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Förord
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kraftens högaktiva avfall.

Vid val av områden för rekognosceringsarbeten har samråd tagits med
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log Sven Åke Larson, alla från SGU.
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1. Inledning

På uppdrag av Programrådet för radioaktivt avfall (PRAV) har Sveri-
ges geologiska undersökning (SGU) påbörjat ett långsiktigt projekt
som syftar till att öka kunskapen om valda delar av landets berg-
grund beträffande dess sammansättning och dess sprick- och kross-
zoner, med avseende på berggrundens grundvattenföring, ner till
stort djup.
Följande rapport behandlar rekognoscerande studier dels av migmatit-
områden i Västernorrlands län dels av större gabbromassiv i Norrbot-
tens län. Dessa studier avses leda fram till val av typområden i
gabbro och migmatit där mer omfattande geologiska och hydrologiska
studier, inklusive borrning till stort djup, skall utföras.
I Västernorrlands län har rekognosceringsarbetet för val av typområde
utförts på ett liknande sätt som tidigare har beskrivits i rekognos-
ceringsrapporten för PRAV (PRAV 4.11 och 4.22). Detta inkluderar
geologiska och tektoniska kart- och litteraturstudier, flygbildstolk-
ning, fältstudier av sprickighet, blottningsgrad m m.

I Norrbottens län är däremot rekognosceringsarbetet direkt inriktat
på översiktliga fältstudier av fyra gabbromassiv och är en fortsätt-
ning på den förstudie av gabbrointrusioner som redovisats i rapport
PRAV 4.22, mars 1981.



2. Västernorrlands län

2.1 Bi erggrunden

Fördelning av och sammansättning hos bergarter i Västernorrlands län
är relativt väl kända. Detta beror nä att länets beragrund nyligen
har karterats av Sveriges geologiska undersökning vilket har resulte-
rat i en geologisk länskarta i skala 1:200 000 (T. Lundqvist, i
manus). En översiktlig presentation av länskartan med beskrivning av
bergarterna, deras bildning och åldersförhåll anden har givits av
T. Lundqvist i rapport SIND 1980. Följande text utgör en förkortad
version av kapitlet "Urberget, allmän översikt" från nämnda rapport.

Utvecklingen som ledde fram till länets urberg sådant vi idag kan
iaktta det började för ungefär två miljarder år sedan. Vid denna
tid var området täckt av hav, i vilket de äldsta sedimentära berg-
arterna i form av blandningar av sand och lera (s.k. gråvackor)
avsattes. I de södra delarna av länet bildades ungefär samtidigt
avlagringar av kvartsrik sandsten (kvartsit) i grundare delar av
havet. Tidvis var vulkaner aktiva, och därigenom uppkom aska och
lava som inlagringar i gråvackor och sandstenar.
De äldsta bergarterna i länet är alltså dels sedimentära, dels
vulkaniska, och sammanfattas under benämningen ytbergater,
eftersom de avsattes på dan dåtida jordytan. Nämnas skall här
också att man inte påträffat några bergarter som bildar den jord-
skorpa på vilken ytbergarterna avsattes.

För ungefär 1.8 - 1.9 miljarder år sedan utsattes ytbergarterna
för starka omvälvningar i jordskorpan. De kom härigenom att samman-
pressas och veckas, så att de ursprungliga horisontella skikten
i många fall blev brant uppresta. Ibland kom på detta sätt t.o.m.
äldre bergarter att vila på yngre. Vidare nedsänktes ytbergarterna
till stora djup (ungefär 10 km) och utsattes för höga temperaturer
(ca 550-650 grader) och tryck. De kom härigenom att omkristalliseras
och i många fall förgrovas till gnejser med den för sådana bergarter
karakteristiska strukturen. Gnejserna i länets urberg är alltså
till stora delar ingenting annat än blandningar av sand och lera
som hårdnat till bergarter och därefter omvandlats genom riktat
tryck och förhöjd temperatur.

Omvandlingar har också över stora områden orsakat en begynnande
uppsmältning av gnejserna. De så uppkomna smältorna stannade i



stor utsträckning kvar där de alstrats, och då de vid avsvalningen
stelnade uppkom granit i form av ådror eller oregelbundna kroppar
i gnejserna. Sådana blandberoarter av gnejs och granit benämns mig-
matiter.

Delar av gråvackorna visar en relativt ringa grad av omvandling och
utgörs då av finkorniga, gråsvarta bergarter med skifferskikt. Tem-
peraturen och trycket har i sådana fall varit lägre än då förgnejs-
ni ng och migmatisering skett.

