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SAMMANFATTNING

Frän rekognoscerande studier för typområden, våren 1980 (PRAV 4.22),
rekommenderades att mer omfattanoe undersökningar skulle utföras inom

2
ett 300 km stort område, benämnt Voxnaonrådet, beläget i Gävleborgs
län.
under sommaren samma år inledaes fältarbetena i Voxnacmrädet. Berg-
grunden i området består främst av migmatit och gnejsgranit. Under-
ordnat förekommer partier av grönsten samt skärande gångar av ung
diabas.
Voxnaområdet är regelbundet genomsatt av större sprickzoner sor;i delar
in området i långsträckta bergplintar. Dessa sprickzonen är fräiist
orienterade i nMV-S

I Voxnaor.irädets centrala del valdes Svartboberget som lämpligt för typ-
områdesarbeten. 0e viktigaste skälen var; uels att Svartooberget är
beläget i aen centrala uelen av en trågformad struktur bestående av
nedveckad migr.iatit, dels att Svartboberget utgör en del av en 2,5 km
bred långsträckt sprickfattig bergsplint.

Detaljerade geologiska och geofysiska undersökningar inom Svartbo-
berget indikerar att det finns flera smärre sprickzoner samt att deras
vattenföring är lag. En iWV-SSC-lig sprickzon genomskär området medan
andra sprickzoner genomkorsar endast de yttre delarna av området. Berg-
grunden vid sidan av oessa sprickzoner är relativt fri från smasprickor.
Förekommande smasprickor har en dominant riktning: ui*G-SSV. ue utgöres
av tensionssprickor.

Geofysiska modellberäkningar ger att nigmatitens tjocklek är mer än
sOO ni. För.att studera uergmassans egenskaper och grundvattenföring
pä störde djup (ca 500 m) presenteras slutligen ett kärnborrningspro-
gram.



INLEDNING

'ör att vidga kunskapen om geologiska och hydrologiska faktorers
variation mot större djup i olika bergmassiv har PRAV (Programrådet
för radioaktivt avfall) och KBS (Kärnbränslesäkerhet} beslutat att
under en tioårsperiod studera ett antal typområden över hela Sverige.

Studier av berggrundens egenskaper bedrivs eller har bedrivits inom
2

ett flertal områden, se figur 1. Voxnaområdet, som omfattar ca 300 km
och är beläget i västra Hälsingland, har undersökts som ett led i
val av ovannämnda typområden, Ahlbom et al 1981. Erfarenheter vunna
under fältstudier i Voxnaområdet kombinerat med tolkning av flyggeo-

fysiska kartor och flygbilder har resulterat i att ett typområde om-
2

fattande en yta av 4 km och beläget på Svartboberget, se figur 2, har
valts för mer ingående studier. De regionalgeologiska studierna som
bedrivits inom Voxnaområdet har även utförts för att belysa den geo-
logiska utvecklingen. Härigenom kan berggrunden inom typområdet Svart-
boberget placeras in i den regionala geologiska ramen. Detta är vik-
tigt för att få ett grepp på bergartsvariationer, strukturgeologi
och mäktigheter hos bergartsled.

Typområdet Svartboberget har valts p g a följande:

o Berggrunden inom Svartboberget utgores till stor del av migmatise-
rade bergarter, dvs bergarter som erhållit sin struktur under högt
tryck och hög temperatur. Av speciellt intresse är migmatiserade
sediment med gnejsig struktur - en gnejstyp, vilken har visat sig
ge låga vattenkapacitetsvärden vid brunnsborrning.

o Erfarenheten från bergrums- och tunnelbyggnationer i gnejsiga migma-
titer har varit goda med ringa vattenläckage och relativt små sta-
bi litetsproblem.

o Området täcks av flyggeofysiska kartor. Blottningsgraden inom stora
delar av det svenska inlandet, fjällen undantaget, är mycket låg.
Det är därför av intresse att utföra en metodstudie där information
från geologiska och geofysiska kartor kan sammanställas. Resultatet
kan sedan ligga till grund för val av andra typområden inom områden
med låg andel blottad berggrund.
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I denna redogörelse kominer först att ges en geografisk beskrivning
av Voxnaområdet. Denna följs av en översiktlig beskrivning av den
regionala geologiska utvecklingen inom Gävleborgs och östra Koppar-
bergs län. Härpå presenteras en mer ingående geologisk-geofysisk studie
av Voxnaområdet (kartbladet 15F Voxna SO). Utgående från dessa beskriv-
ningar kommer sedan resultat från undersökningen av typområdet Svart-
boberget att framläggas. De framledes planerade geologiska geofysiska
och hydro!ogiska arbetena inom Svartboberget kommer att utgå från det
kärnborrprogram som redovisas i det avslutande kapitlet, Dessa borr-
ningar har utförts under 1981 och skall rapporteras i en separat rapport
under vintern 1982.

För att kunna dokumentera och beskriva det som nämnts ovan har delvis
en geologisk nomenklatur använts, även om detta kan medföra problem för
läsare ej insatta i ämnet. En ordlista över använda facktermer återfinns
i en bilaga till denna skrift.

GEOGRAFISK BESKRIVNING AV KARTBLADET 15F VOXNA SO

Kartbladet 15F Voxna SO är till största delen beläget inom Gävleborgs
län förutom det sydvästra hörnet av kartbladet som tillhör Kopparbergs
län. Den största orten är Edsbyn och kommuntillhörigheten är Ovanåkers
kommun. Huvudväg är väg 82 från Söderhamn, vilken vid Voxna möter väg
296.

Topografiskt utgör Voxnadalen en skiljelinje. Syd och sydväst om Voxnan
förekommer en topphöjd om ca 400 m ö.h. Dalgångar skär relativt djupt
ned, till ca 200 - 300 m, vilket ger området ett kuperat utseende. Den
centrala delen av kartbladet utgör ett område, .begränsat i söder och
väster av Voxnadalen, med lägre topphöjd, ca 300 m ö.h. öster och spe-
ciellt norr om detta område höjer sig åter topphöjden upp till mer än
400 m. Av i-itresse för denna undersökning är just det lägre området,
vilket utgör ett topografiskt tråg. Detta område benämnes Voxnaområdet.

Den topografiska finstrukturen inom Voxnaområdet karaktäriseras av tre
NNV-SSO-ligt löpande höjdryggar med en svag överprägling av NV-SO-liga
dal stråk. De NNV-SSO-liga höjdryggarna är var och en ca 2.5 km breda.
Höjdskillnaden mellan höjdryggar och mellanliggande dal stråk är ca



60 - 70 m. Typområdet Svartboberget är beläget på en av dessa höjd-

ryggar och utgöres av ett mjukt skulpterat höjdområde, se figur 2.2.

Jorddjupet inom kartbladet varierar fr*n mindre än någon meter i hög-
länt terräng till flera tiotal meter i dalgångar. Isälvsavsättningar
dominerar i Voxnadalen och vid Älmån medan myrmark karaktäriserar de
mindre dalgångarna. På höjdryggar utgöres jordarterna av morän med
varierande blockhalt. Vegetationen utgöres i huvudsak av produktiv
skogsmark. Inom Voxnaområdet finns åkermark längs Voxnadalen och
öster om Alman.

REGIONAL GEOLOGI INOM GÄVLEBORGS OCH ÖSTRA KOPPARBERGS LÄN

Berggrunden inom Gävleborg och östra Kopparbergs län, se figur 3, är
en produkt av en lång geologisk utveckling, vars huvuddrag presen-
teras nedan. En översikt av de olika bergartsleden och deras åldrar
är sammanställd i tabell 1. Uppgifterna baseras på följande arbeten:
Hjelmqvist (1966), Lundegård (1966), Lundqvist (1960, 1979, 1980),
Stålhös (1979) och egna fältstudier.

Vulkanism och sedimentation
äldre än 2.0 miljarder år

De äldsta kända bergarterna i området domineras av bergartsled som
ursprungligen avlagrades på jordytan. Deras underlag är ännu okänt.
De ytavlagrade bergarterna bildades under en period av intensiv vul-
kanisk aktivitet och utgöres av askor och lavor. Inlagrade i dessa
yulkaniter, vilka benämnes Leptitformationen, finns sedimentära
bergarter, t ex kalkstenar. Järnmalmer och sulfidmalmer förekommer
även . Dessa har givit upphov till Hofors-Toråkers gruvdistrikt
väster om Sandviken, se figur 3 och 4. På vulkaniterna följer sedi-
mentära bergarter med lokala inlagringar av grönstenar. Mot norr
dominerar lerhaltiga sediment över vulkaniska avsättningar. I dessa
lersediment förekommer ofta lager av kvartsitiska band. Skikt med
förhöjda halter av järnmalmsmineral, främst magnetit, förekommer i
sedimenten, i regel i närheten av grönsten. I områdets norra del är
vulkaniter tillhörande Leptitformationen sällsynta.



URGRANIT MED INBLANDNING AV
ÄLDRE VULKANITER OCH SEDIMENT

SVARTBOBERGET
Voxnaomradet

SGU Berggmndsbyrfin
1981

Söderhamn

B
O
T
T
E
N
H
A
V
E
T

N

3 0 Km

GRANIT

3 Gzoiogiik öv&uiktikcwta. öve.x GdvizboAgi och ät. Via.
KoppaA.bQ.HQb län med Voxnaomnådtctb ock SvaAtbobzngzt>>
tagen ang-ivna.



Bergartsled eller geologisk händelse Ålder (mi1joner år)

Del len "vulkaniter", meteornedslag 70

Diabaser
Dala- och Gävle sandsten
Dalaporfyr och Dalagranit

1200
1300 - 1400
1600 - 1650

Fellingsbrogranit, senorogen 1750 - 1800
Veckning och migmatisering 1800 - 1850
Urgraniter och associerade bergartssvit ca 1900
Äldsta ytavlagrade bergarter (ler-sand-

stenar, kvartsiter, grönstensbankar
och gångar, kiselrika vulkaniter) ca 2000

Tahzll 1 ÅldzA64>chm<x övzn. btn.ggfiu.ndzn i Gavle.boxg.i- och c
län.



I sammanfattning karaktäriseras denna period av aktiv vulkanism i
syd samt avsättningar av sediment mot norr.

Veckning och granitbildning för 2.0 till
1.7 miljarder år sedan

Ytbergarterna utsattes för ca 1.8 - 1.9 miljarder år sedan för om-
vandling genom veckning och uppvärmning under den så kallade Svekoka-
relska bergskedjebildningen.

I samband med en tidig fas av veckning trängde stora mängder av berg-
artssmältor från djupet in i de ytavlagrade bergarterna och bildade
de så kallade u/igiarJÄeAna. Dessa utgör de äldsta påträffade intru-
sivbergarterna. Urgraniterna utgör en bergartssvit av gabbro-
diorit-tonalit-granodiorit-granit. Vid urgraniternas framträngande
påverkades berggrunden av störningar såsom veckning och uppspräckning
samt av värmeflödet från de uppträngande intrusiven. Förloppet hos ur-
graniternas framträngande var pulserande och olika typer av urgrani-
ter trängde fram vid skilda tidpunkter. Vid urgraniternas avsvalnan-
de och stelning skedde en uppspräckning p g a volymminskning. Rela-
tivt kiselfattiga bergartssmältor träncide fram i öpnnade snrickor och
bildade diabasgångar.

Härpå följde under fortsatt veckning en nedsänkning av underlaget
under det att värmeflödet ökade underifrån. Genom ökat tryck (ca 3 -
4 kilobar HoO) och stegrad temperatur (650 - 750°C) i de nedsänkta
bergartsleden kom de att omvandlas. Härigenom erhöll bergarterna mi-
neraluppsättningar, vilka var stabila under det rådande förhållandet.
Vanligen förgrovades även kornstorleken i bergarterna och de fick en
gnejsig struktur. Lokalt resulterade omvandlingen i begränsade upp-
smältningar av ytbergarterna, varvid smältor med granitisk-granodio-
ritisk sammansättning bildades. °egmatitbildning förekommer associe-
rad med dessa smältor. Någon större ansamling av smältorna har ej ägt
rum utan de stannade i stort där de bildades. Dessa graniter förekom-
mer därför såsom oregelbundna kroppar och ådror i omgivande gnejser.
Ytbergarterna har härigenom övergått till en biandbergart av gnejs
och granit, vilken benämnes migmatit Gnejsiga typer av denna bergart
benämnes migmatltgnzji medan granitlika typer benämnes rrU.gmatitgna.nU.
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Den sistnämnda skiljer sig genom sitt odeformerade utseende från ur-
graniten, vilken även varit med om ovanstående deformationsförlopp
och deformerats. Urgraniten erhöll en gnejsig struktur, varför den
benämnes gnzj6g\a.nU.

Deformationen har i stort givit en parallellställning av bergartsleden
under utbildandet av en regional förskiffring. Riktningen för den ti-
diga veckningen har härigenom gått förlorad. Den regionala förskiff-
ringen veckades i storskaliga öppna veck. Veckningen har skett utmed
veckaxlar, orienterade i NV-SO-lig riktning i västra Hälsingland och
O-V-lig i mellersta Gästrikland samt östra Dalarna, se figur 3.

De senorogena graniterna inom området utgör isolerade, homogena gra-
nitkroppar, som är yngre än migmatitbildningen. De senorogena grani-
terna trängde in i berggrunden då den Svekokarelska bergskedjebild-
ningen hade passerat sin kulmen och veckrörelserna hade avklingat.
Spridda kroppar av senorogen granit förekommer endast underordnat i
södra delen av regionen. Dessa graniter gav endast en lokal uppvärm-
ning varigenom sidoberget omvandlades invid kontakten till graniterna.

Yngre vulkanism och utplåning av berggrundsytan.

Yngre än 1.7 miljarder år

Under en period av yngre vulkanism aktivitet för ca 1.6 miljarder år
sedan avsattes de så kallade Dalaporfyrerna. En stor del av de berg-
artssmältor som tillhör denna fas trängde aldrig fram till ytan utan
stelnade på djupet. De benämnes Dalagraniter. Bergarter knutna till
denna aktivitet finns i mellersta delarna av Kopparbergs län.
Hur denna yngre vulkanism påverkade berggrunden i öster är ej fast-
laqt.

Nedvittring av de Svekokarelska bergarterna och Dalaoorfyrema har re-
sulterat i en utslätning av berggrundsytan, vilken är typisk för ur-
bergssköldar. De sedimentmassor som härvid bildades gav material till
mäktiga sandstensavlagrintiar såsom de så kallade Dala- och Gävlesand-
stenarna. Någon veckning efter avsättandet av dessa sandstenar har ej
påvisats.
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De yngsta typerna av intrusiva bergarter utgöres av diabasgångar,
vilka fyller djupgående sprickor i berggrunden. Tidsperioden för de-
ras inträngande och inbördes tidsföljd är något osäker. De yngsta
diabaserna torde vara ca 1.2 miljarder år gamla.

I norra Hälsingland, vid sjön Dellen, förekommer glasiga bergartsled,
som tolkas vara resultatet av ett meteornedslag för mindre än 70 mil-
joner år sedan.

Under kambro-silurisk tid har området täckts av sedimentära bergarter
såsom skiffrar och kalkstenar. Dessa har utsatts för nednötning och
rester av dem föreligger utanför området (t ex Siljan och Gävlebukten),

FLYGBILDSTOLKNING AV LINEAMENT INOM VOXNAOMRADET

Inledning

Lineament innefattar signifikanta linjer i landskapet vilka återspeg-
lar formen hos berggrundsytan d?r den går i dagen eller är täckt av
jordlager (Dennis 1967). Vanligen är dessa linjer knutna till svag-
hetszoner i berggrunden. Dessa svaghetszoner består oftast av sprick-
zoner eller av kontaktzoner mellan olika bergarter. Den sistnämnda
typen framträder på grund av bergarternas olika vittringsmotstånd.
Beteckningen lineament, vilket betyder linjär struktur innefattar
även böjda strukturen En viktig faktor vid studie av lineament är
analysen av hur inlandsisens rörelse har skulpterat berggrunden.
Svaghetszoner i berggrunden parallella med isens rörelseriktning
kommer att framträda bättre än svaghetszoner som står i större vin-
kei mot densamma. Andra faktorer som påverkar resultatet av en flyg-
bildstolkning är jordtäckets tjocklek och typ, vegetationstyp och
skalan hos de använda flygbilderna.

Hy_gbi2dst£lJ<ade_l_[neament

Upprättandet av lineamentskartor har utförts genom flygbil dstolkning
av höghöjdsbilder i skala 1:60 000 fotograferade 1971. Studie av
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FLYGBILDSTOLKADE LINEAMENT INOM VOXNAOMRÅDET. 15F VOXNA SO

Vdl markerade lineament \
^ - - - Svagt markerade lineament \ Isrorelseriktning

Skala i kilometer
SGI' BerggnjndsbynSn

1981 i
Sam Sukotjo

Figun. 5 FlygbildAtolkadz linzamznt inom VoxnixomKådzt,
J5F Voxna. SO.
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lineament har utförts dels som en regional studie, figur 5 och dels
som en detaljstudie (se avsnittet "Flygbildstolkninn av lineament,
detaljstudie av Svartboberget").

Den regionala flygbildsstudien av lineament omfattar en del av kart-
bladet 15 F Voxna SO, nämligen smårutorna o h-j och 1-3 g-j, se
figur 5. Detta område upptar en yta av 375 km inom vilket 114 linea-
ment räknades. Detta medför en lineamentstäthet på ca 0.75 km linea-
ment per km . Andelen lineament avtar snabbt ned ökande lineament-
längd, se figur 6.

Lineamenten inom kartbladet 15 F Voxna SO har uppdelats i dels väl
markerade och dels svagt markerade lineament. Vät ma/ikeAade. llmmtnt
omfattar topografiskt väl definierade stråk såsom dalgångar eller
stråk av sänkor med regional uthållighet. I detta fall är de väl
markerade lineamenten längre än ca 5 km. övriga lineament, drygt
85 % av det totala antalet lineament, har betecknats som ivagt maxkz-
tadz. Dessa lineament varierar i detta fall i längd från 400 till
4500 m med en medellängd på ca 1550 m.

Generellt kan antagas att sprickzoner med stor utsträckning Då ytan
har ett stort djupgående. Det kan även antagas att dessa sprickzoner
har en större vattenföring än korta sprickzoner. Sprickanalysen pre-
senteras därför med en vägd statistik där summan av lineamentlängden
inom olika riktningsintervall om 10° presenteras i procent av den
totala lineamentlängden inom undersökningsområdet, se figur 7a och
7b. Medellängden hos de svagt markerade lineamenten återges i figur 7c.

