ord som direkte beskriver sekvensers oppbygning og 
deres grenseflater. I tillegg er noen generelle prosesser og 
stratigrafiske begreper som brukes mye i sekvensstrati
grafi tatt med. Kun noen få begreper som omhandler 
geologiske formelementer er inkludert. F.eks. er 
innskåret dal ('incised valley') og bassenggulvvifte 
('basin floor fan') tatt med fordi disse begrepene ofte 
knyttes til sekvensstratigrafisk metodikk. Ordlisten er 
ment å være nøytral hva angår hvilken sekvensstrati
grafisk metode man ønsker å bruke. Begrepene i ordlis
ten burde derfor kunne beskrive grenseflater og 
oppbygning i hvilken som helst sedimentær lagpakke. 

Noen av definisjonene nedenfor skiller seg til en viss 
grad fra dem man finner i litteraturen, og noen få nye er 
presentert. Dette er gjort fordi eksisterende litteratur dels 
gir forskjellige definisjoner av samme begrep, og dels 
fordi det er en uklar sammenheng mellom noen av 
begrepene. Eksempelvis er det i litteraturen uklarhet med 
hensyn til flatene som dannes fra en transgresjon begyn
ner til den slutter. Her har vi skilt mellom maksimale 
regressive og transgressive flater (det vil si flater som 
tilsvarer vendepunktene fra regresjon til transgresjon og 
omvendt), og flater som dannes under transgresjon. 1 

'Vendeflatene' og flatene dannet mens transgresjonen 
pågår faller ofte sammen, men de kan splitte, og er 
viktige å skille for å gi en entydig tolkning. 

Det samme gjelder definisjonen av begrepet system-

1 I den første kategorien ('vendeflater') finner vi begreper som 'transgressive 
surface' ifl!'lge Embry ( 1995), 'initial'· og 'final transgressive surface' ifll'lge 
Nummedal et al. (1993) og 'maximum flooding surface' ifølge Posamentier et al. 
( 1988). Flater dannet under transgresjon inkluderer 'ravinement surface' ifølge 
Nummedal & Swift (1987), 'marine flooding surface' og 'transgressive surface' 
ifølge Van Wagoner et al. (1988, 1990) og 'initial' og 'resumed transgressive 
surface' ifølge Walker (1990). 
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rekke ('systems tract'). Systemrekkene er enheter innen

for sekvensene som knytter sammen samtidige av

setningssystemer fra proksimal til distal posisjon i bas
senget. En metode for å inndele sekvenser i systemrekker 
bygger på studier av strandlinjeforflytninger. (Helland
Hansen & Martinsen 1996). Strandlinjen er i kontinuerlig 
bevegelse og reagerer på endringer i relativt havnivå og 
sedimenttilførsel. Den forflytter seg enten mot landsiden 
('transgresjon') eller mot havet ('regresjon'), samtidig 
som den har en komponent av vertikal bevegelse oppover 
('relativ havnivåstigning') eller nedover ('relativt hav
nivåfall'). I sekvenser som innbefatter relative havnivåfall 
er det foreslått fire systemrekker avgrenset av kystlinjens 
høyeste, laveste, maksimalt regressive, og maksimalt 
transgressive posisjoner (Fig. 2). I sekvenser uten relativt 
havnivåfall (eller hvor slike ikke kan dokumenteres) 
foreslås en todeling bygget på maksimalt regressive og 
transgressive posisjoner av kystlinjen (Fig. 3). Karakter
isering av systernrekker med grunnlag i kystlinjepo
sisjoner avviker noe fra tidligere meto9er som i sterkere 
grad knytter systemrekkene til segmenter av den eu
statiske havnivåkurven (f.eks. Van Wagoner et al. 1988; 
Posamentier & Vail 1988). Ved å inkludere relativt 
havnivå og sedimenttilførsef i systemrekkebegrepet, 
oppnås en mer praktisk og korrekt inndeling av 
sekvensene Ufr. Nummedal 1992; Hunt & Tucker 1992; 
Helland-Hansen & Gjelberg 1994). En annen metode, 
erosjonsbasismetoden, (Cross et al. 1993; Cross & Les
senger, in press) inndeler sekvensen i systemrekker med 
sedimenter avsatt i perioder med enten fallende eller 
stigende stratigrafisk erosjonsbasis. Det antas at hen
holdsvis fallende og stigende erosjonsbasistrender er sam
tidige gjennom hele bassenget (Fig. 4). 

En del av begrepene er vist i Fig. 1-5. Fig. l viser Exxons 
sekvensstratigrafimodel fra 1987 mens Fig. 4 illustrerer 
hovedbegrepene i erosjonsbasismetoden. Fig. 2 viser syk
lisk oppbyggete lagpakker med vekslende fallende og 
stigende relativt havnivå. Fig. 2A viser et snitt hvor alle 
systernrekkene er velutviklet. Fig. 2B derimot, viser en 
vanlig variant, hvor lavstandskile og den transgressive 
systemrekken er tynn med det resultat at den subaeriske 
inkonformiteten delvis er fjernet av den påfølgende trans
gressive kysterosjonen. I Fig. 3 er syklisk oppbyggete 
lagpakker uten relative havnivåfall illustrert. Siden 
sekvensstratigrafi er en kronostratigrafisk metode, er det 
viktig også å forstå stratigrafisk arkitektur i forhold til tid 
i tillegg til dyp. Wheeler ( 1958, 1964) presenterte både 
dybdestratigrafiske og tidsstratigrafiske diagrammer for 
snitt fra bassengrand til bassengakse, som vist i Fig. 5. 
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Fig. 5. Dybdestratigrafisk og tidsstratigrafisk diagram av et tvemnitt av en tenkt sedimentær lagpakke. 'Sekvens l og 2' henviser til avsetningssekvenser. Etter Wheeler 
(1958, 1964). 

