
Byfjellene består for en stor del av gamle
grunnfjellsgneiser, dannet dypt nede
i jordskorpen. Disse grunnfjellsberg-

artene kom opp til jordoverflaten en gang
på slutten av jordens urtid.Elver avsatte lag
med rullestein og sand oppå gneisene.Siden
fikk grunnfjellet og sand- og rullesteins-
lagene gjennomgå den kaledonske konti-
nentkollisjonen. Grunnfjellsbergartene og
avsetningene ble sammen presset ned i
dypet under kollisjonen. Sanden ble til
kvartsitt og kvartsskifer, mens rullesteinsla-
gene ble til konglomerat. I denne prosessen
ble også store flak av grunnfjellet (gneisene)
revet løs.Avsetningene ble klemt flate mel-
lom de løsrevne gneisflakene.

Slik ble de opprinnelig runde rullesteinene
flate som pannekaker eller lange som peke-
stokker eller svære sigarer. Slik formforan-
dring skjer på store dyp og temperaturer
på over 300–350 oC. Bergartene oppfører
seg da som en seig masse. Selve prosessen
skjer over flere millioner år. Dersom til-
svarende krefter fikk slippe til høyere oppe
i jordskorpen,ville bergarten bli knust eller
delt opp av forkastninger og sprekker.

Vi finner kvartsitt og konglomerat i tre
soner i fjellet øst for
Bergen. Den største
sonen strekker seg fra
Eidsvåg, forbi Brus-
hytten og Svartediket,
til Ulrikens nordside.
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Sandviksfjellet

KONGLOMERAT

Stein og grus, for eksempel på en strand
eller i et elveleie, kan omdannes til berg-
arten konglomerat. Forutsetningen er at
de opprinnelige avsetningene blir til-
strekkelig dypt begravd under nye lag,
slik at de forsteines.

RADON OG GRANITTGNEIS

Det var 1990-tallets nyhetsoppslag om kreftfare, stengte barnehager og farlig luft som fikk
folk flest til å få respekt for radongass. Denne radioaktive edelgassen er egentlig ganske
sjelden, men den dannes og frigjøres i små mengder i de fleste bergarter. Granitter og
granittiske gneiser er gjerne de bergartene som i våre trakter gir fra seg mest radon.

Når radon først er dannet, har gassen svært vanskelig for å binde seg til andre stoffer.
Den kan derfor unnslippe fra bergarten og forsvinne opp i luften, eller følge med grunn-
vannet.Trolig følger radongass sprekker i fjellet på vei til overflaten.Når radonatomene
blir fanget opp og konsentreres i tette huskonstruksjoner, kan de bli farlige. Den radio-
aktive strålingen kan være helsefarlig hvis man utsettes for små doser over lang tid.
Målinger tyder på at granittgneisene i Bønes–Fyllingsdals-området og korsnesgranitten
avgir mest radongasser i Bergensområdet.De granittiske gneisene i Biskopshavn–Eidsvåg-
området ser også ut til å gi fra seg en del radon. I de fleste tilfeller kan slike problemer
løses ved at man støper en god såle over berget eller forbedrer ventilasjonen i kjelleren.

RADON

Edelgassen radon frigjøres ved spal-
ting av radium, som en del av den na-
turlige spaltningsprosessen av radio-
aktivt uran til stabilt bly. De fleste
bergarter inneholder nemlig litt uran,
bundet i mineraler som apatitt, zirkon
og titanitt.

OVERKJØRT KONGLOMERAT

På SANDVIKSFJELLET er gamle rullesteiner blitt til fjell. Steinene er strukket ut
eller klemt sammen mellom svære bergartsflak, i sakte, men myndig bevegelse.
Dette konglomeratet viser på en særdeles spesiell måte de enorme kreftene

som var i aktivitet under kollisjonen mellom Norge og Grønland 
for over 400 millioner år siden.

Resultater av radonmålinger i skoler 
og barnehager i Bergen. De røde stjernene
indikerer steder der tiltak er nødvendige.

Gneisene og de  anortosittiske bergartene i
Fana–Arna-området gir fra seg minst radon.

(Bergen kommune/Haakon Fossen)

Stein i konglomerat som har bevart mye av
sin opprinnelige form. (Haakon Fossen)

Steinene i dette konglomeratet har blitt strukket
og har fått form som «kjempesigarer». (Haakon Fossen)

Fra fjellknausene like nedenfor Sandvikshytten på Sandviksfjellet. Strukket konglomerat 
i knausen i forgrunnen. (Svein Nord)

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Fast fjell T20


