
Fjordene rundt Bergen avspeiler de
geologisk strukturene i bergartene.

Fjordenes manster Ielger berggrunnen.
Bergen regner seg som «Gateway to the fjords»

og byen er nesten omringet av fjorder.
«Bergenshalvoya» har riktignok en smal f orbindelse
til fastlandet mot est, men kommer man fra nord eller sor ma man krysse fjorder enten med

f erjer eller over broer. (t)stfra reiser man langs fjorder for a komme til Bergen. Luftveien far
man sett fjordene ovenfra og da legger man merke til at de felger et menster, se kartet.

Hardangerfjorden folger retningen SV-N(t). Dette er retningen til den kaledonske
fjellkjeden. Rundt Bergen ligger de sakalte «Bergensbuene». Fjordene felger enten

strekretningen i bueformen eller sprekker pa tvers av disse. Noen fjorder gar ogsd langs
sprekkeretningen NNV - SS(t) eller N-S og er altsa nesten parallelle med kysten. Disse
sprekkene tilherer det samme systemet som gir sedimentbassenger og «plattformer» i

Nordsjeen.

FJORDENE
RUNDT
BERGEN
HVORDAN
BLE DE
DANNET?
1. amanuensis 1nge Aarseth, Geologisk institutt

Det var daler der fjordene er na
Fer fjordene ble utgravd len som til slutt munnet ut i

eksisterte det dalsystemer Nordsjeen.
langs sprekkeretningene. Elver kan bare grave ned til
Dalene ble utviklet nar landet havets niva, og de graver
her vest hevet seg, srerlig i bare i bunnen av dalen.
siste del av tertirertiden (de Bratte dalsider ferer til skred
siste 5-10 million ar). Elvene som ferer steiner ned i dal-
grov da langs svakhetssoner i bunnen der elva kan benytte
bergartene innover i landet. dem som redskaper for a
Sideelvene var oftest brattere grave seg dypere ned. Da
enn hovedelva, men de mun- hadde vi fatt dannet V-daler,
net alltid ut nede i hovedda- med spiss V i evre del hvor

dalene var yngst og apen V i
nedre del hvor skred hadde
utvidet dalene over lengre
tid. Men dette ble det ikke
fjorder avo For 3-4 millioner
ar siden hadde breer dannet
seg i fjellornradene, og nar de
nadde en viss tykkelse be
gynte de a stremrne ned
dalene. Breene i sidedalene
fl~t sammen til sterre og
raskere breer i hoveddalene
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Simafj orden innerst i Hardanger-fj orden er gravd ut i Eidfjo rd
granitt . Her innerst er fj orden ung og derfor er fj ordsidene ekstra
bratte. Sprekkemonsteret parallelt med fj ordsidene er utviklet som
fe lge av trykkavlastning etter at fj orden ble utgravd. De er nd
avlesningsflaterforfjellskred. Slike skred gjorfjordene bredere.

som derfor ble gravd dypere.
Klimaet vekslet stadig mel
lorn istider og mellomistider,
men det var ferst for vel 1
million ar siden at breene
nadde helt ut til Norskerenna .
Fjordene er derfor trolig
dannet i de siste ca. 1,5 mil
lion ar.

Breene graver pa sin egen
mate

Bade breen selv og smelte
vannet under breen beveger
seg alltid den veien bre
overflaten heller selv om
underlaget gar i oppover
bakke. Der fjellet har
svakhetssoner med mye
sprekker kan de derfor grave
dype trau. Det er dette som
gjer at breer kan grave ut
fjorder dypt under havets
overflate. Under breen fin
nes vann som har temperatur
pa trykk smeltepunktet. Nar
dette kommer ned i sprekker
fryser det og store fjell
stykker blir sprengt Ips og
fryser fast til undersiden av
breen der de kan skure videre
pa underlaget. Isbreene
graver mest der de er tykke st,
d.v.s. midt i dalene. Dette
ferer til at en V-formet elve
dal blir til en U-formet dal
eller fjord med rester av V
formen hoyt oppe pa begge
sider. Breene i sidedalene
blir hengende etter i dette
arbeidet og de blir til hen
gende daler eller fjorder. At
sidefjorder er hengende ser vi
hvis vi studerer dybdene pa
et sjekart. Et tverrprofil av
fjord sidene viser noen ganger

tydeli g hvor mye isen har
gravd. Fjell sidene gar rela
tivt bratt (40 - 60 ~) opp fra
fjorden til det blir et knekk i
profilet med overgang til mye
slakere dalsider. Pa disse
fjellhyllene, eller i munnin-
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gen av de hengende sideda
lene , finner vi ofte gamle
sretre eller garder slik som
den kjente Kjeasen i Eidfjord
innerst i Hardangerfjorden.