Resultat

De markerade lineamenten har en huvudriktning i fl 15-25 V och en

underordnad r iktning i N 65-75 0. De föTa uppträder re la t i v t regel-

bundet med inbördes avstånd om 2-3 km. Dessa lineament möter i den

centrala södra delen av området et t markerat ONO-VSV-ligt lineament

som fö l je r Voxnans dalgång. Deras nordbegränsning ligger vanligen

utanför undersökningsområdet. Detta medför en längdvariation hos

dessa lineament från 8 km t i l l mer än 16 km. Det ONO-VSV-liga linea-

mentet kan föl jas långt utanför kartbladet 15 F Voxna SO. En mindre
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del av de markerade lineamenten är näst inpå parallella med den
dominerande riktningen hos de svagt markerade lineamenten, se figur
7 och denna riktning är N 65-75 V.

När det gäller de svagt markerade lineamenten så synes de vara styr-
da av strukturen, förskiffringen, i berggrunden, se figur 7b. Detta
indikeras av att ca 60 % av dessa lineament är ansamlade i sektorn
N 35-75 V.

Isrörelseriktningen inom undersökningsområdet varierar från SO-lig
till SSO-lig (Lundqvist, G., 1963), d v s i stort sammanfaller
med riktningen för de markerade lineamenten, varför det kan antagas
att de har topografiskt accentuerats av isens rörelse. Det bör på-
pekas att Voxnadalen fanns redan före inlandsisen. I denna dalgång
transporterade en isälv stora vatten- och sedimentmängder. Detta
medförde en kraftig nednötning av dalgången.

FLYGGEOFYSISK TOLKNING AV VOXNAOHRADET

Inledning

Sveriges geologiska undersökning bedriver ett program för flyggeo-
fysisk kartläggning av Sverige. Inom detta program har flygmätningar
utförts under 1980 inom kartbladet 15 F Voxna SV. Dessa utgör under-
lag för en regional geofysisk bedömning av förekommande sprickzoner
inom det nu aktuella migmatitgnejsområdet. Vidare är det möjligt
att verifiera geologiska observationer samt att fastlägga gränsen
för migmatitgnejsen mot omgivande bergarter.

£ly.g£eofy_sj_s_kajnetode_r

Vid flyggeofysisk kartläggning utföres mätningar genom låghöjdsflyg-
ning, ca 30 m över markytan, längs parallella stråk, vilka har en
separation på 200 m. Avståndet mell?n varje mätpunkt längs flygstå-
ken är 40 m. De mätningar som utföres är magnetiska-, elektromagne-
tiska- (RAMA) och gammastrålningsmätningar. De elektromagnetiska
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kartorna har visat sig ha mycket god användbarhet vid lokalisering av
vattenförande sprickzoner (Mullern och Eriksson 1979, filillern 1980).
En instruktiv beskrivning av RAMA-kartans användning återfinns i
beskrivningen till den hydrologiska kartan över Kalmar IXn (Pousette
et al 1981). För att få en god kontroll på sprickzoner i berggrunden
bör information både från de magnetiska- och elektromagnetiska kar-
torna beaktas (Henkel och Eriksson 1980). För oresentation av de
olika flyggeofysiska mätningarna hänvisas till "SGU-geophysical
measurements from the air" (1980) och "SGU-geophysics in prospecting" (1980).

Flygmagnetiska kartan

De flygmagnetiska kartorna visar total komponenten hos det naturliga
magnetiska fältet. På kartorna redovisas avvikelsen från ett normal-
värde som bestäms för varje kartblad (Werner 1963).

Anomalier i det totala magnetiska fältet orsakas av att olika berg-
arter har olika magnetisering. Anomaliernas utseende och storlek be-
ror på skillnaden i magnetisering mellan olika bergarter och magneti-
seringsvariationer inom en bergart samt volymer, läget och oriente-
ringen av dessa. Magnetiseringen hos en bergart bestäms av bergarter-
nas magnetiska mineral i huvudsak magnetit. Dessa magnetiska minerals
storskaliga fördelning i en bergart ger också upphov till ett för
bergarten karaktäristiskt anomalimönster, som kan vara t.ex. bandat
eller oregelbundet, över krosszoner, som går genom magnetiska anoma-
lier, uppträder ofta magnetiska minima orsakade av en oxidation av
magnetit till härcatit (Henkel och Guzmén 1979).

Från den magnetiska anomali bi Iden är det möjligt att bestämma berg-
artsgränser, stupningar hos kontakter, intrusioner av t.ex diabas.
För övrigt kan det regionala förkastningsmönstret, förkastningsbelopp
och förekomsten av krosszoner klarläggas (Henkel 1979). De sistnämnda
strukturerna betecknas som magnetiska störzoner. Generellt för dessa
är att de idag återspeglar både öppna och slutna sprickzoner. De kan
t.ex bestå av sammanläkta äldre sprickor. I detta fall kan de liknas
vid ärrbildning.

Den enda bergartstyp med ett stort areellt uppträdande i Voxnaområdet
och som ger en sådan magnetisk kontrast att regionala sprickzoner kan
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detekteras är de grå gnejsgraniterna. Sprickzoner i lågmagnetiska berg-
artsled, t ex i magnatiterna, kan indirekt detekteras med denna metod. Då
förutsätts det att sprickzonen fortsätter ned i en underliggande magnetisk
bergart samt att sprickzonen ger upphov till en detekterbar störning vid
markytan.

RAMA-kartan

Vid RAMA-mätning mäts den magnetiska fältstyrkan från avlägsna mili-
tära lågfrekventa radiosändare, så kallade VLF-sändare. SGU har för
flygmätning utvecklat ett system som kallas RAMA (RAdio-MAgnetic).
Med detta system mäts det magnetiska fältets tre komponenter.

Det elektromagnetiska fältet från en VLF-sändare har en magnetisk
vektor som väsentligen är horisontell och vinkelrät mot riktningen
till sändaren och en elektrisk vektor som är i det närmaste vertikal.
Berggrundens egenskaper påverkar utbredningen hos den elektromagnetiska
vågen och ger upphov till anomalier som ger information om berggrundens
struktur.

Anomalierna hos det magnetiska fältet beror i huvudsak oå induktion
i sådana geologiska strukturer som är bättre ledare än omgivningen.
Från anomaliens utseende går det att göra bedömningar av en ledande
strukturs läge, stupning och relativa ledningsförmåga. Magnetfältet
ger inte upphov till någon induktion i geologiska strukturer med en
strykning vinkelrätt mot riktningen till sändaren, denna riktning
kallas därför också "Döda vinkeln". I detta fall har GBR-sändaren i
England utnyttjats. Härigenom får metoden i Voxnaområdet en låg
känslighet för sprickzoner i en sektor omkring NV-SO.

En ökad elektrisk ledningsförmåga i berggrunden uppkommer dels när
mineral med god ledningsförmåga förekommer och dels när mängden
vatten ökar t ex i sprickzoner. Därigenom är RAMA tolkningen ett
viktigt komplement vid analyser av vattenförande, icke magnetiskt
indikerade störzoner i lågmagnetiska områden.

~l

jteskri v_nj_n£ ^v_ge_qfy£isk_t£i knj_n£sk_a_rtja ,_V£X£aområde_t

De flygmagnetiska och flygelektromagnetiska kartorna, f igur 8 och 9,

behandlas separat nedan f'6r a t t belysa innehållet i tolkningskartan,

f igur 10.
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GEOFYSISK TOLKNINGSKARTA OVER VOXNAOMRÅDET 15 F VOXNA SO
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Vid en analys av den jlygmagnztiAka kcvUan, se figur 8., framgår
att Voxnaområdet har ett sammanhängande område, vilket domineras av
tämligen magnetiska bergarter (grå gnejsgraniter). Dessa förekommer
nära ytan eller på djupet. Detta område anges i figur 10. I det mag-
netiska områdets nordöstra del går de magnetiska bergarterna i dagen,
medan de i dess sydvästra del förekommer på djupet. Karaktäristiskt
för området är tämligen höga magnetiska anomalier (upp till 500
gamma), ett oregelbundet anomalimönster och en tydlig uppdelning i
block, begränsade av lågmagnetiska zoner. Denna blockkaraktär före-
kommer även i de djupare liggande partierna. Blockkaraktären indike-
rar vertikala förkastningar. Tydligast observeras detta vid en NNV-
SSO-lig sprickzon (markerad med A på fig 10) mellan Edsbyn och Svart-
boberget.

I ej förkastningsstörda områden stupar de magnetiska bergarterna flackt
mot djupet varvid de täcks av den lågmagnetiska migmatiten. Så är
exempelvis fallet i området kring Edsbyn där den magnetiska bergarten
stupar mot SV.

Bland de lågmagnetiska bergarterna finns enstaka band med högre magne-
tisering. De visar på ett inre strukturmönster i de lågmagnetiska berg-
arterna. Dessa mönster är ej markerade på figur 10, men har använts
vid upprättandet av den geologiska kartan (figur 13). På enstaka stäl-
len uppträder extremt höga anomalier orsakade av mannetitanhopningar.

På vissa ställen observeras skärande skarpa positiva magnetiska ano-
malier som orsakas av branta diabasgångar, vanligen med NNO-lig
strykning och med begränsad utsträckning. När de går in i mer magne-
tiska bergarter kan de inte längre följas i anomalibilden.

Lågmagnetiska zoner utgör ytterligare ett inslag i den magnetiska
anomalibilden. Zonerna återfinns i magnetiska bergarter och represen-
terar sprickzoner där bergarternas magnetiska egenskaper gått förlo-
rade. Dessa zone" representerar troligen sprickzoner, vilka är asso-
cierade med blockrörelser. De magnetiska störzonerna förekommer med
ett inbördes avstånd på 1-5 km.

En analys av blockrörelser kräver kännedom om orienteringen hos för-
kastningsplanen och en geologisk modell som visar det strukturella
sambandet mellan de förekommande bergarterna. Från de geofysiska
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observationerna kan ett flertal typer av tolkningar göras. Den geo-
fysiska modell som redovisas i figur 22 är en tolkning som styrks
av de geologiska ytobservationerna.

Den zlzkixomagnntUka. kantan (RAMA), se figur 9, domineras av tydliga
N-S och NO-SV-orienterade anomalier. Vissa av dessa är extremt höga,
medan de flesta är måttliga eller dämpade. Avbrott i dessa anomalier
förekommer främst utmed NV-SO-liga riktningar.

Anomalierna och de ooserverade avbrotten förekommer med ett inbördes
avstånd av 1-2,5 km och representerat" en blockindelning av berggrun-
den genom vattenförande sprickzoner. Några av dessa sammanfaller med
magnetiska lineament, t ex med N-S-lig orientering.

Anomali amp1 ituden är lägre i migmatitområdena än i gnejsgraniterna.
Detta tyder rimligtvis på att branta sprickor förekommer i ungefär
samma omfattning, men att de är mindre uppspruckna och därmed vatten-
fattigare i migmatitområdena än i omgivande granitiska bergarter.

För att få en övergripande dokumentation och beskrivning av de regio-
nala strukturerna i vilka Voxnaområdets bergarter är inblandade,
pågår tolkning av de omkringliggande kartbladen som har mätts flyg-
geofysiskt. I samband därmed kommer mönstret av störzoner att analy-
seras närmare med avseende på riktningar, uthållighet, våglängd och
ackumulerade blockrörelser.

Ovanstående behandlade indikationer på svaghetszoner kan grupperas i

följande tre typer (se figur 10):

o Elektromagnetiska störningar (E)
o Magnetiska störningar med en sänkning av de magnetiska

egenskaperna och avbrott i referensstrukturerna (M)
o Magnetiska störningar med en förhöjning av de magnetiska

egenskaperna (D)

Analys av dessa störningar föreligger i nedanstående avsnitt.
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Analys_a\j störzoneir

De flyggeofysiskt indikerade störzonerna är grupperade i tre huvud-
riktningar där två av dem står i rät vinkel mot varandra och den
tredje utgör deras bi sektris orienterad i N-S-lig riktning, se fi-
gur 11.

Den mest utpräglade magnetiska lineamentsriktningen är NV-SO. Frek-

vensen av lineament i denna r iktning är hög i områden med gnejsgrani-

ter . Detta kan delvis bero på at t störzoner framträder tydligast i

dessa magnetiska bergarter. NV-SO-riktningar är okänslig för den

elektromagnetiska metoden, varför den metoden ej ger något bidrag

t i l l klassifiseringen av dessa störzoner.

Störningar i N-S-lig r iktning är framträdande. Denna r iktning i nd i -

keras magnetiskt och vanligen även elektromagnetiskt. Dessa stör-

ningar tolkas som sprickzoner, vilka lokalt bör vara vattenförande.

Påpekas bör a t t dessa sprickzoner b l i r mer markerade åt väster och

at t de är paral lel la med framträdande topografiska lineament på det

int i l l iggande kartbladet 15 F Voxna SV.

Den dominanta riktningen för elektromagnetiskt indikerade störzoner

är NO-SV. De enskilda störzonerna ger dock re la t i v t svaga indikatio-

ner. Endast en magnetiskt indikerad störzon sammanfaller med dessa

NO-SV orienterade zoner. Det bör åter påpekas at t den elektromaqne-

tiska metoden har sin största känslighet i jus t denna r ik tn ing.

Detta innebär at t andra riktningar b l i r underrepresenterade.

Diabasgångar uppträder vanligen med NNO-SSV-lig orientering men även

en N-S-lig orientering är representerad. Dessa gångar är ej elektro-

magnetiskt indikerade.

Rörelser utefter ovan nämnda störzoner behandlas under rubriken

"Spröd deformation".
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RESULTATJÄMFÖRELSE: FLYGBILDSTOLKADE OCH GEOFYSISKT TOLKADE LINEAMENT
INOM VOXNAOMRADET

Lineamentsstudier utförs vanligen med ett flertal metoder. Orsaken
är att metoderna stärker och kompletterar varandra vilket ger en
fullständigare bild av ett områdes sprickzoner. Tolkning av linea-
ment har i detta fall gjorts från flygbilds och geofysiska kartor.
Härigenom har sprickzoner med olika karaktär identifierats. Exempel
härpå är att en läkt sprickzon i en magnetisk bergart återspeglas
på den magnetiska kartan men ger ofta ingen topografisk indikation.
Ett annat exempel är en vattenförande sprickzon belägen i en omagne-
tisk bergart kan vanligen spåras på den elektromagnetiska kartan och/
eller på flygbild men ej på den magnetiska kaftan.

jtesuHat

Vid en jämförelse av geofysiskt tolkade lineament med väl markerade res-
pektive svagt markerade flygbil ds lineament fås olika grad av överens-
stämmelse.

Nedan ges först en beskrivning av de lineament som är påvisbara på
både flygbild- och geofysiska kartor. Därefter belyses de lineament,
vilka endast förekommer som flygbildstol kade respektive flyggeofysiskt
tolkade. Någon flygbildstolkning av området syd och sydväst om Voxnan
är ej utförd.

De flygbildstol kade lineamenten har den bästa överensstämmelsen med
de magnetiska lineamenten. Speciellt gäller det de på flygbild väl mar-
kerade. Dessa sammanfaller med avseende på längdutsträckning till ca
40 % med de magnetiska lineamenten. Motsvarande tal för de svagt mar-
kerade lineamenten är betydligt mindre än 10 %. Orienteringen hos de
sammanfallande väl markerade lineamenten ligger i stort sett i en
NV-NNV-lig sektor. I denna sektor finns dock en stor mängd magnetiskt
indikerade lineament som ej återfinns på flygbilden. Av de N-S-liga
magnetiska lineamenten, vilka lokalt även ger elektromagnetiska in-
dikationer, återfinns på flygbild endast de som löper längs Voxnan
i områdets västra del.
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Magnetiskt indikerade gångar av diabas framkommer ej på f l ygb i ld . De

har ej heller återspeglats på elektromagnetiska kartan. Detta indike-

rar at t berggrunden i och invid dess? gångar är ringa upDSDräckt.

De endast elektromagnetiskt indikerade lineamenten förekommer främst

med NO-SV-lig orientering och de visar ingen överensstämmelse med de

flygbildstolkade lineamenten. Orsaken h ä r t i l l är oklar.

Typområdet Svartboberget begränsas i öst och väst av två väl markerade

flygbildstolkade lineament orienterade i NNV-SSO. Dessa återfinns ej

på den flyggeofysiska tolkningskartan. Detsamma gäl ler det lineament

som löper i Voxnans dalgång i VSV-ONO-lig orientering.

Flygbilder och flyggeofysiska kartor visar förekomsten av vinkel räta

lineamentsystem men deras orientering sk i l j e r sig å t , se f igur 7 och

11. Di? flygbildstolkade systemet för väl markerade lineament är något

vridet åt öster (medsols) i jämförelse med de flyggeofysiskt indike-

rade. Genensamt för båda metoderna är indikationer av N-S-liga störzo-

ner.

Diskussion

Berggrunden i området kring Svartboberget består av en lågmagnetisk

bergart, migmatit, vilken överlagrar en på djupet liggande magnetisk

bergart, grå gnejsgranit. Förekommande sprickzoner i migmatiten har ej

resulterat i någon geofysisk kontrast. Eventuella störzoner utbildade

i den på djupet belägna magnetiska bergarten kommer at t b l i otydliga

p g a a t t upplösningen i informationsbilden avtar med avståndet. Detta

kan vara orsaken t i l l at t de väl markerade flygbildstolkade lineamen-

ten orienterade i NNV-SSO ej framkommer på den flygmagnetiska kartan.

Denna riktning ligger även i l i ten vinkel t i l l isrörelseriktningen

och utgör dessutom den "Döda vinkeln" för elektromagnetisk indikation

av störzoner vid användandet av GBR-sändaren (se avsnittet "Flyggeofysisk

tolkning av -Voxnaområdet, flyggeofysiska metoder"). De NNV-SSO-liga linea-

menten framkommer dock tyd l ig t i utförda markgeofysiska tvärprofilerna

över Svartboberget. (VLF, sändare NAA), se f igur 28 och 29.
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Underlaget för ovanstående resultat har en detaljrikedom vilken ej
till fullo har kunnat användas vid denna studie. Speciellt gäller
det flyggeofysiken. En separat metodstudie ägnad att belysa kopo-
lingen mellan topografiska lineament och gsofysiskt indikerade stör-
zoner inom Voxnaområdet, kan ge en vidgad kunskap om undersöknings-
metodernas användbarhet.