I samband med veckningen inträngde smältor från djupet och stelnade
till de s.k. urgraniterna. Kisel syrafattiga förelöpare till urgra-
niterna, s.k. gabbror och dioriter bildar länets äldsta djupgrön-
stenar. De är kvantitativt underordnade urgraniterna. Både gabbror,
dioriter och urgraniter trängde in i ett så tidigt utvecklingsskede
att de själva drabbats av veckning och omvandling på samma sätt som
ytbergarterna. De är sålunda till stor del förgnejsade och uppblan-
dade med yngre granitmaterial (migmatiserade). Vidare innehåller de
ofta skivformare inneslutningar av ytbergartsgnejs.
När veckningsrörelserna i berggrunden för ca 1 800 miljoner år sedan
i stort sett ebbat ut skedde en omfattande bildning av granit åt-
följd av stora mängder pegmatit (mycket grovkornig granit). Dessa
bergarter bildar särskilt i mittdelen av länet ett stort antal massiv.
De benämns ibland Härnögraniter. Till dessa massiv hör även den
något yngre Revsundsgraniten. Graniterna bildar stora, sammanhängande,
homogena massiv särskilt i de norra och nordvästra delarna av länet.
Karakteristiskt för Revsundsgraniten är de talrika, upp till en deci-
meter stora kristallerna eller "ögonen" av kalifältspat.
Långt efter veckningen och omvandlingarna i den Ml dre berggrunden
trädde olika bergartssmältor (magmor) upp från djupet. De stelnade
till länets äldsta diabas och till olika typer av grönstenar eller
gabbror. I ett skede efter grönstenarnas bildning framträngde qranit-
smältor som gav upphov till de s.k. rapakivi graniterna. Dessa graniter
och de yngsta grönstenarna återfinns framför allt i Ångermanlands
kustland (Nordingråmassivet) och vid Helgum (Ragundamassivet), men
också i ett mindre massiv på Rödön utanför Sundsvall.
I Nordingrå överlagras rapakivi graniten och gabbron av en rödaktig
eller grå sandsten med skikt av mörkviolett skiffer.
Som yngsta bergart i urberget uppträder diabas. Den bildar vanligt-
vis några få hundra meter tjocka, relativt flackt stupande täcken
i urbergets gnejser, graniter m m. I Nordingrå ligger sådan diabas
också flackt över nyssnämnda sandsten, i vilken den trängt in som
en het smälta. Stora områden med diabas finns i mellersta och västra



Medelpad, över hela länet uppträder dessutom diabas som ungefär

meterbreda vanligen brant stupande skivor (gångar) i den äldre

berggrunden.

Alnöbergarterna vid Sundsvall t i l l hö r den kambriska perioden i

jordens histor ia. De bildar massiv dels på norra Alnön, dels vid

SÖråker. Bergarter i gång- e l ler skivform av liknande slag som dem

i massiven uppträder även i omgivningarna, t ex vid Avikebukten,

på södra Alnön i Timrå och i Sundsvalls stad.

Aldersförhållandena i Västernorrlands berggrund sammanfattas i

tabell 1. De äldsta bergarterna placeras därvid underst osv.

Tabell 1 Aidersschema över berggrunden i Västernorrlands län

Jtergart £lj.er jjeol ogjsk_

Alnöbergarterna 540 - 600

Diabas (Ulvöarna m m)
Sandsten (Nordingrå)
Ragunda-, Rödö-, Nordingrå-
och Nordsjömassi ven
(gabbro, anortosit, granit, monzonit)
Äldre diabas (överturingen)
Revsunds- och Sörviksgranit

1215
ca 1300 - 1400

ca 1300 - 1550
mer än 1650

1745

Härnögranit och pegmatit
Veckning och omvandlingar
Urgraniter och äldsta djupgrönstenar
Äldsta ytbergarter (gråvacka, kvartsit,
amfibolit, leptit)

ca 1800
ca 1800 - 1850

ca 1900

ca 2000

Underlag till ytbergarterna okänt 2600 ??



2.2 Brunnsdata

Genom att studera vattenkapacitetsvärden från bergborrade brunnar
kan en översiktlig bild fås över bergarternas vattenföring.
En sådan studie har gjorts av brunnsarkivet, SGU, i samband med
framtagning av norrlandsdelen av den hydrogeologiska europakartan.
Vattenkapaciteter för de vanligast förekommande bergarterna i
Västernorrlands län redovisas nedan i tabellform. För att få ett
så gott statistiskt underlag som möjligt har brunnskapaciteter för
samma bergart beräknats med hjälp av brunnsdata från Norrland, norr
om Sundsvall. Kapacitetstalen är medianvärden.