ENGELSK-NORSK ORDLISTE2 
Accommodation, accommodation space - A vsetningsrom, 
plasstilgjengelighet (Jervey 1988 ). 
- Rom (som skapes eller reduseres) som er til rådighet 
for avsetning av sedimenter under stratigrafisk erosjons
basis. 
Ved beskrivelse og tolkning av kystnære og rnarint avsatte sedimentlagrekker 
brukes avsetningsrom ofte synonymt med relativt havnivå. Forskjellen mellom 
disse to begrepene er at avsetningsrom beskriver volumendringer (i tre dimen
sjoner) mens relativt havnivå angir den 'en-dimensjonale' vertikale avstanden 
mellom havnivået og et punkt i undergrunnen Ufr. 'relative sea leve!'). 

Aggradation - Aggraderirig, tilvekst (Bates & Jackson 
198 0 ). 
- Tilvekst ved sedimentasjon. 

2 I ordlisten nedenfor er det først gitt (alfabetisk) etablerte engelskspråklige 
faguttrykk (dersom flere uttrykk er i bruk, er alternative uttrykk gitt i parentes). 
Deretter følger en eller flere norske oversettelser til høyre for det engelske 
uttrykket. I parentes er gitt en eller flere nøkkelreferanser. Deretter er det i de 
fleste tilfeller gitt en definisjon på det aktuelle begrepet. For en del begreper er det 
med små bokstaver også gitt kommentarer, f.eks. der det er forskjellige oppfat
ninger. Tabell l viser en norsk-engelsk ordliste for de samme begrepene. 

Som oftest benyttes begrepet for å beskrive tilvekst ved tilført sediment der det er 
en vertikal komponent i tilveksten. Begrepet brukes på mange skalaer. Eksem
pelvis kan aggradering brukes i forbindelse med vekst av små geologiske formele
menter (f.eks riffier og dyner), ved vertikal oppbygning av litofacies og i 
sekvensstratigrafisk litteratur (f.eks. Mitchum 1977; Van Wagoner et. al. 1988) i 
forbindelse med vertikal oppbygning av et helt avsetningssystem. 

Allostratigraphy - Allostratigrafi (North American Com
mission on S tratigraphic Nomenclature 1983 ). 
- Stratigrafi som avgrenser sedimentære lagpakker på 
grunnlag av flater med avsetningsbrudd. 

Baselap - Bunnlapp (Mitchum 1977 ). 
- Avslutning av lagfiater mot en riedre flate. 

Brukes ofte hvor skillet mellom nedlapp og pålapp er vanskelig. 

Base-level fall systems tract - Fallende erosjonsbasis 
systemrekke (FES) (Fig. 4) (Cross & Lessenger, in press; 
Mjøs et al., in press). 
- Systemrekke avsatt samtidig med økende rate av 
erosjon innenfor et bassengs inkonformitetsareal og avta
gende rate av generering av avsetningsrom innenfor 
samme bassengs konformitetsareal. 
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Tabell l. Norsk-Engelsk ordliste. 

aggradering 
allostratigrafi 
avsetningsrom 
avsetningssekvens 
avsetningssystem 
bassenggulvvifte 
bunnlapp 
diastem 
diskonformitet 
ekspansjonsflate 
ekspansjonssone 
erosjonsbasisvendepunkt 
erosjonstomrom 
E-T flate ( erosjons-transgresjonsflate) 
eustatiske havQjvåendringer 
fallende erosjonsbasis systemrekke 
flømrningsflate 
genetisk stratigrafisk sekvens 
geomorfologisk erosjonsbasis 
globale havninvåendringer 
hiatus 
høystandssystemrekke 
høystandsvifte 
inkonformitet 
innskåret dal 
kondensert lagpakke 
konformitet 
korrelativ konformitet 
lakuna 
lavstandsvifte 
lavstandssystemrekke 
lavstandskilesystemrekke 
maksimalt regressiv flate 
maksimalt transgressiv flate 
nedlapp 

aggradation 
allostratigraphy 
accommodation 
depositional sequence 
depositional system 
basin-floor fan 
base l ap 
diastem 
disconformity 
expansion surface 
expansion zone 
base-leve! turnaround point 
erosional vacuity 
E/T surface ( erosion/transgression surface) 
eustatic sea-leve! changes 
falling base-leve! systems tract 
flooding surface 
genetic stratigraphic sequence 
geomorphologic base-leve! 
eustatic sea-leve! changes 
hiatus 
highstand systems tract 
highstand fan 
unconformity 
incised valley 
condensed section 
conformity 
correlative conformity 
lacuna 
lowstand fan 
lowstand systems tract 
lowstand wedge systems tract 
maximum regressive surface 
maximum transgressive surface 
downlap 

Systemrekken er karakterisert ved at det subaeriske inkonformitetsarealet øker i 
bassengretningen gjennom tid, ved utlappende lagfiateavslutninger og ved stegvis 
framrykkende kystlinjesystemer. Hvis den subaeriske inkonformiteten når kystlin
jen vil det være 'tvungen regresjon', hvis ikke 'normal regresjon'. Systemrekken 
defineres mellom erosjonsbasis vendepunkt fra stigende til fallende trend og 
påfølgende vendepunkt fra fallende til stigende trend. 'Fallende erosjonsbasis 
systemrekke' er ikke identisk med, men har fellestrekk med summen av 
høystandssystemrekken og den tvungne regressive systemrekken. 