SPRICKMATNINGAR INOM VOXNAOMRÅDET

Sprickstudier ingår som en del i arbetet att karaktärisera en berg-
massa ur bergmekanisk och hydraulisk synvinkel. Sprickor i olika
skalor spelar olika roll med avseende på förvaringsproblem. De större
spricklinjerna bestämmer gränserna för de bergblock som kan vara lämp-
liga för ett förvar medan småsprickorna kan styra vattengenomsläpplig-
heten i berggrunden som omger ett förvar. Det kan även antagas att •
frekvensen på småsprickor och andelen öppna sprickor kan styra valet
av läge för ett förvar i förhållande till större strukturer. För att
närmare få grepp på dessa samband och klargöra de olika sorickty-
pernas betydelse sker ett fortlöpande utvecklingsarbete.

Inom kartbladet 15 F Voxna SO har sprickmätningar utförts på 123 loka-
ler grupperade inom åtta undersökningsområden, se figur 12 och tabell
2. Denna regionala sprickstudie har utförts för att få en jämförelse
mellan sprickigheten inom olika bergsplintar och invid regionala sprick-
zoner.

Metod

Blottningsgraden inom de undersökta områdena är låg och de kala häll-
ytorna är relativt små. Hällarna har vanligen mjuka former. Sprick-
frekvensemätningar har utförts på så sätt att berggrunden har exDone-
rats utmed två, 1 m breda, profiler, vilka läggs ut vinkelrät mot
varandra.
Ett måttband läggs ut i mitten av profilerna. Antalet sprickor, vilka
är längre än 0,5 m och som skär måttbandet noteras för vardera profi-
len. Sprickfrekvensen (SF) i häll beräknas enligt Ahlbom (1980).
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SPRICKANALYSOMRÅDEN INOM VOXNAOMRÅDET 15FVOXNA SO

Typområdet Svartboberget \ "--, Övriga sprickanalysomrfiden

Spnckanalyslokaler ^ -*-~ Dominerande sprickriktning

Isrorelseriktning

Skola i kilometer

SGU Berggrundsbyrin

1981

Sven Ti ren

tiguA 12 Spiickana,ZyiomKåde.n inom Voxnacm^ådnt, J5F Voxna SO.



31

KRONBRON

N

LÅNGTJÄRN

W »•/•-3OV.

ENFOTABERGET

N

Ws-

ÖST NORRA SVENSBO

N

S

11 RoAzttdiapiam I mocznt cve.fi antalet ivfiickon <cn
j'z \OC' intzivalt av totala antaltt ApiLchoi,

jm/iJdzn tntlgt ^LavJi 12. Tioax 13
pr i'id 52. fc'ikoitntingak i>t f\i% 1.



32

STORBERGET

N

20*/.—30% g

TREKANTEN

N

SVARTBOBERGET

N

W

FARBESBOSJÖN

N

S

13 [ ^oit&ätt/iing {lån iid 31). Ro-iP.ttdLanim i ?n.oc?.nt
ovtn. antcilzt t>p>Uck.ofi 4ni vax ja 10° intzwaJUt. av totata
antalet Aatickol, analtiAomtådzn zntlgt f.iauA 11. TcK-
koKtnlngax it {ig 7.



KRONBRON
(

•
90 i

60* -

30 :

n* -

)

4

20
i

40
i

Ej stupningsbestömda sprickor
Totala antalet sprickor 95st

60

= 3 %

Stupmng

FreKvens
90*

60 -

30* -

0*

Stupmng

20

LANGTJARN

40 60

Frekvens

Ej stupningsbeståmda sprickor = 3%
Totala antalet sprickor 93st

90"

60" -

30 -

o
Slupning

r~

ENFOTABERGET

20 40 60 %
• Frekvens

' Ej stupmngsbestämda sprickor = S%
Totala antalet sprickor 426 st

90*

60" -

30* -

ÖST NORRA SVENSBO

f
o* J
Stupmng

20 40 60

Frekvens

Ej stupmngsbestämda sprickor = 6%
iovala antalet sprickor: 292st

14 &t.uvrun(\ uppmä-tt. i häll, anaZit&omn£de.n
12. Viaun 13 ^oftt&ätten. pr. t>i.d 34.

OJ
OJ



STORBERGET
20 40 60

90*

60* -

o* i
Stupning

%
Frekvens

Ej stupmngsbeståmda sprickor = 4%
Totala antalet sprickor 103 st

90'

60* -

30 -

TREKANTEN

20 40 60
%

Frekvens

0*

Stupning

Ej stupningsbestämda sprickor = 4 %
Totala antalet sprickor 726 st

90'

60' -

» * -

SVARTBOBERGET

20 <>0 60

T"

JIT

0"

Stupning

%

Frekvens

Ej stupningsbeståmda sprickor = 9%
Totala antalet sprickor 410 st

90"

60" -

30' -

F A R B E S B O S J Ö N

20 40

*

60
%

Frekvens

Ej stupningsbestämda sprickor = 12%
Totala antalet sprickor̂  767st

0' -I

Stupning

14 (ftofitAättiuna faen &id 30). Splichou AtuprUnQ uppmätt
i. liätt, anatti&omnaden enf-tcit ^AQUA 12.



Kronbron

Enfotaberget

öst Norra Svensbo

Långtjärn

Storberget

Svartboberget

Trekanten

Farbesbosjön

Sprickfrekvens
(sprickor/m)

SF

3,4

0.9

1,2

1,7

0,8

1,0

3,2

2,1

s

0,4

0,5

0,8

0,6

0,7

2,2

1,3

Andel öppna
av tot. ant

X

36

47

37

56

33

• 33

50

51

sprickor
. sprickor (%)

s

23

25

16

21

23

19

24

Totala antalet
sprickor (st)

95

426

292

93

103

410

726

767

Antal
lokaler

1

27

19

3

7

28

16

22

Bergarts typ

GG

M + D

M + GG + GR

M

FG

M

GG

M

Tabelt 2 Sp^tcfe^cfeveni och ande.1 öppna 6pK.lckon. fån åtta otlka omnåden Inom
kaxtbtadet 15 F Voma SO.

; M = mlgmoutlt, D = diaba&, GG = gnej6g>iani£, GR =
gKÖnitcn, FG = f^öfufU^Kad (\Kanit, o&äkei åtdnn.
x - medeiuö/ide, s =
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De parametrar som noteras vid sprickmätningar ä"r orientering och
längd hos matprofilerna, sprickors orientering (strykning/stupning),
antal, bredd och karaktär (sprickmineral mm). Därtill följer även
beskrivning av bergartstyp och förekommande strukturelement såsom
förskiffringar, veckaxlar och lineationer.
Med öppna sprickor menas sprickor med en bredd av en millimeter och
uppåt.

JtesuHat

Det förekommer en systematisk variation hos den dominanta sprick-
nktningen inom kartbladet, se figur 12 och 13. I de södra områdena
dominerar en orientering hos sprickorna som stryker strax öst om nord.
Mot norr svänger orienteringen mot öst så att den i norr är orienterad
i 0N0 - VSV. De dominerande sprickriktningarna står i stor vinkel mot
förskiffringen. Sprickytor i dessa riktningar har vanligen karaktären
av tensionssprickor och ligger vinkelrät mot den regionala veckaxeln
som är orienterad i VNV - 0S0, se figur 15 - 17. Dessa sprickor tolkas
härigenom att vara sammanbundna med denna veckning och utgör s k
ac-sprickor. Variationen i huvudorienteringen hos små sprickor kan bero
på att vissa sprickriktningar har accentuerats eller deformerats av sena
rörelser i berggrunden. Det är endast vid Kronbron som småsprickor har
samma orientering som större sprickzoner, se fig 5 och 10.

De fem norra områdena (Kronbron, Långtjärn, Trekanten, Storberget och
öst Norra Svensbo) uppvisar fördelningsmaxima hos sprickors stunning
som avviker från vertikalplanet. I övriga lokaler dominerar vertikalt
stupande sprickor. Detta är i överensstänmelse med variationen i
lutning hos den regionala veckaxeln.

En statistisk analys av sprickfrekvensen och andelen öppna sprickor
inom olika områden ger ej ett entydigt resultat p g a stora standard-
avvikelser. En viss trend kan dock urskiljas från tabell 2.

Andelen öppna sprickor visar förhöjda värden i närhet till regionala
lineament (t ex Farbesbotjärn), Trekanten och Enfotaberget). De
högsta värdena på sprickfrekvensen (SF) i häll förekonmer i de områden
som är belägna i eller i närheten av regionala lineament, t ex
Kronbron, Farbebosjön eller Trekanten.
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Förhöjda värden hos sprickfrekvensen synes vara kopplad till en ökad
andel öppna sprickor. Den relativt stora andelen öppna sprickor i
Enfotaberget kan väl förklaras med närheten till ett större linea-
ment (Voxnadalen).

Området vid Långtjärn genomskäres av två korsade lineament, vilka
antagligen har resulterat i en förhöjning av sprickfrekvensen i
området, se figur 5 och 12.

Områden där mätningar har utförts inom bergsplintar uppvisar däremot

låga sprickfrekvenser, t ex Svartboberget, öst Norra Svensbo, Stor-

berget och Enfotaberget.

Någon skillnad i sprickfrekvens mellan olika bergartstyper har ej

kunnat påvisas.

Sprickfyllnåder med olika mineral och mineral omvandlingar invid
sprickor ger goda indikationer på den tryck- och temperaturutveck-
ling som berggrunden har genomgått. Förekomsten av mineralet epidot
i sprickor visar att dessa sprickor är utbildade under andra förhål-
landen än vad som råder idag. Detta är förhållandet hos sorickor vid
väl markerade lineament (Trekanten och Farbesbosjön). En senare akti-
vering av dessa zoner indikeras av en begränsad uppbrytning av de
epidotbeklädda sprickorna.

BERGGRUNDEN INOM VONXNAOMRADET

Inledning

Ur geologisk synvinkel har Voxnaområdet valts p g a att berggrunden
utgöres av gnejsiga bergarter. Av speciellt intresse för val av typom-
råde utgör de delar av Voxnaområdet som domineras av migmatitgnejs.
Inom Voxnaområdet har kartering utförts på flygbildsunderlag i skala
1:30 000. Sammanställningen av den geologiska kartan, figur 14, byg-
gar på nykartering, flyggeofysiska kartor, flygbildstolkning och
äldre kartunderlagsmaterial. Nedan ges först en beskrivning av före-
kommande bergarter och deras mineralogi. Därefter följer olika typer av
bergartsbeskrivningar inriktade på texturer, petrokemi och petrofysik.
Slutligen behandlas i detta kapitel den strukturella utvecklingen i
Voxnaområdet.
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GEOLOGISK KARTA ÖVER VOXNAOMRADET. 15 F VOXNA SO.

y / Förskiffring
X Isrörelseriktning

""•" Förkastningar
• J>, Geologisk profil, se figur 15 ft

t i, Geofysisk ' 21

/ Diabas
|~"i«- "I Urgranit, vanligen gnejsig
I I Migmatiserade sediment, migmatit

i i 1 Basiska bergarter,

t
g ,

vanligen förskiffrade
Magnetitmineraliseringar
Äldre gruvor och skärp Skala 1 kilomettr

SOU Btrggrundsbyran
1981

Sven A Tirt'n

FiguA 15 Gzologlbk kcuUa övzi Moxno.omKa.dzt, J5F Voxna. SO.
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N
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Bergarter utmärkta med asterisk förekommer inom det utvalda typområdet

Svartboberget.

jri£

Bergarternas uppträdande inom arbetsområdet anger att de kan inpassas i

den geologiska händelseutvecklingen som behandlas i den regionala geo-

login. Inom Voxnaområdet uppträder två huvudgrupper av bergarter, nämligen

å ena sidan migmatitzi, vilka utgöres av mindre kroppar av migmdtitg^anit

liggande i migm<ititgnzj6, och å andra sidan gnzjAgfuxnitzn. tillhörande uA-

gn.ayuXieAA.nyU) bergarter. Underordnat förekommer unga diabaAeA.

Migmatit

Migmatitbergarterna är grå till färgen och de vanligast förekommande

typerna har en utpräglad gnejsig struktur varför de kan beskrivas som

migmaXitgntji). Typen av gnejs som utbildas beror på det ursprungliga

sedimentets sammansättning, t ex lerskiffer eller kvartsit, och den typ

av deformation som är sammanbunden med omvandlingen av bergarten. De här

utskilida huvudtyperna av gnejser är ådtfignaj^ , ttiAgnzj* och bandgnuji .

övergångar från den ena typen av gnejs till den andra kan ske inom en och

samma häll. Trots denna inhomogenitet i hällskala är sedimentgnejserna

utbildade likformigt i regional skala. Den dominerande migmatittypen ut-

göres av grovt bandade ådergnejser vars ursprung har varit lerskiffrar med

inlagrade kvartsitiska bankar.

På flera olika nivåer förekommer nagnetitmineraliserade lager inlagrade

i migmatiten. Dessa mineraliseringar är knutna till skarn och grönstens-

band. Lokalt förekommer mer anrikade band, vilka har varit föremål for

brytning. Ett antal mindre skärp förekommer. Sydväst om Voxna, vid Gymåsen,

har druvdrift bedrivits.

Lokala uppsmältningar av den sedimentära berggrunden under migmatise-

ringen har resulterat i bildandet av oregelbundna grå granitiska kroppar,

migmcLtitgianitzn. , vilka i stort följer den regionala s-rukturen i berg-

grunden. Kontaktrelationer till omgivande ådergnejs är vanligen diffus enär

migmatitgraniten vanligen har bildats i den berggrundsomgivning där den nu

återfinns. Dessa graniter har vanligen ett inhomogent utseende med avseende

på fördelningen av huvudmineral, kornstorlek och inneslutningar av sediment-

rester. Begränsad transport av migmatitgranitsmältor har lokalt skett under
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påverkan av deformation. Detta har resulterat i att denna granit kan upp-
träda som lagergångar och klippande gångar. Kornstorleken och jämnkornig-
heten i migmatitgraniterna varierar med andelen biotit i bergarten. Vid
hög biotithalt uppträder större strökristaller av fältspat (vanligen
mindre än 5 cm) i en medelkornig mellanmassa. Bergarten är vid låg bio-
tithalt grovkornig och jämnkornig. Migmatitgraniterna är oförskiffrade
men det förekommer ofta att fältspatsströkornen är parallellställda. Inom
Voxnaområdet är förekommande kroppar av migmatitgranit för små och för
oregelbundna för att redovisas på den geologiska kartan, se figur 15.

Huvudmineral i migmatiterna är kvarts, plagioklas (basisk oligoklas),
kalifältspat, biotit. Underordnat förekommer ljus glimmer (omvandling
av plagioklas och sillimanit), cordierit, sillimanit, granat, opak-
mineral, klorit (omvandling av biotit), epidot, zirkon och apatit.
Bland opakmineralen är magnetkis det mest framträdande och uppträder
lokalt i mill i meterbreda, sekundära si i ror.
Generellt för migmatitgnejserna gäller att sillimanit och granat van-
ligen är knutna till de mörka biotitrikå banden medan cordierit före-
kommer i de ljusa kvartsfältspatbanden.

Pzgmatit med varierande mineral sammansättning och struktur ingår också
i migmatiterna. Korreleras pegmatiternas uppträdande till deformationsut-
vecklingen framkommer det att de har utbildats från det första stadiet av
migmatiseringen tills det att den når sin kulmen under utbildandet av mig-
matitgraniterna. Tjockleken på pegmatiterna är vanligen någon till ett par
decimeter. En större pegmatitlins på mer än 15 m:s bredd har påträffats.
Dess längd synes dock ej vara mer än 20-30 m. Lokalen for denna pegmatit
är ca 5 km norr om typområdet Svartboberget.

Pegmatiternas mineralogiska sammansättning har tydlig anknytning till om-
givande berg. I röd ådergnejs, se nedan utgöres pegmatiterna av mikroklin,
kvarts, något plagioklas och lokalt magnetit. I migmatiterna utgöres peg-
matiterna av vit fältspat, kvarts, något biotit och lokalt cordierit.

Den största sammanhängande areella utbredningen har migmatiten i den syd-
västra delen av Voxnaområdet. Detta område utgör den centrala delen av i
ett regionalt trågformat veck. Veckningen har skett utefter en flack
VNV-OSO-lig veckaxel. Inom detta tråg har migmatiten sin största
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mäktighet. Typområdet Svartboberget är beläget i detta tråg.

Migmatiten är lågmagnetisk och relativt lågradioaktiv (15-25 uRh).
Pegmatiterna kan dock uppvisa mycket lokala förhöjningar av radioak-
tiviteten (mer än 100 uRh).

I gränszonerna mellan urgraniterna, se nedan, och ovannämnda migmati-
serade sediment förekommer lokalt röd ådergnejs. Bandningen i
denna gnejs utgöres av smala finkorniga kvarts itband växel lagrade med
lager av kvarts-mikroklingranit, grovkorniga mikroklinpegmatiti ska
band och enstaka basiska band. Bergarten är starkt deformerad och
strukturerad så att bandningen är parallellställd. Kvartsitbanden har
en sedimentär prägel. De granitlika kvarts- mikroklinrika lagren är
väl kristalliserade, jämnkorniga och medelkorniga. I denna typ av gnejs
har det ej påträffats några mineral som indikerar på förekomsten av
omvandlade lerhaltiga sediment. Bergarten utgör en biandbergart med
osäkert ursprung. Dessa bergartsled kan möjligen motsvara de äldsta
vulkaniterna, leptitformationen. Detta är dock osäkert och då deras
utvidgning är ringa har de på kartan sammans Tagits med de migmatiserade
sedimenten.

Gnejsqranit

Den andra huvudgruppen av bergarter inom området består av
toA tillhörande urgranitseriens bergarter, Gnejsgraniterna har till
ytan en något större utbredning än migmatiterna och sammantaget täcker
dessa två typer av bergartsled mer än nittio procent av kartbladet.
I urgranitbegreppet ingår en serie granitlika bergartsled där röda

•kiselrika graniter och grå granodioriter - tonaliter är de vanligaste
typerna. Samtliga typer av urgraniter är strukturerade och kan besk-
rivas som gnejsgraniter.