Diabas (Ulvöarna m m)

Granit och Syenit
(Ragunda-Nordingråserien)

Gabbro
(Ragunda-Nordingråserien)

Revsundsgranit

Sedimentgnejs och migmatit

Gråvacka och skiffer

Antal brunnar Vattenkapacitet (l/tim)
64 400

22

36

364

1389

382

1800

480

1000

750

900

Tabell 2 Medianvärden för vattenkapaciteter från norrländska
bergborrade brunnar

Från tabellen kan utläsas att de basiska bergarterna diabas och
gabbro har de lägsta vattenkapaciteterna. Därefter följer gnejs,
gråvacka och Revsundsgranit. De högsta vattenkapaciteterna uppvisas
av graniter i Ragunda-Nordingrå. Dessa iakttagelser är dock grundade
på brunnar ner till drygt 100 meter. Det är möjligt att de sprickor
son styr grundvattenföringen i berggrunden kan ändra karaktär mot
större djup, och därmed ändra förhållandena vad beträffar vattenfö-
ringen mellan ovan nämnda bergarter.



8

2.3

2.3.1 Bergarter

Rekognosceringsarbetet i Västernorrlands län har i huvudsak inrik-
tats på sedimentgnejs och migmatit. Som beskrivs i avsnittet
"Berggrunden" är skillnaden mellan dessa bergarter en gradvis ökad
omvandling från sedimentgnejs till migmatit. Det är därför svårt
att i rekognosceringsarbetet, där data samlas in från flera håll,
veta vilken omvandlingsgrad och därmed bergart som åsyftas. Skill-
naden i hydrauliska, geokemiska och bergmekaniska egenskaper mellan
dessa bergarter är liten. I fortsättningen kommer därför dessa berg-
arter att slås ihop under beteckningen migmatit.
Att rekognosceringsarbetet har inriktats på migmatit beror på föl-
jande faktorer:

o bergarten har goda egenskaper vid tunnel- och bergrums-
arbeten.

o erfarenheter från tidigare arbeten för KBS och PRAV tyder
på att gnejs och migmatit av sedimentärt ursprung har goda
förutsättningar för låg vattenföring mot stort djup (Sternö)

o bergarten uppvisar låg vattenkapacitet i bergborrade brun-
nar, se avsnitt "Brunnsdata". Detta har tidigare konstate-
rats från många andra områden i Sverige och utomlands.

Från studier av brunnskapaciteter i Norrland framstår diabas och
gabbro som bergarter med mycket låg vattenföring, se avsnittet
"Brunnsdata". I Västernorrlands län är gabbro begränsat till små
massiv i ofta tektoniserade områden, exempelvis Nordingrå. Diabas
däremot, uppträder som tjocka flacka skivor inom flera områden i
länet, inklusive områden med låg grad av tektonisering. En diabas-
skiva av denna typ skulle kunna verka som ett lager som förhindrar
eller försvårar grundvattenströmning. Vid rekognosceringen har
därför särskilt beaktats migmatitområden där en sådan diabasskiva
uppträder.



2.3.2 Undersökningsområde

Vid rekognosceringen har strävan var i t a t t ta fram et t migmatitom-
p

rade med en storlek av ca 4 km som uppfyller följande egenskaper:

o glest mellan större sprickzoner

o låg sprickfrekvens i häll

o jämn topografi

o hög blottningsgrad av berggrunden

2.4 £eko£nos£erijr»g_i_fäH

2.4.1 Regionala studier

Under sommaren 1980 har rekognoscering i f ä l t utförts på diabas-

och migmati tområden i Västernorrlands län. Underlag för val av områ-

den har var i t geologiska och topografiska kartor, översiktliga f ä l t -

studier, främst från vägar har därefter gjorts av bergarternas sam-

mansättning och struktur, sprickighet i h ä l l , blottningsgrad samt

förekomst av trol iga större sprickzoner.

En sammanställning av resultaten från fältstudien visar at t berggrun-

den i de flesta områdena är täckt av e t t t jockt moränlager, v i lket

försvårar detaljerade fäl tstudier, e l l s r uppvisar en utpräglad för-

kastnings tektoni k, som exempelvis Nordingråområdet.

2.4.2 Husumsområdet

Ett område, Husumsområdet, norr om Husum och öster om Gideå, se f igur

1, utgör et t undantag från de övriga rekognoscerade områdena. Här är

berggrunden välblottad och har få markerade sprickzoner. Vid en genom-

gång av brunnsdata uppvisar området i genomsnitt låga vattenkapacite-

ter , se tabell 2. Huvudbergarten i området, se bergartskartan f igur 2,

är migmatit (migmatiserad gråvacka). Migmatiseringen har medfört

at t bergarten uppvisar vindlande, ådriga led.

Denna struktur har från tidigare undersökningar visat sig försvåra

utbildningen av sprickor. En preliminär sprickstudie på några hällar

uppvisar en låg sprickfrekvens.



