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lljevne Illellolllrolll ham IiI 1860. Bergartene
rundt Eikeren er lidligere kanlagt av Br¢gger og
Schelelig (1917,1926) i skala 1:1 million. V~rt
kart (Figur I) er basert p~ sluctenlkartleggingsarbeid i skala I :5000 I'm periodcn
1994-1998. Mer enn 100 siudenier har v;ert
involvert i grllnnlagskartleggingen, spesielt godt
dekket er Fiskulllolllr<'det pa veslsiden av Eikereno Nxrlllere beskrivelse av kalllbrosilurbergartene pa Fiskulll finnes i Jahren og HurUI11 (1997).

Innledning
Kambrosilurberganene rundt innsj0cn Eikercn i
0vre Eiker, Buskerud tilh0rer et av Oslofeltets
mange omd\der med rester av sedimcnler fra

kambriul11, orcloviciulll og silur (Fig. I). Omd\det
scm de beskrcvne bergartene tilh¢rer kalles
Eiker-Sallclsv~erolluadel. Omrfldet hal' en lig-

nencle bergartsutvikling scm Skien-Langeslinclomraclet og Modulllomd\dcl (Owen et al. 1990 og
referanser i c1cnllc). De kambrosiluriske bergartene i disse Ire omradene skiller seg fra lltviklinQCIl i e1e andre kambro-siluromd\c1ene i Oslofeltet
(Oslo-Asker, Ringerike, I-Iadeland og Mjpsa).

Generell geologisk utvikling av omradet
Oslofeltets kalllbrosilurberganer hal' lradisjonelt blitt dell inn i elasjer (Kjerulf 1857, Br0gger
1882). Etasjeinndelingen val" basen p<\ litostratigrafien i Osio-Askerolllrtldel og ble overf¢rt IiI de
andre kalllbrosiluromradene i Oslofeltet III i fra
samlllent~1llende fossilinnhold. Dette forte Iii al
svxrl forskjellige bergarter fikk sal11llle etasjebelegnelse. Worsley el al. (1983) foreslo en
overgang til en litostralegrafisk inndeling i grllpper, formasjoner og ledd for de siluriske bergartene i Oslofeltet. Dette ble flllgt opp av Owen el
al. (1990) for den ordovisiske c1elen av lagrekken
(olllfatter ogsA den kalllbriske delen av aillnskiferfonnasjonen). I denne beskrivelsen av
kalllbrosiluriagene rundt Eikeren benytter vi
inndelingen IiI Worsley el al. (1983) og Owen et
al. (1990), dette er oppsummerl i Tabell I. Omradet llled kambrosilurberganer i 0vre Eiker er

