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Inledning

För att vidga kunskaperna om geologiska och hydrologiska faktorers
variation mot större djup i olika bergmassiv har PRAV (Programrådet
för radioaktivt avfall) beslutat att under en tioårsperiod studera
ett stort antal referensområden över hela Sverige. Som ett av dessa
områden har Kynnefjäll i nordöstra Bohuslän valts, främst p g a
följande skäl (se även Ahlbom et al. 1979, rapport PRAV 4:11):

• Kynnefjäll ligger inom utbredningsområdet för Stora Le-Marstrands-
formationens sedimentådergnejs - en bergart som visat sig ge
låga kapacitetsvärden vid brunnsborrning.

• Erfarenheten från bergrum och tunnelbyggnation i denna bergart
har varit goda med ringa vatteninläckage och relativt små sta-
bilitetsproblem.

• Eftersom Kynnefjäll är det första av en serie referensområden
kan den mycket goda blcttningsgraden göra det möjligt att prova
olika geologiska och geofysiska metoders förmåga att detektera
sprickzoner och bergartsvariationer. De erfarenheter som kan fås
från Kynnefjäll bör vara till god nytta vid val av undersöknings-
metodik i andra, oftast moränt?ckta, områden.

Kynnefjäll ligger i närheten av områden med förhöjd frekvens av
jordskalv. I vilken mån denna faktor kan inverka på ett eventuellt
förvar av radioaktivt avfall ligger utanför denna undersöknings
syfte. Jordskalv och neotektonism studeras separat i andra forsk-
ningsprogram.

Eftersom Kynnefjäll är ett referensområde som är speciellt lämpat
för metodstudier har strävan var't att väl dokumentera bergarts-
karaktär, mineralogi samt tektonik. Detta faktaunderlag skall
ligga som underlag för metodstudier rörande geofysiska, geokemiska
och hydrauliska faktorers storlek och variation inom området.

Uppmärksamhet har även getts åt den geologiska och tektoniska
historien för Kynnefjäll och Västsverige. Förhoppningsvis kan
detta bidraga till att skilja mellan recenta och gamla strukturer.



För att kunna dokumentera och beskriva det som nämnts ovan har del-
vis en geologisk nomenklatur använts, även om detta kan medföra
problem för läsare ej insatta i denra.



Undersokninqsomradet

/ , / . . - • •3io. / Saleli i bi Id outr Jbofiusldn och QalbL>
J r~f>; r * // / / i J >if,^Unnei/all med omqtvznde

{ramtråder ii/dltgt, Jpprox.skala UOOQöQ



Geografisk beskrivning av Kynnefjäll

Området för denna undersökning är beläget Då Kynnefjäll i nord-

östra Bohuslän. Kynnefjäll kan betraktas som en höjdplatå som i

väster avgränsas av Bullaresjöarna och i öster av örekilsälvens

dalgång. Bredden av höjdplatån är i norr och vid mitten omkring

12 km, men smalnar av mot söder, så at t bredden vid S Bullare-

sjöns södra del är ca 7 km. Den utpräglade höjdplatåformen avtar

mot norr i samband med att örekilsälvens dalgång övergår i två

mindre dalar. Längden av platån i nord-sydlig riktning räknat

från S. Kornsjön, där höjdplatåformen avtar t i l l Kärnsjöns nord-

spets i söder är omkring 20 km. Arealen av höjdplatån är drygt

200 km2. Figur 1 visar en sa te l l i tb i ld över N. Bohuslän och V.

Dalsland. På bilden syns Bullaresjöarnas och örekilsälvens dal-

gångar tydl igt .

Höjdplatåformer framträder tydl igt på figur 2, som är en topogra-

fisk öst-väst profi l över södra delen av Kynnefjäll, i höjd med

Antervattnet och undersökningsområdet. I dalgångarna på båda

sidor av Kynnefjäll ligger sjö- och markytan på ca 45-65 meter,

medan markytan uppe på höjdplatån ligger på 150-175 meter, al l tså

en höjdskillnad på ca 100 meter. På längre avstånd från platån

når dock omgivningens högsta punkter ungefär samma nivå som

Kynnefjäll.

Undersöknings
område

S. Bullaresjön örekilsälvens
dalgång
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Regional geologi

Översiktskartan ( f i g . 3) visar Kynnefjällsområdet läge strax öster

om Bohusgraniten. Det befintl iga kartmaterialet (Asklund 1947,

Svedmark 1902) nämner följande bergarter: gnejs, gnejsgranit,

d io r i t och d ior i tsk i f fe r , granit och pegmatit, samt diabas och

rombporfyr. Beteckningen "gnejs" innefattar både Stora Le-Marstrands-

formationens sedimentådergnejs och fb'rskiffrade gråa tonaHtiska

t i l l granitiska intrusiva bergarter. Beteckningen "gnejsgranit"

avser kal i fäl tspatr ika förgnejsade graniter i e t t ca 2 km brett

stråk SO örekilsälven mellan Krokstad och Valbo-Ryr samt i området

öster om Sanne.

De tonalitiska-grani tiska intrusiva bergarterna kan med hänsyn

t i l l sin konstaterat komplexa strukturutveckling åldersmässigt

sammanföras med liknande granotoida bergarter i Uddevalla-

Vänersborgs regionen och i Göteborgsregionen. Radiometriska date-

ringar har för denna grupp av intrusioner ("Åmål I" enl igt

Gorbatschev 1975) gett åldrar mellan 1700-1600 m i l j . år. Bland

de kal i rika graniterna förekommer intrusioner av åldrarna ca

1400 och ca 1200 m i l j . år (Gorbatschev & Welin 1975, Welin &

Gorbatschev 1976). Bohusgranitens intrusionsålder är ca 900 m i l j .

år (Skiöld 1976).

Med hänsyn t i l l nämnda dateringar och pågående undersökningar i

sydvästra Sverige kan en komprimerad b i ld av den geologiska

utvecklingen för Kynnefjällsområdet skisseras.

Den äldsta delen av berggrunden (> 1700 m i l j . år) utgörs av Stora

Le-Marstrandsformationens suprakrustalgnejser. Dessa avsattes

i en marin mil jö. Under sedimentationsperioden framträngden

basaltiska magmor som dels bildade sannolikt lokala lavabäddar

rå sedimenten och dels inträngde mellan lagren 1 sedimenten. De

finkorniga amfiboliterna i undersökningsområdet ( f i g . 8) har

sannolikt bildats på detta sät t . Även basiska och ultrabasiska

grovkorniga bergarter kristall iserade i djupare delar av sedi-

mentbergarterna i detta skede. Något underlag t i l l Stora Le-

Marstrands formationen har ej kunnat identi f ieras.
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Stora volymer magma framträngde i nästa utvecklingsfas. Dessa

magmor bildade vid sin kr is ta l l isat ion grovkorniga granit l ika

bergarter, vi lka med hänsyn främst t i l l sin sammansättning be-

nämns kvartsdior i t , tonal i t , granodiorit och granit. Bergartens

ursprungliga grovkornighet visar at t kr istal Iisationen skedde

på åtski l l iga kilometers djuD i jordskorpan. Eftersom dessa mag-

mor har trängt in i ytbergarterna måste även dessa bergarter

vid den aktuella tidpunkten (1700-1600 m i l j . år) ha befunnit

sig på samma stora djup.

En period av mycket kraft ig metamorfos följde efter nämnda mag-

mors kr is ta l l i sa t ion. Bergarterna kom härvid a t t delvis förlora

sina ursprungliga karaktärsdrag. De magmatiska bergarterna miste

sin massformighet och f ick en påtryckt planstruktur ( förski f f -

ring) och de ursprungligen lagerformiga ytbergarterna kom at t

delvis smälta upp och homogeniseras.

Medan berggrundsavsnittet fortfarande befann sig på åtsk i l l iga

kilometers djup i jordskorpan framträngde re la t iv t enhetliga,

kal ir ika granitmagmor. Dessa kristall iserade för ca 1400 m i l j .

år sedan. Även dessa graniter har b l i v i t pressade i en senare

kraft ig omvandling. Trycket vid sammanDressningen var av r i k t -

ningen väst-öst. Stråkvis drabbades berggrundens av fullständig

kollaps med uppkrossning och söndersmulning varvid finkorniga

bergarter uppstod (s.k. myloniter). Mylonitema i örekilsälvens

dalgång kan vara bildade i detta skede.

Mylonitiseringen synes i direkt succession ha e f te r fö l j t s av en

plastisk veckningsdeformation med tillhörande uppvärmning (meta-

morfos). Denna gav en ny generation kvarts-fältspatådror. I

vissa områden bildades ansenliga mängder oregelbundet fördelad

pegmatit och granitmaterial med rester av den äldre berggrunden

(=migmatit).

Nämnda deformations- och metamorfosförlopp kan förklaras av en

allmän insänkning av berggrunden i samband med en väst-östl ig

kompression som avklingat mot slutet av perioden. Intrusionerna

av Hästefjord- och Ursandgraniterna i området nordväst om

Vänersborg (1200-1225 m i l j . år) kan markera slutfasen av denna

omvandlingsperiod.



Vid inledningen av nästa geologiska period höjdes jordskorpan

i Sydvästsverige (åtminstone i Dalsland) under samtidig erosion.

Med hänsyn t i l l Hästefjord-Ursandgraniternas markerade djupberg-

artskaraktär bör jordskorpehöjningen ha uppgått t i l l minst 5 km.

Höjningen innebar sannolikt en allmän tensionsregion i sydvästra

Sverige. De basiska gångintrusionerna på Koster (Asklund 1950),

Hurum i Oslofjorden (Hageskov 1978), västra Orust (Park et a l .

1979) kan vara e t t uttryck For detta. De spi l i t iska lavabergar-

terna i undre delen av Dalformationen kan även t i l lhöra detta

skede.

Åtminstone lokalt ersattes jordskorphöjningen och erosionen av

deposition. Därvid avsattes Dal formationens epikontinentala

sedimentbergarter. Denna formation har efter sin avsättning

drabbats av veckning och metamorfos. Dateringar av metamorfa

ski f f rar i Dal formationen (Skiöld 1976) liksom metamorfosmaximum

i basiska gångar på västra Orust (Park & Daly 1978) ger uppvärm-

ningskuimination mellan 1000-1060 mi l j . år. I samband med metamor-

fosen skedde f lera veckningsdeformationer (Park et a l . 1979)

samt mot slutet a l l t sprödare deformation med bildning av för-

skiffringsstråk, mylonit, överskjutningar och forkastn1nga»\

Nämnda metamorfos betecknas vanligen som den svekonorvegiska

regenerationen e l l e r orogenesen. Denna period kan ha inletts

med dramatiska förändringar i de lithosfärsiska plattornas

rörelsemönster (Patchett et a l . 1978). J slutstadiet på detta

skede framträngde Bohusgraniten vid 900 mi l j . år (Skiöld 1976).

