
ERGENSOMRAoETS BERGG-RUNNSGEOLO(;I

Berggrunnsgeologi er lceren om bergartene, detfastefjellet som kan opptre i mange
former; i dramatiske fjelltopper, som velformete svaberg eller i veiskjteringer - og som ofte

gar under navnet grastein.
Som det vii fremga av den felgende tekst, sa har den bergenske fje llgrunn en lang historie,
mesteparten har blitt dannet eller omdannet dypt i jordskorpen, men forsteinet sand, grus,

leire og kalk - og ikke minst lava,jorteller ogsa at noe er blitt dannet pa overflaten. Det
endelige resultat - yare byfjell, svaberg, eyer og skjter - er et res u ftat av ulike geologiske
prosesser som har foregatt heft andre steder, og lenge ffJr det var noe som het Bergen.

Fjellgrunnen var er en slags innvandrere som er endt opp her i nord - akkurat som vi selv er
det etter at isen forsvant fra landet for

9-10000ar siden.

Bergartenes historie i
Bergensornradet gar langt
tilbake i tid, de eldste date
ringer er fra gneiser som
ble dannet pa store dyp i
jordskorpen for nesten 1800
millioner ar siden, mens de
yngste er forsteinet sand og
grus som ble dannet for
«bare» 155 -160 millioner

ar siden. De sistnevnte ber
gartene ble forevrig oppdaget
ganske nylig under driften av
den undersjeiske tunnelen til

Bjorey - en liten geologisk
godbit som ble ganske dyr
for entrepenerene som fikk
store problemer med tunnel
dri ften p.g.a dette.

Det geologiske kartet vise r
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hovedinndelingen av bergar
tene i Bergensomra de t, og vi
ser at med unntak av de
sakalte Bergensbuene er
berggrunnen preget av sa
kalte gneiskompleks, fra
0 ygarden gneiskompleks i
ves t til Vestlige gneis
kompleks i est,



GEOLOGISK KART OVER BERGENSOMRADET

St9!shfJimfJn TEGNFORKLARING

D Devon konglomerater

D Slonl Bergensbue

D Ulle Bergeosbue

Anorthosltlkompleks

Ulriken gnelskompleks

Kvalslda gnets

• Ikke omtalt

D 0y garden gnelskom pleks

D Veslm gnelskomple ksel

Foto motstdende side:
Ulriken, det heyeste av
byfjellene bestdr av gneis

GNEIS - Det gamle grunn
fjellet

Gneis er en saka lt
metamorf bergart som oftest
kjenne teg nes ved en veks ling
mellom lyse og morke lag,
sakalt bandi ng. Den er dannet
under hoyt trykk og tempera
tur dypt i jordsko rpen og en
del av gnei sens «opplevel
sen> under disse for holdene
kan vi fremdeles finne spor
avoMange steder kan en
observere at gneisens band-

ing danner et belgelignende
monster i fjeIlet, dette kall es
folder og er et bevis pa at
bergartene har hatt en plas
tisk, deigaktig kon sistens
dengan g den ble dannet dypt
i jordskorpen. Under
sammenpressing har gneis
lagene blitt foldet i store og
sma folder, et vitnesbyrd om
en svunnen tid pa store dyp .

Dersom temperaturen har
vrert hey nok , har deler av
gnei sen smeltet opp og dan-
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net sma og store lommer av
smelte. Utfra disse lommene
har arer av smeltemasser
trengt gjennom gneisen, slike
arer kan idag sees som lyse
stri per i fjellet.

Det finnes mange typer
gneis i omradet, en spesiell
type er den sakalte eyegneis
som bl. a. er seerlig utbredt i
Benes -, Levstakken - og
Fyllin gsdalsomradet. Den er
lett kjennelig pa sine redlige
kom (opptil et par em store)
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av mineralet feltspat, men
viser ikke alltid den karakte
ristiske gneisbandingen.