Base-level rise systems tract - Stigende erosjonsbasis 
systemrekke (SES) (Fig. 4) (Cross & Lessenger, in press; 
Mjøs et al., in press). 
- Systemrekke avsatt samtidig med minkende rate av 
erosjon innenfor et bassengs inkonformitetsareal og 
økende rate av generering av avsetningsrom innenfor 
samme bassengs konformitetsareal. 

Systemrekken er karakterisert ved at det subaeriske inkonformitetsarealet re
duseres gjennom tid, ved pålappende lagfiateavslutninger og ved stegvis tilbake
trekkende og/eller vetikalt stablede kystlinjesystemer. Systemrekken defineres 
mellom erosjonsbasis vendepunkt fra fallende til stigende trend og påfølgende 
vendepunkt fra stigende til fallende trend. 'Stigende erosjonsbasis systemrekke' er 
ikke identisk med, men har fellestrekk med summen av lavstandskilesystemrekken 
og den transgressive systemrekken som i 'erosjonsbasisterminolgien' tilsvarer 
henholdsvis 'tidlig stigende erosjonsbasis systemrekke' og 'sen stigende erosjons
basis systemrekke' (jfr. Fig. 4). 

Base-level turnaround point - Erosjonsbasisvendepunkt 
(Cross & Lessenger, in press). 
- Posisjon i lagrekken hvor stratigrafisk erosjonsbasis 
endrer seg fra fallende til stigende, eller fra stigende til 
fallende trend. 

Geometrisk sett karakteriseres disse vendepunktene som regel av overgang fra 
henholdsvis utlapp til pålapp og pålapp til utlapp. Vendepunktene korrespon-
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normal regresjon 
oversvømrnelsesflate 
parasekvens 
parasekvenssett 
plasstilgjengelighet 
pro gradering 
pålapp 
regresjon 
regressiv kysterosjonsflate 
regressiv systemrekke 
relative havnivåendringer 
retrogradering 
sedimentvolumfordeling 
sekvens 
sekvensgrense 
sekvenshierarki 
sekvenssett 
sekvensstratigrafi 
sokkelrandsystemrekke 
stigende erosjonsbasis systemrekke 
stratigrafisk erosjonsbasis 
subaerisk inkonformitet 
systemrekke 
tidsfortettet lagpakke 
tilbaketrekking 
tilvekst 
topplapp 
transgresjon 
transgressiv-regressiv sekvens 
transgressiv kjsterosjonsflate 
transgressiv systemrekke 
tvungen regressiv systemrekke 
tvungen regresjon 
utbygging 
utlapp 

normal regression 
flooding surface 
parasequence 
parasequence set 
accommodation, accommodation space 
progradation 
on! ap 
regression 
regressive surface of marine erosion 
regressive systems tract 
relative sea-leve! changes 
retrogradation 
sediment volume partitioning 
sequence 
sequence boundary 
sequence hierarchy 
sequence set 
sequence stratigraphy 
shelf margin systems tract 
rising base-leve! systems tract 
stratigraphic base-leve! 
subaerial unconformity 
systems tract 
condensed section 
retrogradation 
aggradation 
toplap 
transgression 
transgressive-regressive sequence 
ravinement surface 
transgressive systems tract 
forced regressive systems tract 
forced regression 
progradation 
offiap 

derer med henholdsvis avsetningssekvensens sekvensgrense (fallende til stigende 
erosjonsbasis) og 'maksimal transgressiv flate' (stigende til fallende erosjonsbasis). 

Basin-ftoor fan � Bassenggulvvifte (Fig. l). 
Vifteformet sedimentlegeme avsatt på bassenggulvet hvor sedimentene er avsatt 
fra gravitasjonsstrømrner. Se også 'highstand fan' og 'lowstand fan'. 

Condensed section - Kondensert lagpakke, tidsfortettet 
lagpakke (Fig. l) (Loutit et al. 1988 ). 
- Et li to logisk intervall med langsom (tidvis ingen) sedi
mentasjon og som representerer et langt tidsrom. 

Conformity - Konformitet (Bates & Jackson 198 0 ). 
- Lagflate som skiller eldre lag fra yngre lag og hvor 
flaten ikke viser tegn til erosjon eller lengre opphold 
sedimentasjon. 

