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Forsidebildene viser: 
 

Øverst vises et dypt snitt i morenemassene ved 
utløpet av Mesna-elva, fra 1976. De øverste 2-3 

metrene er mer sandige enn under der siltig-
leirig morene dominerer. Snittet har stått uten 

store endringer i minst 120-130 år.  
 

I de dypeste deler av Mesnasnittet er det igjen 
sandig grusig morene som dominerer og nederst 
til venstre vises et parti av den dypt oksyderte 

morenen fra forrige istid. Oksydasjonen skjedde 
i hovedsak i forrige mellomistid, dvs. for rundt 
120 000 år siden, og i første del av siste istid.  

 
På bildet nederst til høyre vises en flyttblokk av 
Bygdinkonglomerat som er transportert av is til 

Lillehammer-området atskillige km fra sitt 
kildeområde i fast fjell i vest. 





 

FORORD            side      5 
 
 
DEL 1 
 
INNLEDNING            6 
 
 
GENERELT OM  KVARTÆRGEOLOGISKE  KART       7 
 
 
LØSMASSENE  I  LILLEHAMMER  KOMMUNE              8 
 
 
BILDEEKSEMPLER           8-12 
 
 
TEMAKART          13-14 
  
 
BRUK  AV  LØSMASSENE          16 
 
 
SKREDRISIKO            16 
 
 
KVARTÆRGEOLOGISK  HISTORIE         18 
 
 
REFERANSER            26 
 
 
TABELL  1              27 
 
 
 
DEL 2 
 
NGU Skrifter 60  (Olsen 1985a)           29 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
Kvartærgeologisk kart M 1:50 000 over Lillehammer kommune 



FORORD  
 
     Løsmassene innen kartblad Lillehammer 1817 II (1:50 000) som dekker østlige del av 
Lillehammer kommune ble kartlagt i felt i 1976-1980 og er beskrevet både generelt og relativt 
detaljert i NGU Skrifter 60 (Olsen 1985a), som er inkludert som DEL 2  (side 29) i denne 
rapporten. Kartleggingen av løsmassene i vestlige deler av kommunen i M 1:50 000 ble 
fullført i 2007, og den generelle omtalen for løsmassene i østlige områder viser seg å stemme 
godt for vestlige deler også. En foreløpig rapport til løsmasse-kartet over hele kommunen ble 
sendt til Lillehammer kommune (v/ rådgiver Hanne Mari Nyhus) i desember 2007. Vedlagt 
fulgte et eksemplar av NGU Skrifter 60, et kartplott av et foreløpig løsmassekart over 
Lillehammer kommune og en kort omtale av kartet. 
     Denne rapporten gir en mer fyldig beskrivelse av løsmassene innen Lillehammer 
kommune. Det er også inkludert en kort omtale av NGU's kvartærgeologiske kart generelt, 
om den kvartærgeologiske historien i Lillehammer-området og om skredrisiko i Lillehammer 
kommune, sett i lys av forutsigelsene om klimaendringer som daglig omtales i massemediene. 
 
 
NGU, 7491 Trondheim 
31.01.2008 
 
Lars Olsen 
(kvartærgeolog) 
 
 

 
   Nedfotografert kvartærgeologisk kommunekart Lillehammer, foreløpig versjon. 
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DEL 1 
 
INNLEDNING 
 
     Løsmassene i Lillehammer kommune er generelt dominert av morenemateriale (grønne 
farger på kartet) som ofte er relativt grovkornig (sandig, grusig) i overflaten og ned til 1-3 m 
dyp. Under dette i områder med tykke løsmasser er massene oftest mer finkornige (leirige, 
siltige), selv om stein og blokk også forekommer i dypere partier. Mange små og store myrer 
(brune farger) er spredt utover morenelandskapet overalt, men er særlig konsentrert i 5-10 
km2 store felt i V, SV og NØ. 
     Forskjellen i fordeling av løsmassene i vest og øst er størst for de sorterte avsetningene 
(silt, sand, grus) (gule og oransje farger). De er i stor grad konsentrert til nedre deler og 
munningen av de største dalene (Gudbrandsdalen, Østre Gausdal, Rinddal/ Vingrom), som er 
lokalisert til midtre og østlige del av kommunen. I vestlige del ligger slike avsetninger i 
hovedsak i langstrakte 50-500 m brede belter langs dalbunnen (Saksumdal, Østre Gausdal). 
     Tykkelsen av løsmassene varierer mye, men er oftest minst 0,5 – 1 m, unntatt der 
fjellgrunnen er blottet (rosa farge eller små doble haker) eller bare dekket av et tynt 
løsmasselag (oftest morenemateriale, vist med lys grønn farge). På noen steder er tykkelsen 
og lagfølgen observert/ påvist i større detalj. På utvalgte steder er dette anvist med symboler 
på kartet. Det kan være vist som en nummerert linje med lokalisering av profil for geofysiske 
målinger (ved Nevelvatnet og Reinsvatnet og på Jørstadmoen) der tykkelse og lagfølge kan 
tolkes fra profilene (se NGU Skrifter 60). Tykkelser kan være angitt i meter, mens bokstaver 
symboliserer jordart (for eksempel, > 1 betyr at overflatematerialet er tykkere enn 1 m, mens 
1/ M betyr at overflate-materialet ligger i 1m tykkelse oppå morenemateriale). 
 