De löda gnzJAgtiaruXeAna har vanligen en relativt svagt utbildad för-
skiffring och uppträder som större väl begränsade kroppar. Några gångar
av röd gnejsgranit har ej påträffats. Bergarten är vanligen jämnkornig
och medelkornig.
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De röda gnejsgraniternas huvudmineral utgöres av kvarts, kalifältspat
(vanligen mikroklin) och något underordnat förekommer sur plagioklas.
Biotit förekommer underordnat. Tillsammans med elongationen hos fält-
spater definierar biotit förskiffringen i bergarten. Klorit har lokalt
ersatt biotit. Ljus glimmer (sericit) uppträder i samband med omvand-
ling av fältspater. Underordnade mineral är epidot, prehnit, opakmineral,
apatit, zirkon, titanit, turmalin och flusspat.

De giå. gne.j'6gn.ayuXnAna. är vanligen förgnejsade och uppvisar en plastisk
deformation med veckning av gnejsigheten. Denna typ av gnejsgranit kan ha
en påfallande likhet med migmatitgraniterna då de har i stort samma mine-
ralogi med avseende på huvudmineralen. Migmatitgraniterna saknar dock den
gnejsiga strukturen och är vanligen ojämnkorniga samt har en grövre korn-
storlek. De grå gnejsgraniterna har ett varierande uppträdande i det att
de även uppträder såsom gångar och inlagringar.

De grå gnejsgraniterna har en granodioritisk till tonalitisk sammansättning.
Huvudmineralen är plagioklas, kvarts, biotit och kalifältspat. Kalifältspat-
halten kan variera men är underordnad de övriga huvudmineralen och saknas
i de tonaiitiska typerna. Plagioklasen utgöres av en basisk oligoklas eller
sur andesin. Underordnade mineral är i stort identiska med de för de sura
urgraniterna. Anmärkas bör att även hornblände kan ingå. Färgen hos dessa
intermediära gnejsgraniter varierar med biotitinnehållet från grå till mörkt
grå (hög biotithalt). De är vanligen jämnkorniga och medelkorniga.

Lokalt har den grå gnejsgraniten större strökorn (upp till dm-storlek) av
fältspat. Dessa strökorn antages ha tillväxt under en senare omvandling av
berggrunden.

De röda och de grå gnejsgraniterna har olika magnetiska egenskaper, dvs
de skiljer sig åt med avseende på magnetitinnehållet. De röda gnejsgrani-
terna är lågmagnetiska medan de gran gnejsgraniterna vanligen uppvisar för-
höjda magnetiska egenskaper, se avsnittet "Berggrundens petrofysiska egen-
skaper". De grå gnejsgraniterna är härmed geofysiskt skiljbara från migma-
titerna, vilka är lågmagnetiska. Beaktas bör dock att dé relativt högmagne-
tiska egenskaperna synes gå förlorade i markerade deformationszoner.
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Förutom de två ovannämnda gnejsgranittyperna förekommer mycket lokalt

och underordnat ^cxgnzj-sad iijunct och cgongmji. Dessa båda typer är

ej markerade på figur 15. Beträffande dessa skall endast Dåpekas att

förekomsten av ögongnejs ansluter sig till större rörelsezoner och

uppträder där tillsammans med starkt deformerade bergarter (myloniter).

ögongnejsen bör betraktas som en produkt av deformation, ögonen består

främst av kalifältspat.

Gnejsgraniterna är lågradioaktiva (5-2O/jRh).

Basis ka bergarter

Basiska bergarter tillhörande urgranitserien uppträder dels som större

kroppar och dels som lager. Endast större basiska bergartskroppar, t ex

i Voxnaområdets SO-kant, uppvisar i sina centrala delar rester av plagio-

klas och primära gabbro strukturer varför de benämnes mztagabbxo. Dessa

kroppars yttre delar är starkt förskiffrade och amfiboli tomvandlade. Lo-

kalt uppträder basiska lager med internstrukturer som liknar fragment-

förande tuffer. Dessa lager igenomsättes lokalt av amfibolitiska gångar.

Amfibolitiserade lager liggande i förskiffringen och deformerade till-

sammans med förskiffringen utgör troligen äldre diabasgångar.

De basiska bergartsleden uppvisar en sekundär mineraluppsättning ut-

bildad under migmatiteringen. De uppvisar lokalt även sena förändringar

av mineralogin.

De större kropparna av moJuxgabbno uppvisar en ensartad mineralogi med

följande huvudmineral: hornblände och plagioklas (oftast starkt sericit-

omvandlad). Underordnade mineral är serpentinmineral, opakmineral, titanit,

leucoxen, biotit (oftast kloritiserad) och kvarts. I v:ilbevarade delar av

metagabbron uppvisar mineralen jämna korngränser.

Am^ibotlte/ina består i huvudsak av hornblände. Underordnat förekommer

plagioklas, opakmineral och biotit. Hornblände uppvisar oftast kristallo-

grafiska begränsningsytor och är orienterat i förskiffringen.
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yngre än urgranitseriens bergarter är oförskiffrade och
finkorniga samt står i hög vinkel mot den regionala förskiffringen.
Diabaserna har ett regelbundet uppträdande med avseende på dess
orientering. Den svänger frår NO-SV-lig i kartbladets sydvästra del
till i stort N-S-lig i dess nordöstra del.

Dessa yngre diabaser uppvisar följande huvudmineral: basisk plagioklas
(vanligen omvandlad) och klinopyroxen/hornblände. Underordnade mineral
är olivin (lokalt uppträdande), opakmineral och biotit.

Under denna rubrik behandlas det mikroskopiska utseendet hos de vik-
tigaste mineralen samt de omvandlingar de utsatts för. Utseendet hos
de förekommande bergartsbildande mineralen med dess kornfogar återspeglar
bergartens mekaniska egenskaper såsom t ex elasticitet och sprödhet. Berg-
arter med deformerade mineral förändras lättare kemiskt genom en ökad
diffusionshastighet och de är även mer lättvittrade.

Kvaxti har vanligen oregelbundna korngränser samt uppvisar undulös
utsläckning, lokalt även med deformationslameller. Utbildandet av
nya finkorniga mineralindivider genom omkristallisation förekommer
endast undantagsvis.

Plagiokltu, är vanligen sericit-(finkorniga vitglimmer) omvandlade.
Detta gäller speciellt de mer basiska piagioklaserna i granodioriter-
tonaliter, yngre migmatitgraniter och metagabbro. Denna omvandling
är speciellt intensiv i bergarter med mikrosprickor. Sprickorna
själva är vanligen läkta med kvarts, ljus glimmer, epidot/prehnit
och klorit. Kornstorleken hos plagioklas varierar markant mellan
olika bergarts led. Vanligen förekommer de i sedimentmigmatiter och
migmatitgraniter, som dels som grövre strökorn (ett par centimeter i
storlek) och dels som medelkorniga till fint grovkorniga mineralin-
divider i bergartens mellanmassa. I gnejsgraniter är plagioklasen
vanligen medelkornig medan det lokalt förekommer större strökorn,
vilka har vuxit under migmatiseringen. Plagioulaser i migmatitgranit
och pegmatitiska ådror har ofta runda inneslutningar av kvarts.

ger vanligen ett smutsigt intryck i genom-
fallande ljus. Kornstorleken varierar från ett par centimeter stora
strökorn i ögongnejserna till medelkornig i övriga typer.
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Eictlt är det skiktsilikat som definierar förskiffringen i gnejserna.

Lokala omvandlingar av biotit har givit klorit och leucoxen. Biotit

uppträder ställvis som biandmineral med skikt av ljus glimmer.

SÅJUUsncmÅX. uppträder tillsammans med biotit i de mörkare banden och
har vanligen en fibrös växt. Ljus glimmeromvandling av sillimanit
förekommer och uppträder endast i sedimentmigmatiterna.

uppträder i kristallform och har vanligen en omgivande gård
av kvarts. Kornstorleken varierar något, den största kristallen är cirka
2 an men kristallerna är vanligen mindre än 0.5 cm. Omvandling till klorit
förekommer. Uppträder i sedimentgnejser, pegmatiter associerade med
migmatisering av sediment och lokalt i migmatitgraniter.

förekommer som hornblände i de basiska bergartsleden.
Hornbländet utgör lokalt ca 100 % i vissa amfiboliter. Alkaliskt
hornblände uppträder underordnat i vissa tonalitiskä urgraniter.
Denna typ av hornblände är vanlig i de underordnat förekommande
syeniterna. Svag kloritisering föreligger lokalt.

Spänningsbelastning efter migmatiseringsprocessen har resulterat
i deformation längs korngränser, spänningar i mineral och även ställ-
visa mikrosprickor. Utmed dessa mikrosprickor är berggrunden mer om-
vandlad. Sprickorna är främst läkta med kvarts, epidot och klorit.
Rekristallisation i bergarten på grund av denna spröda deformation,
kallhärdning, förekommer endast underordnat. Hållfastighetsegenska-
perna hos bergmassan kan härigenom vara något nedsatta. Någon ler-
omvandling har ej iakttagits.

Sammanfattningsvis kan påpekas att samtliga bergartsled har erhållit
en semistabil struktur i samband med migmatiseringsprocessen, vilket
återspeglas i oregelbundna korngränser.

Bergarters_P£tr oj<em i ska samma nsä _t tn i ]ig

Angivna petrokemiska sammansättningar, se tabell 4, hos olika typer
av bergarter är hämtade från litteraturstudier (Lundegårdh 1967,
Lundqvist 1968). Några allmänna synpunkter kommer endast att ges.
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Migmatit

Den dominerande ursprungskomponenten i sedimentmigmatiter och mig-
matitgraniter utgöres av lerskiffer. Detta återspeglas i den rela-
tivt låga kiselhalten, 64.4 vikt% SiCL och den höga aluminiumhalten,
17.5 vikt% AlpO-. Andelen natrium och kalium varierar och natrium-
halten kan överstiga kaliumhalten.

* *
Oxidationsgraden (definierad som Fe^O-JFeO, där FeO är tot Fe som FeO) är
generellt låg, 0.17. Även kristallbundet vatten är lågt, 0.18. vikU.

Gnejsgraniter

Den röda gnejsgraniten uppvisar höga halter av S i ^ , 75.7 vikt%

och en relativt konstant värde för Na«0 + K-0, 7.6 vikt%. ICO domine-

rar över Na20. Oxidationsgraden är 0.57. Ovanstående återspeglas i

bergartens höga kvarts- och kalifältspatinnehåll.

De kalifältspatförande ögongnejserna har lägre SiOg-halt, 70.0 vikt%,

än de sura gnejsgraniterna; andelen I^O + KpO är lika medan andelen

AlpOj och CaO är något förhöjda. ICO dominerar över Na^O. Oxidations-

graden är låg, 0.19. Bergarten har en granitisk sammansättning med

en dragning it granodiorit.

De grå gnejsgraniterna har en SiO-halt, 71.4 vikt%, lik ögongnejserna.
Na^O + KpO är något lägre. ^ 0 dominerar över ICO, vilket återspeg-
las i bergartens mineralogi där plagioklas dominerar över kalifältspat.
Oxidationsgraden är låg, 0.24. Petrokemiskt utgöres denna typ av berg-
art av granodiorit med en dragning åt tonal it.



Bergart Sedimentgnejsa Kiselrik a* ögongnejs Grå gnejs-a Magnetisk' Amfibolit0 Diabas
a,b

Antal

SiO2

TiO2

A12O3

Fe2°3
FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K20

H2O >105°

H2O <105°

P2°5
B2°3
F

BaO

Summa

4
X

64.6

0.66

17.5

1.1

5.4

0.10

3.2

0.9

1.6

3.4

1.2

0.2(2)

0.13

0.02

100.1

s

1.4

0.11

0.8

0.7

1.6

0.09

1.3

0.7

0.2

1.9

0.3

0.1(2)

0.02

0.03

0.3

gnejsgranit

10
X

/5.5

0.21

12.6

0.6

1.6

0.04

0.4

1.0

2.9

4.6

0.6

s

2.2

0.13

0.8

0.4

0.8

0.03

0.2

0.8

0.2

0.5

0.4

0.2(7)0.1(7)

0.05

0.09(7)

100.3

0.03

0.05(7)

0.41

_ 4
X

70.0

0.48

14.3

0.7

3.1

0.06

0.9

2.4

2.8

4.8

0.5

0.2

0.12

0.12

100.35

s

1.8

0.11

0.5

0.3

0.8

0.02

0.2

0.5

0.1

0.4

0.2

0.1

0.04

0.02

0.26

granit

_ 4
X

71.4

0.38

14.0

0.8

2.5

0.06

0.9

2.1
3.5

3.3

0.7

0.1

0.12

0.05

99.8

s

0.8

0.2

0.9

0.8

1.1

0.02

0.2

0.2

0.8

0.9

0.3

0.6

0.05

0.02

0.2

grönsten

1

49.0

1.00

16.2

7.9

7.5

0.13

6.0

6.9

4.0

0.6

1.2

0.15

100.7

4

X

48.1

1.22

16.0

2.9

8.5

0.21

8.6

10.4

2.3

0.5

1.3

s

2.0

0.48

1.8

1.4

1.5

0.03

2.5

0.9

0.6

0.0

0.4

0.2(1)

0.13

100.2

0.04

0.2

5

X

47.8

2.57

16.2

3.0

10.7

0 18

4.9

8.2

2.7

1.4

1.6

s

1.2

0.43

0.6

2.2

1.3

0.10

2.6

0.9

0.3

0.3

1.1

0.5(2)0.1(2)

0.51

100.0

0.20

0.4

*Enl T. Lundqvist 1968

}Enl P. H. Lundegårdh 1967

(1), (2), (7) antal analyser av element då det
ej stämmer med antalet analyserade
bergartsprover

x = medeltal
förekommer inom typområdet Svartboberget

s = standardavvikelse
Tabell 3 K<mlt>ka analysen, av besigaAten. fifiån nofiAa Gävlcbofigi län



Basiska bergarter

De äldsta basiska bergarterna är de som avsatts tillsanmans med lep-
titerna och sedimenten. Av dessa bör speciellt de magnetitrikå grön-
stens lagringarna beaktas. I dessa är andelen järn starkt förhöjd
(14.6 vikt% FeO , där FeO är total Fe som FeO). Bergarten är något
oxiderad, oxidationsgrad = 0.54. I övrigt har denna typ av basit en
markant förhöjd natriumhalt och en sänkt kaiciumhalt, vilket antyder
omvandling, spilitisering, i kontakt med havsvatten. Ovanstående sär-
drag framgår vid en jämförelse med de amfibolitiserade basiska berg-
arterna, vilka troligen är omvandlad gabbro. Amfiboliterna uppvisar
en låg oxidationsgrad, 0.23. De yngsta basiska bergartsleden utgöres
av diabasgångar. Dessa utmärker sig petrokemiskt med förhöjda TiOp-,
P20c- och KpO-halter. Detta indikerar att de har bildats under andra
betingelser än de övriga basiska bergartsleden.
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För att kunna tolka den information en geofysisk karta innehåller
måste kännedom finns om de förekommande bergartsledens fysikaliska
(petrofysikaliska) egenskaper. De petrofysiska undersökningarna be-
står dels av provtagning av områdets bergarter och åtföljande labo-
ratoriemätningar samt en del in-situ mätningar av hällarnas magne-
tiserbarhet (susceptibilitet) dvs att genom geofysiska mätningar få
ett mått på de relativa halterna av magnetiska mineral i bergarterna.
I de bifogade figurerna redovisas undersökningsresultaten grupperade
efter geologiska kriterier. Susceptibiliteten anges i cgs enheter,
för omvandling till SI-enheter multipliceras med 4 n.

De förekommande huvudbergarterna i Voxnaområdet har sinsemellan delvis
överlappade susceptibrlitetsfördelning, se tabell 4 och figur 17.

Den dominerande andelen av migmatiterna är lågmagnetiska. Gnejsgra-
niterna, omfattande både den grå och den röda typen, visar däremot
en bimodal fördelning med en lågmagnetisk och en relativt högmagnetisk
komponent. Gnejsgraniternas lågmagnetiska komponent ligger i samma inter-
vall som sedimentmigmatiterna på susceptibilitetsskalan medan den hög-
magnetiska komponenten sammanfaller med de lägsta värdena för Leptit-
formationens bergarter. Det högsta magnetiska intervallet intas av grön-
stenar och övriga leptiter. Leptiter och grönstenar har slagits samman
i en grupp pga att deras mätvärden uppvisar en likartad spridning.
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Bergart

migmatit
gnejsgraniter
leptiter och grönstenar

Antal mätningar

142
145
37

SusceptibiIi tet i cgs

2-10

4-10" 5 ,

4-10

8-10"
-3

Tabzll 4 Zzngaxt&ii iihicuptib-Ltltzt, kälimcLtulngaA

Provmätningarna, som omfattar bestämningar av provens densitet och
susceptibilitet visar flera tydliga grupperingar, se figur 19 och 20.
Migmatiten faller, så när som på ett prov, helt i det paramagnetiska
intervall med låg susceptibilitet och låg densitet. I detta intervall
ligger också de flesta leptitproverna. Grönstenarna är typiskt bimodala
i sina magnetiska egenskaper med lika stor andel paramagnetiska och
ferromagnetiska prover. De visar en stor spridning i densitet. Gnejs-
graniterna är likaså båda para- och ferromagnetiska med intermediära
densiteter. De röda gnejsgraniterna har den lägsta densiteten.

Bergarternas remanenta magnetisering är genomgående låg. Förhållandet
mellan remanent och inducerad magnetisering (q-värde) är ca 0.35 i ge-
nomsnitt för alla bergarterna. Några enstaka prover ur samtliga grupper
visar betydligt högre q-värden, upp till 9, och detta beror sannolikt
Då en förhöjd halt av magnetkis. En gruppering av gnejsgraniterna efter
skiffrighet visar att de starkt förskiffrade proverna har en tydligt
lägre susceptibilitet än de mer massformiga, som visar en jämnare för-
delning över ett brett susceptibilitetsintervall. I och nära sprickzoner
med åtföljande förskiffring och lokal mylonitisering uppkommer därför en
sänkning av det lokala magnetfältet, se figur 21.