Innenfor det som kalles
Anorthosittkomplekset finnes
det i tillegg til de vanlige
gneisene ogsa en bergart som
er mer spesieIl , det er den
sakalte anorthosittiske gneis
som finnes i et belte fra
Flesland, via Radalen - Arna
til store deler av Nordhord
land. I sin «reneste» form er
den helt hvit (kalles ofte
kvitstein lokalt) , men vanlig
vis har den betydelige merke
innslag og kalles da gjerne
anorthosittgabbro. Ofte inne
holder denne bergarten et
rodbrunt mineral, kalt granat,
som varierer fra mm-store
korn til kjempekrystaller av
«handballsterrelse» (lokalt pa
Rad0Y). Noen ganger opptrer
en ring av granatkrystaller
rundt en merk kjerne, dette
fenomenet kalles korona.
Bergarten kalles da koronitt,
og denne bergarten er sa
spesiell at den er valgt til
fylke sstein for Hordaland.
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Sotra, "steinoyen" vest for
Bergen, mye hard gneis 015
lite jord

Bergensdalen er gravd ut av isen
i Lille Bergensbues lite
motstandsdyktige bergarter,
mens Lovstakkens harde
eyegneis gjenstdr til hoyre i
bildet.

Bdndet gneis fr a Masfjorden.



Gneisene er som oftest
overveiende lyse bergarter
(beige/rosa) med et underord
net innslag av merkere band
og linser. Stedvis innenfor
gneisene finnes imidlertid
ste rre omrader med merke
bergarter, de mest vanlige er
de sakalte gabbroer som er
utbredt pa den serlige del av
A skey, i Lyderhorn og i deler
av Nordhordland. En annen
karakteri stisk rnerk bergart er
den sakalte mangeritt, opp
kalt etter Manger pa Radey,
som har en viss utbredelse i
det omradet.

Alderen pa de forskjellige
gneiser, gabbroer etc . varierer
fra de eldste, som er opptil
1800 millioner ar gamle, til
de yngste som er ca 900
millioner ar, en anseelig alder
- og en rna kunne si at de
holder seg godt. De gamle
gneise ne har hatt det ganske
stritt der de har blitt knadd
sammen under heye tempera
turer dypt i jordskorpen, ikke
bare en gang, men igjen og
igjen.

(i)yegneisfra Bones med rosa "oyne" av fe ltspat og en are kvarts (lys
grd] og fe ltspat (rosa) .

Store fo lder (Kvamskogen) viser at fje llet har blitt "krelle t" sammen
pa store dyp f¢r det kom til overflaten.

Detalj fra bildet over son viser at bergarten har vtert svcert myk
dengang den ble fo ldet.
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STRANDEN VED SYD
POLEN

Innenfor det som kalles
Ulriken gneiskompleks fin
nes det i en smal sone av
bergarter som er noe for skjel
Jig fra de omJiggende gnei ser.
Sonen strekker seg fra Eid s
vag over Sandviksfjellet til
Ulriken, 4-500m pa det bre
deste. Fjellet i denne sonen
ser kanskje ikke sa spen
nende ut med sin «kjedelige»
gralige farge , men her har det
skjedd saker og ting i hine
harde dage - (for 6 - 700
millioner ar siden, tror vi).
«Grasteinen» er sandstein ,
men lokalt kan en ogsa finne
forsteinet grus, kalt konglo
merat. Denne sonen tror vi
representerer en strandsone
som engang befant seg pa
andre siden av kloden, mer
Sydpolen !!!.

Ved Sandvikshytten kan en
se konglomeratet i all sin
herJighet, men det som en
gang var store og sma rulle
steiner har idag en ganske

Gneis fra Asane som viser
kryssende drer av smeltemasser
som har trengt inn i gneisen

Et utvalg av for skjellige
gneistyper fra Modalen.

Fylkess tein fo r Hordaland 
Koronitt (Hvit anorthositt med
ring av red granat og kjerne av
pyroksen).
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annen form enn de engang
hadde «hjemme» ved Sydpo
len. Rullesteinene har form
som mer eller mindre avlange
«pannekaker» ,- hva er det
som har skjedd med dem?
Forklaringen er at «Sydpol
stranden» har bJitt presset
ned pa store dyp der de har
bJitt utsatt for flatklemming
og strekning under hoyt trykk
og temperatur fer de endte
opp her ved overflaten i nord.

I den tiden som vi hittil har
beveget oss i har det vrert
svrert sparsomt med liv, enkle
organismer som bakterier og
alger har eksistert i havet,
men vi finner ikke spor etter
dem i Bergensomradet, Tids
epoken kalles prekambrium
og fjellet som dannes kalles
grunnfjell.

BERGENSBUENE
Det geologiske kartet viser

to soner med bergarter som
skiller seg fra gnei sene , det
er Lille og Store Bergensbue.
Lille Bergensbue utgjer
hovedsakelig Bergensdalen,
mens Store Bergensbue som
er mye bredere gar fra as,
via Samnanger og Osterey til
Fensfjorden.