/ \

t^ HUSUMS-
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HUSUM

ÖRNSKÖLDSVIK

Pig. 1 Leg* av undtr»*kning*«mråd«t Huium



Migmotit

Diabas

. Förslag till område för geo
ABC I futicLn rnarkmätningar

Fig. 2 Berggrundskarta över undersöknings -
områJet Husum ef. T.Lundqvist SGU
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Underordnat uppträder i Husumsområdet en tjock diabasskiva som från

geologiska och geofysiska data bedöms stupa flackt ?t sydost.

Beroende på stupningen bör diabasens tjocklek variera mellan 100-

300 meter. I fält uppvisar diabasen relativt hög sprickfrekvens

vilket kan medföra hög vattenföring. Brunnsdata från liknande dia-

baser i Västernorrland tyder på att så inte är fallet, se avsnittet

"Brunnsdata". En förklaring kan vara att denna berqartsgrupp (basiska

bergarter) har lätt för att bilda sprickmineral och därmed försvåra

grundvattenströmni ng.

Brant stående diabasgångar, upp till en meter breda, förekommer re-

lativt talrikt. Dessa har genomgående en ost-västlig riktning. Deras

inverkan på bergmassans vattenföring och bergmekaniska egenskaper är

för närvarande okänd.

1

Efter flygbildstolkning och fältstudier har Husumsområdet uppdelats

på tre delområden, A, B och C, se figur 3. Dessa har valts för mer

ingående studier, främst med hjälp av geofysiska matprofiler. Område

A ligger sydost om diabasskivan. Borrningar i detta område bör såle-

des penetrera diabasen, varvid data kan erhållas från diabasen och

den omgivande berggrunden. Område B ligger i anslutning till diabasen

men nordost om denna, vilket innebär att eventuella borrningar inte

kommer att penetrera diabasen. Slutligen, områden C Ii goer längre

från diabasen i ett mera homogent migmatitparti. I samtliga dessa

delområden är berggrunden välblottad och sprickfrekvensen i häll är

låg.

De geofysiska mätningarna i dessa delområden syftar till att klarlägga

förekomsten av vattenförande sprickzoner, bergartsgränser och intrusio-

ner av t.ex. diabas.

Resultat från dessa mätningar skall rapporteras under vintern 1982.



Sveriges Geologiska Undersökning
Berggrundsbyrän 1981

THOMAS LUNDQVIST
I Fig. 3 Del av topografiska kart-

bladet 19J Husum NV med
flygbiidstolkade lineament

Isnktmng , Husumområdet

markerade lineament

svagt
markerade linea.nent



3. Norrbottens län

I inledningen nämndes att rekognosceringsarbetet i Norrbottens län
är en fortsättning på en förstudie av stora gabbromassiv som tidi-
gare har redovisats i rapport PRAV 4.22. Förstudien redovisar resul-
taten från tolkning av tyngdkrafts- och flygmagnetiska mätningar
samt geofysiska data från bergartsprover tagna i samband med tidi-
gare karteringar av berggrunden, utförda av SGU. Vid tolkningen av
flygmagnetiska kartor har stråk definierats genom förskjutningar av
magnetiska anomalier. Dessa stråk benämns dislokationer och kan
representera sprickzoner i berggrunden.

Från ett stort antal gabbromassiv, 37 stycken, har följande fyra ut-

valts för rekognoscering i fält, se fiour 4:

o Kärkejauregabbron

o Taavinunnanengabbron
o Vittangigabbron
o Gunnarsdjupträskgabbron

I föreliggande rapport presenteras resultat från fältstudier av
dislokationer tolkade från flygmagnetiska kartor och av sprickzoner
indikerade från flygbilder. Vidare redovisas fältkontroll av gabbro-
massivens geofysiskt beräknade gränser samt översiktliga geologiska
och tektoniska studier i gabbromassiven. I den sistnämnda studien
ingår olika former av sprickdata som har insamlats genom mätningar
direkt på häll. Dessa data ger orientering, bredd, sprickfyllnad
och frekvens avseende småsprickor i berggrundsområden (metodiken
för dessa mätningar finns beskrivna i Internrapport, SOL), K Ahlbom
1980). Det är dock osäkert vilken betydelse som skall Fastas vid en
bergmassas sprickighet. Arbetet utförs i detta stadium för att i
framtiden få möjlighet till en sammanlagd bedömning av olika mät-
data vid jämförelse mellan olika berggrundsområden.
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Trondheim

FINLAND

o
Östersund

• 1. Kärkejaure

# 2. Taavinunnanen

• 3. Vittangi

# 4. Gunnarsdjupträsk

100 200 300 km

SGU Berggrundsbyran 1981

Fig. 4. Läge för undersökta gabbrointrusioner
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3. översikt

Norrbottens prekambriska bergarter tillhör den svekokarelska oro-

gena zonen, d v s det breda urbergsbälte som från norra Skandina-

vien sträcker sig ned.över östra Finland till de angränsade områ-

dena i Sovjetunionen. En utförligare beskrivning av den geologiska

händelseutvecklingen i detta område har presenterats av Lundqvist,

1979.