Gravimetriska undersökningar över Bohusgrani tens område i norra

Bohuslän (Lind 1967) visar i en SV-NO nrofi l söder om tynnefja'11

at t graniten på djupet fortsätter åt öster ( f i g . 4 ) . Avståndet

mellan nuvarande havsytnivå och granitens överyta Jfr 1 Linds tolk-

ning ungefär 1000 m. På grund av svårighet at t fastlägga det

regionala anornaIimönstret (bl .a . beroende på den näraliggande

Oslosänkan) samt mätstationernas fåtalighet är denna djupbestäm-

ning osäker. (Lind, muntl. medd. 1980). I det fortsatta undersök-

ningsarbetet bör man beakta möjligheten att Bohusgraniten kan

finnas under Kynnefjäll.
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Ungefär vid 900 milj. är kristalliserade även de yngsta pegma-
titerna (Welin & Blomquist 1964) i den sydvästsvenska berggrunden.
Pegmatiter av denna ålder finner man över hela sydvästra Sverige
och man får räkna med att de unpfyllde alla lågtrycksområden som
fanns i den aktuella jordskorpenivån (5-10 km djup).

En aktuell frågeställning inom den sydvästsvenska geologin är
bildningshistoria, omfattning och lokalisering av tektoniska
zoner av främst överskjutningskaraktär, som tillhör de sena faserna
i den svekonorvegiska utvecklingen. Enligt Berthelsen (1979) går
en väsentlig nord-sydlig överskjutningslinje med västlig stupning
över norra Lelången och söderut förbi sjön Grann. Ett flertal
smärre stråk av liknande tektonisk karaktär med protomylonitiska
till mylonitiska bergarter fir.ns även väster om denna linje. Det
kan förmodas att de brantstående nord-sydstråken av kraftigt paral-
lellställd berggrund i undersökningsområdets östra del tillhör
denna deformationsperiod.

I och med dessa pegmatiters bildning upphörde den egentliga ur-
bergsperioden. Mellan 900 milj. år och 600 milj. år höjdes jord-
skorpan i Sydvästsverige. Samtidigt eroderades berggrunden så snart
den kom över havsnivån. På detta sätt hade vid den kambriska tidens
början för ca 600 milj. år sedan mellan 5 och 10 km av jordskorpan
eroderat bort och deponerats i dåtida hav. Denna ansenliga höjning
av jordskorpan kunde ej ske utan "knak i fogarna". Olika partier
höjde sig olika fort och härvid upostod sprickor i berggrunden.
I de större svaghetszonerna som låg i en ur spänningssynpunkt
lämplig riktning kunde magma tränga upp frin sitt bildningsställe
i de övre delarna av jordens mantel ända till dåvarande markytan.
Sådana magmafyllda svaghetszoner finns nu som svarta gångar (s.k.
diabasgångar), som skär rakt igenom de äldre berggrundsstrukturerna.
De största av dessa bildningarna har VNV-OSO riktning och finns i
området mellan Göteborg och Uddevalla (Lundegårdh 1958). En paleo-
magnetisk undersökning anger intervallet 800-900 milj. år som
trolig intrusionsålder for dessa gångbergarter (Abrahamsen 1974).

För ca 600 milj. år sedan avlöstes jordskorpehöjningen av en sänk-
ning. Så snart den av erosionen utplanade bergytan kom under havs-
nivån började sandiga sediment avsättas. Dessa sediment finns nu



i Västgötabergen, vilka underst består av sandsten och da'rHver
alunskiffer, kalksten och lerskiffer. I en del sprickor i Göte-
borgstrakten har både sandsten, alunskiffer och kalksten
påträffats. Sprickfyllnåder av sandsten har även påträffats på
många platser i sydvästra Sverige (se Mattsson 1962). Sprickfyll-
naderna har bildats vid jordskorperörelser, som i åtminstone
några fall har öppnat nya sprickor i berggrunden (Samuelsson 1975,
p. 19). Förekomsten av sprickfyllnadsmaterial från olika perioder
i Kambrium indikerar en tektonisk "oro" under flera perioder av
den ca 70 milj. år långa perioden (Samuelsson 1975, p. 43). Detta
instabila förhållande torde ha sin orsak i en allmän omläggning av
de plattektoniska rörelsemönstret i inledningen till den kaledonska
orogenesen. Här synes en möjlig parallell mellan dalslandiska och
kaledonska förloppen kunna föreligga.

Under den äldre paleozoiska perioden (Kambrium åtminstone t.o.m
Silur) dominerade sedimentation (sandsten, skiffer och kalksten)
över erosion. Skillnader i lagerseriernas uppbyggnad i de olika
Västgötabergen antyder blockrörelser under nämnda period. Bergarts-
karaktärer och upprepade rörelser i en breccia av kambriska berg-
arter vid Kungälv (Martinsson 1968, Samuelsson 1975) antyder att
kontinentdelen väster om Göta älv under Paleozoikum kan ha varit
mindre stabil än områden öster därom.

I övergången mellan Karbon och Perm för 275 milj. år sedan intru-
derade ett stort antal gångbergarter i nordvästra Bohuslän (fig. 3).
Detta ägde rum i samband med Oslosänkans bildning. I detta skede
bildades även de diabaser som nu täcker de paleozoiska sedimentberg-
arterna i Västergötland (Mulder 1971). Även om inga permiska
gångbergarter påträffats i Kynnefjällsområdet måste man dock räkna
med att rörelser har förekommit främst i de nord-sydligt oriente-
rade huvudstråken (Bullarensänkan, örekilsälvens dalgång). Förkast-
ningsbelopp på tiotals meter av de permiska diabaserna mellan
Västgötabergen visar att rörelser ägt rum efter deras kristalli-
sation och att de intakta blocken haft ansenlig storlek.

Den geologiska historier, efter permperiodens vulkanism och block-
rörelser är svår att rekonstruera. De omfattande gravsa'nkeb11d-
ningarna i Nordsjöbäckenet under Jura och Krita (Ziegler 1975)



13

bör ha påverkat sydvästra Sverige. Ramberg (1976) sammanfattar
indikationerna på tektonisk och magrnatisk oro i denna del av den
Baltiska skölden (tabell 1).

Morfologiska studier av Ljungner (1927) och Rudberg (1970) samt
spridda förekomster av paleozoiska snrickfyllnader indikerar att
r.uvarande bergyta till stora delar överensstämmer med den subkamb-
riska bergytan (peneplanet). Vertikal rörelser av berggrundsblock
och dalerosion har dock ägt rum.

Berggrundskarteringen i nordöstra Skåne (Kornfält et al. 1978)
har på stor utsträckning av den tidigare kända kretaceiska kaol-
invittringen av urberget i detta område. Nordöstra Skåne och
Bohuslän hade vid denna period samma inbördes geografiska läge
som nu. Någon motsvarande vittringstyp har ej påträffats i norra
Bohuslän. Detta måste innebära att den i Subkambrium bildade
landytan i sydvästra Sverige vid denna tidpunkt (övre Krita) var
täckt av paleozoiska och/eller mesozoiska sedimentbergarter eller
sediment vilka avskärmade den subkambriska landytan från den
varmklimatbetingade kaolinvittringen.

Nämnda konstaterande har den konsekvensen att urbergsytans sedi-
mentbergartstäcke har avlägsnats i postcretaceisk tid. Tertiär
har på många håll i Sverige visat ig representera en djup ero-
sion. Dess inverkan i detta område är osäker. En rimlig förmodan
är att kvartärtidens nedisningar var av stor betydelse för sedi-
mentbergarts täckets avlägsnande. Denna tolkning medför att de
oreografiska förhållandena i Vänerbäckenet är av betydelse vid
bedömningen av sydvästra Sveriges tektoniska stabilitet.
Ljungner (1927, p. 250) framhåller att insänkningen av Väner-
bäckenet åtminstone delvis kan vara av tämligen ung ålder och
hänvisar till Westegårdhs påpekande (1925) att man på kartbladet
Mariestad ej finner några block av paleozoiska och mesozoiska
bergarter i de kvartära bildningarna. En konsekvens av ovanstå-
ende resonemang blir att Vänerbäckenets relativt dramatiska
topografi har uppstått efter sedimentbergarternas avlägsnande,
vilket tidigast ägde rum i övre krita. Om nedisningarna bortfört
sedimentbergarterna i Vänerregionen följer därav att Vänerns
bottentopografi fil kommit under kvartärtiden. Detta förutsätter
relativt omfattande tektonisk aktivitet i Vänerbäckenet och 1
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Period

Ouot.

Terl.

Crtt.

Jur.

Trio*.

Perm.

Carb.

Oev.

Sil.

Ord.

Comb.

Prec.

OSLO REGION

Main Ttclonie
B Megmotic
Event

T (wbiidenee)

T (subi/fouit)
V (Fen)

SKAGERRAK (COAST)

rvjtfiket.pkiat)
iTifouitjf

V(botoit)

>T,V(d;kM,plugi,eteJ
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T (cotociasti

T tcotoekut)

S (t)

:V (batelt)?
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- V (diket)
T (foult)

T (tubs.)
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Tentative sketch illustrating and comparing periods of trctonic and magmatic
activity in the Oslo Region, Skagerrak and Scania. Number of peaks has no quantitative
meaning; the figure is purely qualitative. S = seismicity, V = volcanism, M = magrnttism
in general, T = tectonism.

TabzJUL / Te.ktoniik OCÅ magmcutak aktivitet i 0&lotie.gione.n,
SkageAMk och Skåne. ( I . Ranètng 7976).
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norra Dalsland samt södra Värmland, eftersom det senare området

har samma tektoniska mönster som Vänerbäckenet. Denna slutsats

bygger på en tolkning av bergarternas fördelningsmönster, morä-

nernas block- och steninnehåll samt de topografiska särdragen.

Det är intressant a t t konstatera att den sålunda identifierade

zonen av sen tektonisk akt iv i tet visar viss överensstämmelse med

frekvensmaximum för jordskalvs epicentra under perioden 1951 -

1976 (Båth, 1979).

De kvartära landisarnas inverkan på urberget i Kynnefjällsområd«»t

synes begränsat t i l l något t iota l meters allmän nivellering men

med kraftigare ingrepp i dalstråken. Omfattningen av de olika

landisarnas erosion i e t t frirmodat paleozoiskt-mesozoiskt sedi-

mentbergarts underlag kan ej fastläggas.
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Flygbildstolkning av regionala lineament

En regional studie av lineament på Kynnefjäll har utförts och

redovisas i f igur 5. För att möjliggöra stat ist iska analyser av

materialet har et t område uppe pä Kynnefjäll, inom den streckade
o

l i n jen , utvalts för vidare studier. Området är 100 km stort och
sammanlagt räknades 393 lineament med en sammanlagd längd av

432 km, vi lket ger en lineamenttäthet för området av 4.3 km

lineament/km . På grund av den ovanligt höga biottningsgraden

är möjligheten att upptäcka mindre markerade lineament osedvan-

ligt god.

Studier av antal skärningar mellan olika lineament inom olika

delar av Kynnefjäll visar at t detta tal är starkt beroende av

blottningsgraden. Det går därför inte at t indela området med

avseende på sprickighet från dessa studier.