Correlative conformity - Korrelativ konformitet (Fig. 2 
og 4). 
- Flate som avgrenser sekvens i posisjoner hvor sekvens
grensen ikke er representert ved et betydelig mellomlig
gende avsetningsbrudd forårsaket av erosjon eller 
opphold i sedimentasjon. 
Sekvenser omsluttes av flater med brudd forårsaket av erosjon eller lengre opphold 
i sedimentasjon (inkonformiteter). I bassengretuingen vil vanligvis brudd
ene minke for til slutt å opphøre. Her vil grensene måtte defineres av de korrelative 
konformiteter. Den korrelative konformiteten defineres noe forskjellig. I avset
ningssekvensen (f.eks. Van Wagoner et al. 1988, 1990; Posamentier et al. 1988) har 
den blitt beskrevet som sammenfallende med bunn av lavstandssystemrekken (som 
i h.h.t. Posamentier et al. (1988) iuitieres under tidlig eustatisk fall i havnivået). 
Senere litteratur (Hunt & Tucker 1992; Helland-Hansen & Gjelberg 1994) foreslår 
at den legges ved laveste relative havnivåposisjon (mellom tvungen regressiv og 
lavstandskilesystemrekker). I T-R sekvensen tilsvarer den den maksimalt regressive 
flaten (Embry & Johannessen 1992; Embry 1995). 
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Depositional sequence - A vsetningssekvens (Fig. 2) 
(Mitchum et al. 1977; Van Wagoner et al. 1990; Posa
mentier & James 1993 ). 
- Stratigrafisk enhet begrenset av flater med avsetnings
brudd forårsaket av subaerisk erosjon eller lengre opp
hold i sedimentasjon (subaeriske inkonformiteter) og 
deres korrelative konformiteter. 

Opprinnelig ble en avsetningssekvens definert som en stratigrafisk enhet av 
samhørende lag begrenset av inkonformiteter og deres korrelative konformiteter 
(Mitchum et al. 1977). Senere ble 'inkonformitet' begrenset til en flate som viser 
tegn på subaerisk trunkering (og mulig korrelativ submarin erosjon), eller sub
aerisk eksponering med et betydelig hiatus (Van Wagoner et al. 1990). Disse 
inkonformitetene ble tolket til å være en respons på fall i eustatisk (Vail et al. 1984) 
eller relativt havnivå (Van Wagoner et al. 1990). I dagens bruk av begrepet 
avsetningssekvens antas vanligvis at inkonformitetene er dannet ved relativt fall i 
havnivået. 

Depositional system Avsetningssystem (Fisher & 
McGowen 1967; Galloway 1989 ). 
- Sedimentær enhet definert ved en mengde av prosess-re

laterte litofacies som er knyttet sammen med grunnlag i 
en felles miljøtolkning, og som representerer sedimenter 
avsatt innenfor større paleogeografiske elementer (f.eks. 
deltaslette, sokkel, barriere, etc.). 

Diastem- Diastem (Bates & Jackson 1980; Nummedal & 
Swift 1987). 
- Et avsetningsbrudd av kort varighet. 

Disconformity - Diskonformitet (Bates & Jackson 1980; 
Nystuen 1986 ). 
- Flate som skiller yngre lag fra eldre lag hvor flaten 
representerer et betydelig avsetningsbrudd forårsaket en
ten av erosjon og/eller et lengre opphold i sedimenta
sjon (inkonformitet), og hvor lagene over og under 
grenseflaten stort sett er parallelle. 

Downlap - Nedlapp (Fig. 2) (Mitchum 1977). 
- Avslutning av opprinnelig skråstilte lagflater mot en 

nedre opprinnelig horisontal eller mindre skråstilt lagfl.ate. 

ElT surface ( erosion/transgression surface) - E-T flate 
(erosjons - transgresjonsfl.ate) (Fig. 2) (Plint et al. 1988). 
- Flate som representerer erosjon først under fallende 
relativt havnivå og deretter under påfølgende transgresjon 
og hvor ingen mellomliggende sedimenter er oppbevart. 

Erosional vacuity - Erosjons tomrom (om tid) (Fig. 5) 
(Bates & Jackson 1980 ). 
- Tidsrom representert av sedimenter fjernet ved erosjon. 

Eustatic sea-Ievel changes - Eustatiske havnivåendringer, 
globale havnivåendringer. 

Refererer til globale endringer i havninvå, forårsaket enten av endringer i mengden 
havvann og feller endringer i formen av havbassengene. 

Expansion surface, expansion zone - Ekspansjonsflate 
eller ekspansjonssone (Martinsen 1994 ). 
- Flate eller sone som markerer en brå økning i avset
ningsrom. 

Brukes i kontinentale miljøer der økning i avsetningsrom ikke er representert ved 
oversvømmelsesflater. Eksempelvis vil flaten eller sonen som markerer endringen 
fra et forgrenet til et meandrerende fluvialt system kunne tolkes som en ekspansjon
sflate eller sone. 
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Falling stage systems tract - se 'forced regressive systems 
tract'. 

Flooding surface 

fl.ømmingsflate (Van 
1988 ). 

Oversvømmelsesflate (OF), 
Wagoner 1985; Van Wagoner et al. 

- Flate som markerer en brå økning i vanndyp oppover 
i en lagrekke. Flaten dannes under transgresjon og den 
avgrenser parasekvenser. 

Forced regression - Tvungen regresjon (Posamentier et al. 
1992 ). 
- Regresjon forårsaket av et relativt fall i havnivået. 

Forced regressive systems tract (falling stage systems tract) 

- Tvungen regressiv systemrekke (TRSR) (Fig. 2) (Hunt 
& Tucker 1992; Helland-Hansen & Gjelberg 1994; 
Nummedal & Molenaar 1995 ). 
- Systemrekke avsatt ved fallende relativt havnivå. 