Bergartene i Bergensbuene
er yngre enn de omliggende
gnei ser og har ikke vrert
utsatt for sa heye trykk og
temperaturer som gneisene.
Disse bergartene fikk seg
riktignok en skikkelig
«trekk» under dannelsen av
Den kaledonske fjellkjede
som var pa sitt mektigste for



400 millioner ar siden, men
fremdeles kan vi finne flere
spor etter de geologiske
prosesser som har dannet
dem, og vi skal se pa noen av
dem i det felgende.

VULKAN0YER
De eldste bergartene i

Bergensbuene har sitt opphav
i smeltemasser som i sin tid
bygget opp vulkanske
eyrekker som dengang, for
490 - 470 millioner ar siden,
befant seg litt ser for ekvator.
Smeltemassene sterknet
delvis under overflaten (dyp
bergarter) men endel strom
met ut pa overflaten og dan
net lava (dagbergarter). Disse
bergartene er mest utbredt i
Store Bergensbue i omradet
fra Strano i Os til Gulfjellet.
Enkelte steder kan en se den
karakteristiske «putelava»
som dannes nar lava strom
mer ut i vann og sterkner i
putelignende monster. De
beste lokalitetene for a se
dette er ved fjellet Svinn
ingen i Os, men der finnes
ogsa en bra lokalitet mer
hovedveien ved vestbredden
av Hetleflotvann i Os.

Anorthositgabbro fra Ytre Arna
med intens folding .

Anorthositisk gneis med store
granater f ra Radoy.

Konglomerat fra Sandviksfjellet.
De avlange formene i
f orgrunnen er det som en gang
var store rullesteiner , men som
er strukket og valset ut dypt i
jordskorpen.

I Lille Bergensbue finnes
ogsa lava fra denne tiden,
men den har vrert utsatt for sa
sterk sammenpressing og
omdanning til det en idag
kaller grennskifer, en merk
gragrenn skifer som en van
skelig kan forbinde med
vulkaneyer, Disse bergartene
finner en mye av langs Fjell
siden, Nordnesparken,
Landas og Natlandsfjellet.

LEIRE BUR TIL
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«RATASTEIN»
En bergart som star lavt pa

rangstigen i geologiens hi
erarki er glimmerskifer og
fyllitt, ofte kalt «ratastein» da
den smuldrer lett opp. Denne
egenskapen er imidlertid
positiv for jordsmonnet som
tilferes nzeringssroffer fra
«ratasteinen», og en ser ofte
at det er frodig vegetasjon og
gode jordbruksarealer i omra
der med glimmerskifer og
fyllitt. Disse bergartene ser
en sje lden i dagen da de
vanligvis er dekket med
lesmateriale, men i den heye
skrenten ved Bontlabo kan en
se en typisk glimmerskifer.
Det heye innholdet av glim
mer gjer at disse bergartene
far et selvaktig skj rer, og de
kaIles derfor ofte «krake
selv» pa folkemunne. Disse
bergartene var opprinnelig
leire som bIe avsatt i tykke
lag pa havbunnen for 440 
480 millioner ar siden, men
sammenklemming og
ternperaturekning har omdan
net leiren til dagens «krake
selv». Noen ganger kan en
finne sma, brunrede granat-

Slik sa det ut i "Bergensomrddet"
fo r nesten 500 millioner dr siden

Putelava fra Os, den storknet i
sjeen fo r nesten 500 millioner dr
siden. Vi ser en stor "pute"
nederst og flere smd ova

Gronnskifer fra Bergen. Dette
har en gang wert putelava, men
senere sammenklemming har
gjort den helt ugjenkjennelig (og
kjedelig ?).



krystaller i glimmerskiferen,
f.eks. pa Kyrkjetangen, en av
byens mest populare bade
plasser. Granatdannelse skjer
forst ved omkring 500 grader,
noe som en rna ned pa 15 -
20 kilometers dyp i jordskor
pen for a oppna, Tenk pa det
neste gang du synes at det er
for varmt pa Kyrkjetangen 
det var varmere for noen
hundre millioner ar siden !!!

