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Norske Geologisk Forening – «Geologiekskursjon til 
alunskiferfeltet ved Øyeren» ledet av geolog Tormod 
Sæther 
 
Lørdag 30. april. Oppmøte kl 10:00: Brattlivegen 50, helt i sørenden av Rælingen 
kommune: 
Kjør inn Brusevegen fra Fylkesveg 120. Avkjøringen fra FV 120 litt anonym.   
 

 
 
Interessert må komme seg til møtepunktet med egen bil. Vi kan prøve å få til 
«kameratkjøring», dvs de som har plass i egen bil til passasjerer tar kontakt med meg 
(h.a.nakrem@nhm.uio.no) slik at vi kan lage en liste over ledige passasjerplasser og 
interesserte deltakere som ikke har egen bil. 
Da får vi en oversikt over antall deltakere og antall biler. 
 
Kjøreinstruks: 
GPS-instruksen burde være god nok, men repeterer hovedtrekkene. 
E-6 nordover ut av Oslo. Ved Karihaugen: Ta av til høyre retning Lillestrøm, kjør gjennom 
Vittenbergtunnelen (kort) og Rælingstunnelen (lang). Ta av til høyre i rundkjøringen straks 
dere er ute av Rælingstunnelen.  Da er dere inne på Fylkesveg 120, følg denne til Flateby, ca 
30 min kjøring. 
Ta av til venstre inn Brusevegen, følg GPS-instruksen fram til Brattlivegen 50. 

Møteplass
Brattlivegen 50

NGF-ekskursjon lørdag 30.april.
Møteplass: Brattlivegen 50.
Tormod tlf 982509 65

Flateby

mailto:h.a.nakrem@nhm.uio.no
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Geologien 
 

• Alunskiferfeltet dekker ca 1 km2 og sto tidligere på NGUs Norgeskart, men er fjernet 
på siste utgaven. Mye av skiferen dekkes av dyrket mark, men relativt mange 
blotninger langs kantene rundt. 

• Begrenses av forkastning(er) mot vest, men gode udeformerte eksponeringer ned 
mot strandkanten av Øyeren viser et stratigrafisk fall på 15 -200 i østlig retning, dvs 
ut mot Øyeren. 

• Kan den 35 km lange N-S orienterte Øyeren representere en halvgrabenstruktur med 
bevart alunskifer……en  parallell til Oslofjorden? Alunskiferfeltet her er kanskje 
viktigere strukturelt enn stratigrafisk? 

• En godt eksponert permisk camptonittgang  kutter gjennom skiferen. 
• På 18-hundretallet ble det laget ei gruvesjakt gjennom skiferen.  «Initiativtagerne» 

håpet visstnok på å finne kull der!! Gruvesjakta er godt synlig, men nå fylt av vann. 
• Få fossiler å finne, men mange linseformede noduler, …. noen kanskje utfelt rundt et 

fossil? 
Eller fylt med svovelkis? 

• Antatt alder på skiferen: Tidlig kambrium? Etasje 2 i følge Holtedahl. 
• I en alder av 22 år publiserte Olaf Holtedahl et av sine første geologiske arbeider: 

«Alunskiferfeltet ved Øieren» , 1907: NGU nr 45. Se også Arne Bjørlykkes artikkel om 
Holtedahl (GEO nr 5, 2020).  

 
 
GEOLOGY (fra Berit Ree: Dr. scient. thesis, 1982) 
Geological formations at or in the adjoining areas of Lake Øyeren, represent a considerable 
span of time, i.e., from Precambrian crystalline basement to Holocene alluvials. The 
Precambrian crystallines have been described by Holtedahl (1953: 40-60) and Oftedahl 
(1974: 18-20). Traces of Cambrian and Permian units have been identified in the vicinity of 
the lake (Holtedahl 1953: 550-551, 1974: 4-12), and have served as ultimate proof that 
Øyeren is a Graben lake. The Pleistocene deposits consist of glacial tills, glaciofluvials and 
marine clays. The basin of Lake Øyeren is situated entirely in the gneissic Precambrian 
basement, and is formed by faulting and downwarping. Precambrian faults are found on 
either side of the lake (Holtedahl 1953: 550). Permian faulting exists on the eastern side of 
the lake (Holtedahl 1974:11). Cambrian shales situated below Permian hypabyssal rocks 
(camptonite) have been identified on the western side (Holtedahl 1953: 550, 1974: 4). 
Because the original stratigraphical sequence of the Cambrian and Permian units is 
opposite, their present position relative to each other must be due to post Permian activity. 
Thus, the site, configuration and depth of Lake Øyeren are caused by Precambrian, Permian 
as well as post Permian crustal movements. Later erosion has probably contributed to the 
great depth of the lake, which is 200 m (possibly 300 m) below the lake surface. The possible 
presence of easily erodible Cambrian-Silurian unis within the basin may have enhanced the 
deepening. 
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Orkesterplass til Øyer’n delta 
Når vi går langs stranda på jakt  etter alunskifer får vi samtidig «orkesterplass» til å betrakte 
de store sandbankene ute i Øyer’n-deltaet – Nord Europas største innlandsdelta!  Kjent for 
både ornitologer og geologer.  Undertegnede har arrangert 5-6 ekskursjoner her for ulike 
norske og internasjonale oljeselskaper. Norske universitetsgeologer har vært fraværende!  
 

 
Etter de store flomkatastrofene i 1966 og 1967 ble vannstanden i Øyeren er regulert. 
Figuren ovenfor viser sannsynlig vannstand basert på statistikk for årene 1982-2008. 
Mørke blå mest sannsynlig. Vår ekskursjon treffer nær laveste vannstand. 
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