Skred og skredavsetninger 
Det er få spor etter skredaktivitet i Lillehammer kommune. Små felt med ur (talus) (rød farge) 
nedenfor bratte bergvegger forekommer likevel noen få steder, og skredmateriale (Sk, R) eller 
uregelmessigheter i løsmassene som tolkes som spor av utglidninger er observert i små felt 
noen få steder (for eksempel på sørsida av Vardhøgda). 
 
Fremtidig skredrisiko 
Løsmassene i Lillehammer kommune vurderes som relativt stabile (til byggegrunn og annen 
aktivitet), men ved betydelige nedbørsmengder vil løsmasser i bratte skråninger likevel kunne 
være utsatt for utrasninger/ utglidninger, særlig der relativt finkornige masser forekommer. 
Slike skred omfatter utrasninger i bratte skrenter, for eksempel langs elver (der slike skrenter 
ved utrasninger kan skride tilbake opptil flere meter på kort tid), og overflateskred/ 
overflateutglidninger (0 – 1 m dype). De sistnevnte er jo ille nok for de som er direkte berørt, 
men skred av denne typen vil svært sjelden utvikle seg til dypere og større skred.  
     Det er kjent tilfeller i andre deler av Norge/ Norden der større utglidninger har skjedd i 
antatt stabile løsmasser, men dette gjelder bare ved spesielle hendelser med store 
oversvømmelser eller der kraftige jordskjelv har skjedd samtidig med at løsmassene har vært 
overmettet av vann. Dette kan følgelig ikke utelukkes 100%, men sannsynligheten for at noe 
sånt skal skje i Lillehammer kommune vurderes som relativt liten. Likevel bør en ikke 
glemme det historiske perspektivet, der for eksempel Storofsen i 1789 viser at uvanlig store 
flommer med påfølgende utrasninger kan forekomme en sjelden gang, også i fremtiden og 
oftere i perioder med økt nedbørsmengde. 
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GENERELT OM  NGU's  KVARTÆRGEOLOGISKE  KART 
(LØSMASSEKART) – innhold og bruksområder 
 
Kvartærgeologiske kart (løsmassekart) viser løsmassenes beliggenhet, tykkelse og 
egenskaper. Kartene gir også informasjon, direkte eller indirekte om løsmassenes 
sammensetning og dannelsemåte, lagdeling i dypet og overflateformer. Slike grunnleggende 
kunnskap er nødvendig for å kunne foreta fornuftige arealdisponeringer og en best mulig 
forvaltning av ressursene. Ofte står en ovenfor arealbrukskonflikter der det er nødvendig med 
omfattende kunnskaper for å kunne velge den beste løsningen. Kartene kan enten gi svarene 
direkte, eller på et tidlig tidspunkt i planprosessen avgrense områder der kostbare 
detaljundersøkelser er nødvendig. 
Kvartærgeologiske kart brukes innen ressursleting, anleggsvirksomhet og naturforvaltning, 
arealplanlegging, undervisning og forskning. 
 
Ressursleting:  Kvartærgeologiske kart angir forekomster av byggeråstoffer (sand og grus), 
områder egnet for grunnvannsuttak i løsmasser, uttak av torv og uttak eller deponering av 
fyllmasser. 
 
Anleggsvirksomhet:  Ved bruk av de kvartærgeologiske kartene kan en på et tidlig tidspunkt 
bli klar over problemområder der for eksempel kostbare stabiliseringstiltak er nødvendig. 
 
Naturforvaltning:  Kartene med beskrivelse gir opplysning om områder og objekter der 
landets kvartære historie er dokumentert. På dette grunnlag kan disponering av løsmassene til 
ulike praktiske formål samordnes med planer for bevaring av verneverdig natur. 
 
Arealplanlegging:  Ved arealplanlegging ønsker en å komme fram til den beste bruk av 
arealer og ressurser ved å ta hensyn til alle foran nevnte faktorer, slik at en for eksempel 
unngår å legge fyllplasser på verdifulle grusavsetninger eller legge byggefelt på ustabil grunn. 
 
Undervisning:  NGU skal spre kunnskap om landets geologi til alle brukergrupper. Dette 
gjøres ved å utarbeide beskrivelser på norsk til kartene. Etter 1990 utgis også forenklete kart 
med beskrivelser tilpasset ikke-geofaglige brukere, for eksempel for skoleverket og til 
turbruk. 
 
Forskning:  Kvartærgeologiske kart inneholder mange opplysninger av betydning for studier 
av istidenes hendelser. Kartene benyttes derfor i utstrakt grad innen forskning og undervisning 
ved universiteter og høyskoler. 
 
NGU utgir kvartærgeologiske kart (løsmassekart) i målestokkene 1:1 million, 1:250 000, 1:50 
000 (hovedserie) og 1:20 000. I begrenset omfang utgis kart i andre målestokker, for 
eksempel 1:500 000 (Finnmark fylke), 1:100 000, 1:80 000 og 1:10 000. Dette er ofte kart 
hvor kartgrensene tilsvarer administrative grenser (for eksempel kommunegrenser). Bortsett 
fra de første 1:20 000-utgavene (fra 1976), utgis alle kvartærgeologiske kart i farger. Alle 
trykte kart er kontrollert av NGUs kartredaksjon og holder høy kvalitet. 
 