Den tvungne regressive systemrekken vil ofte vise en komprimert prograderende 
lagpakke sammenlignet med høystands- og lavstandkilesystemrekkene. Noen 
ganger vil en regressiv kysterosjonsflate dannes. Systemrekken avgrenses oppad av 
den subaeriske inkonformiteten og kan nedad avgrenses av den maksimalt 
transgressive flaten (det samme gjelder for høystandssystemrekken, derfor må disse 
to systemrekkene skilles på interne egenskaper, og ikke på grenseflatene). 

Genetic stratigraphic sequence - Genetisk stratigrafisk 
sekvens (Fig. 2 og 3) ( Galloway 1989 ). 
- Stratigrafisk enhet begrenset av maksimalt transgressive 
flater. 

Geomorphologic base-leve) - Geomorfologisk erosjonsba
sis (Powe/1 1875; Bates & Jackson 1980; Shanley & Mc
Cabe 1994 ). 
- Basisnivå for erosjon som tilsvarer havnivået 

I kystnære og marine områder tilsvarer geomorfologisk erosjonsbasis havnivået, 
mens den i den kontinentale delen av avsetningssystemet tilsvarer den horisontale 
forlengelsen av havnivået mot land. 

Hiatus- Hiatus (Fig. 5) (Wheeler 1964; Bates & Jackson 
1980 ). 
- Tidsrom uten avsetning. 

Highstand fan - Høystandsvifte (Helland-Hansen & Gjel
berg 1994 ). 
- Bassenggulvvifte dannet under stigende og høyt relativt 
havnivå. 

Høystandsvifter er mindre vanlig enn lavstandsvifter (Posamentier et al. 1991), 
men kan dannes på bassenggulvet bl.a. utenfor kystlinjer med stor sedimenttilførsel 
og smal sokkel. 

Highstand systems tract - Høystandssystemrekke (HSR) 
(Fig. l og 2) (Van Wagoner et al. 1988 , 1990; Posamentier 
et al. 1988 ). 
Systemrekke avsatt fra maksimal transgresjon til 
påfølgende begynnende relativt havnivåfall. 

Høystandssystemrekken avgrenses nedad av (og nedlapper på) den maksimalt 
transgressive flaten og oppad av en subaerisk inkonformitet dannet ved fall i 
relativt havnivå (avsetningssekvensens sekvensgrense). 

Incised valley - Innskåret dal (Fig. l og 2). 

Fall i relativt havnivå vil vanligvis medføre innskjæring av fluviale systemer, 
spesielt i områder nær kysten. Slike dalinnskjæringer er viktige i definisjonen av 
sekvensgrensen i avsetningssekvenser (Van Wagoner et al. 1990). Innskårete daler 
kan også dannes uavhengig av relative havnivåendringer, f.eks. som et resultat av 
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tektoniske bevegelser eller klimatiske endringer (Shanley & McCabe 1994; Blum 
1994). 

Lacuna - Lakuna (Fig. 5) ( Wheeler 1964; Bates & Jack
son 1980 ). 
- Tidsintervall representert av tidsrom uten avsetning 
(hiatus) og erosjonstomrom. 

Lowstand fan - Lavstandsvifte ( Vail 1987; Posamentier 
et al. 199 1 ). 
- Bassenggulvvifte dannet under fallende og lavt relativt 
havnivå. 

I sekvensstratigrafisk litteratur er lavstandsviften ofte koblet mot lavstandssys
temrekken (Vail 1987; Posamentier et al. 1991). I bassenger med en sokkel-, 
sokkelskråning- og bassenggulvtopografi vil sedimenter føres direkte ut på bas
senggulvet og avsettes som lavstandsvifter når havnivået faller under sokkelkan
ten. 

Lowstand systems tract - Lavstandssystemrekke (LSR) 
(Fig. 2) ( Van Wagoner et al 1988 , 1990; Posamentier et al. 
1988 ). 
Systemrekke avsatt fra begynnende relativt havnivåfall til 
påfølgende maksimal regresjon. Kan deles inn i tvungen 
regressiv systemrekke og lavstandskilesystemrekke. 

Lowstand wedge systems tract - Lavstandskilesystem
rekke (LKSR) (Fig. l og 2) (Hunt and Tucker 1992; 
Helland-Hansen & Gjelberg 1994 ). 
- Systemrekke avsatt fra maksimal }avstand og begyn
nende stigning av relativt havnivå til påfølgende maksi
male regresjon. 

Hvis ikke den alluviale ('topset') delen av lavstandskilesystemrekken er fjernet av 
påfølgende transgressive kysterosjon, vil systemrekken lappe på den subaeriske 
inkonformiteten, jfr. Fig. 2a og b). Systemrekken vil ofte være begrenset oppad av 
en transgressiv kysterosjonsflate. Systemrekken kan være dålig utviklet dersom 
transgresjon inntrer kort etter maksimal lavstand av relativt havninvå (Fig. 2B). 

Marine flooding surface - se 'flooding surface'. 

Maximum flooding surface - se 'maximum transgressive 
surface'. 