SAND OG GRDS FRA
EKVATOR

Forsteinet grus og sand fra
denne tidsperioden kan en
finne flere steder i Bergens
ornradet, de beste lokalitetene
ligger ved DIven i Os. Like
ser for DIven leir ligger det
en kolle med lys gratt fjell
som bestar av vekslende lag
av konglomerat (forsteinet
strandgrus) og sandstein - et
mektig syn. Disse lagene ble
dannet for noe over 400
millioner ar siden ved en
strand under ekvators sol - i
den tiden da de ferste landdyr
oppsto, amfibiene. Stig opp
pa denne kollen og drem deg
tilbake til ekvators sol og her
belgeskvulpene - bruk fanta
sien, og kanskje du ogsa
herer amfibiene kvekke.
Rullesteinslagene ligger der
omtrent som slik de var pa
stranden dengang, men de
ligger ikke horisontalt lenger,
de star vertikalt. Dette er et
resultat av senere omveltnin
ger i forbindelse med Den
kaledonske fjellkjedefolding.

Det finne s ogsa andre typer
konglomerat i Bergens-

omradet, bl. a. pa
Marmoreyen i
Nordasvannet. I
Store Bergensbue
gar det i Os-omra
det en sone av det
sakalte Moberg
konglomeratet fra
Rettingey i sar, via
Moberg til Mold
vika ved Fusa
fjorden i nord.
Samme type kon
glomerat kan en
finne i Samnanger
og i serlige del av
Osterey, Disse
konglomeratsonene
er imidlertid oftest
ikke lett a gjen
kjenne som forstei
net grus da de er
blitt valset ut og flatklemt
under sterk deformasjon dypt
i jordskorpen.

FOSSILER OG MARMOR
I den tidsepoken bergartene

i Bergensbuene ble dannet
var det et yrende dyreliv i
sjeen av arter som for lengst
er utdedd. I andre deler av
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Fyllitt fra Os , kalles ofte ogsd
krdkeselv pd gru nn av sin
solvaktige glans.

Konglomerat og sandstein fra
Ulven pd Os - en fors teinet
strandsone fra ekvator for 400
milliner dr siden.



38

Norge, srerlig pa 0 stlandet
finnes det et rikt fossil
materiale av disse livsform
ene, men i vart ornrade finnes
det heller lite bevart. A.rsaken
til dette er at bergartene her
vest har ve rt utsatt for mye
heyere trykk og temperatur,
og fossilene er derfor i stor
grad blitt edelagt - men noe
finnes.

Fossilene finne s forst og
fremst i marmor, men dette er
en bergart det er lite av i
Bergensomradet. I Lille
Bergensbue finnes en smal
sone av marmor pa Marmor
eyen (selvsagt) i Nordasvann,
den fortsetter mot nord over
Paradis til Storetveit. I nord
enden av Stavkirkeveien kan
en se marmor med dens
typiske forvitringsformer og
til og med en liten hule som
er dannet pga. at marmor
oppleses sakte av rennende
vann. Denne marmoren
inneholder ikke fossiler,
omdanning dypt i jordskor
pen har dessverre edelagt
disse. Det har tidligere vrert
marmorbrudd der det er tatt
ut blokker til gravstein og
bygninger, og pa Marmor
eyen finnes det enna rester

Mobergkonglomeratfra Os som
har blitt sa samm enpresset at
rullesteinene er blitt fl ate som
pannekaker.

Korallfossiler i marmor f ra Os,
ca. 445 millioner dr gamle.

Steingjerde skdret ut i
kleberstein. Balustraden , Bergen
Museum



Ole Bulls plass. Bergens nye steingulv med gneisfra Ask¢y, granitt
fra Eidfj ord og gammel gate "gjenbrukt" og lagt i tradisjonelt
buemonster.
(At Bergen kommune rui asfa lterer natursteinen i byens gater er en
skandale og vitner om et tragisk kulturelt forfa ll. red. anm.)

etter kalk ovner der de brente
marmor til bygningsformal
(rnertel). Det rna i denne
forbindelse nevnes at trap
pene ved slottet i Kebenhavn
er av marmor herfra.

I Store Bergensbue finnes
sterre marmorforekomster,
og bruddene pa Skafta pa
Osterey og Risnes i Trenger
eid har levert store mengder
marmor, hovedsakelig til
brenning. Disse bruddene har
vrert drevet i en marmorsone
som strekker seg fra serlige
del av Osterey, over Trenger
eid til Samnangerfjorden - sa
dukker den opp igjen «fra
fjorden» i en sone fra Hegg
landsdalen til Ulvenvann pa
Os. I denne sonen har det
vrert funnet en del fossiler av
snegler, blekkspruter, sjeliljer
og koraller som levde i sjeen
for 449 - 443 millioner ar
siden, dengang «vart» om
rade befant seg litt ser for
ekvator.