Vid studier av lineamentens orientering kan området indelas i

e t t väst l igt och e t t öst l ig t delområde, med delvis olika orien-

tering av lineamenten. Tre rosettdiagram över lineamentsorien-

tering har därför r i t a t s . Figur 6 a visar samtliga lineaments

orientering, f igur 6 b det västra och f igur 6 c det östra del-

området. För at t ge större betydelse åt långa linemant jämfört

med korta har rosettdiagrammen indrlats i sammanlagd lineament-

längd per 10° in terva l l .

Från figur 6 a kan utläsas att lineamenten är framförallt orien-

terade i tre riktningar. Mest markerad är N-S (350-359°) med en

spridning av 10-20° runt N-S. Därefter är riktningen NO-SV

(40-60°) den näst vanligaste och vidare förekommer riktningen

NV-SO (310-319°). Inom delområde väster, f igur 6 b, är sprid-

ningen av lineamentens orientering större, dock finns ett

starkt maximum i riktningen NO-SV. Delområdet i öster, figur

6 c, uppvisar klara dominerande orienteringsmaxima i främst

N-S men också NO-SV och NV-SO.

Ett histogram över lineamentens längd, f igur 7, visar att de

flesta lineament är korta med 90 % av lineamenten understi-

gande e l l e r l i ka med 2 km.



Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning

Statens lönt mäter iverk 1980 " 04 - 21

Fig. 5

Lineamentkarta över södra Kynne-
fjäll. Undersökningsområdet är
markerat med en rektangel.
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Område 8st

Hela området

FiguA 6 a, b och c

Ro&eXtdiagfum öveA flygbild!)tolkade, linzamtnt fyi&n $igwi 5 .
Linzamntznb otue.nt&u.ng än. Käknat i pfiocznt line.me.ntZängd
av total tincamntlängd fån vaAjz 10° i l l



O 1 2

lineament
1 ' ' ' ' ' ' ' iSngd(km)
3 4 5 6 7 8 9 10

7 TöndilnLnq av olika Unzamtntlångdvi ih&n &igivi 5.
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Berggrunden på Kynnefjäll

Med ledning av de inledande studierna av flygfotolineament ut-
2

valdes ett område på ca 50 km för berggrundskartering. Speciell

hänsyn togs t i l l Stora Le-Marstrandsformationens utbredning.

Genom fältrekognocering i öst - västliga prof i ler med ca 1 km

mellanrum har en berggrundskarta i skala 1:50 000 framtagits

(figur 8) . I vissa avsnitt har profilerna lagts tätare. Söder om

det sedermera utvalda undersökningsområdet har material från en

tidigare undersökning kunnat utnyttjats (Ahlbom et a l . 1978).

På grund av upprepade deformationer och metamorfoser Kr bergar-

ternas inbördes åldersrelationer ej i a l la avseenden observerbara

inom det karterade området (f igur 8 ) . Det geologiska händelsför-

loppet kan dock inpassas i den utveckling, som skisserats i

avsnittet om den regionala geologin. De i figur 8 ingående berg-

arternas succession från äldsta t i l l yngsta är:

Stora Le-Marstrandsformationens sedimentådergnejser med t i l l h ö -

rande amfiboliter ( i fortsättningen betecknade som SLM respektive

A).

Gabbro- och ultrabasitintrusioner (obetydliga förekomster inom

undersökningsområdet).

Tonal i t - , granodiorit- och granitintrusioner

Metamorfos I med förskiffr ing och ådror.

Mikroklinrik granitintrusion sydöst om Kynnefjäll.

Metamorfos I I med mylonit, veckning, ådror och pegmatit

Nord - sydliga spricköppningar med intrusion av Kosterdiabas

utanför undersökningsområdet.

Stråkvis förskiffr ing i nord - syd med utbildning av

bl.a muskovit. Smärre överskjutningar och lateralför-

kastningar kan ha förekommit.



21

Bohusgranitens intrusion i väster samt möjligen på djupet under
Kynnefjäll. I stort odeformerade pegmatitgångar och fältspat-
kvartsgångar samt kvartsgångar kristalliserade 1 sprickbildningar
inom undersökningsområdet.

Sprickbildningar och förkastningar vid skilda tillfällen.

Motiv för val av undersökningsområde på Kynne fjäll

Efter de inledande tektoniska och berggrundsgeologiska studierna
2

av Kynnefjäll utvaldes ett område med en areal på ca 5 km för
mer detaljerade undersökningar (se figur 8). Kriterierna för
områdesval var:

a) Stor andel skall bestå av Stora Le-Marstrandsformationens
sedimentådergnejser eftersom en geologisk, tektonisk och
hydrologisk karakteristik av denna typ av berggrund är ett
av projektets huvudsyften.

b) Hög blottningsgrad.

c) Stora partier av sprickfattig berggrund.

d) För regionen karaktäristiska sprickzoner skall Ingå. Genom

att jämföra erfarenheter från markundersökningar och borrhåls*

undersökningar ernålies faktamaterial för en geologisk och

hydrologisk karakteristik av det aktuella berggrundsområdet

av värde för en långsiktig metodutveckling.
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ÖVERSIKTSKARTA BERGGUND
DEL AV KYNNEFJÄLL

SGU 1979

Ahlbom, Ahlin, Backlund och Samuelsson

Profilen Hällevadsholm - Hedekas är från Ahlbom, Larsson & Lind 1978

0 1 2 km
i . . . . . . • • • i i

och mignatit (Stora Le-Harstrandsformationen)

Intrusivbergarter av granitisk t i l l tonal i tisk samman-
sättning, stängiiga och glest ådriga

Kalirik, gnejsig granit

Bohusgranit, massformig

Smärre förekomster av amfibolit

Mylonit

30 Försk i f f r ingsp lan med angiven stupning

Stängl ighet med angiven stupning

-/30 Veckaxel med angiven stupning

Konstaterad bergartsgräns

/ Mindre säker(interpolerad) bergartsgräns

Brottstycken av Stora Le- Marstrandsformationen
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Berggrunden inom undersökningsområdet

Inom det för detaljundersökning utvalda området (i fortsättningen
benämnt "undersökningsområdet") ingår samtliga hällar i undersök-
ningen. Denna utföres i kartskalan 1:2 000 och redovisas i för-
minskad form (skala 1:20 000) i figur 9. Bergarternas mineralinne-
håll och kemiska sammansättning redovisas i särskilt avsnitt.

Den äldsta delen utgörs sålunda av Stora Le-Marstrandsformatio-
nens bergarter (SLM). Dessa har från början anlagts so» marina
sediment, av gråvackekaraktär. Vid avsättningen synes vulkanis*
ha givit basiska lavabergarter och sannolikt ytnära intrusioner.
Dessa återfinns nu som metamorfcserande och delvis sönderslitna
rester som amfiboliter (A) i den västra delen av undersökningso»-
rådet. Den höga kvarts- och nlagioklasandeien i det ena slippro-
vet (Tabell 2) antyder att en viss omlagring av det vulkaniska
materialet har ägt rum under sedimentatvonsperioden.

SLM:s nuvarande utseende beskrives bäst av termen sedimentåder-
gnejs respektive sedimentmigmatit. Skillnaden i dessa båda be-
teckningar ligger i att den vid fältstudien skattade andelen
adermaterial (=neosom) i ådergnejsen understiger 50 vol % medan
migmatitbeteckningen hänför sig till bergarter med högre nesom-
andel. Neosomet är bildat vid åtminstone två skilda metamorfoser,
vilka båda har efterföljts av veckning och parallellställning
(förskiffring) av berggrunden. Det är därför ingen markant skill-
nad mellan de båda grupperna. Båda har en gnejsig karaktär.

De basiska inslagen i SLM har på samma sätt deltagit i de meta-
morfa omvandlingarna och överförts till amfiboliter. Oe har
därvid veckats och delvis sönderbrutits. Samtidigt har pegmati-
tisk neosommaterial vandrat in och gett ljusa ådror och gångar
i amfiboliterna. Dessa har därför blivit en integrerad del av
sedimentådergnejserna med föga markerad gräns mot dessa. Med
hänsyn härtill och den ringa storleken på amfibolitkropparna
utgör dessa ingen väsentlig bergmekanisk eller hydrogeologisk
störning. De två parallella stråken av amfiboliter i västra
delen av undersökningsområdet kan representera antingen två
från början skilda basithorisonter i SLM eller en och samma
horisont, som genom veckning upprepas på två ställen parallellt
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med den dominerande veckaxel riktningen. Vilket alternativ som

gäller kan ej säkert avgöras från markkarteringen.

Förekomsterna av metagabbro och metadiorit är t i l l sin storlek

obetydliga. De är i två förekomster associerade med ultrabasiska

nu hornbländedominerande, tunga bergarter. Detta är framförallt

tyd l ig t i den största förekomsten, i sydvästra delen av Utmmtmyren.

Dessa bergarter förekommer både i SLM och i gnejsgraniten. Det

är dock sannolikt bildande som intrusioner i SLM och har sedan

tillsammans med SLM, upptagits som inneslutningar i tonalitmagman.

Den t i l l ytan näst viktigaste bergarten inom undersökningsområdet

utgörs av en klart magmatisk djupbergartssvit med tonalit isk

t i l l granitisk sammansättning. Denna bergart benämns med samlings-

namnet gnejsgranit (GG) i de övriga textavsnitten. Den dominerande

sammansättningen inom undersökningsområdet är en kvarts r ik tona l i t ,

som norr om Lunden lokalt är rikare på mörka mineral. Utanför

undersökningsområdet, i den åt nordost belägna sammanhängande

förekomsten (figur 8) dominerar en kal i fäl tspatr ikare, oftast

granatförande variant. Det föreligger kontinuerliga övergångar

mellan de olika typerna och de t i l l h ö r samma intrusionsfas.

Den tonal i t i ska bergart som finns i västra delen av undersöknings-

området och i smärre kroDpar längre österut var från början en

jämnkornig och grovkornig bergart med massformig struktur. I

senare omvandlingar har en stänglig t i l l lokalt sk i f f r ig struktur

samt åtminstone två ådergenerationer utbildats. Lokalt har en sen

omkristall isation växt över den äldre gnejs- och åderstrukturen

och småpartier av småkornig ljus tonal i t har bi ldats.

Bergmekaniskt v ik t ig är kontaktrelationerna mellan tonaliten

och SLM. Tonaliten i västra delen av undersökningsområdet kan

föl jas åtsk i l l iga km åt väster och är sålunda en stor samman-

hängande förekomst. Kontakten mot SLM är utbildad som en 20 t i l l

100 m bred zon i vilken brottstycken av SLM uppträder i varie-

rande frekvens. Även inne i det som SLM betecknade området före-

kommer tonaliten som oregelbundna, gångartade intrusioner. I

det nordöstra hörnet av undersökningsområdet finns en mindre

tonalitkropp, som f t nordost avslutas av en re la t iv t tunn skiva.
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Denna är parallell med den äldre åder- och förskiffringsgenera-
ticnen och har veckats tillsammans med denna i den yngre veck-
ningen med flacka N-S axlar.