Bergart

gnejsgranit, röda
, grå

-"- , syenitiska
migmatit
leptiter
grönstenar

Antal prover Densitet Susceptibilitet i cgs

6
20
2
21
4
14

2.64
2.72
2.70
2.68
2.63
2.96

4-10
1-10

-5
-4

1-10

2-10
-4

-3

2-10
2

,-5
10

-5
-5

9-10 - 2-10-3

Tabzil 5 BeAggKundzm o.gzYU>k.a.p<L*., bzigarvtipriov
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Det är helt klart att migmatiter torde ge upphov till få och små mag-
netiska anomalier, övriga bergarter ger däremot upphov till någon form
av magnetisk struktur. Gnejsgraniternas anomalier beror på den relativa
andel som de två magnetiska komponenterna har i olika områden. Förekom-
mer endast den lågmagnetiska komponenten kan en sådan bergartskropp
knappast skiljas från migmatiterna medan varje form av blandning mellan
de två komponenterna orsakar positiva anomalier som blir högre ju mer av
den högmagnetiska komponenten som förekommer. Hällsusceptibilitetsmät-
ningarna är emellertid alltför utspridda för att tydligt visa den na-
turliga blandningens karaktär i olika områden. Mätningarna tyder dock
på att den höga magnetiska komponenten förekommer som det dominerande in-
slaget i hällmätningarna. Den låga komponenten dominerar framförallt i
samband med sprickzonerna. Det finns därför ett visst stöd för att anta

att svagt gnejsig, grå gnejsgranit huvudsakligen består av den mera hög-
-4magnetiska komponenten och att det högre medelvärdet på 8-10 cgs är

representativt för dess susceptibilitet. Grönstenar och leptiter ger upp-
hov till de högsta magnetiska anomalierna.

De erhållna magnetiska kontrasterna har använts vid de modellberäkningar
som avser att belysa den magnetiska gnejsgranitens förekomst. För att få
en bättre bild av den magnetiska gnejsgranitens förekomst sett bör dock
ytterligare petrofysiska data insamlas. Detta bör även förbättra tolkningen
av de väster om undersökningsområdet förekommande magnetiska anomalierna.
Sådana arbeten pågår och beräknas bli avslutade under 1982.

Tektonik

Inledning

Den deformation en bergart kan utsättas för kan dels vara plastisk
och dels vara spröd. Typen av deformation är i huvudsak baserad på
bergartssammansättning, tryck, temperatur samt det partiella vatten-
trycket. Vid plastisk deformation behåller en kropp den form som
den formas till utan att komponenterna i kroppen förlorar sammanhåll-
ningen. Vid spröd deformation förloras sammanhållningen i kroDpen
med utbildande av sprickor och sprickzoner.
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Nedanstående beskrivning har utförts i avsikt att ge ett begrepp om
det dynamiska defomationsförl öppet under den tidiga deformations-
utvecklingen hos den Svekokarelska bergskedjebildningen. Denna tolk-
ning är viktig för att förstå och kunna beräkna bergartens tredimen-
sionella utsträckning. Den inbördes tidsrelationen i beskrivningen
löper från äldre mot yngre deformationsepisoder.

Plastisk deformation

Det finns ej spår av tidiga deforraationseoisöder i samband ned av-
sättande av de stora sedinentmängder, son idag utgör migmatiten.
Den Svekokarelska bergskedjebildningens tidigaste identifierade
stadie är ett resultat av stegrade tryck och temperaturförhållanden.
Detta återspeglas i en utbildning av en förskiffring och en åderbild-
ning parallellt lagringen i bergarten. Under tilltagande åderbildning
utsattes berggrunden för deformation, vilken resulterade i flera
faser av veckning. Deformationen blev alltmer intensiv under det att
veckningen accentuerades och *?n regional förskiffring utbildades.
Denna deformation gav även en likriktning, parallellställning, av
förekommande bergarter. Dessutom gick orienteringen hos de tidiga
vecken förlorade.

En senare semi-plastisk deformationsfas har utbildat en storskalig
mjuk veckning som veckar den regionala förskiffringen. Veckningen
återspeglas på kartan, se figur 15 och 16, som regionala syn- och
antiformer. Veckningen har ägt rum utmed flacka VNV-OSO-liga veck-
axlar, se figur 15 och 17. I bergarterna återspeglas detta i deforma-
tion av mineral korngränser och spänningar i mineral.

Den sista veckfasen utgöres av en mjuk, underordnad regional tvär-
veckning utefter flacka NO-SV-liga veckaxlar.

Påpekas bör att spröd deformation även har förekommit under dessa
perioder vilka dominerats av plastisk deformation. Den spröda defor-
mationen har givit upphov till sprickor vid lokalt förhöjda spän-
ningar. Sprickor utbildade under det tidigare skedet är vanligen
läkta och indikeras av avbrutna och förskjutna band och gångar av
gnejsgranit, diabas, pegmatit samt sekundär kvarts.
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Ovanstående kan sammanfattas i följande:

o De deformerade krafternas arbete under migmatiseringen av berg-

grunden har resulterat i en likriktning (parallellställning) av

strukturerna.

o Deformationen efter migmatiseringskulmen innefattar semiplastisk

deformation och utbildandet av lokala heterogena strukturer.

Spröd deformation

Den spröda deformationen är knuten till bildandet av regionala linea-

ment av vilka de äldsta förekommer i sektorerna NV-VNV och NNO-NO.

övriga regionala lineament finns i riktningarna NNV-SSO och N-S.

Lineament orienterade i sektorn NV-VNV stryker parallellt med den regio-
nala förskiffringen. Lineament med denna orientering är de vanligast
förekommande på flygmagnetiska kartan och flygbilder. Förekomsten av
dessa lineament är ej knuten till någon speciell bergart, övervägande
delen av dessa lineament kan hänföras till förekomsten av mer magne-
tiska drag i berggrunden

Lineament i NV-VNV-lig riktning, vilka endast är topografiskt indikerade,
behöver ej bero på förekomst av sprickzoner utan kan endast återspegla
stråk med olika vittringsbenägenhet.

Inom Svartboberget(se avsnittet "Typområdet Svartboberget") finns dock
indikationer på blockrörelser utmed några av de NV-VNV-liga lineamenten.
Dessa sprickzoner synes vara parallella med den regi.onala veckningens
brantstående axialplan (bc-plan, se figur 15).

I sektorn NNO-NO förekommer brant stående vattenförande sprickzoner
(elektromagnetiskt indikerade). I samma sektor förekommer även ode-
formerade, stna diabasgångar. Vid analys av småsprickor i i.äll fram-
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kommer denna riktning som den dominanta. Småspriekorna har karak-
tären av tensionssprickor och tolkas såsom ac-sprickor knutna till
den regionala veckningen. Blockrörelser utmed sprickzoner i denna
riktning har ej konstaterats.

De NNV-SSO-liga lineamenten utgöres av topografiskt väl markerade
sprickzoner, vilka står i mycket liten vinkel till isrörelserikt-
ningen. Lineamenten uppträder periodiskt med en separation på drygt
2.5 km och delar härmed upp berggrunden i regelbundna bergsplintar.
Deformationen utefter lineamenten varierar något. Lokalt kan det i
fält fastläggas att dessa zoner utgör rörelsezoner genom uppträdan-
det av större mylonitzoner (plastisk och semiplastisk reduktion av
kornstorlekar genom deformation). Att dessa zoner varit aktiva under
olika perioder återspeglas av sönderbrytning av myloniterna. Vanli-
gen återspeglas dessa lineament i naturen som zoner med förhöjd
sprickighet. Sprickor är lokalt kvarts- eller epidotbekladda, vilket
indikerar att de har utbildats på större djup. Geofysiska indikatio-
ner på större vertikala blockrörelser på mer än 2 km finns,
t ex 4 km öst Svartboberget. Vanligen är den vertikala komoonenten
betydligen mindre, uppskattningsvis från 0 till flera 10-tals meter.
Indikationer på horisontella förskjutningar längs dessa sprickzoner
återfinns på den geofysiska tolkningen, se figur 10, och den geo-
logiska kartläggningen, se figur 15. Storleksordningen hos dessa
rörelser är dock svår att uppskatta. I och med att dessa sprickzoner
överpräglar den regionala veckningen är de tolkade som yngre än denna.
Ytterligare en typ av sena sprickzoner utgör de N-S-liga lineamenten.
De stupar brant och är vattenförande. Blockrörelser längs dessa
lineament kan lokalt påvisas, t ex nord Svartboberget (figur 10).
Lineament med N-S-lig orientering förekommer frekvent strax väst om
Voxnaområdet. Dessa lineament utgöres dä" av odeformerade högmagne-
tiska diabaser. De stupar dock flackt M väst.

Generellt kan sägas att utbildade spricksystem vanligen påverkas av
påföljande deformation. De kan aktiveras, öppnas eller slutas beroende
på deras läge i förhållande till det riktade trycket.
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MAGNETISKA MODELLBERÄKNINGAR, VOXNAOMRÄDET

Modellberäkningarna, där geologin approximeras med tvådimensionella
polygontvärsnitt (Beskow och Granar 1969), är gjorda utmed en 11 km
lång ostvästlig profil genom det centrala migmatitområdet, se figur
15. Profilens läge återfinns även i denna figur.

Karaktären på förekommande anomalier på den flyggeofysiska kartan, se
figur 8, skiljer sig åt beroende på om den bergart, som ger upphov till
anomalien befinner sig nära markytan eller på djupet. Under Svartbo-
berget finns en magnetisk kropp vars läge kan beräknas om vissa anta-
ganden görs med avseende på förekommande bergarters magnetiska kontrast.
Vid dessa beräkningar användes ovannämnda metod och man utgår då från
anomaliens form och storlek.

De petrofysiska mätningarna visar att det sannolikt endast är da grå
gnejsgraniterna (granodioriter-tonaliter) som ger mera betydande regio-
nala magnetiska anomalier, se tabell 4-5 och figur 18-21. L" "".iter och
grönstenar bedöms förekomma i underordnad mängd och ger således endast
upphov till lokala, mycket höga anomalier.

-4Om den magnetiska kontrasten antas vara 8 • 10 i susceptibilitet så
erhålls ett minimidjup till överytan av den magnetiska strukturen på
ca 550 m, beläget där anomalien når sitt högsta värde. De mönster i
anomalierna som förekommer kan då förklaras som ett uttryck för den
topografi SOIT. gränsytan uppvisar mellan lågmagnetiska bergarter (t ex
migmatit) och magnetiska bergarter (t ex grå gnejsgranit). Nämnda
mönster tolkas, utgående från geologiska bedömningar, vara styrt av förkast-
ningstektonik, se figur 22. Den absoluta storleken pä dessa förkastningar
är ej möjlig att bestämma då tolkningen som redovisas i figur 22 är endast
en av flera möjliga modeller.

Den grå gnejsgraniten har ett annat regionalt uppträdande än den röda
gnejsgraniten. Tjockleken hos den grå gnejsgraniten synes tilltaga mot
öster.
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I modell profil en, figur 22, tolkas berggrunden vara nedförkastad längs
ett regionalt NNV-ligt lineament strax öster om Svartboberget. Den flyg-
magnetiska kartan ger indikationer på vertikala rörelser på mer än 2 km
vid ett annat regionalt lineament beläget ca 4 km öst Svartboberget, se
figur 5, 10, 15 och 16. Vid detta lineament har den grå gnejsgraniten ned-
förkastats. Den tolkas att återkomma uppförkastad under Svartboberget och
där förorsaka den tidigare nämnda anomalien.

En bättre kännedom om det geologiska strukturmönstret inom Voxnaområdet
kommer att finnas efter kompletterande regionala geofysiska studier av
den magnetiska grå gnejsgranitens uppträdande samt fler modellberäkningar
i närheten av typområdet Svartboberget. Dessa arbeten pågår och beräknas
bli avslutade under 1982.
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MOTIV FÖR VAL AV TYPOMRADE PA SVARTBOBERGET

Efter inledande berggrundsgeologiska studier samt studier av flyg-

geofysiska kartor och flygbilder valdes ett typområde, Svartboberget,
2

med en area på 4 km , se figur 3, 15 och 23, for detaljerade studier.
Kriteria för val av typområde var:

o Området utgöres av migmatit - en geologisk, tektonisk och hydrologisk
karaktäristik av denna typ av berggrund är undersökningens huvudsyfte.

o Få sprickzoner indikerade från flyggeofysiska kartor, flygbilder och
fältstudier.

o Berggrunden i området är sprickfattigt med avseende Då småsprickor.
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TYPOMRÅDET SVARTBOBERGET

_In 1 edn i ng_

Föregående beskrivning består av en regional geologisk översikt över
stora delar av södra Norrland samt en geologisk-geofysisk-topografisk
beskrivning av Voxnaområdet som omger typområdet Svartboberget. Val av
Svartboberget som typområde utgör resultatet av ovannämnda studier.
Nedan belyses typområdet Svartboberget utifrån beskrivningar av berg-
grundsgeologi, flygbildstolkning, sprickzonens fältuppträdanae och mark-
geofysik.

Berggrunden i.nom_t^pmr^det Sy_artbob£rcje_t

Typområdet inom Svartboberget domineras geologiskt av migmatiserade
sediment. Lokalt förekommer tunnare gångar, vanligen betydligt under
1 m:s tjockled, av grå gnejsgranit. En diabasgåna, endast geofysiskt
indikerad, går igenom typområdets nordvästra hörn, se figur 10 och 15.

De omvandlade, mipatiserade, sedimenten har ursprungligen dominerats
av lerskiffrar med underordnade inslag av kvartsitiska bankar. De
förgnejsade leriga leden föreligger nu som åder- och slirgnejser.
Lokalt har omvandlingen av dessa led fortskridit under utbildandet
av något förskiffrade graniter, migmatitgraniter. De kvartsitiska
banden har veckats och slitits sönder så att de nu återfinns som
fragment simmande i gnejserna.

Migmatitgraniterna har i huvudsak gradvisa övergångar till migmatit-
gnejserna. 'Dessa graniter kan dock lokalt uppträda med skaroa och
skärande strukturer. Detta gäller speciellt de graniter som står i
kontakt med spröda bergartsled, t ex bevarade kvartsitiska bankar.
De uppträder som mindre oregelbundna kroppar. Förekomsten
av dessa granitiska kroopar synes ha verkat sammankittande på berg-
grunden. Någon typisk granituppsprickning har ej påträffats.
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Gångar av grå urgranit har trängt in under e t t t i d i g t skede av migma-

tiseringsprocessen. Dessa gångar har deformerats tillsammans med mig-

matiterna och e rhå l l i t et t gnejsgranitiskt utseende. De förekommer

lokalt som isärdragna fragment i migmatiterna. Mineralogin hos dessa

gångar domineras av plagioklas - kvarts - b i o t i t i l ikhet med migma-

t i t en . De sk i l je r sig dock st rukture l l t från den sistnämnda genom at t

de är homogenare, jämnkornigare och medelkorniga. De grå gnejsgraniterna

synes ej utgöra någon väsentlig bergmekanisk e l ler hydrologisk stör-

ning.

Unga finkorniga diabasgångar uppträder med en NNO-SSV-lig orientering.

I häll är dessa diabaser uppspruckna. Vanliga är även sidoberget upp-

spräckt. Diabaserna framträder ej på den flygelektromagnetiska kartan,

v i lket antyder a t t vattenföringen längs dessa diabaser är ringa. De

utgör dock bergmekaniska svaghetszoner.

Inledning

Detaljerad flygbildstolkning har utförts med följande avsikter:

o Studera lineamentmönster på och strax utanför Svartboberget
o överbrygga steget mellan regional flygbi ldstoll:ade lineament

och sprickor studerade i häll
o Jämföra resultat erhålna från flygbildstoikning och markgeofysik

(behandlas längre fram under rubriken "Resultatjämförelse:
markgeofysik - flygbildstolkning).

Den detaljerade flygbildstolkningen, se f igur 24, har utförts med

aviograf WILD-B8S. Höghöjdsbilder bestående av svart-vita diaposi-

t i v i skala 1:60 000 har använts. Fotograferingsår för f lygbi lder

är 1971. Nedan beskrivna markrelationer hänför sig t i l l detta år.

Tolkade lineament har automatiskt plottats i skala 1:20 000. Inom

Svartboberget har tolkade lineament kontrollerats i f ä l t .
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DETAUERAD FLYGBILDS!OLKNING AV OMRÅDEN OMRÅDESINDELNING AV
VID TYPOMRÅDET SVARTBOBERGET 15F VOXNA SO OVANSTÅENDE KARTA

Topografiskt framträdande lineament

Svagt indikerade lineament

Typområdet Svartboberget
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1
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1981

Sven A Ti ren

'. Tiqax 24 Vitalj'waA ^lygbilditolkning av omiååzt vid typomn.åde.t
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Beskrivning av förekommande lineamentstyper

Förekommande lineament har delats in i två grupper

o Topografiskt framträdande lineament
o Svagt indikerade lineament

^xam&iädande. tinzamznt utgöres av svaghetszoner, vilka
relativt lätt vittrar och härigenom blir topografiskt utpräglade.
Orsaken härtill är vanligen att berggrunden är uppspräckt längs
dessa zoner. De uppträder speciellt framträdande om de är oriente-
rade i liten vinkel emot inlandsisens rörelse. Topografiskt utgöres
dessa zoner av mindre dalstråk, rätlinjiga begränsningar av höjd-
partier och sjöar.

Svagt ind.lkeAa.dz kÅjizomzvit utgöres av antydda linjära strukturer,
vilka i regel är relativt korta. I naturen återspeglas de av mindre
sänkor och mjuka begränsningar av höjdpartier.

I de fall förmodade svaghetszoner finns i dalar ned jordtäckt botten

antages att lineamentets läge är i dalgångens lägsta del. När det

gäller branter så antages lineamentet vara beläget vid brantens nedre del

Ovanstående indelning ^v lineament ger ej ett mått på betydelsen
hos förekommande svaghetszoner. Det bästa måttet på detta är
längden på lineamenten. Längre lineament indikerar vanligen svag-
hetszoner med större djupgående jämfört med korta lineament.

o
Det detaljstuderade området omfattar 42 km , se figur 24. Lineament
som kan följas ut ur området har följts uop för att få en mer rätt-
visande bild vid beräkning av lineamentslängder, se tabell 6. Vid

2
beräkning av antal kilometer lineament per km medtages endast de
delar av lineamenten som ligger inom området.

Området vid Svartboberget har delats upp i tre delområden, vilka
benämnes öst Svartboberget, Svartboberget o di väst Svartboberget.
Begränsningslinjer för de tre olika delområdena utgöres av regionalt
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uthålliga lineament, se figur 5 och 24. Delområdena tolkas vara be-
lägna inom tre olika bergsplintar.