Sognefjorden

Veafjorden pd ostsiden av Osterey felger en sprekkeretning N-S i
i 30 km lengde.

Dette skredet utenfor Ulvik gikkfor vel 200 dr siden. Flodbolgen tok
et brudefelge i bdt , og bruden ble fu nnet dri vende i vika hvor
fe rjekaien i Bruravik ligger.

Isgravde fjorder og dater
har terskler og trau.

Hvis vi ser pa lengde
profiler av fjorder eller daler
pa Vestlandet sa finner vi at
dalene har et trappeformet

avlastningen etter at over
liggende fjellmasser var
erodert. Slik kan vi si at
bade iserosjonen under istid
ene og forvitringe n og ras
aktivi teten i de isfrie perio
dene var medvirkende til at
fjord- og dalsider oftest
felger geologiske struk turer.
Fortsatt gar det store og sma
skred i fjords idene . Dette
gjer etterhvert sidene slakere
og fjordene bredere. Sa kan
breen i neste istid ta med seg
steinene ut til kontinenta lsok
kelen . Nar vi tenker pa aIle
steinurene langs fjordene
yare sa forstar vi at breen far
mye «skure-pulver» i begyn 
nelsen av hver istid, men det
er nok plukkingen langs
sprekkene under isen som er
den viktigste proses sen i
iserosjonen. I tillegg spiller
smeltevannet under breene en
stor rolle med dannelse av
bI.a. jette-gryter, ofte pa
steder hvor det ikke renner
elver i dag.

isfrie minst 3 ganger. KIi-
" rnaetvar likevel kaldt med

mye frostforvitring . De
glasialt utformede fjord-
sidene var svrert bratte og
«ute av likevekt». Dette forte
til stor skredaktivitet. Skred-":
enes avlesnings-flater fulgte
gjeme geologiske strukturer,
enten strek- eller sprekke
retninger eller strukturer som
ble dannet unde r trykk-

I isfrie perioder utvides
fjorder og dater ved skred.

Det har vert mange istider
og i hver istid har klimaet
variert og breene har vokst
og minket slik at fjordene
gjeme ble fylt og ternt for is
flere ganger. Siste istid , som
vi kjenner best, startet for
117 000 ar siden etter en ca.
10 000 ar lang mellomistid.
Under istiden var fjordene
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Ytre del av Osterfjorden (Osterey t.h.) gar pd tvers av
«Bergensbuene». Fjorden ser ikke sa dyp ut, men isen hal' gravd 600
m ned midt i den gamle dal en. Over havnivdet er det slake fjordsider
pa grunn av at vi er ncer kysten og at fj orden her er eldre enn lenger
inne.

Hardanger fjorden

Lengdeprofiler av trauene i
Sog nefjorden ,til venstre, og
Harda ngerfjorden . over. (He le
tersk elomrtidet er ikke med).
Sedim entene pd bunnen av
fjordene er markert .med gra
raster. I Hardangerfjorden er
de opp til 250 m tykke.
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Fjellsidene langs Sognefjorden (ved Leikanger ) viser at nedre bratt e
del er gravd av breen , men s den evre slakere delen er rester av den
gamle elvedalen som trolig munnet ut i Nordsjoen. Fj orden er her
1000 m dyp + 150 m sedime nter.

prafil, mens fjordene har en
rekke trau og terskler. Trau
ene i dalene er fylt av inn
sjeer eller elve sletter der
elvene renner ralig. Sa korn
mer elva til en terskel hvor
det er fosser eller stryk i
trange elvegjel. Pa bunnen
av fjordene er det ogsa oftest
flere trau og terskler, se figur.
I trauene er det sedimenter
mens tersklene kan vrere en
kombinasjon av fast fjell og
morenemasser. Ved fjord
munningen er det alltid grun
nere enn lenger inne. Det er
denne ytterste terskelen som
skiller en fjord fra en druknet
elvedal. Grunnen til at breene
grov mindre her ute er at
dalsidene er mye lavere og
isbreen kunne breie seg ut
over den sakalte «Strand
flaten ». Lenger inne i fjor
den samlet breen og smelte
vannet kreftene fra mange

sidebreer, mens den mistet
«konsentrasjonen» ved fjord
munningen. Det beste ek
semplet pa dette er fra Sog
nefjorden der fjorden utenfor
Brekke er 1250 m dyp (+ 150
m leire), mens terskelen fa
km lenger ute bare er 200 m.

Her har isbreen gatt i mot
bakke med en helning som
tilsvarer Fleybanen, bare at
den var 4 ganger sa lang .
Tenk pa det neste gang dere
tar den beremte banen.
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