Maximum regressive surface (transgressive slirface) 

Maksimalt regressiv flate (MRF) (Fig. l ,  2 , 3 og 4) 
(Embry 1995; Helland-Hansen & Martinsen 1996 ). 
- Lagflate som tilsvarer vendepunktet fra maksimal re
gresjon til påfølgende transgresjon. 
Årsaken til at to tilsynelatende så motsatte begreper som 'maximum regressive 
surface' og 'transgressive surface' har samme betydning har sin forklaring i at 
'maximum regressive surface' peker på maksimal regresjon og 'transgressive 
surface' peker på begynnende transgresjon etter en regresjon, altså to sider av 
samme sak. 'Transgressive surface' er blitt definert forskjellig i litteraturen Ufr. 
Nummedal & Swift 1987; Van Wagoner et al. 1988, 1990; Embry 1995). Van 
Wagoner et al. (1988, 1990) definerer den som den første betydelige 
oversvørnmelsesflate i en avsetningssekvens, mens Embry ( 1995) definerer den 
som ovenfor. Vi foreslår 'maximum regressive surface' fremfor det mer etablerte 
'transgressive surface'. Dette gjøres fordi Van Wagoners definisjon (Van Wagoner 
et al. 1988, 1990) av 'transgressive surface' (som er mest i bruk) henspeiler på en 
flate som markerer en brå økning i vanndyp ('oversvørnmelsesflate'). Flaten som 
markerer endring fra regresjon til transgresjon trenger ikke å være uttrykt ved en 
brå endring i vanndyp. 
Den 'maksimalt regressive flaten' vil ofte bli delvis erstattet av en transgressiv 
kysterosjonsflate Ufr. Fig. 2). På sjøsiden av den maksimalt regressive kystfront
posisjonen vil den derimot ha større bevaringspotensiale. 

Maximum transgressive surface ( maximum flooding sur

face) - Maksimalt transgressiv flate (MTF) (Fig. l ,  2, 3 
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og 4) (Posamentier et al. 1988; Helland-Hansen & Mar
tinsen 1996 ). 
- Lagflate som tilsvarer vendepunktet fra maksimal 
transgresjon til påfølgende regresjon. 

'Maximum flooding surface' er et uttrykk som er mye brukt og som kan 
oversettes med 'maksimal oversvørnmelsesflate' eller 'maksimal flørnmingsflate'. 
Vi anbefaler at 'maksimalt transgressiv flate' brukes til fordel for disse. 'Marine 
flooding surface' og 'flooding surface' ('oversvørnmelsesflate' eller 'flømmings
flate') er opprinnelig definert av Van Wagoner (1985) og Van Wagoner et al. 
( 1988) som flater som markerer brå økning i vanndyp og som derfor ikke direkte 
er relatert til vendepunktet fra transgresjon til regresjon. Av denne grunn vil det 
være forvirrende å bruke oversvømmelsesflate/flømmingsfalte for flaten som 
markerer vanndypsøkning og maksimal oversvørnmelsesflate/flømmingsflate for 
flaten som tilsvarer vendepunktet. 

Normal regression - Normal regresjon (Posamentier et 
al. 1988 ). 
- Regresjon under stabilt eller stigende relativt havnivå. 

Offlap - Utlapp (Bates & Jackson 1980; Christie-Blick 
199 1 ). 
- Avslutning av lagflater mot bassengmarginen på suk
sessivt lavere og relativt sett mer distale posisjoner. 

Ettersom utlapp finner sted, vil termineringer mot forutgående lagflater finne sted 
på stadig lavere og relativt sett mer distale posisjoner med det resultat at 
forutgående flater suksessivt eksponeres og utsettes for erosjon. Det geometriske 
resultatet av utlapp vil vanligvis være 'topplapp'. 'Offiap' er også blitt brukt 
synonymt med 'progradation', men denne bruken anbefales ikke. 

Onlap - Pålapp (Fig. 2) (Mitchum 1977 ). 
- Avslutning av lagflater hvor opprinnelig horisontale 
lagflater avsluttes mot en underliggende opprinnelig 
skråstilt lagflate, eller opprinnelig skråstilte flater avsluttes 
mot en underliggende opprinnelig mer skråstilt flate. 

Avsetningssekvensens sekvensgrense vil være en pålappsflate. I sekvensstrati
grafisk litteratur brukes ofte 'kystpålapp' ('coastal onlap') og 'marin pålapp' 
('marine onlap'). Disse angir henholdsvis pålapp av kystnære lag (f.eks. littorale 
eller kystnære ikke-marine lag) og pålapp av marine lag (Mitchum 1977). 

Parasequence - Parasekvens (Fig. 2 og 3) ( Van Wagoner 
1985; Van Wagoner et al. 1988 ). 
- Lagpakke av konforme lag begrenset av flater som 
markerer en brå økning i vanndyp ( oversvømmel
sesflater). Pakken vil vanligvis være oppgrunnende av 
karakter. 

Parasequence set - Parasekvenssett ( Van Wagoner 1985; 
Van Wagoner et al. 1988 ). 
- Stablete parasekvenser. Settene er enten prograderende 
('pro graderende parasekvenssett'), aggraderende ( 'ag
graderende parasekvenssett') eller retrograderende ('ret
rograderende parasekvenssett'). 

Progradation - Progradering, utbygging (Bates & Jack
son 1980 ). 
- Utbygging av et avsetningssystem som et resultat av 
tilført sediment. 

Bekrepet kan eksempelvis brukes i forbindelse med en kystlinjeforflytning mot 
havet som et resultat av tilført sediment, om alluvale vifter som bygger seg ut i fra 
en forkastning eller om deltaer som prograderer ut i en innsjø. 

Ravinement surface ( transgressive surface of marine ero

sion) - Transgressiv kysterosjonsflate (TK) (Fig. 2 og 3) 
(Stamp 192 1; Swift 1968; Nummedal & Swift 1987). 
- Erosjonsflate dannet på en kystfront som følge av 
transgresjon. 
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Regression - Regresjon ( Curray 1964 ). 
- Forflytting av kystlinjen utover mot havet. 