Beskrivelse eller brukerveiledning utarbeides til de fleste kart. Inntil 1988 ble beskrivelsene 
trykket i et eget hefte (NGU Skrifter). Fra og med 1988 utgis de fleste kart med beskrivelsen 
trykket i kartblad-rammen. For noen få kart (6 stk. i målestokk 1:50 000  pr. 2007) er en slik 
beskrivelse utarbeidet, men ikke med på kartet og blir foreløpig bare utsendt på forespørsel. 
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LØSMASSENE  I  LILLEHAMMER KOMMUNE 
 
Omtale av kvartærgeologisk kommunekart i M 1:50 000 
 
Den klare dominansen av morenemateriale og de store ansamlingene av sortert materiale 
(breelv- og elveavsetninger) langs dalene preger Lillehammer som så mange andre 
innlandskommuner i Norge. Det forekommer felt med forvitringsmateriale eller blokkfelt i de 
høytliggende områdene, særlig i nordøst, og det fins noen små felt med skred-/rasmateriale og 
steinurer under bratte fjellutspring, for eksempel nordvest for Hunderfossen. Men disse typer 
avsetninger dekker små arealer i Lillehammer kommune sammenlignet med flere andre 
kommuner i regionen. 
 
Tykkelsen på avsetningene varierer mye, oftest fra mindre enn 1 m til 5-6 m, men er registrert 
ved boringer og seismiske målinger til over 50-100 m med grus, sand og morenemateriale i 
nedre del av Østre Gausdal. 
 
 
 
 
 

 
2007

Utsikt mot Nevelfjell, Lillehammer kommune's høyeste punkt (1089 m o.h.). Fotoretning mot 
vest. Myrområdet i forgrunnen ender mot det morenedekkete landskapet sentralt på bildet. 
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2007

Randmorene øst for Reinsvatnet. Utsikt mot Mellsjøen i SØ. Piler viser retningen som isen 
beveget seg i mot øst (svarte piler) eller mot sør (blå piler) da randmorenen ble dannet. 
 

 Sandig grusig morene fra veiskjæring nær 
den østlige kommunegrensen til Lillehammer. Bildet er tatt i 1980. 
 

 Sandig grusig morene, her også fra områder 
nær kommunegrensen i øst, er typiske overflatemasser i hele kommunen. Bildet er fra 1979. 
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2007 

Utsikt fra Vingnes mot snittet ved utløpet av Mesna-elva (piler på bildet over), og nærbilde av 
Mesnasnittet (under). Pilene på bildet under viser toppen av den eldste morenen i området. 
 

 

1979 
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Oversiktsbilder fra snittet ved utløpet av Mesna-elva, 1976-1980. 

  Detaljer fra Mesna-snittet, 1979. 
 

  

1

2

4 3

 
Bilde fra det dype snittet i løsmassene ved utløpet av Mesna-elva. Dette og de påfølgende 
detaljbildene fra snittet er fra 1991. Lagene 1, 2, 3 og 4 omtales nærmere i teksten. 
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Bilder fra snittet ved utløpet av Mesna-elva. Detaljer fra overgangen mellom forskjellige lag. 

 
 

 Flyttblokk ved veien mot 
Torpa, sørvestlige del av kommunen. Blokka er av det såkalte Gabbrokonglomeratet. 

2007

 

 Forstørret bilde av 
flyttblokka på forrige bilde. Flyttblokka er transport med is mange km fra kildeområdet i vest.  

 12 



 
1:  De største avsetningene av silt, sand og grus i Lillehammer kommune  (se også Tab.1). 
 

 
 
2:  Oversikt over områder med  morenemateriale (grønne farger) og torv/myr (brun farge). 
 

 13 



 
 
3:  Oversikt over myrene i Lillehammer kommune. De største ligger gruppert i NØ, V og SV. 
 
 

 
4:   Forvitringsmateriale (lilla) og steinurer (rød) dekker kun små arealer i Lillehammer 
kommune. Felt som er mindre enn 50 m i utstrekning er ikke registrert/ tatt med på kartet. 
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Grovkornig morenemateriale 
Sandig og/eller grusig morenemateriale dominerer nær overflaten i de morenedekkete 
områdene. Det er også registrert grovkornig sandig morenemateriale under tykk finkornig 
morenemateriale ved utløpet av Mesnaelva i Mjøsa (se bilder side 10-11). Moreneryggene i 
de høytliggende områdene i nordøst (randmorener) og spredt i andre deler av kommunen 
(uspesifiserte morenerygger) er også oftest preget av grovkornig morenemateriale, men kan i 
tillegg ha innslag av finkornig morenemateriale og noen steder også sorterte sedimenter (sand 
og grus). 
 
Finkornig morenemateriale  
Siltig og/eller leirig morenemateriale dominerer under 2-3 m i de morenedekkete områdene. 
Forsidebildet (øverst) viser eksempel på en vegg av tykk finkornig morene-materiale ved 
Mesnaelvas utløp. Det er antatt at denne type materiale også dominerer de minst 40-50 m 
tykke løsmassene langs nedre del av Åretta, men her mangler dype snitt eller annen 
informasjon som kan bekrefte denne hypotesen.  
I dypet har slike morenemasser oftest en blågrå farge som tyder på at de har vært lite eller 
ikke utsatt for lufting (oksydasjon), men derimot preget av kjemisk reduserende forhold. Dette 
er observert på mer enn 50 steder i hele kommunen. Det finkornige morenematerialet er 
vanligvis svært hardpakket og stabilt, men ved full gjennombløtning kan massene bli ustabile 
og skli ut i bratte skråninger. Det er likevel verdt å merke seg at de høye snittene ved utløpet 
av Mesna, selv under mange skiftninger i været over tid, har stått nesten uforandret i over 100 
år. 
 