Den f¢rste beskrivclsen av fossiler fra kambrosilurlagene i Eiker finnes i Slr¢1l1 (1784). Slr¢ll1,
SOI11 val" sogneprest pa eikerbygclcnc avbildet
blekksprulcn Endoceras fra HlIkformasjonen og
trilobitten Ogmasaphlls fra Elnesformasjonen i
sin Physisk- Oekonomiske beskrivelse over Eger
Pr,eslegielct. Br¢gger (1882) beskriver siraligrafiell i Eiker-Sandsva~romrAdet hvor spesielt
beskrivelsene fra omd\det ved Krekling stasjon
og Vest fossen' er velkjellie. Bn~igger (1882) og
Goldschmidt (191 I) beskrcv begge konlaklsonen
IllcllOlll kalllbrosillirbergartene og den perllliske
ekeritlen ved Gunhildrud pa vestsiden av Eikeren
og den klassiske vesuvianforekolllsten pa Halllrefjell pa ¢slsiden av Eikcrcn. Oct hal' vxrI drevel
jerngruver i ollld\det pa ¢stsiden av Eikeren
(Krambuctalen) fra lidlig p~ 1600-lallel og med
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begrenset av grunnfjellsgneiser i nord og ckeritten i s¢r. Den kambrosilllriske lagrckkcn best"r
av cn kontinllcrlig seksjon fra den kambriskc og
tidlig-ordovisiske Aiunskiferformasjoilcil til den
tidligsilllriske Vikformasjonen. I absollllt alder
lilsvarer lagrekken tiden fra ca. 520 til 430 millioner f¢r nil. OmrAdel var i denne tiden en stabil
grunn marin plaltfonll som i hovedsak undergikk
cn langsolll innsynkning med avsclning av rene
og llrcne leirslciner og kalksteiner.
Scdimcntasjonshastigheten ¢kcr oppover i seksjonen fra ca I mm/lOOO ~r IiI ca 10-15 mm/IOOO ~r
(Bj~r1ykke 1974). Bj~rlykke (1974) hal' ogs~
beskl'evet andre generelle trekk vee! avselningshistorien til de kambrosiluriske scdimenlene i
Oslofellet. Lagrekkcn pft veslsiden av Eikeren
Iigger direkte p~ gntnnfjellet med enkelte llekker
av skifcrfragmenler, silt, sand og grus som Hi
oppe pil gnciscn da avsetningen av kambrosilllrlagene begynte. Disse scdimentene, som kalles
basalkonglomerat, er cnkelte steder opptil 1,5 Ill.
tykl. De st¢rstc bollene i konglomeratel er mer
cnn 5 cm. i diameter. Sedimentene ble i perm
(ca. 270 mill. 1\1' siden) gjenllomtrengt av ct stort
antall ganger mcd vekslcnde sammenselning og
mektighet. Den store granitten i s¢r (ekerillen)
deformerte og onwandlet sedimentene, spesielt
mer granitlen. Omdidet pft veslsiden er dell i to
av en 200 m. h~y forkasting med NN0-SSY
retning fra Slindhaligen ved Eikeren til Djllpljern
ved grensen til Kongsberg. Langs forkastningsenen ligger vannene Svintjern, FI1\ljern,
M¢yreljern og Djllptjern. Denne forkastningen
blir borte under jordbrllksomdidene pA ¢stsiden
av Eikeren oppover mot Vestfossen. Bergartene
mer ekeritten er omvandlet til hornfels mcd
innhold av kalifcltspat og cordierill (tilsvarende
en oppvarming til ca. 5000 C). Hornblendehornfels (400-450 0 C) og albill-epidol-hornfels
(ca. 350 0 C) finnes lenger bonc fra ekerillen.
Blotningsgraden j omrftdet er generell god, men
det h¢ye kalkinnholdet i de fleste fonllasjonene
f¢rer nere steder til en svcer! frodig I¢vtrevekst
som begrenser blotningsgraden, spesielt j forholdsvis fiatt ten"eng.

Formasjonene
A III llskijelformllsjolle II:
Svart til m¢rk gdiblft skifer som har svart strek
pga h¢yt organisk innhold. Formasjonen inneholder kalkboller (5-10 cm. i diameter i den umetamorfe delcn ved Krekling og opp til lx2 m. i den
metamorfe delen ved Fh\tjern) og pyrittulfellingel'. Nrer ekerillen er det noe nydannelse av
glimmer. Mektighelen til form3sjonen er rundt 50
m. Vanlige fossiler i formasjonen er Hyoliles (en
vingesnegl), Paradoxides, Peltura, og Agnostus
(Irilobitler) og graptolitten Rhabdinopora som
finnes pil overgangen mellom kambrium og
ordovicillm. I de mer massive mctamorfe delene
av omd\det er del kun funnet mulige spar ctter
trilobitten AgnoslUs j fonllasjonen. Formasjonen
finnes pd begge sider av Eikeren.
Bjorkltsholmen!ormosjonen:
Massiv, harel, fossilfanig m~rk gr~ kalk.
Bj0rkftsholmenformasjonen er tynn i omrftdel (ca.