En regresjon kan være forårsaket enten av et fall i relativt havninvå eller av tilført 
sediment under stabilt eller stigende relativt havninvå (hvor sedimenttilførselen er 
større enn havnivåstigningen). Kan også brukes om kystlinjeforflytting mot 
sjøsiden i bukter og innsjøer. 

Regressive surface of marine erosion - Regressiv kyst
erosjonsflate (RK) (Fig. 2) (Plint 1988; Nummedal & 
Molenaar 199 5). 
- Erosjonsflate dannet på en kystfront som følge av 
regresjon. 

Regressive systems tract - Regressiv systemrekke (RSR) 
(Fig. 2 og 3) (Embry & Johannessen 1992 ). 
- Systemrekke avsatt fra lagflaten ved maksimal trans
gresjon til lagflaten ved maksimal regresjon. Kan stedvis 
inndeles i høystand, tvungen regressiv og lavstandskile 
systemrekker. 

Relative sea-level changes - Relative havnivåendringer 
(Posamentier et al. 1988 ). 
- Endringer i vertikal avstand fra havnivået til et refer
ansenivå under samtidig tilførte sedimenter. 

Relative havnivåendringer innbefatter endringer i avstanden fra havnivået til et 
referansenivå under samtidig tilførte sedimenter, og er forårsaket av eustasi, 
tektonikk, kompaksjon og isostasi. Relative havnivåendringer innbefatter ikke 
endringer i vanndyp som et resultat av sedimentasjon. Der ingen sedimenter 
tilføres, vil relative havnivåendringer tilsvare endringer i vanndyp. P.g.a. differen
siell innsynkning, vil raten av relative havnivåendringer være lokalitetsavhengig. 

Retrogradation - Retrogradering, tilbaketrekking. 
- Tilbaketrekking av et avsetningssystem. 

Retrogradering kan brukes om ethvert tilbaketrekkende avsetningssystem. Ved 
beskrivelse av kystlinjesystemer brukes retrogradering ofte i forbindelse med 
transgresjon, og spesielt hvis det har vært en viss tilførsel av sedimenter under 
transgresjonen (f. eks. retrograderende parasekvenssett, jfr. Jervey 1988). 

Sediment volume partitioning - Sedimentvolumfordeling 
(Cross et al. 1993 ). 
- Prinsippet om at sedimenter avsettes i de ulike avset
ningssystemer med tykkelser (og volumer) styrt av geo
grafisk variasjon i avsetningsrom. 

Perioder som representerer erosjonsbasis fall viser kontrasterende volumfordeling 
i forhold til perioder som representerer erosjonsbasis stigning. F.eks. vil perioder 
med fallende erosjonsbasis utvikle relativ tynn kystslettefacies og tykk kyst
skråningsfacies mens perioder med stigende erosjonsbasis utvikler relativ tykk 
kystslettefacies og tynn kystskråningsfacies. 

Sequence - Sekvens (Sloss 1950; Mitchum 1977; Van 
Wagoner et al. 1988; Posamentier & James 1993 ) .  
- Lagrekke av sammenhørende litofacies begrenset av 
flater kjennetegnet ved ikke-avsetning eller erosjon. 
Sekvensen utgjør en syklus som er et resultat av en
dringer i av avsetningsrom og sedimenttilførsel. 

Se kommentar 'sequence boundary', 'depositional sequence', 'genetic stratigraphic 
sequence' og 'transgressive-regressive (T-R) seqence. '  

Sequence boundary - Sekvensgrense (SG) ( Van Wagoner 
et al. 1988; Galloway 1989; Embry 1993 ). 

Begrepene sekvens og sekvensgrense er ikke tillagt noen spesiell betydning hva 
angår dannelsesårsak da valg av disse er styrt av hvilken sekvensstratigrafisk 
modell man ønsker å bruke. I avsetningssekvensen ( 'depositional sequence') er 
sekvensgrensene definert av subaeriske inkonformiteter og deres korrelative kon-
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formiteter (topp eller bunn tvungen regressiv systemrekke). I transgressiv-regres
sive sekvenser ( 'transgressive-regressive sequence') er grensene definert av sub
aeriske inkonformiteter og deres korrelative maksimalt regressive flater. I genetisk 
stratigrafiske sekvenser ( 'genetic stratigraphic sequence') er sekvensgrensene defin
ert av maksimalt transgressive flater. I erosjonsbasismetodikken defineres sekvens
grensen på nivået som representerer overgangen fra fallende til stigende 
erosjonsbasistrend. 
I avsetningssekvensen skilles det ofte mellom to typer sekvenser: Type l og type 
2 sekvenser (og tilsvarende type l og 2 sekvensgrenser og inkonformiteter) (Van 
Wagoner et al. 1988, 1990; Posamentier & Vail 1988; Posamentier & James 1993, 
Fig. 1). Type l dannes ved et reelt relativt havnivåfall ved 'depositional shoreline 
break' (fysisk knekkpunkt som kan sammenfalle med, eller være på sjøsiden av 
kystlinjen, Posamentier & Vail 1988), mens type 2 ikke krever et slikt fall. 
Begrepene er vanskelig å bruke i praksis (Van Wagoner et al. 1990; Posamentier 
& James 1993). 

Sequence hierarchy - Sekvenshierarki. 