Grovkornig sortert materiale avsatt i vann og langs vassdrag 
Elvemateriale og breelvmateriale dominert av sand og grus ligger i store avsetninger langs 
dalene og i størst volum nær munningen av de største dalene. Spredte små avsetninger av 
slike materialtyper forekommer også, men de er ofte for små til å komme med som egen figur 
på kartet (mindre enn 50 m i utstrekning). Tabell 1 (side 27) gir en oversikt over de største 
avsetningene av sand og grus. Rygger og hauger av løsmasser som kan ha et betydelig 
innhold av breelvmateriale (for eksempel i eskere eller åser) er avmerket flere steder på kartet 
(lenker av røde prikker og av små svarte ovale ringer, samt enkeltstående røde prikker eller 
svarte U-er tegnet opp-ned). Eksempler på slike fins blant annet i den sørvestre del av 
kommunen. 
 
Finkornig sortert materiale avsatt i vann og langs vassdrag 
Bresjøsedimenter dominert av silt og finsand er registrert i størst utbredelse på nordsiden av 
Rinda ved Vingrom og i Saksumdal. Flomsedimenter og innsjø-sedimenter som også er 
dominert av silt og finsand fins i området, men disse avsetningene er stort sett for små til å få 
egen figur på kartet. Store avsetninger av silt og finsand ligger under tykke lag med sand og 
grus på Jørstadmoen og Hovemoen, men de anslag som ble gjort tidligere (se DEL 2, s.29: 
Olsen 1985a, NGU Skrifter 60) er trolig for store, iallfall for Jørstadmoen. En boring foretatt 
like utenfor vakta på Jørstadmoen viste riktignok finsand og silt i dypere deler, men disse 
sedimentene nådde bare ned til 38 m under overflaten (K. O. Knudsen og K. Rokoengen, 
muntlig meddelelse 2006-2007). Under dette lå faste masser, trolig morenemateriale som kan 
dominere videre ned til fast fjell. En ekstrapolering fra de seismiske profilene 4 og 5 over 
Jørstadmoen, og som er markert på kvartærgeologisk kart Lillehammer 1817 II (Olsen & 
Follestad 1982), tyder på at løsmassene totalt kan være nesten 80 m her. Boringen på 
Jørstadmoen viser at det tidligere anslaget på opptil 90-100 m tykkelse for silt og finsand 
under overflatesedimentene (Olsen 1985a) er altfor store. Et bedre anslag vil nå ligge på rundt 
20-30 m silt-finsand, og derunder kanskje minst 50-60 m morenemateriale. 
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Tynne lagpakker med silt og finsand kan forekomme under grovkornig sortert materiale flere 
steder langs daler og vassdrag i området, men de eksisterende snittene er oftest for grunne til å 
observere dette direkte og det er gjort kun få målinger eller boringer for å teste denne 
hypotesen.  
 
Skredmateriale 
Det er ikke påvist noen større skredavsetninger i kommunen. Små avsetninger og spor av 
mindre utglidninger er sett flere steder, men nesten alle er for små til å bli angitt med egen 
figur eller eget symbol (Sk) på kartet. Blokkansamlinger, talus eller ur (R) dannet ved 
steinsprang fra bratte fjellvegger er registrert i små felter på noen få steder. Det største av 
disse er vist med rødfarget felt (Temakart 4, side 14) og ligger i naturreservatet vest for 
Svarverud, NV for Hunder. 
 
Forvitringsmateriale 
Blokkdominert forvitringsmateriale (blokkhav) er registrert i et 2 km langt og 50-250 m bredt 
belte rundt 900 m o.h. sør for Nevelfjell (Temakart 4, side 14). Noen mindre blokkfelt ligger 
også i vestlige del av Nevelfjellet. Forvitringsmateriale utenom dette, enten det gjelder 
grovkornig eller finkornig forvitring er lite utbredt i kommunen. Det er likevel registrert 
innslag av forvitringsmateriale (F) og forvitrert fjellgrunn på flere steder, for eksempel i 
området sørvest for Vingrom.  
 
Torv og myrjord (organisk materiale) 
Det er kartlagt store felter med torv og myrjord flere steder i kommunen, men særlig i nordøst 
og sørvest (Temakart 3, side 14). De største myrene er opptil flere km lange og brede. Myrene 
ligger trolig ofte oppå morenemateriale eller andre løsmasser, men en systematisk registrering 
av dette eller av maksimum myrdyp er ikke gjort av NGU. 
 
 
 
BRUK AV LØSMMASSENE - INFILTRASJON AV AVLØPSVANN 
 
Løsmasser egnet for infiltrasjon av avløpsvann fra hus, hytter og andre fritidsboliger kan deles 
inn i flere klasser. De beste klassene vil være representert med sorterte avsetninger som er vist 
på temakartet med sand og grus (Temakart 1, side 13). De løsmassene som er best egnet for 
infiltrasjon vil være de av disse som ligger i størst tykkelse over grunnvannsspeilet, og i de 
fleste tilfellene vil dette være breelvavsetningene (de oransje feltene). Morenemassene vil 
generelt sett være noe dårligere for infiltrasjon (bra renseeffekt, men dårlig 
gjennomstrømningshastighet) av avløpsvann, men grovkornig sandig morenemateriale gir 
ofte gode betingelser for gjennomstrømning og rensing. En forutsetning for dette er at 
tykkelsen av massene over grunnvannsspeilet er stort nok, og med den store utbredelsen av 
morenedekket overalt i kommunen (Temakart 2, side 13) og ved at morenematerialet oftest er 
sandig nær overflaten kan man anta at forutsetningene for god infiltrasjon gjelder i mange 
områder. 
 