I korthet kan följande nämnas om delområdena. Området öst Svartbo-
berget är svagt kuperat, skogsbevuxet och andelen myrmark är rela-
tivt hög. Det centrala området, Svartboberget, utgöres i huvudsak
av en höjdrygg, vilken till stora delar är kalavverkad. Själva Svart-
boberget utgör det centrala delområdets högsta Dart och dess norra
del utgöres av flack skogs- och myrmark gränsande mot en större sjö.
Berggrunden i Svartboberget är relativt väl blottad. Vid analys av
området Svartboberget har två fall beaktats: hela området (A+B) och
den södra delen av området (B), se figur 24 och tabell 5. Den norra
delen av Svartboberget har vid tolkningen av resultaten undantagits
eftersom rådande markförhållanden med grovblockig mark och myr döl-
jer strukturen hos underliggande bergqrund.

Området väst Svartboberget har en markerad topografi och utgöres av
lika delar skogsmark och kalytor. Andelen myrmark är lägre än i det
östra onrådet men högre än inom Svartboberget, om dess norra del
undantages.

Resultat

Det är ej meningsfullt att jämföra den totala lineamentbilden från
ett område till ett annat område eftersom storleken på detekterbara
lineament varierac med t ex jorddjup och vegetation. Vid jämförelse
mellan de olika områdena bör denna ske rr.ed avseende på lineament
längre än 500 m, se figur 25. Orsaken härtill är att denna lineament-
längd utgör den kortaste längden Tb'r optimal detekterbarhet inom
skogsklädd terräng, d v s den längd som svarar för det högsta antalet
identifierbara lineament. Motsvarande lineaments längd för en kalyta
med relativt god blottning, 1-3 % blottningsgrad, och rings jo.rddjup
är ca 150 m. Detta gäller t ex för området Svartboberget, se figur
25.

Det finns en klar korrelation mellan lineamentstätheten och blottnings-
graden. Speciellt framträdande är detta om området ä'ven är kalavverkat,
t ex västra delen av typområdet Svartboberget, se figur 24.
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Vid analys av ILmmtwt konWiz. ån 500 m bortfaller området öst Svart-
boberget på grund av fåtalet identifierade lineament med denna längd.
När det gäller Svartboberget och området väst Svartboberget kan det
påpekas att lineament visar en likartad spridningsbild med avseende
på deras orientering. Inom Svartboberget är lineamenten främst oriente-
rade i två sektorer, se figur 26; N 65-85 V och N 15-55 V. Medel Iinea-
mentlängden för dessa lineamentgrupper är 270 respektive 250 m. Under-
ordnat förekommer även lineament i N 15-25 0 med en medellängd av 190 m.
Denna riktning är även vanlig hos småsprickor på Svartboberget. Linea-
mentstudier av det västra området visar en bild som liknar den ovan be-
skrivna från Svartboberget, se figur 26. När det gäller det västra om-
rådet är emellertid antalet lineament något för lågt för att ge en god
analys.

Resultatet från studier av timamznt lä.ngnt än 500 m redovisas i tabell 6.
Medellängden för de tre områdenas lineament är i stort konstant, 1,1 -
1,3 km.
Området Svartboberget är sprickfattigare än det västra området, vilket

2
återspeglas i färre antal lineament per km och mindre antal kilometer

2
lineament per km . Området öst Svartboberget ger dock intryck av att vara
det minst störda området. Det beror troligen på områdets markförhållanden
med en relativt hög andel myrmark och övriga delar skogsbeklädda. Orien-
teringen hos lineamenten är i stort sammanfallande inom de tre delområdena
dvs NV-SO-lig, se figur 27. Medellängden hos lineament i denna riktning
inom Svartboberget är ca 1,4 km.
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väst Svartboberget Svartboberget öst Svartboberget

A+B B

Areal (km2)

Antal lineament
(st)

Lineamentens totala
längd (km)

Antal lineament
per knr

Kilometer lineament
per km'

Lineamentsmedellängd
(km)

10,3

27

35,3

2,6

2,7

1,3

15,1

26

28,3

1,7

1,7

1,1

11,1

25

27,3

2,3

2,3

1,1

16,6

24

26,5

1,4

1,6

1,1

Tabeti 6 Line.ar.ent XÅnqn.t än 500 m inom olika unde.te ökning* omådzn
å i il

f}eskn.vnijTg_ i
inontypområdet

Svaghetszoner i berggrunden kan indelas i olika grur.per med avseende
på deras storlek. I detta avsnitt beho.idlas de svaghetszoner som
har detekterats som lineament på flygbild och därefter behandlas små-
sprickor i hällskala.

Svartboberget utgöres av migmatiter och det kan antagas att förekom-
mande topografiska ojämnheter som återspeglar svaghetszo-
ner i berggrunden. Dessa kan utgöras av sprickzoner eller variationer
i bergartssammansättning. Denna bedömning låter sig göras då jord-
täcket vanligen är mycket tunt (ca 1 m). De mer framträdande stråken
betecknas som "topografiskt framträdande lineament" medan övriga be-
tecknas som "svagt indikerade lineament", se föregående avsnitt.
Den första typen omfattar mindre dalstråk och sluttningar. Djupet på
dessa dalstråk är vanligen ej mer än 5 m medan sluttningarna kan upp-
visa större höjdskillnader. Till svagt indikerade lineament räknas
svackor, mindre hak och dylikt. Höjdski11 laden i detta fall är ej mer
än någon meter.
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Vid stupningsbestämningar av svaghetszoner i fält finns vanligen
.issa svårigheter. De hällar som förekommer invid topografiskt marke-
rade lineament är vanligen väl avrundade, varför någon entydig stup-
ningsbestämning grundad på lutningen hos hällbegränsningar ej är möj-
lig. Detta gäller speciellt de zoner som ligger i låg vinkel till
inlandsisens NV-SO-liga rörelse. Den enda markerade lineamenten som
ligger i stor vinkel mot isrörelseriktningen är Svartbobergets sydost-
kant, dvs inlandsisens "plocksida". Stupningsbestämmelser hos svagt
indikerade lineament är vanligen svåra att utföra pga att dessa zoner
ofta är täckta med lösa avlagringar. Speciellt gäller detta för zoner
som står i stor vinkel mot isrörelseriktningen.

Utförda fältobservationer av svaghetszoner inom Svartboberget samman-
fattas nedan, se även figurerna 23, 24 och 31.

Topografiskt framträdande lineament

o Mindre sprickdalar finns i NV-SO-lig riktning. Dessa sprickzoners
stupning är ej fastlagd. Bergarterna på öst resp västsidan om dessa
dalar skiljer sig åt.

o Svartboberget begränsas i norr av en markerad NV-SO-lig brant.
Hällobservationer indikerar vertikal stupning.

o Svartboberget begränsas i sydost av en markerad N-S-lig brant.
Svaghetszonens stupning är ej bestämd.

Svagt indikerade lineament

o Stupningsbestämmelse hos NV-SO-ligt orienterade zoner saknas van-
ligen. Enstaka hällobservationer ger indikationer på sprickzoner
med brant sydvästlig till vertikal stupning.

o De O-V-liga sprickzonerna är vanligen branta, men det förekommer
även enstaka zoner som stupar moderat (ca 50 ) åt syd.

o De NO-SV-liga sprickzonerna indikeras genom hällobservationer att
vara vertikala.
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Generellt för lineamenten är att det saknas indikationer
på att de endast skulle vara definierade av variationer i sammansätt-
ningen hos berggrunden. Där det finns hällar i dagen längs
lineamenten visar dessa att lineamenten är sammanknutna med sprick-
or.

Vid analys av småsprickor i häll framkom följande karaktäristiska
drag, se även figur 12, 13 och 14.

o Förekommande hällar är vanligen belägna invid topografiskt fram-

trädande sprickzoner.

o Den dominerande huvudriktningen för småsprickor är i NNO-SSV.

o Mer än 40 % av alla sprickor är grupperade intill denna riktning,

d v s de återfinns i sektorn N 5-35 0.

o Stupningen hos småsprickor är vanligen brant till vertikal.

o Sprickfrekvensen för hela området är låg. Sprickfrekvensen är
högre om hällarna ligger invid ett topografiskt narkerad linea-
ment jämfört med ostörda berggrundspartier.

o Den dominerande riktningen hos sprickor som utgör hällbegränsningar
är ca N 25-25 0. Stupningen hos dessa snrickor är vanligen branta
till vertikala; östliga som såväl västliga stupningar förekommer.
En annan vanlig orientering för denna typ av sprickor är ca N 70 V,
d v s parallellt med topografiskt markerade lineamenten.

o Indikationer på rörelser utmed sprickor orierterade i sektorn

N 5-35 0 finns ej.

Sammanfattningsvis kan framhållas att orienteringen hos småsprickor
vanligen ej står i överensstämmelse med orienteringen hos lineamenten
inom området. I närheten av topografiskt väl markerade lineament
finns dock längre sprickor, lokalt längre än 15 m, vilka utgör hall-
begränsningar. Småsprickor grupperade i sektorn H 5-35 0 utgör ten-
sionssprickor, s k ac-sprickor, utbildade vinkelrät mot berggrundens
skiffrighet.
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- tvärprqfijer '6yer_Svartboberqet

Inledning

Vid en första fältkontroll utfördes en 5 km lång geofysisk tvärpro-
fil över Svartboberget, se figur 28 profil b-b'. Både elektromagne-
tiska (VLF, NAA-sändaren) och magnetiska mätningar utfördes i avsikt
att få en uppfattning om sprickigheten i berggrunden inom det till-
tänkta typomrädet. Profil längden var så anpassad att mätningarna även
skulle ge information om eventuella sprickzoner i de väl markerade
lineamenten som begränsat Svartboberget i öst och väst, se figur 5.
Orienteringen hos profilen är vald så att den står i stor vinkel mot
de flygbildstolkade lineamenten.

Resultatet av mätningarna indikerade få sprickzoner inom typområdet,
se figur 28-29 profil b-b'.För att få en bättre kontroll på förekommande

sprickzoners längd och regionala uppträdande utfördes ytterligare tre
tvärprofiler, se figur 28 profil a-a', c-c' och d-d'. I dessa tre pro-
filer utfördes även högfrekvent elektromagnetisk slingrammätning. Detta
för att kunna göra en bettre bedömning av identifierade sprickzoners
stupning.

För att få en uppfattning av jordtäckets inverkan på de geofysiska
mätningarna utfördes enstaka resistivi tetsbestämningar i typområdet
och dess omgivningar. Resistiviteten i jordtäcket, som för det mesta
bedömdes vara tunt (vanligen mindre än 5 m ) , föreföll ligga kring
1000 ohmm och borde inte förorsaka problem vid de olanerde mätningarna.

En provtagning av 24 häll prover från Voxnaområdet visade vid parame-
termätning att resistiviteten varierade från 3-20 kohmm, således genom-
gående höga värden. Enstaka prov visade förhöjda värden vid test av
inducerad polarisation (IP). Detta bekräftar iakttagelser om lokala svaga
förhöjningar av sulfidhalten inom vissa delar av berggrunden.
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MARKGEOFYSISKA MATPROFILER OVER SVARTBOBERGET 15 F VOXNA SO
LÄGE OCH TOLKNING

Sprickzoner indikerade från
geofysik och topografi, markerade
resp. svaga n = 1-15

Geofysiska sprickindikationer

Typområdet Svartboberget

\

Isrorelseriktning

SGU Berggrundsbyran

1981
Skala i kilometer

FiguA 1% Ma/tfegeo^i/4-c4fea mätpio^ilzn. ovan. Sv&'tfbobe.sigz.t, /5F
Voxna SO. lägz och tolkning.
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Resultat och tolkningar

Förekommande geofysiska indikationer på svagheter i berggrunden, van-
ligen sprickor, ansluter sig väl till topografin. Denna egenskap till-
sammans med indikationens geofysiskn karaktär har använts för att upp-
rita en tolkningskarta, se figur 28.

De flygbildstolkade marKerade lineamenten, d v s större dalstråken
med NV-SO-lig orientering, framkommer såsom områden med en förtätning
av tydliga sprickzoner. Påpekas för att dessa dalgångar ej utgör
större krosszoner enär de geofysiska indikationerna är tydliga och väl
definierade till flera mindre partier av dalgången. Tolkningen av
sprickzoners inbördes relationer i dalstråken är att de löper i stort
parallellt med varandra. I vissa fall synes sprickzoner i omgivande höjd-
områden gå in i dalstråken. Detta sker under mycket låg vinkel.

Sprickzoner förekommande i dalstråken ger vanligen tydliga indikatio-

ner vid VLF-mätning. Detta innebär att de är vattenförande.

Inom Svartboberget finns ett glesare antal sprickzoner än i omgivande
områden. Förekommande geofysiska indikationer på svaghetszoner är skarpa.
Det bör framhållas att VLF-mätningarna endast ger svaga indikationer.
Detta gäller även i de fall där terrängen uppvisar tonografiska effek-
ter, vilka uppenbarligen är orsakade av sprickzoner. Tolkningen av
detta är att förekommande sprickzoner har låg vattenförinq, d v s är
relativt täta. Förutom sprickzoner har även andra typer av störzoner indi-
kerats, såsom magnetiska och väl ledande zoner. I västra delen av
Svartboberget, se figur 28 sprickzon 5, löper en zon med förhöjda
magnetiska egenskaper, troligen en skivformad magnetitförande grönsten.
I den nordöstra delen av Svartboberget finns en zon med god
elektrisk ledningsförmåga, se figur 28, sprickzon 8. I denna zon kan
det förekomma en anrikning av sulfidmineral och/eller grafit.

Utgående från de geofysiska profilerna kan man göra en bedömning av
sprickzonernas stupning, se figur 29. Generellt kan sägas att indike-
rade sprickzoner står brant och att det finns en dominans av öst-
liga till vertikala stupningar. Stupningsvariationer hos en och samma
zon förekommer från profil till profil. Detta kan vara riktigt eller
vara ett resultat av svårigheter att utföra dessa bedömningar. Bättre
precision i bestämnincj av sprickzoners stupning kan erhållas genom
grunda borrhål.
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Inledning

Målsättningen har varit att liksom på Kynnefjäll (Ahlbom et al 1980)
nå fram till ett integrerat geofysiskt program där man med hjälp av
ett flertal olika mätmetoder tar fram koniDletterande information om
skilda fysikaliska parametrar. På så vis kan man nå fram till en
långtgående karakteristik med avseende på olika bergegenskaper som
har betydelse vid den geologiska bedömningen. Således valdes för mark-
undersökning en kombination av metoder nämligen magnetometermätning,
högfrekvent elektromagnetisk si ingrammätning, samt mätning av berg-
grundens resistivitet och inducerad polarisation. De senare mätningar-
na utfördes enligt gradientmetoden med 1400 m mellan strömelektroderna,
vilket innebär stor "djupkänning" (flera tiotal meter) särskilt för
strukturer med större dimensioner. Samtliga mätningar utfördes också
med större täthet mellan mätlinjema, 40 m mot normalt 80 m (punktav-
stånd 20 m) för att ge stor detaljupplösning av anomalibilden.

Detta urval av metoder bör, enligt samlade erfarenheter, kunna ge
ett underlag för bedömning dels direkt av sprickzoner och deras
karaktär: längd, bredd, orientering, vatteninnehåll, etc, dels av
variationer i egenskaper inom olika delar av undersökninnsområdets
bergarter och eventuellt även i jordtäcket.

2
Mätningarna har utförts inom ett 4 km stort unpstakat och tydligt
markerat område, under hösten och vintern 1980. Staksystemets
läge är befäst i terrängen och har inmätts på den tODOgrafiska
kartan. Noggranheten för mätpunkternas läge på den topografiska
kartan är i storleksordningen 5 m.

Mätresultaten har åskådliggjorts i färgsprutade och automatiskt
••-urvritade kartor i skala 1:5 000 som arbetsexemplar samt i rapporte-
ringsskala 1:20 000, se figur 3D A-D.

Resistivi tetskartan

På resistivi tetskartan, figur 30 A, är lågresistiva områden markerade
med gul till röd färg medan de högresistiva områdena är ljusblåa till
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mörkblåa. Eftersom sprickor sänker bergets resistivitet markerar de
röda och gula färgerna områden med förmodligen ökad sprickighet.
Långa stråk av sänkt resistivitet är troliga sprickzoner.

Det är dock att märka att dessa sprickzoner är mycket "svaga" i jäm-
förelse med de tidigare nämnda omgivande regionala spricksystemen.
Detta framgår särskilt vid en jämförelse med de långa övertvärande
VLF-profilerna, se figur 23 och 29, där sprickzonerna i den centrala
delen av mätområdet kommer fram som mycket underordnade anomalier
trots att den sändarstation som använts (NAA) bör ge god känslighet
i den förekommande sprickriktningen. Att de ändå framträder relativt
tydligt på resistivi tetskartan beror förmodligen på en urvittring och
en erosion av de övre delarna av dessa huvudsakligen vertikalt stående
zoner. Vidare kan zonerna vara förknippade med bankningsfenomen som
sänker resistiviteten lokalt i zonens övre del.

Jordtäcket, speciellt i nyrarna, kan medverka till en allmän sänkning
av resistivi tetsvärdena. De mycket låga värdena i områdets nordöstra
del kan delvis förklaras av ett kraftigt förtjockat jordtäcke (ev
50 m ) , men indikationerna visar också på sprickstrukturer, vilka tro-
ligen är att hänföra till det regionala systemet av sprickzoner.

En analys och tolkning av mätresultat med avseende på sprickighet
från de olika geofysiska metoderna finns redovisade i finur 31. Resi-
sti vi tetskartan har i detta fall varit tyngst vägande för bedömningar
men övriga-mätningar bekräftar och bidrar till den samlade sprickbe-
dömningen som den framgår av tolkningskartorna.

Magnetiska kartan

Den markmagnetiska kartan, se figur 30 B, ger en mer detaljrik bild

än den flygmagnetiska kartan, se figur 8, p g a mätningar vid markytan
samt fler mätpunkter per ytenhet. De variationstrender som den markgeofysiska
kartan uppvisar, kan val korreleras till de djupstrukturer som
finns på den flyggeofysiska kartan. Dessa djupstrukturer antages
sammankopplade med förekomsten av grå gnejsgraniter, se Magnetiska
model Iberäkr.inoar, Voxnaområdet.
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Man använder här förhållandet att olika typer av bergarter har olika
magnetiska egenskaper; skillnaden behöver dock ej vara stor. Block-
rörelser ger en förändring av de ingående bergarternas lägen i för-
hållande till en viss nivå, t ex den därpå utjämnade markytan. Detta
innebär att de olika blocken kommer att få olika magnetiska egenska-
per, vilket i sin tur återspeglas som en magnetisk nivåskillnad mel-
lan de olika blocken på den geofysiska kartan. Den markgeofysiska
kartan omfattar ett område vilket tolkas från den flyggeofysiska
kartan att vara beläget inom ett regionalt block, där omgivande
block är nedförkastade.