De äldsta bergarterna i Norrbotten utgörs av en ytbergartsserie

bestående av basiska vulkaniter och sediment. Ytbergartsserien in-

truderades för ca 1840 miljoner ar sedan av en bergartsserie varie-

rande från gabbro till granodiorit (den s.k. Haparandaseriens djup-

bergarter). Två av de undersökta gabbromassiven, Gunnarsdjupträsk

och Vittangi, tillhör denna serie. Efter detta intrusiva skede av-

sattes porfyriska lavabergarter. Flera större järnmalmer är knutna

till dessa bergarter, bl a Kirunavaara och Luossavaara. Därefter av-

sattes kvartsiter och konglomerat. Denna lugna sedimentationsperiod

avslutades, för ca 1500 miljoner år sedan, med intrusioner av basiska

gångbergarter senare följda av flera stora intrusionsserier från

gabbror till graniter. Till denna serie tillhör de två återstående

gabbromassiven, Kärkejaure och Taavinunnanen. Något senare intruderade

granit-pegmatit bergarter. Vid slutskedet av granitbildningen och i

samband med starka tektoniska rörelser bildades många sulfidmalmer.

Gabbromassiv i Norrbotten och Västerbotten har varit av intresse

för bl a nickel-, vanadin-, titan- och platinaprospektering. Laini-

jaure- och Storbodssundsgabbron är exempel på gabbromassiv med

nickelmineral iseringar. Inom de för denna rapport undersökta gabbro-

massiven har de hittills utförda prospekteringarna ej påvisat minera-

liseringar av ekonomiskt intresse (G. Nilsson munt. kom.).
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3.2

Gabbron vid Kärkejaure ligger 55 km NNO Kiruna, se figur 4.
Avståndet till närmaste väg vid Järämä lappläger är 12 km. Gabb-
roområdet ligger på 60.0 m ö h, och utgörs av kalfjäll. Enstaka
toppar i områdets östra del når 700 m ö h . Gabbron är nästan helt
täckt av myrmark och kvartära avlagringir. Mindre än 1 % av berg-
grunden är blottad och de få hällar som finns är, med ett undantag,
belägna i områdets östra del, se figur 5.
Enligt geofysiska studier har gabbron en yta på 58 km och ett
djup på 3,5-5 km (rannort PRAV 4.22).
Området täcks av topografiska kartbladet 30K Soppero NV.

3.2.1 Geologi

Kärkejauregabbron är till utseendet gråsvart, jämnkornig och

massformig. Den består huvudsakligen av mineralema plagioklas,

hornblände och biotit. Vid en tidigare undersökning utfördes en

kemisk analys av huvudelement från gabbron. Analysresultatet

finns redovisat i bilaga 1.

Gabbrons begränsningar har bestämts geofysiskt genom gravimetriska

och flygmagnetiska mätningar. De i fält gjorda observationerna i

gabbrons östra och nordöstra delar bekräftar i stort de geofysiskt

beräknade gränserna. Gabbron gränsar här till en röd medelkornig

granit. Kartan över Kärkejaureområdets geologi (U. Hallgren, 1979)

presenteras i figur 5.

3.2.2 Flygbildstolkning med fältkontroll

Flygbildstolkning av Kärkejaureområdet ger osäkra besked om före-
komst av eventuella sprickzoner. Området är utjämnat av kvartära
avlagringar och endast några få sprickzoner har konstaterats, se
figur 6. Tre sprickzoner med NO-lig orientering kunde verifieras
i fält. Dess påverkan på berggrunden observeras tydligast i gra-
nitområdet nordost om gabbron. Här var berggrunden kraftigt upp-
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krossad och rödfärgad. Tecken på rörelser observerades här i form
av glidytor. Den västligaste sprickzonen utav dessa tre kunde även
verifieras i gabbron genom uppkrossade gabbrohällar i en bäckravin.
Utanför gabbron, väster om denna, förekommer två NNO-liga sprickzo-
ner. Dessa kunde tydl.igt följas både i flygbilder och på markytan.
Den västligaste sprickzonen, se figur 6, har i sin norra del en
iakttagbar språnghöjd på ca 3 m. Sprickzonen går att föl ja i fä l t
åtminstonde 3 km. De östligaste sprickzonerna löper paral lel l t t i l l
den förra och består av två korta zoner. Snrånghöjden nå dessa
överstiger inte 2 m.

Det anses att dessa NNO-liga sprickzoner, väster om gabbron, har
bildats eller regenererats under postglacial t id (Lagerbäck & Henkel,
1977).