GRANITT OG KLEBER
STEIN

I den serlige del av Store
Bergensbue finner vi Kors
nesgranitten som dekker
ornradet omkring Lyse
fjorden, fra Korsneset til
Fanafjell og Drange. Daterin
ger viser at det er 430 millio
ner ar siden den sterknet
noen kilometer under jordens
overflate. Granitten har en
redlig farge og har vrert brutt
som bygningsstein pa Krok
eide . Korsnesgranitten er en
nordlig utleper av et stort
granittfelt som dekker meste-

parten av det nord
lige Sunnhordland,
og i dette omradet
fante s det mange
brudd som leverte
stein til bygninger,
trapper, murer etc . i
Bergen.

Kleberstein er en
myk stein som kan
skj reres med kniv og
den har derfor veert
brukt bl.a. til oma
menter og utsmyk
ning i bygninger i
eldre tid, bade i
kirker, klostre og
andre bygninger.
Denne type stein har
vtert brutt flere ste
der i Bergens
omradet, Lygra i
Nordhordland og Kvrernes i
Samnanger er de mest kjente
bruddene, men det finne s
ogsa mange mindre brudd.
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Korsnesgranitt med
gabbroinneslutninger.



Devonsk konglomerat med
kantete bruddstykker - dannet av
flomavsetninger for 400
millioner dr siden.

DEVONSK
KONGLOMERAT
Lengst nord i Bergens-

omradet, ved innlepet til
Fensfjorden, ligger Holmen
gn'i og Ytre Byrkneseyer der
det finnes et spesielt konglo
merat fra Devontiden - for ca
400 millioner ar siden. Kon
glomeratet bestar forsteinet,
grov grus med sveert variert
sammensetning som er dan
net av store elvevifter som
ble bygget opp i flomperioder

av store og sma blokker fra
datidens fjell. Dette skjedde
ogsa dengang «vi» var ved
ekvator i en tidsepoke da de
ferste landplanter oppsto 
fossiler av slike er funnet
lenger nord i Sogn og Fjor
dane.

DE ALLER YNGSTE
BERGARTENE

Inntil ganske nylig regnet
vi med at de devonske kon
glomerater var de yngste
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bergarter i Bergensornradet.
Vi visste at det finnes yngre
bergarter like utenfor «der
stokken», dvs . under bunnen
av Nordsjeen der de olje
ferende lagene opptrer i
bergarter som knapt er et par
hundre millioner ar gamle 
men vi regnet ikke med at
slike bergarter fantes innen
for «derstokken» var.

Som nevnt innledningsvis
ble dette den store overras
kelsen da den undersjeiske



Forkastning fra Ask¢y. Legg
merke til de rode drene som er
forskjovet, dette md ha
fo rdrsaket et krafti g jordskjelv 
en gang for noen mil/ioner ar
siden.

Bjoreytunnelen ble sprengt
ut. Det viste seg da at det
fantes en lomme av sand stein
og konglomerat fra den sa
kaltejuratid, for 155 - 160
millioner ar siden, under
bunnen av Bjorey sundet, og
disse inneholdt kullbiter fra
trrer og fossilt plankton.
Disse bergartene var blitt
bevart i en forsenkning som
senere var dekket av sje - og
derfor ikke oppdaget fer,
Juratid var en tidsepoke da de
store dinosaurusene domi 
nerte pa jorden, og det har
nok trakket noen «dinoer»
rundt i dette ornradet en gang
i tiden. De ssverre dukket det
ikke opp noen dinosauruser i
Bjoreytunnelen, verken i
levende live (ref. Jurassic
Park) eller som fossiler. Men,
kan skje er det hap nar det
lage s en ny undersjeisk tun
nel ?

DE NORSKE FJELL
I Juratid var «Norge» et

fiatt sletteland, delvis og
tidvis oversvemmet av et
grunt havomrade, i aIle fall i
vest. Senere har ornradet
dre vet sakte nordover og
slettelandet er blitt hevet opp
i leper av de siste mill ioner
ar, og senere erodert og for-

Ceo loger i felt .

41

met av istidenes breer. Sa
yare norske fjell, og heller
ikke de bergenske byfjell , har
ikke alltid vrert der de er - de
er relativt unge i geologisk
samme nheng, bare noen fa
milli oner ar.

(I en endetid, red. anm.)