Förekommande magnetiska anomalier som indikerar svaghetszoner i berg-
grunden kan dels vara positiva eller negativa. I det första fallet är
de förknippade med diabasintrusioner i sprickor, t ex vid punkt A,
200Ö/800N (se även figur 31). Negativa anomalier finns vid sprick-
zoner där bergets normala magnetiska egenskaper har gått förlorade,
t ex vid punkt B, 700Ö/1800N (se även figur 31). Detta sker genom
oxidering varvid förekommande magnetit övergår helt eller delvis
till hämtatit.

De förekommande små variationerna är förorsakade av mer ytnära struk-
turer. Mönstret hos dessa variationer tillsammans med ramverket av
negativa magnetiska anomalier antyder att det förekommer mindre för-
kastningar inom detta regionala block, se figur 30 B. Nämnda förkast-
ningar begränsar i sin tur områden som kan tolkas som mindre block.
De inbördes rörelser hos dessa block skulle då återspeglas i att
de olika blocken uppvisar olika magnetiska nivålägen, se figur 30 B.
Dessutom synes migmatiten innehålla svagt magnetiska band. Stupningen
hos dessa band synes variera mellan de antydda blocken.

Den här ovan givna tolkningen kan senare kontrolleras genom en samlad
bedömning av de planerade borrhålens litostratigrafi.

Inducerad Dolarisation

Kartan över inducerad polarisation (IP), se figur 30 C, visar flera
stråk med höga IP värden (blå färg på kartan) tydande på förekomst
av metalliska mineral eller grafit, troligtvis förekommande som
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finpudring i bergarten. Det kan röra sig om svavelkis, magnetkis,
hämatit etc, som i den nordöstra delen tycks vara klart associerat
till några väsentl\-" sprickzoner eller förkastningar. När det gäller
stråket genom pv :• z. D, 350 E/1000 N, verkar det vara fråga om en mera
allmänt före!', v / .nde förhöjning av bergartens innehåll av metalliska
mineral c.n -liller grafit. Dessa fenomen bör givetvis kontrolleras
genom -vårting och mikroskopisk analys på prover från de planerade
bor ... i en.

SI ingramkartan

I figur 30 D redovisas mätningar av den imaginära komponenten av det
elektromagnetiska fältet eftersom det i första hand är den imaginära
komponenten som är användbar för att detektera sprickzoner.

SI ingrammätningen bekräftar i allt väsentligt den bild som kommer
fram på resistivitetskartan. Åtskilliga av anomalierna förefaller
ha en karaktär som är ganska typisk för vattenförande sprickzoner.

De mest framträdande anomali stråken på si ingramkartan utgör de två
VNV/OSE-liga anomalierna i kartans övre högra del, punkt D och E i
figur 30 D. Karaktären oå anomalierna indikerar förekonst av qoda
elektriska ledare, sulfidmineralisering och/eller grafit. Dessa
ledare karaktäriseras som tunna, brant stående skivformiga kroppar.
Dessa kan representera ursprungliga lager i bergarten eller minera-
liserade sDrickzoner.

Sprickzonerna tolkas att i allmänhet stå brafit. Vissa av zonerna
ligger väl nära varandra för en säker stupningsbedcmning. Påverkan
från lösa jordlager, t ex lera, som täcker en sprickzon kan även
orsaka feltolkningar.

En sammanfattning av erhållna resultat från de markgeofysiska mät-
ningarna återges i en tolkningskarta återspeglande svaghetszoner
inom typområdet, se figur 31. Resultat av de markgeofysiska under-
sökningarna står i god överensstämmelse med flygbildstolkningen av
området.
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Figu.fi 30 MaAkgzo^yA-Lika kanton, inom typomn.ådzt SvantbobzngoX,
?5F Voxna SO.

Magnztibk kaxta.

lndu.zzn.ad poia/LiicUionska/Ua

ElzkJxomagnztLik kanta - bLLngitm imaginän
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markneofysijc_-_d£talj_fl_y£bi_ldstoUmno

Det finns ofta en systematisk avvikelse mellan Dositionerna
hos flygbil dstolkade och geofysiskt tolkade lineament, se figur 31.
Detta beror på karaktären (t ex stupningen) hos de svaghetszoner som
ger upphov till lineamenten och på vilket sätt de har vittrat. T ex
en viss parallellförskjutning av de flygbildstolkade 1 ineamentens
läge i förhållande till själva svaghetszonen kan finnas på grund
av att metoden återspeglat bergytans relief. De geofysiska metoderna
återger däremot bättre själva positionen hos svaghetszonen. Det
finns en god korrelation mellan lågresistiva (hög ledningsförmåga)
områden, se figur 30 A, och en förtätning av tolkade svaghetszoner,
se figur 31. Nedan beskrivs några framträdande drag.

a Det lågresistiva området i norr (områdets övre högra hörn) upDvi-
sar en serie lågresistiva NV-SO-liga zoner. Dessa zoner framträder
även på Z-imaginär- och IP-kartorna, varför de tolkas som sulfid-
förande sprickor. Detta område avgränsas mot syd av en topografiskt
framträdande sprickzon. De låga resistivi tetsvärdena inom området
hänför sig till de lösa jordlagren, grovblockig och något försunpad
mark.

b övriga delen av typområdet är relativt högresistivt mer. är genomsatt
av mindre zoner med lägre resistivitet. Dessa zoner sammanfaller
väl ned flygbildstolkade lineament. Topografiskt utgör de
mindre sänkor inom Svartboberget och Svartbobergets sido-
begränsningar. Södra delen av området har förhöjda IP-värden,
vilket troligen indikerar en finfördelning av metallsulfi der i
berggrunden.

Dtt finns en god korrelation med avseende på NV-SO-liga svag-
hetszoner indikerade med geofysik och flygbildstoiknino, se figur
30. Svaghetszoner indikerade i NO-SV genom flygbildstolkning har
låg korrelation med sprickzoner nå den markgeofysiska kartan. Flyg-
bildstolkade O-V zoner framträder mycket svagt på resistivitetskar-
tan.
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MARKGEOFYSISK TOLKNING
AV TYPOMRÅOET SVARTBO-
BERGET

FRAMTRÄDANDE LINEAMENT

SVAGT INOIKERAOE LINEAMENT

PLANERADE BORRHÅL
{SE ÄVEN FIGUR 32)

SE MARKGEOFYSISKT PROGRAM
FÖR TYPOMRÅDET SVARTBO -
BERGET

FLYGBILDSTOLKNING AV
TYPOMRADET SVARTBOBERGET

/ TOPOGRAFISKT FRAMTRÄDANOE
/ LINEAMENT

SVAGT INDIKERADE LINEAMENT

ISRORELSE-
RIKTNING

(FIGUR 8 UTGÖR EN DEL AV
FIGUR 24)

1

Skala i kilometer

2 SGU Berggrundsbyrån
J 1981

3/ Svaghe.tbzone.rL inom typomådet Sva/itbobzigzt, 15 F Vcxna SO.
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KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV ERHÅLLNA RESULTAT

Föreliggande undersökning har utförts ined avsikt att studera
ett gnejsområde där sprickigheten i berggrunden kan förväntas
vara låg. Geologisk-geofysisk-topografiska studier har bedrivits
under 1980 av ett område, Voxnaområdet, beläget nordost om Voxna i
Gävleborgs län. Speciellt intresse har riktats på undersökningar av
ett 4 km stort typområde, Svartboberget, beläget i Voxnaonrådets
centrala delar. Erhållna resultat har redovisats i bl a med kartor,
figurer och tabeller. En kortfattad sammanställning av vunna resultat
redovisas nedan:

För Voxnaområdet gäller

1 Två bergarter dominerar a gnejsgranit
b migmatiserade sediment, s k migmatit

Ställvis uppträder även nartier av grönsten. Underordnat förekom-
mer ung diabas i klippande gångar.

2 Bergartsstrykningen är i stort parallell med den regionala för-
skiffringen i VNV-OSO.

3 Förskiffringen är veckad utmed flacka VNV-OSO-liga veckaxlar
under utbildning av öppna regionala synformer (nedveckninqar) och
antiformer (upphöjningar).

4 Området genomlöpes av NNV-SSO-liga väl markerade lineament, vilka
vid Svartboberget upovisar ett periodiskt uppträdande med ett in-
bördes avstånd på ca 2,5 km.

5 Exponerad berggrund i de väl markerade lineamenten uDpvisar vanli-
gen stråk av upospräckt berg medan mellanliggande partier har
relativt få sprickor.

6 Förekomst av vissa sprickmineral (t ex kvarts och epidot) i de
väl markerade lineamenten antyder att dessa sprickor år utbildade
under andra förhållanden (högre tryck och temperatur) än vad som
råder idag.

7 Orienteringen hos småsprickor i berggrunden är nord-sydlig i om-
rådets södra del medan den svänger över till NO-SV-lig i områdets
norra del.

8 Stupningen hos småsprickor är vertikala i områdets södra del medan
de stupar brant åt NV i områdets norra del.

9 Sprickfrekvensmätningar visar att sprickigheten vid de väl marke-
rade lineamenten, orienterade i NNV-SSO, tilltar snabbt inemot
lineamenten.
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10 Bergsplintar där berggrunden består av mgmatit och som är
begränsad av NNV-SSO-liga lineanent upovisar låg sorickfrekvens.
Storleken hos spricktalen står väl i jämförelse med den erhållna
från Sternö och Kynnefjäll.

För typområdet Svartboberget gäller

1 Berggrunden utgöres av migmatit. Denna förekommer som åder-,
band- och slirgnejser samt som isolerade mindre kroppar av mig-
matitgranit. Underordnat föreligger deformerade gångar av grå
gnejsgranit.

2 Området ar beläget i den centrala delen av en synform (nedveckning).
3 Migmatitens mäktighet överstiger 500 m. Under sedimentmigmatiten

finns en geofysisk indikerad grå gnejsgranit med en mäktighet översti-
ganae flera hundratals meter. Bergmekaniskt har dessa båda bergarter ett
likartat uppträdande. Kontakten mellan dessa bergarter utgöres

av en överglngszon.
4 Förskiffringen har en VNV-OSO-lig orientering och med

flack till brant sydlig stunning.
5 De väl markerade lineamenten, orienterade i NNV-SSO, som begrän-

sar Svartboberget i öst och väst utgöres av förtätningar av väl-
definierade sorickzoner. Dessa sprickzoner är vattenforande.

6 SpricKZoner inom Svartboberget ansluter sig till topografin.
7 Huvudriktningarna hos flygbildstolkade lineament, VNV-OSO och

NNV-SSO, är parallella med förskiffringen respektive isrörelsc-
riktningen.

.8 Sprickzoner är vanligen väl begränsade i sidled och smala.
9 Geofysiska mätningar (VLF) indikerar låg vattenföring i Svartbo-

bergets sprickzoner.
10 Stupningen hos sprickzoner är vanligen brant, östliga såväl som

västliga stupningar förekommer.
11 Svartboberget är beläget inom ett regionalt berggrundsblock.

Omgivande block öst och väst om Svartbobernet är nedförkastade.
12 Inom Svartboberget finns geofysiska indikationer på före-

komsten av mindre block, vilka uppvisar begränsade rörelser i
förhållande till varandra.

13 Småsprickor har en huvudoritntering, i sektorn NNO-NO. Denna
riktning står i hög vinkel mot förskiffringen och isrörelse-
riktningen. NNO-SSV sorickor '.tår vinkelrät mot den regionala
veckaxeln i VNV-OSO och utgör tensionssprickor, s k ac-sprickor.
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14 Småsprickor har en dominerande vertikal stupnirw.

15 SmåsDrickigheten är lig. Ar av samma storleksordning såsom på

Stemö och Kynnefjäll.

Typområdet Svartboberget utgöres av migmatit. Onrådet genomskäres
i dess norra och östra del av svaghetszoner med uposnräckt berg.
Större sprickzoner i väst och syd ligger däremot utanför själva typ-
området. Den bergsplint som är definierad av nämnda sprickzoner upp-
visar få och smala sprickzoner. Den sprickzon som löper i NV-Sn-lin
riktning strax väst om typområdets mittlinje synes dock ha en för-
höjd uppspräcKning. Småsprickigheten är låg inom typområdet. Erhållna
resultat bör följas upp med en undersökning av bergmassans egenskaper
på djupet. Med denna avsikt presenteras nedanstående kärnborrnings-
program.

FÖRSLAG TILL BORRHALSUTSÄTTNING (81.03.17)

För att kunna ge en god karaktärisering av de geologiska, tektoniska
och hydrologiska förhållandena på Svartboberget bör soeciellt föl-
jande frågeställningar studeras:

1 Hydrologiska och geologiska egenskaper hos bergmassan
2 Sprickzoner med olika orientering

3 Sprickzoners egenskaper vid olika djup
4 Sprickzon associerad'med diabasgång
5 Mineral iserade sprickor
6 Blockförskjutningar

Ovanstående frågeställningar kan studeras med-nedanstående prelimi-

nära bcrrprogram, se figur 31 och 32.

Ett vertikalt rekognoseringshål (Svl) har påbörjats i avsikt att er-
hålla information om förekommande bergarters mäktigheter, variatio-
ner i sammansättningar och berggrundens sprickighet. Lage oå Svl
(koordinater: 1250Ö/1630N, se figur 32) är valt utgående från flyg-
geofysiska kartor. Planerat borrdjup är ca 800 m.
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Föreslagna borrhål har valts så att nan undviker att borra längs med
någon av de dominerande sprickriktningarna uppmätta i häll, se figur
13.

Ordningsföljden vid borrningen blir den, att Sv2, Sv3 och Sv4 borras
först och att resultaten från dessa hål får styra den fortsatta akti-
viteten. Förutsättningen är dock att det skisserade programmet gäller
tills vidare.

Kämborrhål Sv2 Koordinater:

Riktning:

Lutning:

Borrhålslängd:

Vertikal komponent:

1250 Ö/1630 N

N 26 U

60°
400 m

346 m

Horisontell komponent: 200 m

Syfte: a. Studera VNV-OSO-ligt orienterad vertikal sulfidminerali-

serad zon, geofysiskt indikerad.

b. Studera en icke mineral iserad sprickzon paral le l l t i l l

ovannämnda zon.

Kärnborrhål Sv3 Koordinater:

Riktning:

Lutning:

Borrhålslängd:

Vertikal komponent:

1100 3/0200 N

D-V

60° åt öst

450 m

390 ra

Horisontell komponent: 225 m

Syfte: a. Studera en topografisk och geofysiskt markerad NNO-SSV-

l ig sprickzon.

b. Kontroll av bergparti med höga IP-värden.
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Kärnborrhål Sv* Koordinater:
Riktning:
Lutning:
Borrhålslängd:

075 9/800 N
H 80 n

60°
650 m

Vertikal komponent: 563 ro
Horisontell komponent: 325 m

Syfte: a. Studera en markerad och uthållig (minst 4 km) NV-SO-lig

sprickzon, indikerad från flygbildstolkning och geofysiska
mätningar.

b. Undersöka en positiv magnetisk anomali associerad med
SDrickzonen. Anomalien är troligen orsakad av en diabas-
gång.

Kärnborrhål Sv5 Koordinater:
Riktning:
Lutning:
Borrhålslängd:

1080 Ö/830 N
S15D

85°
800 m

Vertikal komponent: 797 m
Horisontell komponent: 70 m

Syfte: a. Centralhål i området för att studera hydrologiska förhål-
landen och berggrundsegenskaper mot större djuo.

b. Studera ett från geofysiska data sprickfattigt bergsparti,

c. Kontroll av andra tänkbara sprickriktningar, vilka ej

indikerats av de geofysiska mätningarna.

d. Kontroll av mäktigheten hos migmatiten.

Kärnborrhål Sv6 Koordinater: 600 Ö/660 N
Riktning: N 75 0
Lutning: 70°
Borrhålslängd: 700 m
Vertikal komponent: 658 m
Horisontell konoonent: 239 m



Syfte: a. Studera centralt belägen, aarfcerad sorickzon, vilken

stryker N 30 V. Sprickzonen ~ir indikerad och oivisbar

fr-kn flyggeofysiska och aarkgeofysiska undersökningar

sant flygbildstolkning. Stuonirg hos zonen är tolkad SOM

brant stiende.

b. Studera den reella bredden hos en sprickzon pi djupet i

jämförelse ned storleken oi dess markgeofysiska indikation.