Sekvenser kan inndeles hierarkisk enten med grunnlag i varigheten av sekvensene 
(Vail et al. 1991), lateral utstrekning av sekvensene eller grad av endring i 
tektonisk deformasjon eller sedimentært regime over grenseflaten (Embry 1995). 
Sekvenshierarkiet kan organiseres i forskjellige ordener,hvor lavfrekvente 
sekvenser representerer lav orden (f.eks. l orden) og høyfrekvente sekvenser 
representerer høy orden (f. eks. 6 orden). 

Sequence set - Sekvenssett ( Van Wagoner & Mitchum 
1989 ). 
- Gruppe av sekvenser avgrenset av lavere ordens 
sekvensgrenser. Den generelle karakteren innenfor et 
sekvenssett kan være prograderende, aggraderende eller 
retrograderende. 

Sequence stratigraphy - Sekvensstratigrafi ( Van Wagoner 
et al. 1990 ). 
- Studie i et tidsrammeverk av avsetningsbergarter som 
hører sammen på grunn av dannelsesårsak, og som er 
avgrenset av gjenkjennbare inkonformiteter og deres kor
relative konformiteter. 

Shelf margin systems tract - Sokkelrandsystemrekke 
(Fig. l )  ( Van Wagoner et al. 1988 , 1990; Posamentier & 
Vail 1988 ). 
- Systemrekke i en type 2 ( avsetnings-) sekvens som 
sammenfaller i tid med lavstandssystemrekken. 

Stratigraphic base-level Stratigrafisk erosjonsbasis 
(Barre/l 191 7; Sloss 19 62; Wheeler 1964; Shanley & Mc
Cabe 1994 ) .  
Likevektsflate hvor sedimenter verken vil avsettes eller 
eroderes. 

Der stratigrafisk erosjonsbasis er over jordoverflaten kan sedimenter avsettes og 
der stratigrafisk erosjonsbasis er under jordoverflaten kan erosjon finne sted. 
Stratigrafisk erosjonsbasis krysser jordoverflaten i grensen mellom erosjons
områder og avsetningsområder. Erosjonsbasismetodikken (Cross et al. 1993; 
Cross & Lesenger, in press) antar synkront fallende eller stigende stratigrafisk 
erosjonsbasis fra proksimal til distal posisjon i bassenget. 

Subaerial unconformity - Subaerisk inkonformitet (SI) 
(Fig. 2 og 4). 
- Inkonformitet dannet på land. 

Systems tract - Systemrekke (Brown & Fisher 1977; Van 
Wagoner et al. 1988 ). 
- En rekke av lateralt sammenhengende avsetningssystem
er med arkitektur kontrollert av endringer i erosjonsbasis 
og sedimenttilførsel. Systemrekkene utgjør segmenter 
av en sekvens definert ved deres posisjon i sekvensen 
(Van Wagoner et al. 1990) . I marine bassenger vil maksi-
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male vertikale og horisontale mvaer av kystlinjens po
sisjon (maksimalt høyt og lavt relativt havnivå samt 
maksimal regresjon og transgresjon) definere grensene 
mellom systemrekkene. 

Systemrekkenes arkitektur og relasjon til relativt havnivå er i stor grad bestemt av 

sedimenttilførsel (Fig. 2). I sekvenser med relative havnivåfall er det kun den 

tvungne regressive systemrekken som kan fast knyttes til en bestemt sektor (den 

fallende sjenkel) av en relativ havnivåkurve. De tre andre systemrekkenes (dvs. 

lavstandskile, transgressiv og høystandssystemrekkene) posisjon og varighet er 

kontrollert av rate og mengde av sedimenttilførsel (grensene mellom disse er 

således markert med stiplete linjer i Fig. 2 og 3). 

Toplap - Topplapp (Fig. 2) (Mitchum 1977). 
- Avslutning av lagflater mot en oyerliggende flate. 

Transgression - Transgresjon (Curray 1964). 
- Forflytting av kystlinjen innover mot land. 

En transgresjon vil normalt være et resultat av stigning i det relative havnivået, 

hvor sedimenttilførselen ikke kompenserer for havninvåstigningen. Kan også 

brukes om kystlinjeforftytning mot landsiden i innsjøer. 

Transgressive-regressive (T -R) sequence - Transgressiv
regressiv (TR) sekvens (Fig. 2 og 3) (Johnson et al . 1985; 
Embry 1988). 
- Stratigrafisk enhet definert av subaeriske inkonfor
miteter (eventuelt stedvis modifisert eller erstattet av 
transgressive kysterosjonsflater) og deres korrelative 
maksimale regresjonsnivåer (maksimalt regressive flater). 

Transgressive surface - se 'maximum regressive surface'. 

Transgressive surface of marine erosion - se 'ravinement 
surface'. 

Transgressive systems tract - Transgressiv systemrekke 
(TSR). (Fig. l, 2 og 3) (Posamentier et al . 1988). 
- Systemrekke avsatt fra lagflaten ved maksimal re
gresjon til lagflaten ved maksimal transgresjon. 

Unconformity - Inkonformitet (Bates & Jackson 1980; 
Nystuen 1986; Van Wagoner et al . 1988). 
- Flate som skiller yngre lag fra eldre lag hvor flaten 
representerer et betydelig avsetningsbrudd forårsaket en
ten av erosjon og/eller et lengre opphold i sedimentasjon. 
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