1
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Figur 2. Fossiler fra Altl1lski!el!ol'mosjollell:
I) Pamdoxides (Iel/gde 0pl'lil 20 Gill)
2) Pellllm (Iel/gde ca 2 CIII)
J) Agl/oslIIs (Iel/gde ca I CIII)
4) Rlwbd;I/0I'0ra (ko{ol/; ca 10xi0 CIII)
5) Bryogmpllls (ko{ol/; ca J elll).
Fossililillstrasjoflelle er hemet fra Stprlller (/966)
og RaslIIl/ssel/ (/969).
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0,5 m.). Formasjonen er bare sikker idenlifiserbar
i de mindre metamorfe omd\dene mer Krekling
(formasjonen er sl1\11 sammen med T~yens
formasjonen pl\. kartet). Grunnen til dette er at
den overliggende T0yenformasjonen hm en
kalkbcllk j bunnell slik at formasjonene cr vanskelig ~ skille i fossill~se omr~der. Den enesle
fossilen som er identifiserl fra fonnasjonen er
trilobillen Niobe ved Krekling. Formasjonen
finnes p1\ begge sider av Eikeren.

(Megislaspis, Asaphlls, Cyrtometoplls, Eoharpes).
3) Den 0verste delen av formasjonen - Svar!oddenleddel er en Iys gr~bl~, opplil 2 m. Iykk
massiv kalkbenk med lallrike blekkspruter
(Endoccras). Hukformasjonen cr megcl 1110tslandsdyktig mol mckanisk erosjon og danner
brede svakt foldele lopogratiske hyller i 1\ssidene.
Svartoddenleddel er nesten upAvirkel av metamorfosen, mcns Lysakerlcddel mister sine fossiIeI' i blokken mermest ckeritten pA veslsidcn av
Eikeren. Forrnasjonen finnes pA begge sider av
Eikeren.

T(Jyell/ormllsjollell:
Svart til gr5bl~ skifer med Iys gr~ sIrek. Basis
mot Bj¢rk1\sholmcnformasjoncn er definert av en
lokal ca 0,5 m. tykk kalklltvikling. Formasjonen
har en total meklighct pl\. ca. 6 m. I den melamorfe blokken har dCI v,ert veksl av aluminiumsilikater, og opptil 2 em. lange andalusill/ehiasloIitlkryslaller hal' blilt dannel. Del er fra denne
formasjonen Goldsehmidls Andalusitt-eordieritthornfelsklasse er definert. I de fossilf~rende
omrAdene er graptolitter vanlige

2

Ellles!ormasjollell :
Hovedlilologien i denne ca. 80-90 m. J1lcktige
formasjoncn er en m¢rkegr1\ skifer med ¢kcnde
inn51ag av kalk og kalkboller mot loppen, men
enkelte grovere (sill) litologier med godt ulvikledc sedimentrere slruklurer (bl.a. slumping og
kryssjikt) finnes ogs~. Toppen av formasjonen
defineres av overgangen til saml1lcnhengcllde
kalkbollelag i Fossllmfonnasjonen. Haleskjold av

3

Figu/" 3, Fossiler jra T9yelljorl11osjol1el1:
/) Didymograptlls (k%ni ca 5 C11I)
2) PhyloghrapllIs (Kololli ca 3 Clll)
3) Tetragrapllfs (k%ni ca 5 em).
Fossilillllslrasjallelle er helllel Jra SlrJrlller (1966)
ag RaSlllllssell (/969).

(Didymograpttlls, Phyllograptlls og Tetragraptlls),
brachiopodcn Lingula er Og51\ observer!. Formasjonen finnes pl\. beggc sider av Eikeren.