Det kan alltså vara så att det större tonalitmassivet i stort
kan ha framträngt relativt oberoende av äldre i SLM befintliga
strukturer medan de mindre förekomsterna varit mer beroende av
existerande strukturer. Senare veckning och förskiffring har
dock lokalt kunnat parallelIstäila äldre strukturer till öst-
liga stupningar mellan 15 och 70°. Det är dock inte möjligt att
säkert säga att den västra SLM kontakten följer detta mönster.
Storleken på intrusionen antyder att den ursprungliga geometrin
fortfarande kan spela en stor roll.

Det är sålunda inte möjligt att från markkarteringen säkert kunna
ange den västra kontaktens stupning. Mest sannolikt är dock en
östlig stupning mellan 20 och 60°. Av fältrelationerna framgår
att den västra kontakten ej utgör en markerad bergmekanisk dis-
kontinuitet. Den utgörs av en flera tiotals meter bred zon med
gradvis övergång från SLM karaktär till tonalit (=gnejsgranit)
karaktär. Kontinuiteten har ytterligare förstärkts av de metamor-
fosbetingade åderbildningarna och omkristallisationerna.
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Bergarternas geokemiska sammansättning

Stora Le-Marstrandsformationens sedimentådergnejs (suprakrustai-

gnejs)

Den geokemiska sammansättningen hos sedimentådergnejsen varierar
i vissa avseenden, se tabell 2. Si (^-halten är generellt omkring
70 %, återspeglande den ofta höga kvartshalten i dessa gnejser.

Oxidationsgraden, t.ex. definierad som andelen Fe3+ av totalt
jäen, är generellt låg.

Alkaiimetallernas inbördes förhållande varierar ganska mycket,
vilket är att vänta med de variationer i bergartstyp, som före-
ligger.

Totalhalt (K20+Na20) är mellan 5.0 och 7.3 %. Mängden kemiskt
bundet vatten är mellan 1.0 och 1.8 %.

Mängden svavel i proverna är lågt, men ett prov uppvisar en
mängd över analysgränsen ( 0.02 %). Erfarenhetsmässigt vet man
också, att suprakrustalgnejsen ibland innehåller pyrit. Berg-
arterna kan innehålla mindre mängder karbonat, troligen kalcit.

Gnejsig tonalit och granodiorit (gnejsgranit)

De tre proverna av gnejsgranit uppvisar ganska höga halter av
SiO2, något under 70 % i genomsnitt, se tabell 2. Detta är i
enlighet med de mineralogiska observationerna, med ganska höga
halter kvarts.

Inom undersökningsområdet dominerar tonalitisk sammansättning.
Granodioritiska och granitiska varianter förekommer utanför
undersökningsområdet.

Av alkalimetallerna dominerar natrium vanligen över kalium,
vilket reflekterar det mineralogiska förhållandet, att plagio-
klas förekommer i riklig mängd, mikroklin saknas, och glimmrar



TabeZt 2. KemL&ka anaiyåeA av beAgcuuteA jn&n Kynnefijätt [\>ikt-\

Prov nr.
Koordi-
nater

Bergart

SiO2

TiO2

A12°3
Fe2°3
FeO

MnO

CaO

MgO

Na20
1^0

BaO

H20>105

H20<105
P2°5
co2

F

S

1

6510190-
-1258300
Amfibolit

57.0
0.94

14.0
1.9

9.9

0.23

8.6

5.7

1.5
0.8

0.03
0 1.1
0 0.1

0.03

0.05
0.04

< 0.02

2

6510040-
-1259780
Gnejs-
granit

71.0
0.56

14.6
0.7

2.9

0.06
0.6

1.46
1.7

6.8

0.14
1.2

0.1

0.02

0.06
0.05

<0.02

3

6510040-
-1258130
Suprakrus-
tal gnejs

65.2
0.62

17.2
1.7

3.8

0.09

1.0

1.92
2.1

5.2

0.11
1.8

0.2

0.04

0.10
0.07

< 0.02

4
6509950-
-1257810

Gnejs-
granit
67.2
0.79

15.6
0.7

3.9

0.09

3.5

1.64

3.6

2.6

0.06
0.8

0.1
0.22

< 0.01
0.07

< 0.02

5

6509610-
-1258210
Suprakrus-
talgnejs

72.2
0.51

14.1

0.5

3.1

0.07

1.4

1.34

2.6

3.8

0.08
1.0

0.1
0.01

0.02

0.04
0.02

6

6509970-
-1257900
Gnejs-
granit

70.6
0.46

15.6
< 0.1

2.6

0.06

2.5

1.08
4.4
1.8
0.05
1.0

0.1

< 0.01

0.22

0.03
< 0.02

7

6510240-
-125900

8
6510790-
-1258470

9

6510920-
-1258230

Suprakrus-Suprakrus-Amfiboli t
talgnejs talgnejs

73.6
0.33

14.1

0.2

2.6

0.06

2.7
1.61

3.4

1.6

0.05
1.1

< 0.01

0.06

0.01
0.04

< 0.02

70.6
0.64

14.5

0.8

3.4

0.07

1.4

1.55

2.7
3.9

0.09
1.1

0.1
0.03

0.04
0.05

< 0.02

53.1
1.01

14.0

2.2

9.9

0.20

9.2

6.9

1.7

0.9

0.02
1.8

0.1

0.05

0.07
0.04
0.03

10

65009570-
-1258140
Ultrabasit
(förkislad)

52.9
0.15
4.6

7.4X

0.16

12.0
19.5
0.4
0.7

< 0.01

11

6410170-
-125850

Metagabbro

47.2
0.87

17.0
11 .9 X

0.19

10.1

8.9

1.1
1.0

< 0.01

Surna 101.92 101.95 101.15 100.87 100.89 100.50 101.46 100.97 101.22 97.8
x Fe-total t son Fe203

Analyserna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning

98.2

PO
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finns till någon tiondel av bergartens mineral innehall. Na^O har
•edianvärde omkring 4.0 % och K?0 har medianvärde omkring 2.0 %.
Oxidationsgraden, t.ex. definerad som andelen Fe3+ av totalt järn,
Hr utpräglat låg. Liksom andra gnejser (SLM) innehåller gnejsgra-
niten 1 % kemiskt bundet vatten (eller däröver), vilket finns
bundet i glimmrarna.

Sulfid (här rimligen pyrit) förekommer inte i de analyserade berg-
•rterna, men kan antas förekomma accessoriskt i något fall. Berg-
arten innehåller mindre mängder (< 1.0 %) karbonatfas, troligen
kalcit.

Basiska bergarter; amfibolit, metagabbro och ultrabasit

De analyserade amfiboliterna (tabell 2) har en genomsnittlig halt
av 55 % SiO2, således inte särskilt starkt basiska. Halten av
järn (FeO) är omkring 12 % (med låg oxidationsgrad), och halten
av magnesium (MgO) omkring 6 %. Kemiskt bundet vatten uppgår
till ungefär 1.5 % i genomsnitt. Sulfid- och karbonatfas förekom-
mer accessoriskt. Spårelementanalyserna uppvisar de för regionens
amfiboliter typiska förhållanden; vanadin 500 ppm, ganska låga
krom- och nickel hal ter. Ett prov uppvisar förhöjd halt av bly
och zink.

Av de areellt obetydliga förekomsterna av metagabbro och ultra-
basit har ett prov av vardera undersökts. (Tabell 2, nr 10, 11).
Gabbrotypens halter av krom och nickel ligger mellan 50 och
100 ppm medan ultrabasitprovet har kromhalt över 3000 ppm och
nickelhalt vid 600 ppm. Ultrabasitprovets haltnivåer är typiska
för denna bergartsgrupp och överensstämmer med analyser av lik-
artade bergarter i Göteborgsregionen (Samuelsson 1978). Gabbro-
provets halter är något lägre än för liknande bergarter i
Göteborgsregionen.

Analys nr. 10 är den ultrabasiska varianten med hög andel CaO
och MgO. Den höga SiO-halten beror på sekundär kiselinvandring
i samband med kraftig tektonisering. Nr 11 är en gabbroid del
av förekomsten strax söder om Länmpmyren.



Mineralogisk sammansättning och textur hos områdets bergarter

Bergarternas mineraluppsättningar är i sin helhet av metamorf

karaktär. Metamorf grad är epidot-amfibolitfacies, enl igt Wink-

lers klassificering (1967). Retrograda mineral omvandlingar

kan observeras, men är av mycket underordnad karaktär. De olika

bergarts typerna har var sin karaktäristiska mineraluDpsättning;

variationer hos varje enskild bergart består främst i skillnader

i proportioner mellan ingående mineralfaser.

Stora Le-Marstrandsformationens sedimentådergnejs (suprakrustal-

gnejs)

Den suprakrustala gnejsen har en sammansättning som varierar

mellan subgråvacka och arkosisk gråvacka, se tabell 3. Den är

ibland kvartsrik, med kvartshalter upp mot 50 %. Andelen ljusa

mineral varierar dock k ra f t ig t , från 70 % t i l l 90 %. En bergart,

som kan antas representera en extremt arkosisk typ, har så låg

kvartshalt som 13 %, sammanlagt 45 % fältspater, och al l tså om-

kring 40 % mafiska mineral, främst glimmrar. De mafiska mineralen

är a l l t i d i huvudsak glimmrar, med ibland b io t i t dominerande,

ibland muskovit. Klor i t (som retrograd omvandling av b io t i t )

förekommer ibland accessoriskt. Andra accessorier är epidot,

zirkon och apatit. Aluminiumsilikat har observerats i e t t s l i p .

Grafit har inte observerats i undersökningsområdet men kan före-

komma i denna typ av sedimentgnejser (Hageskov muntl. medd.).

Texturen, är medelkornig t i l l f i n t medelkornig, hypidimorf,

jämnkornig. Korngränserna är oftast sutuerade, med viss Infing-

r ing. Det förekommer att korngränser har et t skikt av lermineral.

Kvartsen är undulös. Stråk med f inkornig, deformerad kvarts före-

kommer.

Gnejs i g tona!i t och granodiorit (gnejs granit)

Sammansättningen för denna grupp av djupbergarter överenss tömmer

med granodioritisk—tonalitisk mineralogi (tabell 4). I de två

proverna är halten av mikroklin mycket låg (även om kallhalten
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l£kL^LJL_ MineAaXAcumaniiiLtXYiing i tupKaknubtaJLgneji [vol.-*]

Prov nr 3 5 7 8

Koordinater 6510040/ 6509610/ 6510240/ 6S10790/
1258130 1258210 1259000 1258470

Kvarts 22 12 45 28

Mikroklin 12 21 1 15

Plagioklas 19 25 39 24

Biotit 25 18 13 19

Klorit + 1

Muskovit 20 22 1 14

Epidot-klinozoisit + + +

Titanit +

Apati t + + + +

Zirkon + + +

Gulbrunt finkornigt 2 1 1 +

mineral

Lermineral +

Opakmineral + + +

Summa 100 100 100 100

Antal mätpunkter
vid planimeter-
analys

1050 1063 1073 1114
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TahM 4. MinciafiammnicUtning A. ijnejigianit (vol.-»)

Prov nr

(Coordinate r

Kvarts

Mikroklin

Plagioklas

Biotit
Klorit
Muskovit
Epidot-klinozoisit
Kalcit
Titanit
Apati t
Zirkon
Brungul t omvandlings-
mineral
Opakmineral

6510040/
1259780

34

19

24

1

8

6509950/
1257810

30

2

37+)

23

1

6509970/
1257900

43

42

2

1

11

Summa 100 100 100

Anta l mätpunkter v i d
planimeteranalys

929 1026 1071

+) Plagioklasen starkt se r i c i t i se rad
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inte är särski l t låg, se Bergarternas geokemiska sammansättning).