Kärnborrhål Sv7 Koordinater:
Riktning:
Lutning:
Borrhålslängd:
Vertikal konDonent:

Horisontell komponent:

520 0/1500 N
N 30 Q

60°
500 m

433 n
250 m

Syfte: a. Studera den centrala sprickzonens (se kärnborrhål Sv6)
i e t t annat läge.

b. Studera en sprickzon där det förekommer en sänkning av

magnetiseringsnraden i samband med SDrickzonsbildningen.

c. Studera den reella bredden hos en sprickzon på djupet i

jämförelse med storleken på dess markgeofysiska indikation.
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ac-plan

ac-SDrickor

Al kal iryolit

Alkaliskt hornblände

Aluminiummineral

Amfibol

Amfiboli t

Andalusi t

Andesin

Anomali

Antiform

Apati t

Axialplan

bc-plan

bc-sprickor

Dala- och Gävle-
sandsten

Dalaporfyr

Bandgnejs

Bankning

Med avseende nå veck, det nian i ett
veck son lioger vinkel rät veckaxeln

("Ted avseende n$ veck, de sprickor utbildade
vinkel rät ett vecks veckaxel

Ryolit med förhöjd alkalihalt (dvs Na och
K), se ryolit

Mineral. Hornblände med hön halt av natrium
som har ersätter kalcium, se amfibol

Mineral med hög halt aluminium

Grunp av mineral, bergartsbildande si likat-
mineral, ex på undergrupp: Hornblände

Mörk bergart, rik oå amfibolmineral, vanli-
gen hornblände

Mineral. Aluminiumsilikat, Al-SiOr. Högtem-
peraturtyp. Jfr kyanit o silfimanit

Mineral, se plagioklas

Avvikelse från det normala

Veckningssadel, den uopriktade delen av ett
veck. Motsatsen till synform

Mineral. Kalciumfosfat,

Med avseende på veck, är det ölan som sam-
manbinder omböjningar i en veckstruktur

Med avseende oå veck, det nian i ett veck
som ligger parallellt veckets axialplan

Med avseende på veck, sprickor utbildade
pcrallellt ett vecks axial dan

Lokala namn på en sandsten, vilken har
täckt stora delar av mellersta Svenne,
äldre än 1,2 miljarder år

Vulkaniska bergarter, vanligen lavor och
askor, ca 1,6 miljarder år gammla

Bandad gnejs

Horisontell uppspräckning pga avlastning
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Basisk bergart

Basisk

Bergart

Bergart med SiCL innehåll på
44-53,5 vikt % d

Benämning på silikatbergart ired lägre halt
SiO9 än 53,5 vikt %, men högre än 44 vikt %

Bergmekanik

Bergsplint

Biotit

Blockrik

Cordeirit

Deformationslameller

Densitet

Diabas

Diffusion

Diffusionshastighet

Diopsid

Diorit

Dynamik

Fast geologiskt material. Bergarter kan
delas in efter sin bildningshistoria, i
t ex sedimentära, vulkaniska och metamorfa.
De kan ha växlande sammansättning, i Sve-
rige är silikatbergarter vanligast

Beskrivning av rörelser och jämvikter i en
bergmassa

En relativt hel bergsvolym begränsad av
sprickzoner

Mineral. Svart, bladigt. Järn-, magnesium-
och aluminiumsilikat

Små och medelstora block, täcker minst ca
3/4 av markytan

Mineral. Transparent, vanligen blåaktigt.
Magnesium-Aluminiumsilikat, Mg-Al.Sij-Oig.
Vanligt i metamorfa bergarter

Förskjutningar inom en kristall förorsa-
kade av deformation

Anger vikten per volymsenhet, g/cm . Förr
användes benämningarna täthet eller speci-
fik vikt

Massformig basisk bergart, med karaktä-
ristiskt "huller-om-buller"-mönster av
listformade plagiokristal ler

Diffusion i en kristall eller i ett
kristallint ämne avser vandringen av
element till ett jämviktsläge

Den hastighet med vilken ett element
vandrar igenom en fast fas för att upp-
nå ett jämviktsläge

Mineral. Vanligen mörkt grönt till svart.
Kal si um-magnesi umsi1 i kat, CaMgSi 20g

Bergart som liknar gabbro, men har något
lägre halt kalcium

Beskrivning av orsaker och verkan i ett
händelseförlopp
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Epidot

Ferromagnetisk

Flygbildstolkning

FäItspat

Förkastning

Förskiffring

GBR

Gabbro

Gammastrålning

Geofysik

Geofysisk kontrast

Geologi

Glimmer

Gnejs

Mineral. Ofta olivgrönt, stavformigt.
Kalk-, järn-, aluminiumsilikat. Epidot
förekommer ofta i metamorfa bergarter

Benämning på. mineral med stor suscenti-
bilitet, attraheras av magnet

Tolkning av markytans strukturer utgå-
ende från studier av flygbilder, t ex
lineament, moräntyper, häll områden mm

En gruop mineral som tillsammans med
kvarts är den vanligaste bergartsbil-
dande mineralen. Undergrupper: kali-
fältspat (se mikrolin) och plagioklas

Rörelse, vanligen i berggrund, vid vil-
ken ett parti rört sig i förhållande
till omgivningen längs sorickytor

Regelbunden parallellställning av
platta och långsträckta mineral vanli-
gen definierande en upnspaltningsrikt-
ning i bergarten

Lågfrekvent NATO-sändare i Runby i Enn-
land

Basisk magmatisk bergart, som främst be-
står av kalciumrik olagiokias, nyroxen
och ibland olivin

En typ av radioaktiv strålning

Läran om de fysikaliska faktorer som på-
verkar jordklotet

Skillnad mellan olika bergarters fysi-
kaliska egenskaper

Läran om jorden, berg- och jordarter
och deras bildning, sammansättning och
egenskaper

Beteckning på en grupp skiktsilikat, sa
t ex muskovit och biotit

En grovkornig bergart i vilken det före-
kommer likformiga (t ex kvarts och fält-
snat) tillsammans med fiakfonr.iga (t ex
biotit) eller prismatiska mineral (t ex
hornblände) där de senare uppvisar en re-
gelbunden orientering, gnejsighet
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Gnejsgranit

Gnejsighet

Gradientmetoder

Granat

Granit

Granitisk

Granodiorit

Grovkornig

Grönsten

Hornblände

Hydraulik

Hydrologi

Hydromekanik

Hämatit

Granit vilken genom deformation erhål-
lit en svag gnejsighet. Gnejsnranit
står vanligen som samlingsnamn för de
deformerade typerna av urnraniter

Grov variant av förskiffring. Utgör ej
en utoraglad UDDSoräckningsyta

En speciell elektroduDDStälining vid
resistivi tet och IP-mätning

Mineral. Vanligen rödaktigt. Järn-,
magnesium-, aluminiummineral

Massformig, ofta medel kornig eller
grovt medelkornig, sur bergart, se
granitisk

Sammansättning hos bergart: kvarts,
kalifältspat och plagioklas förekommer
i ungefär lika mängder, dessutom finns
mindre mängder mörka mineral; ofta bio-
tit, ibland hornblände

Granitliknande bergart, med lägre andel
kalifältsoat än egentlig granit

(om bergart) flertalet korn större än
5 mm

En fälttenn på olika basiska bergartsr
som fått en grön färg pga innehåll av
mineral som klorit, hornblände och
epidot

Mineral. Ett svart eller mörkt mineral
av amfiboltyp. Det är ett järn-, mag-
nesium-, kalk-, aluminiumsilikat

Hydromekanik tillämpad på nraktiska
Droblen

Vetenskapen om vatten i naturen, dess
förekomst och egenskaper

Vetenskapen om vätskors jämvikt och
rörelse

Mineral. Förening mellan järn och syre,
Fe203. I finfördelad form intensivt röd
(t ex i Falu rödfärg)
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Höqfrekvent elektro-
magnetisk slingvarm-
mätning

Höghöjdsfylgbilder

Inducerad magneti-
sering

Inducerad polarisa-
tion

Intermediär bergart

Intrusion

Intrusiv bergart

Istid

Isälvsavlagringar

Jämnkornig

KBS

KalifäHsoat

Kallhärdning

Metod för malmletning och sprickletninn
där marker är jordfält. Detekterar goda
ledare

Flygbilder fotograferade pä ".a 9 000 n
höjd

Magnetisering hos en kropp orsakad genom
ett pålagt magnetiskt fält. Magnetise-
ringen är proportionell mot susceptibi-
1 i teten

Geofysisk mätmetod, vilken oåvisar före-
komst av elektriskt ledande mineral

Bergart med ett S i 0,,-inneha 11 nå
53,5-65 vikt % c

Process nere i berggrunden, vid vilken
uppsmält, (trögt) flytande bergmaterial
tränger fram

Bergart som flytande har intruderat i
eller mellan andra äldre bergarter och
stelnat innan den nått ytan

Period i jordens historia, under vilken
glaciärer täcker avsevärt större land-
områden, än nu

Utgöres av sorterade jordarter, isälvs-
sediment, som transporterats, sorterats
och avsatts smältvatten fr£n inlandsisen

(om bernart) flesta korn har unge-
fär samma storlek

Projekt Kärnbränslesäkerhet är inrättat
av kraftindustrin (1976) för att utreda
kärnkraftens avfallsfrågor. Under 1981
ändrades namnet till KBS, Kärnkraftsav-
fallets Behandling och Slutförvar

Mineral. En fältspat med sammansätt-
ningen KA1Si30g, alltså ett kalium-,
aluminiumsilikat. Vanligt bergartsbil-
dande mineral

Mekanisk härdning genom att förskjuta
och låsa korngränser hos kristaller i
ett kallt tillstånd

i
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Klorit

Kristall

Kristallin

Kvarts

Kvartsi t

Kyanit

Leucoxen

Leptitformationen

Lineament

Liniation

Ljus glimmer

uR/h

Magma

Magnetism

Magneti t

Magnetometer

Mineral. Grönt, bladigt. Vanligen järn-,
magnesium-, aluniniumsi nkat

En geometriskt lagbunden form av ett fast
ämne. Det fasta ämnets atoner eller mole-
kyler är lagrade på ett regelbundet sätt,
vilket ger den strukturella och geometriska
lagbundenheter

Den regelbundna uppbyggnad, som är karaktä-
ristisk för en kristall, föreligger

Mineral. CfKrgad eller vit. Destår av ki-
seidioxid, SiO? Vanl. bergartsbildande min.

Bergart huvudsakligen bestående av kvarts

Mineral. Aluminiumsilikat Al^SiOs, hög-
trycksmir.eral. Jfr Andalusit o Sillimanit

"Mineral" mörkt brunaktigt vittringsmineral,
oftast med en amorfkomponent. Innehåller
hög andel

Benämning på en grupp bergarter i Bergsla-
gen, vilka domineras av lavor och tuffer,
äldre än 1950 miljoner år

Linjeformiga strukturer i landskaoet vilka
vanligtvis återspeglar strukturer i berg-
grunden

Linjär struktur i berggrunden, t ex stäng-
lighet

Mineral, vanligen muskovit

Mikroröntgen, enhet för radioaktiv strålnino

Bergartssmal ta

Fysikalisk företeelse, bestående i växelver-
kan mellan vissa material, också oå långt
avstånd, jmf magnet

Mineral. Metallglansar.de, gråsvart mineral
som innehåller järn och syre i orooortio-
nerna

Instrument avsett att mäta det macmetiska
fältet
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Malm

Malmprovins

Massformig

Medelkornig

Meta-

Metamorfos

Miamatit

Migmatisering

Mikroklin

Mineral

Mineral reglering

Morän

Bergart som kan brytas för lönsam utvin-
ning av metaller

Ett vidsträckt område inom vilket ett stort
antal malmfyndigheter, ofta av samma slag,
är koncfentrerade

(om bergart) homogen, utan någon typ av
parallellstrukturering

(om bergart) huvudmassan av kornen mellan
1 och 5 mm

Förstavelse, som anger att en bergart är om-
vandlad. Jfr t ex basit och metabasit

Omvandling (här: av bergart). Metamorfos
resulterar i omkristallisation, ibland till
nybildning av mineral. För att metamorfos
skall kunna äga rum, bör bergarten ha en
temperatur av 200° till 700° C. Ofta sr
trycket högt, vattenånga underlättar pro-
cessen

Biandbergart, med en äldre, ofta gnejsig
del, i vilken partier av yngre, ofta mass-
formigt och grovkornigare material före-
kommer. Det senare är bildat ur det förra
genom omkristallisation. Den massformiga
delen kan förekomma som ådror, tfnon eller
i andra former

Process vid vilken bergart omvandlas till
migmatit

Mineral. Ofta rosa eller benvit kalifält-
spat, KAlSi30s, se fäItspat

Kristalliserad beståndsdel i berg- eller
jordart, se även kristall

Lagbunden anordning av mineral, t ex för-
skiffring

Isavsatt jordart bestående av varierande
mängder block, sten, grus, sand, mo, mjäla
och ler

Muskovit Mineral. Ljus glimmer. Ett kalium- alumini-
umsilikat
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Mylonit

NAA

Oligoklas

Omkristallisation

Opakmineral

Orogenes .

Oxidation

Oxidationsgrad

Prav

PH20

Paramagnetisk

Partial tryck

Pegmatit

Peneplan

Petrofysik

Finkornig till flintliknande, tät bergart,
bildad under stark nåfrestninn ok ett bera-
artsparti i samband med rörelser i berg-
grunden. Rörelsen har gett kornförminsk-
ning, dock utan att detta skall liknas vid
nedmalning

Lågfrekvent sändare i Maine USA

Se plagioklas

Identiskt med rekristallisation. Mineralkorn
i en bergart har kristalliserat om, antingen
så att nya korngränser ersatt äldre eller
med utbildande av helt nya mineral

Ej genomskinliga mineral, vanligen oxid
eller sulfidmineral

Bergskedjebildande process

Kemisk process vilket innebär elektronavgiv-
ning

Ett mått oå oxidationen i bergarten. Kan
beräknas genom Fe0x/,Fe0, där FeOx är totala
Fe beräknad som FeO

Programrådet för radioaktivt avfall inrätta-
des som ett statligt ornan (1975) för att
ta initiativ till den avfallsforskning som
behövs för det svenska kärnkraftnrogrammet.
Prav uophörde i juli 1981. Delar av Prav:s
tidigare funktioner handhas numera av Nämn-
den för hantering av använt kärnbränsle

Partial trycket av vatten, se partial tryck

Benämning på mineral med mycket liten sus-
ceptibilitet, attraheras ej av magnet

Del tryck, vanligen med avseende oå någon
vätska eller gas

Mycket grovkornig bergart, ofta en avart
av granit

översatt 'nästa plan'. Beteckning för en
berggrundsyta i ett större område, son
genom erosion utjämnats nästan helt

Behandlar bergarters fysikaliska egenskaper

i _
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Petrokemi

Plastisk

Plastisk deformation

Plagioklas

Porfyr

Potentialmätningar

Pre-

Prenit

q-värde

RAMA

Radioaktivitet

Rekristalliserad

Remanent magneti-
sering

Resistivitet

Ryolit

Behandlar bernarters kemi

Formbar

En bestående deformation där den deforme-
rade kroppe.i fortfarande är sammanhållen

En fältspat, son vanligen utgör ett biand-
mineral med konoonenterna albi t och anor-
tit. Plagioklas är det absolut vanligaste
•ineralet i jordskorpan. Beroende på pro-
portionerna mellan blandkomoonentema
(se ovan) skiljer man på följande varian-
ter av mineralet: albit, oligoklas, ande-
sin, labradorit, bytownit, anortit

Vulkanisk bergart med finkomig mellan-
massa, och stridda, grova kristaller

Mätningar av spänningsvariation

Förstavelse iaed betydelsen "äldre än'

Mineral. Ca2Al2Si3Olo (0H)2, vanligen
blekt grön, sitter vanligen i hålrum,
ofta sekundärt mineral, bildas under re-
lativt 14gt tryck och temoeratur

Förhållande mellan remanent magnetiserinc
och inducerad magnetisering

Se VLF

(naturlig) enskilda atomer i ett material
omvandlas från ett grundanne till ett
annat, eller från en isotop av ett grund-
ämne till en annan isotop. Vid varje om-
vandlingsreaktioi. avges energirik radio-
aktiv strålning

Mineralkorn i en bergart har kristallise-
rat om, antingen så att nya korngränser
ersatt äldre, eller med utbildandet av
helt nya mineral

Fastlåst niannetisering i en bergart, ofta
i samband med dess bildande, jnf magnet

Mått på elektrisk ledningsförmåga. Låg-
resistivt = jod ledare

Vulkanisk bergart med granitisk samnan-
sättnino
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SGU

Sandsten

Sediment

Sedimentär

Semistabil

Senorogen

Sericit

Serpentin

Serpentiniserad

Silikat

Skarn

Skjuvning

Slira

Slirgnejs

Sveriges geologiska undersökning, grundat
1858, ämbetsverk som sysslar med geolo-
gisk karterinq, prospektering, ingenjörs-
geologi m m. En stor del av arbetet utfö-
res åt olika uppdragsgivare

Bergart bildad genom att sand sammanläkts.
Sandkornen kan lätt observeras

Geologiskt material som avsatts av någon
geologisk process till en avlagring. T ex
rinnande vatten transporterar ofta materi-
al, vilket i luanare vatten kommer att
falla till botten

Bildad genom sedimentation

Halvstabil

Tidsintervall inom en bergskedjebildning
men efter det att den har nått sin kulmen

Mineral. Mycket finkornig ljus glimmer, se
muskovit

Mineral. Vanligen grön till färgen och fi-
bröst. Bildas vid omvandling av Mg-rika
bergarter

Omvandling av mineral till serpentin

GrupD av kemiska föreningar, som innehåller
kisel och syre, samt något eller nåqra
andra element. Dessa är vanligen metaller,
som järn, aluminium etc. De flesta mineral
är av silikattyn

Term som betecknar en omvandlingsbergart
huvudsakligen bestående av kalciumsilikat,
ex diopsid

Icke homogen deformation, vanligen utmed
ett Dian

(i bergart) isolerad mindre och oregelbun-
den ansamling av material i en bergart
med annan sammansättning

Gnejsig bergart, påminner on ådergnejs men
det ljusa kvarts-fältsoatmaterialet bil-
dar mer eller mindre oregelbundna eller
slingrande
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Spilit

Spilitisering

Sprickfrekvens

Storblockig

Strykning

Stupning

Stänglighet

Struktur

Sur bergart

Sur

Susceptibilitet

Svekokarelska
orogensen

Syenit

Synform

Tektonik

Textur

Basi sk oergart, lågmetamorft omvandlad,
natriunanrikad och kalciumutarmad

Process där en basaltisk bergart omvand-
las till spilit

Mått på spricktätheten i berg

Blocken täcker minst ca hälften av mark-
yta och de domineras av block större
än 1 m^

Orienteringen hos skärningslinjen mellan
en skiktyta och horisontalDlanet

Vinkeln mellan en skiktyta och horison-
talolanet, mätt i vertikal planet vinkel-
rät mot strykningrriktningen

Typ av struktur i bergart, med parallell-
ställda 'borts', såsom i en kärve

(i bergart) mönster i själva bergarten,
av makroskopisk storlek

Bergart med SiO2-innehåll oå 65-82 vikt *:

(om bergart) kiselsyrarik (mer än 65
vikt % S1O2). t ex granit är en sur berg-
art

Mått nå ett ämnes magnetiserbarhet, se
inducerad magnetisering

Den bergskedjebildning som hade sin kul-
men för ca 1,8 miljarder år sedan

Bergart bestående huvudsakligen av al-
kalifältsoat. Innehåller oftast
också hornblände eller biotit och små
mängder kvarts

Veckningstråg, den nedriktade delen av
ett veck. Motsatsen till antiform

Rörelser i berggrunden, och genom dessa
bildade strukturer och deformationer

(i bergart) mikroskopiskt mtfnster i en
bergart, ofta..avses fonninoen nellan mine-
ralkornen, jmf struktur
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Vittring

Vulkan i ter

Zirkon

Ådergnejs

ögongnejs

Naturlig snnderdelning av geologiskt
material. Vittring kan vara fysikaliskt
(t ex frostsnrängning), eller kemisk
(t ex urlakning)

Bergarter avsatta genom vulkanisk akti-
vitet

Mineral. Zirkoniumsilikat,

Gnejsig bergart bestående av alterner-
ande skikt av nybildad kvarts, fältspat
och skikt med hög halt av mörka mineral

Gnejsig bergart med större strökorn
vilka omslutes av gnejsigheten i berg-
arter