 
 
SKREDRISIKO 
 
Løsmasser er sårbare for utglidninger/ utrasninger under ekstreme værforhold med stor 
gjennombløtning og dersom skråningsvinkelen er høy. De mest sårbare sedimentene er 
marine leirer (med risiko for utvasking og dannelse av kvikkleire), men slike avsetninger er 
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ikke påvist i Lillehammer kommune. Dernest følger finkornige sorterte avsetninger (finsand, 
silt og leire). Slike er det også relativt lite av i kommunen, men noen større felt med 
bresjøsedimenter (finsand og silt) er kartlagt (se Temakart 1, side 13). Frosten kan trenge dypt 
ned i slike sedimenter under snøfattige forhold i vinterhalvåret. Dyp tele og dermed mulighet 
for stor oppbløtning av de øvre deler av massene gir en betydelig risiko for grunne 
utglidninger i slike sedimenter i bratt terreng. Homogene slike avsetninger er mer utsatt for 
utglidninger enn de tydelig lagdelte. Svært begrenset tilgang på snitt har ført til at det er ikke 
skilt mellom lagdelte og homogene bresjøsedimenter under kartleggingen. Ved eventuelt 
ønske om å kunne skille i større detalj mellom soner med forskjellig risiko for utglidninger vil 
det være nødvendig med en oppfølgende detaljkartlegging med graving av snitt og /eller 
boringer slik at for eksempel lagdelte og homogene bresjøsedimenter eventuelt kan skilles i 
kartbildet. 
 
Neste gruppe sårbare avsetninger med tanke på utglidninger er de øvrige finkornige 
løsmassene. Finkornig forvitringsmateriale er det lite av i kommunen, mens det er rikelig av 
finkornig morenemateriale som ofte er hardt pakket. Dette gir vanligvis meget stabile 
avsetninger, men ved sterk oppbløtning (ekstreme nedbørsmengder, ekstreme flomnivå) 
tilstrekkelig lenge kan slike masser i bratte skråninger skli ut. Slike utglidninger vil kunne bli 
noen dm til noen få meter dype, men blir ikke av en størrelse som kan sammenlignes med 
store kvikkleire-skred. De største utglidningene vil kunne skje under ekstreme flomforhold, 
men også i slike situasjoner er skråningsforholdene og mulighet for undergraving avgjørende 
for skredrisikoen. Eventuelle steiltstående finkornige lag (finsand-silt-leire) i dypet kan 
fungere som glidelag ved utglidninger av overliggende løsmasser. Det er derfor viktig å 
påvise om slike lag fins, særlig i det dypt ravinerte terrenget langs nedre del av dalsidene i 
flere områder, for eksempel mellom Åretta og Ånnerud, fra Smed til Hinkleiv, fra Hauklien til 
Veum (Ø. Gausdal), og ved nedre del av Djupdalsbekken (sørvest for Rinna). I disse 
områdene har tilgangen på åpne, rene snitt i løsmassene i ravinedalene vært dårlig i 
kartleggingsperiodene og annen informasjon om materiale og lagfølge er også beskjeden for 
disse områdene, slik at usikkerheten i tolkningene er dermed større enn ønskelig. 
 
Grovkornige avsetninger (blokk og stein, grusavsetninger, grovkornig morenemateriale) er 
minst sårbare for utrasninger. Dette gjelder under forutsetning av at de ligger oppå andre 
grovkornige sedimenter eller direkte på fjellgrunnen og at terrenget ikke er for bratt. Hvis 
terrenget derimot er svært bratt, så vil selv slike avsetninger kunne rase ut ved gitte 
betingelser under ekstreme forhold (bratt og jevnt underlag, glidelag av for eksempel 
finkornet forvitret fjell, og ekstrem flom, gjerne i kombinasjon med mindre jordskjelv, m.m.). 
Et dekke av grovkornige avsetninger dominerer arealmessig og trolig også i volum i hele 
kommunen, og terrenget er stort sett relativt slakt, men likevel med smale soner langs 
dalsidene og bakkehellingene som kan karakteriseres som bratte (> 30º).  
 
Konklusjonen blir at arealmessig er det svært liten risiko for skred i Lillehammer 
kommune, men at små skred/utglidninger likevel kan forekomme under gitte ekstreme 
forhold en rekke steder i kommunen.  Det er i denne sammenheng viktig å få undersøkt 
om finkornige lag (potensielle glidelag ved større utglidninger) fins på stort dyp i de 
sterkt ravinerte, tykke morenemassene som fins i flere områder i kommunen. 
 