Kvartshalten kan vara hög (43 % i det ena s l ipe t ) . Det tycks

som om skillnaden mellan djupbergarterna och sedimentgnejsen

kan vara ganska l i ten vad gäller proportionerna mellan ingående

mineral. Mafiska mineral i intrusiven är glimmrar, gruppen kan

domineras av b io t i t e l ler muskovit. Accessoriska mineral är

epidot, zirkon, apati t och en opak fas. Den avgörande ski l lna-

den mellan de båda bergartsgrupperna föreligger al l tså i korn-

storlek och textur. Gnejsgraniten har generellt en textur, som

är medelkornig och jämnkornig. Mineralens korngränser är inter-

lobata, d v s med ganska enkla, men inte halt raka korngränser.

Kvartsen är undulös. Myrmekit förekommer.

I den sydvästra delen av undersökningsområdet finns en kontinuer-

l i g övergång mot mörk tonal i t och kvartsdior i t . övergången mar-

keras av at t hornblände inkommer och Ökar t i l l va 40 % och mag-

netithai ten ökar t i l l ca 3-4 % medan kvarts och glimmer minskar.

Basiska bergarter; amfibol i t , metagabbro och ultrabasit

Basiterna i området är t i l l övervägande del amfiboliter men

andelen hornblände är i e t t s l ip så jämförelsevis låg som 50 %

(tabell 5). övriga mineral är plagioklas och kvarts i växlande

mängder. Mängden kvarts kan givetvis vara låg, men generellt

ingår mineralfasen i bergarterna. Accessorier är b l . a. epidot

och t i t a n i t .

Texturellt är amfibolitema f i n t medelkornig, hypidiomorfa och

jämnkorniga. Lermineral förekommer i kornforjarna i vissa

oartier.

Ursprungligen grovkorniga basiska bergarter finns i underordnad

mängd. De utgörs oftast av ultrabasiter, som helt domineras

(> 90 vol %) av stora hornbländekristaller. I förekomsterna

sydväst Lämmemyren, finns även part ier, som innehåller plagio-

klas och sålunda uppvisar övergångar mot metagabbro.
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Tabell 5. llineAaZAcumanAcLttvüng i am^ibotit lvol.-i)

Prov nr

Koordinater

Hornblende

Biotit

Klorit

Epidot-klinozoisit

Kvarts

PI agi oklas

Mikroklin

Titanit

Apatit

Granat

Zirkon

Brungul t f i " irnigt
omvandl i ngsm • ,ieral

Lermineral

Opakmineral

1

6510190/1258300

11

+

2

+

8

7+>

2
+

6
+

3

+

9

6510920/1258230

50

1

3

22

23

+

1
+

+

+

+

Summa 100 100

Antal mätpunkter vid
planimeteranalys 907 1039

+) Plagioklasen starkt sericit iserad
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Pegmati t

Pegmatit av o l i ka å ldrar och med varierande mineralsammansättning

och s t ruk tu r f inns spridd inom hela området. Dels förekommer berg-

arten i fonn av små, o f tas t kvartsdominerade ådror och dels i

s tör re ansamlingar. De senare har pä kartan ( f i g u r 9) uppdelats i

en äldre och en yngre grupp. Den fö r ra domineras av kvarts och v i t

fä l t spa t och är e j så grovkornig. Oftast är den st rukturoräglad

av senare deformationer. Den yngre pegmatiten hä l l e r högre andel

röd k a l i f ä l t s p a t och är grovkornig och massformig. Den innehål ler

även plagioklas och muskovit.
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Sprickstudier

Sprickstudier ingår som en del i arbetet med att karaktärisera
en bergmassa ur bergmekanisk och hydraulisk synvinkel. Det är
dock fortfarande osäkert vilken betydelse som skall läggas på
en bergmassas sprickighet. T.ex. är det inget klart samband
mellan sprickfrekvens och vattenföring, vilket beror på en
mängd faktorer som sprickfyllnader, sprickornas kontinuitet,
bergspänningar etc. Bergartens struktur spelar även en stor
roll så att gnejs spricker lätt upp längs gnejsplanen med korta,
i eke-uthålliga, sprickor medan granit kan ha mera genomgående
"kubiskt" spricksystem.

Denna metodstudie avser att redovisa sprickdata samt att jämföra
variationer i sprickighet med geofysiska mätningar. Detta bör
kunna ge rekommendationer för sprickstudier i andra områden.

Sprickmätningar inom undersökningsområdet

Inom området har utförliga sprickmätningar utförts på de 40 loka-
ler som finns angivna i figur 10. Vid varje lokal har alla
sprickor inom ett så stort sammanhängande hällområde som möjligt
mätts med avseende på orientering (strykning/stupning), frekvens,
längd, bredd samt sprickfyllnad.

Mätningarna bygger till stor del på det system för klassificering
av sprickor och sprickfrekvens som utarbetas vid Geolcgical Survey
of Canada (Brown et. al. 1979).

Blottningsgraden utgör en begränsning för längdmätning av sprickor.
I dessa studier mättes enbart den synliga delen av sprickor,
varför flera sprickors längd har underskattats. Häll områdena som
valdes för undersökningarna var dock så stora att de flesta
sprickor kunde undersökas i hela sin längd.

En annan något subjektiv bedömning var den som gällde sprickfrek-
vens. Vid dessa mätningar räknades antalet sprickor inom varje
sprickgrupp i en profil vinkel rät sprickornas strykning. Sträck-
ningen av profilen över en häll sattes ut så, att högsta möjliga
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frekvens av SDrickor eftersträvades. Sprickfrekvensen överskat-

tades al l tså vid mätningarna medan spricklängden underskattades.

Dessa tvä effekter bör, åtminstone vid bestämning av spricklängds-

talet (se nedan) motverka varandra.

En sammanställning av strykningen av al la uppmätta sprickor inom

undersökningsområdet finns redovisat i e t t rosettdiagram i

f igur 11. Från diagrammet kan utläsas at t den dominerande r i k t -

ningen är 0-V. Denna riktning är även den dominerande för sprickor

inom var och en av de olika bergartstyperna.

Orienteringen av kvarts läkta sprickor visar i stort sett samma

bi ld som rosettdiagrammet i f igur 11. Vid tiden för kvartsläk-

ningen (troligen sammanfallande med Bohusgranitens intrusion)

fanns al l tså sprickor av samma orientering, som de öppna sprickor

vilka kan ses idag.

Sprickornas stupning, se figur 12, är för det mesta brant; 60-

90°. Flacka sprickor är dock svåra att mäta varför dessa förmod-

ligen är underskattade.

En förklaring t i l l at t 0-V sprickorna är så dominerande kan vara

at t de står i rät vinkel mot de flecka nordsydliga veckaxlarna

och bildar tensionssprickor, så kallade AC-sprickor.

Två olika sprickfrekvenstal har bestämts.

1) Spricktalet: I detta tal addeas sprickfrekvensen för

samtliga sprickgrupper i hällen och et t

teoretiskt t a l , med mängden sprickor per

meter erhål ls. Detta tal är e t t slags

mått på sorickfrekvensen i hällen.

2) Spricklängdstalet: T detta tal multipliceras medellängden

för varje sprickgrupp med dess frekvens

och de erhållna talen för varje sprick-

grupp adderas samman. På så sätt viktas

in längden på sprickorna. Motiveringen

t i l l detta är at t en sprickgrupp med långa

sprickor har större betydelse ur vatten-

fbrings- och bergmekanisk synpunkt, än en
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sprickgrupp med samma frekvens men med

kortare sprickor. Spricklängdstalet är

et t dimensionslöst t a l .

I tabell 6 redovisas spricktalen och spricklängdstalen för alla

mätlokaler uppdelat på de tre bergarterna. De båda talen finns ^

utsatta under varje spricklokal i f igur 10, med sprickta-?^*

•$t£ överst och spricklängdstalet därunder. s$'

tfSellen kan utläsas att spricktalet är störst fö r . | ^ 2

lokaler^*med amfibolit (A) men att det mellan Stora ;|$fiarstrands-

formation'.,* ådergnejs (SLM) och gnejsgranit (GG)./Äiljer l i t e ,

möjligtvis tir-̂ &en viss övervikt för SLM (osäkert^jTgrund av stor
* •'ft jfr . - jK *

standardavvike ^ M - Däremot, då spricklängdsta^<fi studeras, b l i r

det större skil lra&mellan bergarterna. Adef-^ifsen har här det

minsta medel värdet,-^^jsgrani ten ligger b"|f/dligt högre och

amfiboliten har det ho^£a värdet. SkilJ&men b l i r större då

lokalerna i den stora hoT'jena gnejs cy|j^i ten i väster jämförs

med ådergnejsen. Däremot u r i s a r fj^/må migmatiserade gnejsgra-

nitområdena i östra delen av yfyfåfc en liknande uppsprickning

som omgivande ådergnejs. Sluts.-ST'Jto är at t ådergnejsen är

sprucken i korta sprickor m<^. d i ^ t t o r a gnejsgraniten i

väster är ungefär l ika sp^jV^en men*<%,längre ihållande sprickor.
Detta bekräftas av at t %Qrsllängden

:? "i
granit var 6.67 meteiu~;dan 403 sprickor

längden 3.52

sprickor i gnejs-

rgnejs hade medel-

För att få en fijS.Tattning om hur sprickornas lärf^C' undersök-

ningsområdet vtrdelar sig har två histogram u p p r i t t ^ se f igur

13. Det övv£5visar fördelningen av oläkta sprickor, c/v «det nedre

fördeln:;i i/n av kvarts läkta sprickor. Som synes avtar aVr.rJet
.'*F '•••"?

spr i r ! ? " snabbt med stigande spricklängd för både de kvarl.>£kta

% oläkta sprickorna. Emellertid finns det betydligt

1 kvarts läkta sprickor under 1 meter jämfört med de

kan tyda på at t f lera av de oläkta sprickorna under 1

'meter kan vara bildade under speciella förhållanden, t.ex. nära

bergytan som avlastningssprickor e l le r uppkomna vid oåverkan

av inlandsisen. En alternativ förklaring är at t de korta sprick-

orna {< 1 m) saknat hydrauliskt samband med de kiselsyrerika

lösningarna i de större sprickorna.

'•"V,

41
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I tabell 6 redovisas spricktalen och spricklängdstalen för alla
mätlokaler uppdelat på de tre bergarterna. De båda talen finns
även utsatta under varje spricklokal i figur 10, med sprickta-
let överst och spricklängdstalet därunder.