Huk/ormasjollell:
Hukformasjonen har Ire distinkte ledd med
total mektighet mel 10m 6 og 8 m. I) Hlikoddenleddet, nederSI i formasjonen, er en ca. 1 m. lykk
fossilfattig massiv gr~bl~ kalkbcnk. 2) Lysakerleddel finnes som er en 3-5 m. tykk m~rk gr~bl~
kalkholdig skife!' med svrerl rik Irilobitlfauna

Figllr 4. Fossiler fra HlIkjormasjonel1:
I) Elldaeeras (Iengde applil 80 elll)
2) MegaslasfJis (Iellgde ca /0 em)
3) Asaplllls ({engde ap!'lillO elll).
Fossi/illustJ'{{sjonene eJ' hemet fra Stf)rlller (/966)
ag RaslI/l/ssell (1969).

trillobitter (Ogygiocaris, Ogmasaphus) og
brachiopoder (bl.a. Plalystrophia) er vanlige i
forl1lasjollell. Forl1lasjollen finlles pfl begge sider
av Eikeren.
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FOSSll mjormllsjollell:

meklighet pA ca. 40 m. Fossiler funnel i Steinvikaformasjonen er blant annel bryozoen
Diplotrypa, trilobitten Chasmops og
brachiopoden SowerbyelJa. Formasjonen finnes
pA begge sider av Eikeren.

Lys grfi knollekalk i veksling med grfiblfi nesten massiv leirstein. Leirsteinen blir gdl.svart til
m~rkegr~nn p" grunn av mClamorfosen nrel"
ekeriltcn. Formasjollcn er ca. 150 m. mektig og
faunaen er rikholdig med bl.a. trilobitter
(Ampyx), Pigghuder (bl.a. Eehinosphaerites og
flere typer sj¢liljeslilker eller krinoideslilker),
alger (Coelosphaeridium), graptolitter og
brachiopoder (Platystrophia). I de mer metamorfe
omrAdene er fossilinnholdet mer sparsolllt, men
krinoidestilker finnes fOrlsatt. Metalllorfosen
viser seg ellers ved at kalkbollene gAr fra A Vtere

2

Figlll" 6. Fossifer[ra Fossl/lIIJol"lIIC1sjonen:
I) Eellinospheriles (opplil4 em i diameler)
2) Coelozpheridil/III (ca 2 elll)
3) Ampyx (ea 6 em)
4) Krilloideslilker(kan bli flue meIer lange
men flllues of/esl sam k01'le em -lange
Jragmemer). Fossililluslrasjol1elle er hemet
fra Slormer (1966) ag Rasmllssell (1969).

Figll1' 5. FossilerJra Ellles[ormasjonen:
I) Ogygioearis (opplil 20 em)
2) PlatYOslrophia (ea 4 em)
3) Ogma.mplms hale (hell illdil·id opplil 20 em).
Fossi/illl/slrosjo//e//e er hel/lel fro Slormer (1966)
og Rasmllssel/ (/969).
1I1vilrele i de mer umetamorfe omrAdene Iii"
vrere uforvitrele nrennere ekerillen. Delle refleklerer omdannelse av kalkbollene Iii forvilringsre·
sislenle boiler av kalksilikater nrer ekeritlen.
Forlllasjonen finnes p" begge sider av Eikeren.

Sleillvika!ormllsjollell :
Forlllasjonen er tredelt Illcd en nedre sonc med
Iys grfi relikulert (= med leirflak pga. Irykkoppl0sning) massiv kalksandstein, fulgt av en
svakl retikulerl knollekalk som Iii forveksling
ligner Fossumformasjoncll. 0vcrst hal' formasjoncn igjcn en massiv retikulcrl kalkutvikling.
Retikuleringen bestfir av opptil em.-Iykke utslfiende Ill~rke leirbAnd. Formasjonen har en total

Veil sl(Jp!ormllsjolle II:
Venst0p er en massiv til svakl skifrig mork
grAbl1\. finkornet pyriltrik forll1<lsjon.
Pyritlinnholdet gir berganen en 1l10rk brlln
forvilringsfarge og der bergarten er impregnert av
pyritt og lite blottct kan del vrerc vanskelig 1\.
skille formasjonen fra en diabasgang.
Skiferigheten skriver seg fra nyveksl av glimmer
(biotitt). Del hal' bUtt fUllnet noen Hi trilobitter av
typen Tretaspis i den 8-9 m. mektige forll1asjo~
nell. Formasjonen finnes p1\ begge sider av Eikeren.