I noen tilfeller vil det være mulig å redusere skredrisikoen eller redusere effekten av skred i et 
område, enten ved spesielle tiltak eller ved "å spille på lag" med naturen. Tiltak kan være 
forbygninger/ polstring av elvemeler langs elver (særlig i yttersvinger) og bekker, som kan 
redusere risikoen for undergraving og dermed utglidninger i skråningene. Slike forbygninger 
fins det rikelig av langs elvene også i Lillehammer kommune. Forbygninger/ polstring med 
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stein er også en vanlig benyttet metode for å forhindre utglidninger i veiskjæringer og andre 
bratte skråninger, særlig der finkornige sedimenter forekommer.  
Det er kanskje verre "å spille på lag" med naturen, men det kan jo være så enkelt som unngå 
å bygge og bo i gamle tørrlagte elveløp. Under ekstrem flom vil jo slike gjerne bli en del av 
elvesystemet igjen. Vegetasjonen er også en faktor å ta hensyn til ved skredrisiko. Åpne bratte 
skrenter øker faren for utglidninger sammenlignet med de som er vegetasjonsdekte. 
 
 
 
KVARTÆRGEOLOGISK HISTORIE 
 
Sporene fra nedisninger, mellomistider og isfrie faser under istiden 
 
Den eldste glasiale avsetningen i området er representert med morenelaget som er påvist i 
nedre del av skjæringen ved Mesnaelvas utløp i Mjøsa (se side 10, og side 11, enhet 4). 
Morenelaget antas å være avsatt av innlandsisen som i hovedsak beveget seg over området fra 
Jotunheimen, Gausdal og Gudbrandsdal i V og NV med dreining mot SØ og S langs Mjøsa. 
Dette skjedde trolig under nest siste istid (Saale-istiden), d.v.s. for om lag 140 000 år siden. I 
den påfølgende isfrie perioden, d.v.s. i forrige mellomistid (Eem) skjedde en dyptgående 
oksydasjon av morenen slik at bare lommer av blågrått uoksydert materiale (se bilde på 
forsiden) ligger igjen i de øvre 5-6 m av morenelaget. Resten er tydelig grålig oksydert. På 
større dyp er morenen blågrå, som også er dominerende farge i de lite eller ikke oksyderte 
løsmassene over eldste morenelag. 
 
Det er ikke påvist glasiale lag eller andre avsetninger i Lillehammer-området fra den første 
del av siste istid (115 000 til 50 000 år siden), men det er kjent at innlandsisen bredde seg ut 
over området og trakk seg tilbake flere ganger i denne perioden. Dette fins det spor av i form 
av morenelag (avsatt av isbreen) og torv/gytje og/eller andre sedimenter fra isfrie perioder, for 
eksempel i Brumunddal og i Gudbrandsdalen. Sedimenter fra denne perioden har nok vært 
avsatt også i Lillehammer-området, men yngre isdekker over området har trolig erodert og 
fjernet disse slik at bare yngre lag ligger igjen. Det eldste laget som ligger direkte på den dypt 
oksyderte morenen ved Mesnaelvas utløp (se side 11, enhet 3) er nemlig bare rundt 40 000 år 
gammelt. Dette framgår av at i det antatt samme laget ved Sæter i søre Ål ble det i 1955 
funnet bein av mammut, som senere er datert til 43 000 – 50 000 år før nåtid. Og planterester 
fra sedimentet som representerer en fase med redusert isutbredelse (interstadial) og som ligger 
som neste lag ved Mesnaelvas utløp (se side 11, enhet 2) er datert til 35 000 og 40 000 år. En 
videre konsekvens av dette er at det tykke blågrå finkornige morenelaget som ligger i øvre del 
av Mesnasnittet (se side 11, enhet 1) må være yngre enn 35 000 år og tilhører dermed siste 
nedisning. Dette morenelaget er omtalt som Jørstadmorenen i beskrivelsen fra 1985 (NGU 
Skrifter 60, inkludert som DEL 2 her). 
 
Toppdelen av den finkornige morenen har et litt annet preg enn resten. Den er blant annet mer 
grålig og inneholder ofte mer rundet grus og stein enn ellers i Jørstadmorenen og er derfor 
skilt ut som en egen enhet, omtalt som Hundermorenen i beskrivelsen fra 1985. Disse to 
morenelagene representerer hoveddelen (B, C) av siste nedisning i området som er illustrert 
på side 23 med piler for vekslende isbevegelser i påfølgende faser. Det er antatt at yngste del 
av C-fasen og dermed yngste del av Hundermorenen hører til Yngre Dryas – perioden for 
13000 – 11500 år siden, da innlandsisen fremdeles nådde til Oslofjorden.  
 
Den yngste glasiale historien i området ble innledet med isbevegelser fra Øst-Jotunheimen 
med isskuring på fjellgrunnen og istransport av flyttblokker og annet løsmateriale i retning 
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mot Mjøsregionen. Deler av den sandige morenen som ligger i og nær overflaten i området 
representerer denne fasen og er omtalt som Fåbergmorenen i NGU Bulletin fra 1985 (Olsen 
1985b). På ett stadium i denne fasen nådde isen fra vest fram til Nevelvatnet og Sjusjøen (se 
side 24). 
Eksempler på flyttblokker, transportert og avsatt i denne fasen er gitt på forsiden og side 12 
og 25, og med illustrasjon av flyttblokkspredningen på side 25. 
Iskanten begynte å trekke seg tilbake nordover i Mjøsa og fra Nordseter – Sjusjøen mot 
Lillehammer for ca. 10500 år siden (tilsvarer ca. 9300 14C-år), og må ha passert Lillehammer 
og fortsatt retretten oppover dalene lenge før 9900 - 10200 år før nåtid (tilsvarer 8800 – 9000 
14C-år). På den tiden var det nemlig blitt isfritt med vekst av planter og myrdannelser helt opp 
til Skåbu i Vinstradalen (Alstadsæter 1982). 
 