3.2.3 Jämförelse mellan flygbilds- och flygmagnetisk tolkning

Vid en jämförelse mellan sprickzoner tolkade dels från flygbilder

och dels från flygtnagnetiska kartor (dislokationer), se rapport

PRAV 4.22, kan följande noteras:

o det finns betydligt f ler dislokationer än flygbilds-

tolkade sprickzoner
o de vanligaste riktningarna för både dislokationer och

flygbil dstolkade sprickzoner är NNO/NO och NV
o en av de NO-1 i ga sprickzonerna i gabbroområdets norra

del och den långa, eventuella postglaciala, sprickzo-
nen väster om gabbron, kan stiicitras både från flygbilder
och från flygmagnetiska kartor

I detta område kan därför antas att de flesta dislokationer verk-
ligen är sprickzoner och att de inte framträder topografiskt p g a
det utjämnade jordtäcket.

Frekvensen av dislokationer inom Kärkejauregabbron är 1 disloka-
tion/km. Dislokationsfrekvens är beräknad enligt samma metod som
för sprickfrekvens (Ahlbom, 1980).



21

3.2.4 Sprickmätningar på häll

Sprickmätningar har utförts vid 39 lokaler på gabbro och granit.

Lokalernas läge finns redovisat i figur 5. Totalt uppmättes 827

sprickor.

Orienteringen hos sprickorna i gabbro fördelas i en vid sektor

från N till VNV. Sprickorna i den omgivande graniten uppvisar

däremot en helt annan bild med de flesta sprickorna i NO och 0N0,

se figur 7. Detta tyder på att sprickorna i graniten och gabbron

har bildats vid olika spänningstillstånd i berggrunden.

Studier av sprickornas stupning har gjorts för 337 sprickor.

Resultaten finns redovisat i figur 17. Som synes är de flesta sprick-

orna vertikala. Det finns även ett mindre antal sprickor med stup-

ni ngar varierande mellan 90° - 60° från horisontalplanet.

En beräkning av Karkejauregabbron resp. omgivande granits sprick-

frekvens ger 1.4 resp. 1.8 sprickor/m, se även tabell 3.

Gabbro Granit

Figur 7 Orientering av sprickor i Kärkejauregrabbron och omgivande
granit, beräknat i % av totala antalet sprickor i intervall
om 10°.
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3.3 Jaay i/ijjnjnajiejng^bbron

Taavinunnanengabbron ligger 35 km ON0 från Kiruna, med 10 km till
närmaste väg, se figur 4. Gabbroområdet domineras av en höjdplatå
med en högsta punkt 780 m ö h. Höjdskillnaden mellan fjällets topp
och gabbrons utkanter varierar mellan 250 m i NV och 400 m i SO.

Inlandsisen har i detta område rört sig i nordostlig riktning var-

vid Taavinunnanen har skulpterats med en svagt sluttande stötsida i

sydväst och en brant sluttning på plocksidan i nordost. Det är

främst på toppen och på den branta sluttningen i nordost som gabb-

ron är välblottad medan övriga delar är till största delen jordtäckta.
2

Taavinunnanengabbrons yta är 50 km och dess beräknade djup 2 km,
se rapport PRAV 4.22.
Området täcks av topografiska kartbladet 30K Soppero SV.

3.3.1 Geologi

Taavinunnanen uppvisar, till skillnad från de övriga studerade
gabbromassiven, en lagrad struktur med stor variation i den mine-
ralogiska sammansättningen vinkelrätt lagerställningen. Lagringen
har utbildats i samband med stelningsprocesser i gabbron och varia-
tionen mellan de olika lagren beror på skillnaden i proportionen
mellan huvudmineralerna plagioklas, hornblände, pyroxen och olivin.
Lagerställningen bildar en skålformig struktur med centrum i
gabbrointrusionens mitt. Detta har verifierats i fält i den norra
delen av massivet. Där lutar lagren 25-30° mot gabbrons centrala
delar.

I gabbron förekommer brottstycken av kvartsit vilket tyder på att
nuvarande erosionssnitt ligger nära den ursprungliga intrusionens
tak. Det har även observerats några få granitgångar, varav en är
minst 10 m bred och förmodligen skär igenom gabbron från NO till
SV, samt en smal diabasgång. Den geologiska kartan (U. Hallgren,
1979) presenteras i figur 8.

Analysresultätan av huvud- och spårelement från 7 prover från

Taavinunnanengabbron finns redovisat i bilaga 1.
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3.3.2 Flygbildstolkning med fältkontroll

Detaljerad flygbildstolkning av Taavinunnanens sprickzoner är i
stort sett enbart möjligt i gabbroområdets välblottade norra del,
se figur 9. I detta pmråde förekommer två huvudriktningar; NNV
och NNO/NO.