Från tabellen kan utläsas att spricktalet är störst för de 2
lokalerna med amfibolit (A) men att det mellan Stora Le-Marstrands-
formationens ådergnejs (SLM) och gnejsgranit (GG) skiljer lite,
möjligtvis med en viss övervikt för SLM (osäkert på grund av stor
standardavvikelse). Däremot, då spricklängdstalet studeras, blir
det större skillnad mellan bergarterna. Ådergnejsen har här det
minsta medelvärdet, gnejsgraniten ligger betydligt högre och
amfiboliten har det högsta värdet. Skillnaden blir större då
lokalerna i den stora homogena gnejsg«"aniten i väster jämförs
med ådergnejsen. Däremot uppvisar de små migmatiserade gnejsgra-
nitområdena i östra delen av området en liknande uppsprickning
som omgivande ådergnejs. Slutsatsen är att ådergnejsen är
sprucken i korta sprickor medan den stora gnejsgraniten i
väster är ungefär lika sprucken men mel längre ihållande sprickor.
Detta bekräftas av att medellängden för 107 sprickor i gnejs-
granit var 6.67 meter medan 403 sprickor i ådergnejs hade medel-
längden 3.52 meter.

För att få en uppfattning om hur sprickornas längd i undersök-
ningsområdet fördelar sig har två histogram uppritats, se figur
13. Det övre visar fördelningen av oläkta sprickor, och det nedre
fördelningen av kvarts läkta sprickor. Som synes avtar antalet
sprickor snabbt med stigande spricklängd för både de kvartsiäkta
och de oläkta sprickorna. Fmellertid finns det betydligt mindre
antal kvarts läkta sprickor under 1 meter jämfört med de oläkta.
Detta kan tyda på att flera av de oläkta sprickorna under 1
meter kan vara bildade under speciella förhållanden, t.ex. nära
bergytan som avlastningssprickor eller uppkomna vid påverkan
av inlandsisen. En alternatiy förklaring är att de korta sprick-
orna (< 1 m) saknat hydrauliskt samband med de kiselsyrerika
lösningarna i de större sprickorna.
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Lokal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Antal lokaler:

Medelvärde:

Standardavvikelse:

SLM

1.53

1.98
1.95
1.93
1.05
0.47

2.15
0.72
2.84
1.65

0.95
1.24
0.56

1.99

0.97

1.88
1.00
0.48
1.42
2.19
2.12
1.04

0.83
1.04

0.70
8.52
2.44
0.73

28

1.66

1.50

Snncktal

GG

0.67
0.97
2.73
0.63

2.36

1.17

0.59

0.91

1.63

3.18

10

1.48

0.95

A

3.54

10.67

2

7.11

5.04

Spricklängdstal

SLM

4.26

5.76
7.60
7.72
4.52
2.13

5.83
5.71
7.77
1.88

3.69
3.55
2.11

6.13

2.04

4.16
4.53
1.14
7.27
6.02
2.68
2.66

1.92
3.54

3.47
6.63
6.83
6.22

28

4.56

2.05

GG

4.67
7.54

10.94
4.63

7.92

2.33

2.60

10.16

3.57

9.3

10

6.37

3.20

A

12.02

11.48

2

11,75

0.38

SLM = Stora Le-Marstrand ådergnejs

GG = Gnejsgranit

A = Amfibolit
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Ett försök till inringning av sprickfattiga områden har gjorts
med hjälp av spricktalet och spricklängdstalet. Det visade sig
att oregelbundenheten i spricktalet gör att detta tal är svårt
att använda för detta ändamål. Däremot ger spricklängdstalet
en klarare bild, där områden med lågt tal överensstämmer med
områden som i fält ger ett sprickfattigt intryck, se figur 10.
Vidare kommer en topografiskt markerad sprickzon, den som går
i Lämmemyr mot NO till sjön Äntervattnet, fram som en allmän
förhöjning av spricklängdstalet i lokaler i anslutning till
denna zon. För att markera detta samband har sprickzonen inri-
tats i figur 10.

Det bör betonas att dessa mätningar är punktmätningar som gäller
endast för den häll mätningarna är utförda på. Med viss försik-
tighet bör man dock kunna inringa större sprickfattiga områden.

Jämförelse mellan sprickfattiga och lägresistiva områden

Sänkning av berggrundens resistivitet indikerar en ökad andel
vattenförande eller leromvandlade sprickor (se avsnittet geo-
fysik). Det kan därför vara av intresse att jämföra de sprick-
fattiga mot lågresistiva områden.

Vid en jämförelse med de geofysiska tolkningskartorna, figur 18,
är större delen av det sprickfattiga området (m.a.p. sprick-
längdstal) beläget där de geofysiska mätningarna indikerar
"bättre berg som saknar utpräglat sprickmönster". Däremot
visar den östra delen av området sämre överensstämmelse. Här
har en generell sänkning av resistiviteten tolkats som kraftig
uppsprickning. Emellertid indikerar IP-mätningar (se avsnitt
geofysik) att en stor del av den låga resistiviteten 1 detta
område kan bero på elektriskt ledande mineral och inte ökad
sprickighet. Dessutom kan här det mäktigare jordlagret spela
en viss roll.



Samband mellan bergspänningar och sprickzoner

Studerna på Kynnefjäll tillsammans med regionala geologiska

data ger en möjlighet at t belysa den SDrickgeologiska situation

som vi ser idag. Nedanstående text skall ses som et t preliminärt

försök t i l l at t sammanfatta och tolka områdets sprickgeologiska

utveckling. Speciellt görs e t t försök att m.h.a sprickdata visa

vilka bergspänningsriktningar som har var i t rådande.

Vid lineamentstuderna över Kynnefjäll framkom tre huvudriktningar,

N-S, NO-SV samt NV-SO. Bergets strykning, förski f f r ing och veck-

axlar ligger i N-S varför flera av lineamenten i denna riktning

kan vara et t uttryck för dessa berggrundsstrukturer.

Lineamenten i NO-SV och NV-SO, som skär diagonalt över bergarts-

strykningen, kan representera skjuvzoner vilka utbildats i e t t

sent skede av den tektoniska fas som gav veckstrukturer med N-S

axlar. Den minsta vinkeln mellan skjuvzonerna ligger i O-V vi lket

tydligast framkommer på figur 6 c, där vinkeln uppskattas t i l l

83°. Detta tyder på att skjuvzonerna ursDrungligen bildades

under en O-V kompression. Samma slutsats kommer Walter Larsson

(1956) t i l l i sin beskrivning över kartbladet Vårvik (ca 65 km

NO Kynnefjäll). I detta område förefommer samma huvudriktningar

på sprickzonerna som på Kynnefjäll och zonerna skär även igenom

den veckade Dalfromationen. Detta visar at t zonerna utbildades

senare än för 1050 m i l j . år sedan. NO-SV och SV-SO lineament

förekommer även i södra Norge där de är de vanligast förekommande

riktningarna och anses vara prekambriska skjuvzoner (Ramberg et .

a l . 1977).

I östflod i södra Norge har Berthelsen med medhjälpare noterat i

s tor t sett samma riktningar på sprickzonerna som i Kynnefjäll

(Hageskov muntl. medd.). De anser dock att NO-SV och NV-SO sprick-

zonerna är utbildade som skjuvzoner under en kompression av

bergmassan i N-S r iktning, beroende på att den minsta vinkeln

mellan zonerna i deras f a l l ligger i N-S.

Vid Oslofältet förekom det, främst under Perm (265-285 m i l j . å r ) ,

omfattande vulkanism och gravsänkebildning. Detta medförde a t t

stora förkastningar i N-S utbildades med förkastningsbelopp i
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vertikalled av 1 km i norr och 3 km i söder. Detta skede kan ha
påverkat Kynnefjäll och reaktiverat gamla sprickzoner. Även nya
sådana kan ha utbildats i den mån det inte fanns gamla sprick-
zoner med en gynnsam orientering. På grund av den tension som
krustan befann sig i är det troligast att rörelser och sprick-
bildning bör ha varit i det närmaste vertikala. Ett resultat
från denna tektoniska händelse är de vertikala pemriska rombpor-
fyr- och diabasgångar i N-S riktning, som finns i västra delen
av Bohuslän (se figur 3). Dessa gångar har dock inte påträffats
på Kynnefjäll. Det är troligt att rörelser under denna tid har
skett i det uthålliga och markerade N-S lineamentet i Bullare-
sjöarna, samt i den tektoniska zonen vid örekilsälven.

De rörelsebelopp som kan ses i dag i förkastningszoner är ett
sammanlagt resultat av deformation i flera riktningar. Det
vänsterlaterala är förskjutningsbeloppet i förkastningen i
vägen, öster om Lunden, bör t.ex. om det endast hade varit en
horisontell 0-V kompression ha varit högerlateralt. Den vänster-
laterala rörelsen kan vara ett resultat av en N-S kompression
(Jfr. Berthelsen - Hageskov) eller av ett flertal deformations-
faser av olika riktningar. En annan förklaring kan vara, att
eftersom amfibolitlagren troligen är flacka (20-35°), så kan en
högerlateral förkastning med en mindre rörelse i vertikalled ha
skenbart förflyttat amfiboliten år vänster. Resultanten vid denna
rörelse måste då vara brantare än amfibolitlagrens stupning.

Sprickornas bredd bör kunna användas för studier av huvudspännings-
riktningar med den motiveringen att de sprickor, som ligger i
största huvudspänningsriktningen och vinkelrätt mot den minsta,
bör "öppna" sig mest. Detta förutsätter att berget är uposprucket
i alla riktningar, vilket kan antas för en mycket stor areal.
Samuelsson (1975) har beskrivit orienteringen av 131 kambriska
(600 milj. år) sandstensgångar i Västsverige (se figur 14),
Dessa gångar har bildats genom att sand och andra finkorniga
material injicerats i spricköppningar i urberget under sedimenten.
Riktningen på dessa gångar bör enligt ovanstående resonemang
indikera största huvudspänningsriktningen under denna tid.

L
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Orientering av 131 sandstensg&ngar

14 RiktnlngaA av kamh/Luka ianditzn&gänga/i faån Va&t-
6vvAA.cje., {)fiämit Gätub o ig.j tnakten [SamueÄMon 79 75).

Från figur 14 framgår att riktningen VNV-OSO överväger starkt

hos sandstensgångarna. Detta kan tyda på at t största huvud-

spännings riktningen har svängt från O-V (el ler N-S) med b i l d -

ningen av skjuvzonerna NO-SV och NV-SO, t i l l VNV-OSO i Kambrium.

Den tension som under Perm uppkom på grund av höjning av den

underliggande manteln (Ramberg 1976) har under denna period

ha medfört andra spänningsriktningar med förmodligen O-V tension.

Detta har resulterat i N-S förkastningar och uthålliga N-S

gångbergarter.