Grusformasjonen som utgjør det meste av Vingnes ble dannet mens iskanten krysset Mjøsa 
ved Lillehammer. På østsida av Mjøsa ble det omtrent samtidig avsatt en lagfølge ved 
iskanten som vitner om en svært sammensatt historie med hendelser som omfatter flere faser 
med avsetning, erosjon og deformasjon. Dette framgår av et 6 m dypt snitt i en hustomt 
nordvest for Årettas utløp, som var tilgjengelig for observasjon i 1977 (se følgende to skisser 
og tabell, som er kopiert fra Olsen 1979). 
 
Forenklet skisse over lagfølgen i hustomt 300 – 400 m nordvest for Årettas utløp i Mjøsa: 

 

 19 



 
  
 
 20 





 
 
Etteristiden og avsetninger ved et synkende vann-nivå i Mjøsa 
 
Det høyeste antatt havstyrte Mjøsnivået i nord nådde ca. 180 m o.h. Dette skjedde i en tid da 
isen fremdeles nådde til Vingrom og breelvdeltaet ved Rindas utløp ble avsatt. Kort etter 
skjedde tapninger av subglasiale bresjøer i Gausdal og Gudbrandsdal, vannstanden hevet seg 
lokalt midlertidig med minst 20-35 m og siltige bresjøsedimenter ble avsatt oppå deler av 
deltaet og på andre steder langs dalsidene, iallfall opp til 200-215 m o.h. Deretter sank 
vannstanden igjen og iskanten trakk seg videre tilbake mot Lillehammer, hang en stund på 
Korpeberget og Pinnikhaugen mens Vingnesvifta ble avsatt og fortsatte videre mot 
munningen av Gudbrandsdalen og Ø.Gausdal. Hovemoen ble avsatt under iskanten i denne 
fasen. Da isen forlot Hovemoen var vannstanden i Mjøsa i nord sunket til ca. 160-165 m o.h.  
 
Vi kan si at Etteristiden i Lillehammer-området begynte med dannelsen av Jørstadmoen. Den 
er avsatt til et vann-nivå i Mjøsa på ca. 140 m o.h., mens iskanten lå betydelig lengre opp i 
Ø.Gausdal. Ved boring like utenfor vakta på Jørstadmoen militære garnison ble det funnet en 
trebit av selje i undre del av sedimentene. Trebiten er senere datert til 8755 +/- 65 14C-år før 
nåtid (K.Rokoengen, pers. medd. 13. mars 2007). Det betyr at isen var vekk og seljetrær 
vokste i nedre del av Ø.Gausdal (og Gudbrandsdal) allerede 9900 år før nåtid eller tidligere 
(tilsvarer 8800 14C-år). Det betyr også at Mjøsnivået var sunket til 140 m o.h. i nord kort tid 
etter dette.  
 
Trebitdateringen har i tillegg som konsekvens for kartbildet at Jørstadmoens farge på kartet 
forandres fra oransje for breelvmateriale som var den tidligere tolkningen (for eksempel, 
Olsen & Follestad 1982) til gul for elvemateriale som er gjeldende tolkning (se kartvedlegg). 
 
Undersøkelser av de finkornige sedimentene på sentrale deler av Vingnes viser at 
vannstanden i Mjøsa var sunket til under 130 m o.h. allerede for 9100 år siden eller før 
(tilsvarer 8200 14C-år). Dette er omtalt mer detaljert i NGU Skrifter 60 (DEL 2). Den videre 
utviklingen fram til dagens maksimumsnivå i Mjøsa på 123 m o.h. er ikke studert i detalj av 
NGU. 
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    Isbevegelser vist med piler i midtre og østlige deler (innrammet kart) av Lillehammer kommune i 
    forskjellige faser (over: A (eldst), B, C, D1 og D2 (yngst); under: hovedisbevegelse  i fase A, B og 
    C i mer regional visning).  Kilder: Olsen 1983 (over) og Vorren 1977 (under). 
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    Kartskissen over viser randmorener som er avsatt ved iskanten i to soner i området ved 
    1) Reinsvatnet og Mellsjøen, og  2) sør for Nevelvatnet og Sjusjøen (samtidig med, 
    eventuelt litt eldre eller yngre enn for førstnevnte sone). 
    Ingen av disse israndsonene er daterte, men de antas å ha en alder på ca. 10500 –10700 år 
     (tilsvarer ca. 9300 – 9400 C14-år før nåtid).  Hovedisbevegelsen i siste del av den siste 
    nedisningen har vært fra V-NV, slik det framgår blant annet av isskuring og spredningen av 
    flyttblokker til området fra kildeområder i vest. Likevel viser sporene i terrenget med 
    isskuring og åsrygger avsatt under isen (eskere) at det lå trolig is også nord for 
    Sjusjømorenen (også kalt Vassbakken) da denne ble avsatt. Aller yngste isskuring ved 
    Nordseter og sørvest for Sjusjøen viser at yngste isbevegelse fulgte terrenghellingen mot S- 
    SV. Dette skjedde trolig samtidig med at isfronten i SØ og S trakk seg raskt tilbake i 
    Mjøsa, slik at isoverflaten ved Nordseter og SV for Sjusjøen, mens isen der var 200-300 m  
    tykk skiftet fra en østlig til en mer sørlig fallretning. Figuren er fra Olsen 1983.  
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  Isbevegelsesretninger (grå piler) og spredning av steinblokker (flyttblokker) av Bygdin- 
  konglomerat og Gabbro-konglomerat til det nordlige Mjøsområdet fra kildeområdene i fast 
  fjell i vest. Etter Olsen 1983. 
 