I fä l t är sprickzonerna med NNO/NO-lig orientering de mest marke-
rade, även om de sällan har någon längre uthållighet. Dessa zoner
är brantstående och representerar förmodligen sprickzoner utbi l -
dade under intrusionsfasen. En annan indikation på att dessa sprick-
zoner utbildats i ett t id igt stadium är den breda granitgången,
se avsnitt "Geologi",som trol igtvis har trängt in i en av dessa
relativt öppna sprickzoner.
Flygbil dstolkade sprickzoner med NNV-lig orientering har från fä l t -
observationer tolkats dels som flacka sprickor parallel l t med lag-
ringen och dels som ett resultat av iserosion. Isrörelser har där-
vid eroderat den norra sluttningen av Taavinunnanen med ett trapD-
stegsformat utseende som fö l jd .

Endast i ett fa l l har en sprickzon i Taavinunnanengabbrons inre
del varit associerad med tecken på större rörelsebelopp. Denna
zon har markerats med "M" på figur 9. Rörelserna har här resulterat
i mylonitisering och brecciering av berogrunden.

Taavinunnanengabbrons södra begränsning är troligen ett resultat
av förkastningsrörelser vilka har gett upphov t i l l en djup sprick-
dal i ost-västlig riktning. Hällarna i och kring dalen är starkt
uppkrossade, framförallt inom den i s^der lipnande nraniten.

3.3.3 Jämförelse mellan flygbilds- och flygmagnetisk tolkning

Troliga sprickzoner tolkade från flygmagnetiska mätningar (disloka-
tioner) av Taavinunnanengabbron finns redovisade i rapport PRAV
4.22. En jämförelse mellan dislokationer och sprickzoner tolkade
från flygbilder visar dålig överensstämmelse.
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T.ex. har inte de flygmagnetiska mätningarna kunnat sDåra den för-
kastning med mylonit och breccia som beskrivits ovan. Däremot har
båda metoderna registrerat förkastningen som begränsar gabbron i
söder. Orsaken till skillnaden vid tolkning av sprickzoner i gabb-
romassivet mellan de .båda metoderna är för närvarande oklar.
En iakttagelse är att varken flygbilds- eller flygmagnetisk tolk-
ning har påvisat nägon sprickzon som går tvärs igenom gabbron.
Frekvensen av dislokationer i Taavinunnanengabbron är 1 disloka-
tion/km.

3.3.4 Sprickmätningar på häll

Sprickmätningar har utförts vid 43 lokaler på Taavinunnanengabbron.

Lokalernas läge finns redovisat i figur 8. Totalt uppmättes 1521

sprickor. Sprickorna är orienterade framförallt i NNO/NO-lig rikt-

ning, se figur 10, vilket, för de flesta spricklokalerna i gabbrons

norra del, sammanfaller med orienteringen av radiella sorickzo-

nerna. En liknande bildningshistoria för dessa båda strukturer är

därför möjlig.

En studie av sprickornas stupning har gjorts för 490 sprickor, se

figur 17. En skillnad mot övriga studerade gabbromassiv är före-

komst av fler flacka sprickor mellan 20°-55°. Dessa sprickor upp-

träder parallellt med gabbrons lagerställning. Taavinunnanengabbrons

sprickfrekvens är 1,9 sprickor/m.

Figur 10. Orientering av sprickor

i Taavinunnanengabbron.

Beräknat i % av totala

antalet sprickor i inter-

vall om 10°.
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3.4 V

I centrum av Vittangigabbron, se figur 4, ligger samhället Vittangi,

ca 75 km ost om Kiruna. Gabbron har, bortsett från några kullar i

områdets norra och ös.tra del, en flack topografi med en medelhöjd

av 260 m ö h. Genom gabbromassivet flyter Vittangiälven från nord-

väst och Torneälven från väster. Dessa älvar flyter samman i områ-

dets centrala del och fortsätter därefter i en älvfåra mot öster.

Älvarna utgör gabbromassivets lågpunkter.

Vittangigabbron är till största delen jordtäckt. De få hällområden

som finns föreligger huvudsakligen i områdets norra och västra delar,

se figur 11. Enligt geofysiska studier (se rapport PRAV 4.7.2) har
2

gabbron en yta av 64 km och ett djup av 2,6 km. Vägnätet är väl

utbyggt inom området.

Vittangigabbron täcks av fyra topografiska kartblad, 29K Vittangi

NO och SO samt 29L Lainio NV och SV.

3.4.1 Geologi

Vittangigabbron är gröngrå och medelkornig. Det förekommer ofta fläck-

vis ansamlingar av biotit samt sliror med plagioklas. Sammansättningen

är huvudsakligen gabbroid med undantag för smärre dioritiska partier.

På flera ställen i gabbron finns gångar och större nartier med röd

medelkornig granit.

Vittangigabbron omges av dioritiska bergartsled, se geologiska kar-

tan (Eriksson & Hallgren, 1975, och Witschard, 1970) figur 11.