En studie av sprickbredden inom undersökningsområdet på Kynne-

f j ä l l , se f igur 15, har visat att sprickbredd räknat i procent

för varje 10° av total sprickbredd, visar et t k lar t maximum i

280-290°, d v s en vridning av sprickmaximum mot VNV-OSO jäm-

för t med sprickfrekvensmaxima. Största huvudspänningsriktningen

torde(med reservation för et t begränsat antal sprickriktningar)

enligt ovanstående resonemang vara samma idag som vid sandstens-

gångarnas bildning i Kambrium.
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Inom ett projekt för geotermisk energi på geologiska ins t i tu -

tionen i Göteborg (Ahlbom et a l . 1978), gjordes töjningsmätningar

i e t t område runt N. Bullaresjön. Mätningar utfördes med tråd-

töjningsgivare som limmats på en slipad provyta. Provytan sågades

bort och utvidgningen (töjningen) av givarna registrerades.

Mätningarna visade en maximal töjning i VNV-NV och OSO-SO (295°-

115°), se f igur 16. Dessa resultat är i huvudsak i överensstäm-

melse med resultaten från sprickbreddsmätningarna (en viss vr id-

ni ng mot NV-SO finns dock), och en största huvudsDänning i denna

riktning kan antas finnas i berget idag.

På sprickzonskartan över undersökningsområdet, f igur 17, har

största huvudspännings riktningen markerats med p i lar . Från kartan

framgår at t de a l l ra f lesta zoner ligger med en trubbig vinkel

mot största huvudspänningsriktningen. Erfarenheter från b l .a .

Juktantunneln (Olsson 1979) visar at t de sprickzoner som ligger

i största huvudspanningens riktning har den största vattenfö-

ringen medan sprickzoner vinkelrät mot denna har den minsta.

Ur denna synpunkt är riktningen av sprickzonerna sådan at t stor

vattenföring motverkas.
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[Ahlbom, Lauon, Lind 197S).



Ett förslag t i l l sammanställning av förmodade horisontella

största huvudspänningsriktningar i Västsverige och under olika

geologiska perioder fö l je r nedan.

Period Störs_ta huvudspännings riktningen med
geöTogisFa indikationer

Sveconorvegi cum

1050 m i l j . år

veckaxlar
I denna period skedde veckning av berggrunden med överskjutnings-

plan och veckaxlar i N-S r iktning. Skjuvbrott i NV-SO kan ha

utbildats i slutfasen av denna period. I södra Norge (Berthelsen-

Hageskov) indikerar den minsta vinkeln mellan skjuvzonerna att

största horisontella huvudspänningen har var i t N-S.

900 - 800 m i l j , är

Stora diabasgångar i VNV-OSO indikerar

motsvarande största huvudspännings r iktning.

Kambrium

600 m i l j . år

Kompression från VNV-OSO öppnade

sprickor i denna r iktning.

Perm
275 m i l j . år

Tension i 0-V med vertikala diabasgångar i N-S.

Dagens största horisontella huvudspänninp.
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Beskrivning av sprickzoner inom undersökningsområdet

De förmodade sprickzonerna kan indelas e f te r deras topografiska

och tektoniska uppträdande i f ä l t (sidosprickor med b lockb i ld -

ning av sidoberget). Härvid har markerade zoner på sprickzons-

kartan, f i gu r 17, betecknats med dubbel streckning. Svagt marke-

rade har betecknats med enkel streckning. Trol iga sprickzoner,

som har setts från f l y g b i l d men inte kunnat iakt tas e l l e r beskr i -

vas v id f ä l t a rbe te t , har betecknats med pr ickn ing. Detta avser

främst sprickzoner i jordtäckta områden. I de f a l l förmodade

sprickzoner f inns i jordtäckta dalar har sprickzonerna antagits

vara belägna under de lägsta delarna av dalarna.

Som framgår av sprickzonskartan f i gu r 17, är området genomsatt

av e t t f l e r t a l sprickzoner. De f les ta av dessa är små och svagt

markerade i terrängen. Sprickzonerna är t i l l övervägande delen

orieterade i N-S och NO-SV. Dessa r ik tn ingar på sprickzonerna

överensstämmer väl med de regionala lineamentstudierna. Den

andra regionala skjuvriktningen NV-SO saknas inom området. De

o l ika sprickzonernas stupningar har v a r i t svåra a t t bestämma.

Vid den topograf iskt markerade NO-SV-liga sprickzonen strax

öster om Lunden (se f igur 17) f inns dock starka ind ikat ioner på

en brant stupning åt NV. Eftersom regionala sprickzonerna i

denna r i k tn ing har bedömts vara ver t ika la skjuvzoner har även

den stora topograf iskt markerade sprickzonen i Lämmemyr bedömts

stupa brant - förmodligen mot NV.

Hur N-S sprickzonerna stupar är svårt a t t avgöra. I f ä l t stupar

ofta sprickytorna i dessa zoner brant mot väster. Eftersom dessa

sprickzoner f ö l j e r bergets strykning kan de även tänkas f ö l j a

gnejsens flacka stupning mot öster e l l e r dess branta f ö r s k i f f -

r ingsstråk. At t dessa N-S zoner är betyd l ig t mindre o f ta u t b i l -

dade i gnejsgraniten i väster är något som styrker denna to lkn ing .

Branta N-S zoner kan ha reaktiverats under Perm. I så f a l l kan

de vara öppna och vattenförande idag. I de f a l l de e j har reak-

t i vera ts och f ö l j e r gnejsplanen kan dessa zoner förväntas ha

låg vat tenför ing.

Geofysiska mätningar indikerar en brant stupning åt öster fö r

nåcra anomalier över N-S sprickzoner.
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Geofysiska mätningar

Markmätningar - förberedande undersökningar

Under sommaren 1979 utfördes rekognocerande studier och provtag-
ningar i det tilltänkta området.

Magnetisk hällmätning och enstaka profiler visade att det finns
vissa förutsättningar att få information om både strukturer och
sprickzoner i en magnetisk karta (Stfndergaard 79-08-20). Elektriska
parameter-mätningar på prover (se figur 9) från typiskt förekommande
bergarter visade höga resistivitet och låga inducerad polarisa-
tionsvärden. VLF testmätningar visade att jordtäcket i tio valda
punkter har höga resistiviteter (från lägst 140 till 10 000 ohmm).
Detta tillsammans med parametermätningar på bergartsproven inne-
bär att det finns goda eller mycket goda möjligheter för bedöm-
ning med elektriska eller elektromagnetiska metoder.

En enstaka VLF profil visade också att en god korrelation finns
mellan ett antal visserligen svaga men dock anomalier och de
sprickzoner inklusive Lämmemyrzonen, som geologerna indikerat.

Markgeofysiskt program

Målsättningen har varit att nå fram till ett integrerat geofy-
siskt program där man med hjälp av ett flertal olika mätmetoder
tar fram kompletterande information om skilda fysikaliska para-
metrar. På så vis kan man nå fram till en långtgående karaktäris-
tik med avseende på olika bergegenskaper som har betydelse vid
den geologiska bedömningen. Således valdes för markundersökning
en kombination av metoder nämligen magnetisk mätning, högfrekvent
elektromagnetisk si ingrammätning, samt kombinerade potentialmät-
ningar. De senare inkluderar både bestämning av resistivitet och
inducerad polarisation. Potentialmätningarna utfördes enligt
gradientmetoden med 1 400 m mellan strömelektroderna vilket
innebär stor "djupkänning" (flera tiotal meter) särskilt för
strukturer med större dimensioner. Potentialmätningen utfördes
också med större täthet mellan mätlinjerna, 40 m mot normalt 80 m
(punktavståndet 20 m) för att ge stor upplösning av anomali bi Iden.
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Detta urval av metoder bör kunna ge ett underlag för bedömningar
dels direkt av sprickzoner och deras kar?.ktär: längd, bredd, orien-
tering, vatteninnehåll, etc, dels av variationer i egenskaper
inom olika delar av undersökningsområdets bergarter och eventu-
ellt även i .jordtäcket.

Mätresultat

2

Mätningarna har utförts inom ett 5 km stort uppstakar och tyd-
ligt markerat område, under hösten och vintern 79-80. Staksyste-
met som ar befäst i terrängen har inmätts på topografiska kartan
vilket innebär att mätvärdena med stor noggrannhet, storleksord-
ning 5 m, kan hänföras till motsvarande läge på topografiska
kartan.

Mätresultaten har åskådliggjorts i färgsprutande och automatisk
kurvritade kartor i skala 1:5 000.

I rapporten har dessa kartor sammanställts till skala 1:20 000
där resultaten framgår enbart ur färgintensiteterna.

En något summarisk analys av mätresultaten redovisas nedan. Full-
ständigare analys bör anstå till det att borrhålsdata finns redo-
visade.

Resistivi tetskartan figur A

På resistivitetskartan, figur A, är lågresistiva områden marke-
rade med gul till röd färg medan de högresistiva områdena är
ljsublåa till mörkblåa. Eftersom sprickor sänker bergets resi-
stivitet markerar de röda och gula färgerna områden med förmod-
ligen ökad sprickighet. Långa stråk av sänkt resistivitet är
troliga sprickzoner, se exempelvis det gul-röda stråket från
sjön i norr (Äntervattnet) via Lämmemyr mot SV. Jordtäcket,
speciellt i myrarna, kan medverka till en allmän sänkning av
resistivi tets värdena (se avsnittet si ingramsmätningen). De
mycket låga värdena i Valpemyren och i Lännemyren kan delvis
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ha denna förklaring. Samtidigt indikerar det förhållandet att

myrarna finns i dalar mellan hela bergspartier att i myrarnas

botten finns troligen sprickzoner.

En analys och tolkning av mätresultat med avseende på sprickig-

het från de olika geofysiska metoderna finns redovisade i

figur 18. Resistivitetskartan har i detta fall varit tyngst

vägande för bedömningar men övriga mätningar bekräftar och

bidrar till den samlade sprickbedömningen som den framgår av

tolkningskartorna.

Framför allt i östra delen av området förekommer kraftiga stråk

med ganska låga res is ti viteter, som i första hand tolkas

som uppkrossat berg med förhållandevis stort vatteninnehåll.

Magnetiska kartan figur B

Allmänt kan sägas om bergarterna inom undersökningsområdet att

de är svagt magnetiserade. Vissa drag kan dock urskiljas.

Området kan delas in f olika typområden beroende på magnetise-

ringsgraden. I nordväst är området omagnetiskt (främst finns här

gnejsgranit) medan området i sydväst är svagt magnetiskt och

med en flack liggande magnetisk horisont vid områdets östra

begränsning. I områdets nordöstra del finns bandade magnetiska

strukturer som är typiskt för SLM.

De magnetiska referensstrukturerna ligger något ogynnsamt i

riktning för att man skall kunna få bästa information om

sprickzoner.

Det förefaller som om åtminstone vissa av de N-S magnetiska

strukturerna i nordöstra delen av området har samband med

motsvarande tydliga sprickzoner. Detta skulle tyda på att

vissa intrusioner av magnetiskt material skett i nu existe-

rande svaghetszoner (ex 1700 N/2130 E).
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Inducerad polarisation figur C

Kartan över inducerad polarisation (IP) visar särskilt i de
östra delarna, stråk med mycket höga IP värden (blå färg på
kartan) tydande Då förekomst av metalliska mineral eller gra-
fit troligtvis förekommande som finpudring i bergarten. Det
kan röra sig om svavelkis, magnetkis, hämatit etc. Man kan
också se att IP-värdena sjunker i de flesta resistivt indike-
rade sprickzonerna, vilket tyder på att de nämnda metalliska
mineralen här har oxiderat och vittrat ur i de översta parti-
erna. IP kartan kan således användas för att ytterligare
bekräfta förekomsten av sprickzoner. Det kan inte uteslutas
att förekomsten av metalliska mineral och eller grafit bidrar
till en sänkning av resistiviteterna i den östra delen av
området, så att vatteninnehållet där kommit att överskattas.