 

 Eksempel på flyttblokk av Bygdin-konglomerat 
fra terrenget like vest for kartblad Lillehammer (rammet inn på kartet over). Etter Olsen 1983. 
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Tabell 1:   Sorterte sedimenter avsatt i vann eller langs vassdrag. De fleste slike avsetninger med areal 
større enn 150m x 150m er med. 
        

        

Nr. Navn UTM  Høyde  Areal Volum Materiale Beskrivelse 
    koordinat  (m o.h.) (1000 m2) (1000 m3)     

1 Svarverud 766897 190-240 800 > 1600 Breelvmateriale Grus og sand med noen blokker på overflaten. Innslag av usortert

             glasialt materiale (A på kartet), særlig i nordligste del.  

2 Hunderfossen V 772881 170-200 385 > 500 Breelvmateriale Sand med innslag av grus og usortert glasialt materiale (A) og 

              morenemateriale (M på kartet). 

3 Huse/ Rustaden 762870 200-240 500 > 1000 Breelvmateriale Stein, grus og sand, med noen blokker på overflaten. Innslag av 

             usortert glasialt materiale (A) i nordlige del av feltet. 

4 Bottum 757835 140-200 120 > 400 Breelvmateriale Grus, med noe stein i nordlige del. 

                

5 "Gausa, øvre" 700844 150-180 2100 > 2100 Elvemateriale Grus og sand i sørlige del; sand og silt i midtre del; stein, grus og 

             sand i nordlige del (nord for Brubakken). 

6 Brubakken/ Aurlia 700840 165-200 165 > 300 Breelvmateriale Grus, og noe sand. 

                

7 Kyrkjerud 717822 160-195 320 > 600 Breelvmateriale Grus og sand. 

               

8 Fåberg krk. 730814 140-200 260 > 500 Breelvmateriale Grus og sand, mest sand i overflaten. Terrasse 165-170 moh, 

              Fåberg, tidligere også omtalt som "168m-terrassen". 

9 "Gausa, nedre" 740810 120-135 1900 > 3000 Elvemateriale Grus og sand, med innslag av stein enkelte steder. 

               

10 Jørstadmoen 745800 135-175 2000 > 10000 Elve- og Grus og sand. To markerte terrassenivåer: øvre, 165-170 moh 

            breelvmateriale (breelvavsetning), og nedre vel 140 moh (elveavsetning). 

11 Jørstadmoen, 750800 120-135 1300 > 2600 Elvemateriale Vesentlig sand, men mest grus og stein nærmest elva, feltet 

  fredningsområde          utgjør en stor del av Lågen - Gausa deltaet. 

12 Hovemoen 760790 120-180 3800 > 12000 Breelvmateriale Stein, grus og sand, med sand i dominans mot sidene av feltet 

              i nordøst, øst og sørøst. 

13 Børkje 768762 160-190 45 > 60 Breelvmateriale Sand og grus, mest grus i nordligste del av feltet. 

               

14 Leirvika V 772760 125-160 35 > 100 Breelvmateriale Sand og grus, noe stein lengst i nord. 

                

15 Vingnes 778755 120-135 165 > 700 Breelvmateriale Grus og sand, med noe stein i nordlige og sørlige deler. 

               

16 Sustad 791752 180-190 90 > 100 Breelvmateriale Sand, med innslag av finsand-silt i midtre del. 

                

17 Øyresvika 772736 120-150 30 > 100 Breelvmateriale Grus, med noe sand. 

               

18 Bulung 772730 120-160 30 > 100 Breelvmateriale Sand, med noe grus i nordlige del av feltet. 

                

19 Vingrom krk. 771717 120-165 200 > 300 Breelvmateriale Sand, med noe grus både i nord og sør. 

               

20 Nevelvatnet, S 858853 890-895 40 > 80 Breelvmateriale Stein, grus og sand. 

                

21 Rinddal 771692 160-215 360 > 300 Bresjøsediment Sand og silt. 

               

22 Rinda 770689 120-160 450 > 500 Elvemateriale Grus og sand. 
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23 Vingrom 775680 120-200 665 > 1200 Breelvmateriale Sand, med grus i dominans i nordvest, innslag av bresjøsediment

             (silt) flere steder. 

24 Bjørnstadelva 782666 140-205 80 > 50 Breelvmateriale Sand, med noe grus nærmest elva. 

                

25 Båntjernet, SV 735703 215-260 35 > 30 Breelvmateriale Grus, med innslag av stein og sand, særlig i vestre deler. 

               

26 Ringflatdammen 715721 270-275 140 > 100 Elvemateriale Sand. 

                

27 Bekkemellom, SV 695750 310-315 80 > 50 Bresjøsediment Sand og silt. 

               

28 Saksumdalen 692753 305-340 720 > 1000 Breelvmateriale Stein, grus og sand. 

                

 




































































