Her(Jya!orl1U1sjol1el1:
Hen~yaforll1asjonen best1ir i hovedsak av kalk
og kalksandslein i veksling med leirlsiltlag.
Nedersl er forll1asjoncn en knollekalk med like
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Palaeoporella, Irilobilten Calymene og hele lag
av brachiopoden Holorhynchus. pft 0stsiden av
Eikeren er forlllasjonen mer utbredt (sc kart).
Mcktigheten gftr ikke noe sted opp i mer cnn ca
50 m. Fonnasjoncn finlles pft begge sider av
Eikeren.

Figur 7. FossilerJra Steilll'ikaJormasjonen: I)
SOll'erb)'ella (ea 5 CIII). 2) Dip/olr)'pa (oppli/ /0
CIII). 3) Chaslllops (oppli//2 CIII).

FossUil/ustrasjonel1e er hemet fra St(Jrmer (1966)
og Raslllusseu (/969).

deler kalk og Ieir!sil\. Kalkinnholdet s;ker oppoveri formasjonen og gftr 1110t toppen over i en
kalksandstein (kalkstein l11ed stort innslag av
sandkorn). Pti vestsiden av Eikeren finnes
Her0yafofmasjonen bare i kontakt mecl ekeritten
og kalken er c1erfor l11afmorisert llere steder mecl
vekst av opptil 2-3 em. store kalsiltkrystallcr. pft
kontaktcn mcllom leirlagcnc og kalken er dct
nydannci mineraler som granat, epidot, diopsid
og kalifeltspal. Formasjonen hal' likevel god!
bevane fossiler p.g.a. sin massive opplreden og
spesiell korallene Favosites og Halysiles er
vanlige. Andre fossiler er korallen Streptelasllla,
sneglcnc Hormotoma og Maclurites, algen

La Ilgpyenejormllsjonen
Lallg¢yeneformasjonen eller kalksandslcincn
og formasjoncllc ovcr denlle finnes barc p,\ ¢stsiden av Eikeren. Denne ]ikner p;\ Her¢yafonnasjonen, men innholdet av sand ¢ker og
markerer en oppgrullJ1ing av havet p;\ ovcrgangen
Illellolll ordovieiul11 og silur. Noen steder i Osloreltel er man over havllivft ved delllle overgangell.
DCI er lile fossilcr i formasjonen p.g.a. OIllV,lI1dlingell som hal' skjedd mer ekeritten. Formasjonen cr ea 75 m. Illektig. Del er funnet Irilobitter
og braehiopoder i formasjonen, men fossilinllholdet er gellcrelt sparsolllt. Fonnasjollell
finnes bare pa. pSlsiden av Eikeren.

w--f'\
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Figur 8. Fossiler jra VCl1st()pjormasjo/len:
Tretaspis (ca. 4 em). FossUillustrasjollen er hemet
fra Raslllussel/ (/969).

V

Figu/" 9, Fossilerfra l-IerOyajonnasjolleJl: I)
Paeloporella (biter ca 1.5 em). 2) I-Iolorhyuclllfs
(oppli//2 CIII). 3) /-Ia/ysites (k%l/i ea /5 CIII). 4)
Farosites (kololli ea /5 em), 5) Calymelle. (ca 6
em), 6) Maclurites (opptil4 em). 7) Streptelasma
(oppli/ /2 01/). 8) /-101'11I01011I0 (oppli/ /2 CIII).
Fossilillustrasjonene er helllet Jra St9rmer (/966)
og Raslllusseu (/969).
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S o!vikjormllsjolleII
Solvikformasjonen er en sand/silt/leir-stein
med tynne kalkhorisonter. I friskt brudd hal'
formasjoncn en m0rk grA farge mens den pA
forvitrel nate er brun til grA. Det finnes enkelte
horisonter av kalkboller men generelt opptrer
kalken som 2-4 cm. Iykke lag i veksling med 210 em. tykke sand/silt/leir-Iag. Fossiler i formasjonen er Favosites. Streptelasma og nere forskjellige brachiopoder bl.a. Stricklandia. Det blir
mindre kalk oppover i formasjonen. Formasjonen
finnes bare pA 0stsiden av Eikeren.