För att preliminärt kontrollera detta har uttagits en serie om
12 prover från hällar i de östra delarna av området där IP vär-
dena på mätkartan är onormalt höga och resistiviteterna låga.
Det visade sig emellertid att samtliga dessa prover har normala
bakgrundsvärden: 1.5 - 2 % IP och resistivitet kring 10 000 Ohmm
(obetydligt lägre än normalt). Detta kan tolkas antingen så att
de metalliska mineralen eller grafiten, generellt vittrat ur i
de övre exponerade partierna av berget eller också att upphovet
till IP effekterna är lokaliserat till relativt tunna skikt
eller horisonter som likaledes vittrat ur eller eroderat ner i
ytan och således ej blivit utsatt för provtagning. För en
definitiv bedömning av nämnda fenomen krävs mätning och mikro-
skopisk analys på prover från större djup i de planerade borr-
hålen, eller sonderande mätningar med fyrpunkts IP-utrustning.

SI ingramskartor figurer D och E

I figur D redovisas mätningar av den imaginära komponenten medan
figur E visar den reella komponenten av det elektromagnetiska
fältet. För en mer utförlig beskrivning av den elektromagnetiska
metoden hänvisas till Eriksson L. 1978 (KBS 60). Det är i
första hand den imaginära komponenten (figur D) som är användbar
för att detektera sprickzoner.
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SI ingramsmätningen bekräftar i allt väsentligt den bild som

kommer tram på resistivi tetskartan. Åtskilliga av anomalierna

förefaller ha en karaktär som är ganska typisk för vattenfö-

rande sprickzoner. De flesta visar att zonerna står mycket

brant eller brant mot öster. Vissa av zonerna ligger väl nära

varandra för att någon säker stupningsbedömning skall kunna

göras. I vissa fall t ex Lämmemyrzonen har anomalierna stor

bredd och sammanfaller med breda myrstråk vilket tyder på att

det finns någon f o m av elektriskt ledande myrbottensediment

eller liknande, eventuellt myrmalm. De östligaste anomalierna

är även på slingramen betydligt kraftigare vilket kunde tyda

på eventuella metalliska eller grafitiska ledare. Det är dock

inte uteslutet att det skulle kunna röra sig om uppkrossninq

av berget.

Regionala bedömningar

Beträffande regionala bedömningar av sprickstruktur och sprick-

karaktär på Kynnefjäll, måste påpekas att qeofysiska flygmätningar

ej utförts över detta område.

Emellertid har en jämförande studie utförts inom motsvarande

bergartsformationer längre söderut på kartbladet 8B SV där så-

väl flygmagnetisk som flygelektrisk karta föreligger. Den flyg-

elektriska kartan har tagits fram särskilt för dessa studier

och har kontrollerats genom spridda markobservationer och mark-

mätningar i intressanta lägen.

Sammanfattningsvis kan sägar att den flyqmagnetiska kartan ger

förhållandevis begränsad information om sprickstrukturer p g a

bergarternas allmänt mycket låga magnetisering. Den elektriska

kartan ger goda möjligheter till bedömning av främst brantstå-

ende vattenförande sprickzoner inom en bred sektor kring NE-

SV. Den visar i stort sett samma anomali-sprickmönster inom

SLM som i omgivande bergarter men anomaliamplituden är klart

lägre i sedimentgnejsområdena vilket rimligtvis tyder Då att

vertikala sprickor förekommer i ungefär samma omfattning men att

de är mindre uppspruckna och därmed vattenfattigare i SLM än

i omgivande gram'tiska bergarter.



Geofysiska kartor över undersökningsområdet

J\ Resisti vitetskarta
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Magnetisk karta

Inducerad polarisationskarta

Elektromagnetisk karta - slingram imaginär

p Elektromagnetisk karta - slingram reell
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Korrelation mellan sprickzoner och geofysik

För att illustrera sambandet mellan sprickzoner och geofysik har

en transparant kopia av sprickzonskartan (f ig. 17) lagts in fram-

för resistivi tetskartan (fig. A) i denna rapport. Som synes år

korrelationen god mellan de i Tält tolkade sprickzonerna och låg-

resistiva områden.

Skillnader mellan kartorna kan dock iakttagas. I nedanstående

text är några exempel beskrivna.

Detta är en preliminär studie - en utvärdering av sambandet mellan

geofysiska anomalier och sprickzoner på Kynnefjäll kan ej göras

förrän borrhålsdata finns tillgängliga.

a) Det stora lågresistiva området i öster motsvaras inte

av en lika hög andel sprickzoner. Emellertid är området

här t i l l stor del jordtäckt varför alla sprickzoner

förmodligen inte har upptäckts. Dessutom kan, som IP-

mätningarna indikerade, berget här innehålla elektriskt

ledande mineral som sänker resistiviteten utan att detta

motsvaras av en ökad andel sprickor.

b) En från flygbild och i fä l t tolkad sprickzon (strax öster

om Koh 2, se f ig. 19) ligger i ett högresistivt område

Den topografiskt markerade sänka som tolkats som sprick-

zon är förmodligen ingen sådan utan någon annan bergarts-

struktur.

c) Det finns en förskjutning mellan vissa zoners markering

på sprickzonskartan och dess motsvarande lågresistiva

område. Detta beror på att vid den tektoniska karteringen

har sprickzonerna antagits vara belägna under breda dalars

lägsta eller mittersta del. I flera fal l visar emellertid

de geofysiska mätningarna att sprickzonerna ligger vid

sidan om dalens lägsta nunkt.
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Summarisk sammanställning av resultat från den geologiska

karteringsn på Kynnefjäll samt förslag t i l l borrhålsutsättning

Under sommaren 1979 har geologisk kartläggning ägt rum i et t

utvalt område på Kynnefjäll. Resultatet har redovisats b l .a .

med geologiska och tektoniska kartor. En översikt l ig samman-

ställning av de resultat som har framkommit redovias nedan.

1. Två bergarter dominerar: a Sedimentådergnejs (Stora Le-
Mars trandsformati onen)

b gnejsgranit

Underordnat förekommer även smärre partier av amfibolit.

2. Bergartsstrykningen är omkring N-S med flacka veckaxlar i

denna r iktning.

3. Ofta förekommer asymetriska veck med svagt utbildad foal ia-

tion i axialplanen, somstuDar flackt t i l l medelbrant mot

öster.

4. Småsprickigheten i berget domineras av branta sprickor i

O-V.

5. Sprickzonerna är huvudsakligen orienterade i N-S och NO-SV.

6. Sprickzonerna i NO-SV anses vara prekambriska skjuvzoner

med i huvudsak brant stupning åt NV. Rörelser har förekom-

mit i dessa zoner, vi lket tydligast kan studeras genom

förskjutningen av amfibolitlaqren vid vägen NO om Lunden.

7. De N-S-liga sprickzonernas stupning är svårt at t avgöra.

Från de geofysiska kartorna finns indikationer at t de kan

stupa brant 80-90° mot öster. I f ä l t stupar ofta sprick-

ytorna i dessa zoner 80° mot väster. I sedimentådergnejsom-

rådet kan dessa zoner även stupa flackt år öster, paral-

l e l l t med den dominerande foliationen.

8. Sprickfrekvensmätningar visar at t gnejsgranit och sediment-

ådergnejs är ungefär l ika spruckna men att längden på

sprickorna i gnejsgranit är större än i sedimentådergnejs.
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9. En översikt l ig inringning av sprickfattiga områden görs

bäst m.h.a sprickiängdtalet.

10. Spänningsmätningar visar at t dagens största huvudsnänning

har riktningen VNV-NV mot OSO-SO.

11. De flesta sprickzoner på Kynnefjäll ligger vinkelrät e l le r

med en trubbig vinkel mot den nuvarande största huvudspän-

nings riktningen.

12. De geofysiska kartorna visar god korrelation mellan lågre-

sist iva områden och sprickzoner.



67

Borrhålsutsättning

För att kunna ge en god karaktäriserina av de geologiska, tek-

toniska och hydrologiska förhållandena på Kynnefjäll bör speci-

e l l t följande frågeställningar studeras:

1. Bergartskontakten mellan sedimentådergnejs och gnejsgranit

2. Sedimentådergnejsens hydrologiska egenskaper

3. Genjsgranitens hydrologiska egenskaper

4. Bergpartier utan större sprickzoner

5. Sprickzoner med orientering N-S och NO-SV

6. Förekomst av Bohusgranit

Ovanstående frågeställningar kan studeras med nedanstående pre-

liminära borrprogram. Det är emellertid lämpligt at t resultaten

från de två första borrningarna inväntas innan det fortsatta

borrprogrammet fastlägges. De två första borrhålen föreslås b l i

kärnborrhål nr 1 och nr 3.

Kärnborrhål i Koordinater:

Lutning:

Borrhålslängd:

Vertikal komponent:

Horisontell - " - :

1220 0/ 580 N

70° mot väst

800 m

752 m

274 m

Syfte: a. Undersöka ådergnejsens mäktighet

b. Studera för området typiska N-S sprickzoner

c. Studera ett från geofysiska data spr ickfat t igt
bergparti

d. Studera amfibolitstråket

e. Undersöka gränsen mellan ådergnejs och gnejsgranit

f. Studera gnejsgranitens sprickighet och hydrologi
på större djup

Kärnborrhål 2 Koordinater:

Lutning:

Borrhålslängd:

Vertikal komponent:

Horisontell - " - :

1500 0/ 1100 N

80° mot norr

800 m

788 m

139 m
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Syfte: a. Studera ädergnejsens sorickighet och hydroiogiska
egenskaper på större djup

b. Undersöka förekomsten av Bohusgranit

Kärnborrhål 3 Koordinater:

Lutning:

Borrhål slängd:

Vertikal komponent:

Horisontell - " - :

1100 0/ 1700 N

60° mot sydost

350 m

303 m

175 m

Syfte: Studera den topografiskt markerade NO-SV sprickzonen
som går från Äntervattnet via Lännermyren mot SV.

Kärnborrhål 4 Koordinater:

Lutning:

Borrhålslängd:

Vertikal komponent:

Horisontell - " - :

1850 0/ 1770 N

60° mot väst

400 m

346 m

200 m

Syfte: Studera en lång (6 km) och markerad N-S sprickzon.

Kärnborrhål 5 Koordinater:

Lutning:

Borrhålslängd:

Vertikal komponent:

Horisontell - " - :

1720 0/ 874 N

60° mot nordväst

400 m

346 m

200 m

Syfte: a. Studera i häll spr ickfatt ig ådergnejs

b. Undersöka et t mindre markerat NO-SV lineament
(sprickzon ?)
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