Figllr II. Fossi/erfra RytlerllkeJformasjonen og
Vikjormasjonel1:
Peutamerus (ea 5 em). Fossihllustrasjoueue er
ilellfet fra Stormer (/966).

R)'llerdkel!ormllsjollell
Denne formasjoncn er mer kalkholdig elln den
forrige og berganen er nrennest en knollekalk.

OPPSUMMERING
Den kambrosiluriske lagrekken mndt innsjocn
Eikeren i 0vre Eiker kommune. Buskerud ol11fattel' bergarter av mellol11kambrisk (Alunskiferformasjonen) til nedre silur alder (Vikformasjonen). Yngre kambrosilurbergarter finnes
lenger mot ¢st i nabokol11l11unen Nedre Eiker,
men disse vii ikke bli beskrevet her. Bergartene
rundt Eikeren tilsvarer i absolUtl tid periaden 520
Iii 430 mill. Ar f¢r nA. Lagrekken har en lotal
l11ektighel pA ea. 600 Ill. og er uten synlige brudd.
Avsetningsmilj0et for sedimentene er en stabil
grunn marin plattfonn. Sedimentene blir generelt
grovcre oppover i sedimentsekvensen. Det er
hovedsakelig leirsteiner og kalksteiner som blir
avsatt. Sedimenlasjonshastigheten 0ker oppover i
lagrekken, fra ca I 111111./1000 Ar i kal11briul11 Iii
ca. 10-15111111./1000 Ar i sillir. Bergartene ble
svakt til moderat foldet under den kaledonske
fjellkjedefoldning. Foldingen er betydelig mer
markert pA 0stsiden av Eikeren enn pli vestsiden.
De kambro-siluriske bergartene ble ogsA deformen i forbindelse med danneJsen av Osloriflen i
sen karbon og i perm (ca. fra 300 Iii 270 millioncr !ir sidell). I forbindelse med den magmatiske
aktiviteten i Oslofeltet i penn og dannelsen av
ekerillen ble he Ie omrAdet kontaklmelarnorfosert
Iii hornfelser.

Figur 10. FossUerfra SO/l'ikjol'lllClsjonen:
1) Protatrypa (ea / em)
2) Stl'ick/al1dia (ea 5 em). Fossihllilstrasjonene er
ilellfet fra Stf)rmer (/966) ag Rasmllssell (/969).
Enkelte steder finnes det ogsA mer cnn I m.
tykke kalklag i formasjonen. Fargcn er Iys brun
til brlln pA forvitrel nale og Iys grA i friskl brlldd.
Fossilene i formasjonen Jigger i horisollter
(gam Ie skjellbanker) og er dominert av
brachiopodcll Pentamerus. I formasjonen (inner
man ogsft Favosites og krinoidefragmenler. Formasjonen (inlles bare pA 0stsiden av Eikeren.

Vik/ormasjollell
Vikformasjonen er ned erst en skifer med varierende farge p.g.a. mineralol11vandling som r~lge
av appvanning fra ekerillen. Farger sam er vanlige er Iys rosa, Iys gr¢nn til m¢rk gr¢nn og over
mot sort. Oppaver i formasjanen flir man st¢rre
innslag av kalk og en grA farge. Noell steder har
man en rcn kalkutvikling med belydelig innhold
av fossiler som Favosiles, krinoidefragmenler.
algemalter og braehiopoder ( bl.a. Pentamerus).
Formasjonen finnes bare pA Ostsiden av Eikcren.
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