3.4.2 Flygbildstolkning med fältkontroll

Vittangigabbron är täckt av ett tjockt jordlager som försvårar detal-

jerade flygbildsstudier. Genom studier av flygbilder kombinerade med

topografiska kartor kunde emellertid fler uthålliga lineament (troli-

gen sprickzoner) indikeras.
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Dessa har huvudsakligen riktningen VNV och NV och finns redovisade
på sprickzonskartan figur 12. Ett frågetecken är dock i vad mån in-
landsisen har skulpterat fram topografiska strukturer i denna rikt-
ning, då VNV är en av de två isriktningar som förekommer i området.

3.4.3 Jämförelse mellan flygbilds- och flygmagnetisk tolkning

Troliga sprickzoner tolkade från flygmagnetiska mätningar (disloka-
tioner) visar att i Vittangigabbron finns en serie av dislokationer
med främst NV men även N och NNV-lig orientering, se rapport PRAV
4.22. Den mest markerade utav dessa NV-1 i ga dislokationer skär tvärs
igenom gabbromassivet och har troligen gett upphov till avsevärda
blockförskjutningar. Denna zon har även spårats vid flygbildstolk-
ningen och är det markerade lineamentet som skär Torneälven i soetsic
vinkel, strax norr om samhället Vittangi, se figur 12, För övrigt är
det en dålig överensstämmelse mellan snrickzonskartan och tolknings-
kartan från de flygmagnetiska mätningarna.

De regionala sprickzonerna, orienterade 1 VNV sk?!r iqenom Vittangiqabb-
ron utan att unnvisa n*nra förkastninoar i orienterino.
Detta tyder på att de sprickzoner som idag framträder på de magne-
tiska kartorna har bildats i samband med en regional tektonisk
aktivitet, efter det att gabbron trängde in i berggrunden.
Di siokationsfrekvensen inom Vittangigabbron är 1 dislokation per
km.

3.4.4 SDrickmätningar nA häll

Sprickstudier har inom Vittangigabbron utförts på 38 lokaler, se
figur 11. Totalt uppmättes 481 sprickor. Sprickorna fördelar sig
oregelbundet främst i en vid sektor mellan N till VNV, se figur
13, vilket i stort sammanfaller med orienteringen av gabbrons
sprickzoner.

Sprickornas stupning, se figur 17, /isar att övervägande antal
sprickor är branta. Vittangigabbrons sprickfrekvens uDpmätt i häll
är 0,7 sprickor/m.
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Fig. 12. Sprickzoner inom Vittongiområdet, tolkade från topografiska kartor
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Figur 13. Orientering av sprickor i

Vittangigabbron. Beräknat
i % av totala antalet
sprickor i intervall om
10°

3.5 Gunnars dj u|> t r äsjqja Nb ir oji

Gabbron vid Gunnarsdjupträsk l igger 35 km NNO från Boden, se

f igur 4. Området är måt t l ig t kuperat med gabbrons högsta punkt

på 160 m ö h och den lägsta i sjön Gunnarsdjupträsket på 86

m ö h. Gabbron är t i l l största delen skogstäckt och det går f lera

skogsbilvägar genom området. I området förekommer stor- och r i k -

fa lockig morän.

Mindre än 2 % av berggrunden är blottad. Områdets få häl lar på-

träffas ofta som större hällområden på bergens toppar och i s lu t t -

ningar.

Från geofysiska studier har gabbrons yta uppskattats t i l l 18 km

och dess djup t i l l 2 km, se rapport PRAV 4.22.

Området täcks av topografiska kartorna 25 L Boden NV och NO samt

26 L Pål ken SV och SO.

3.5.1 Geologi

De centrala och norra delarna av Gunnarsdjupträskgabbron är en grå-
svart, medelkornig till grovt medelkornig något omvandlad gabbro.
Mineralogiskt består den av plagioklas, amfibol och enstaka små
aggregat av biotit. De mer grovkorniga delarna av gabbron är ofta
grusvittrade. Lokalt finns i massivets yttre delar övergångar till
dioritiska, kvartsdioritiska eller amfibolitiska led.
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Analysresultat av huvud- och spårelement från 6 prover från Gunnars-
djupträskgabbron presenteras i bilaga 1.
I de yttre delarna av massivet förekommer dm-breda gångar av granit.
Vid gabbrons södra kontakt finns en km-bred zon där kraftiga rörel-
ser i samband med gabbrons intrusion har resulterat i en omfattande
brecciering av berggrunden.

För denna del av Norrbotten saknas detaljerade geologiska kartor.
En häll karta har dock upprättats för området och presenteras i
figur 14.

3.5.2 Flygbil dstolkning med fältkontroll

Det förhållandevis tunna jordtäcket på Gunnarsdjupträskgabbron gör
att flygbildstolkning av sprickzoner kan göras med god säkerhet.
De flesta sprickzoner har en NV-NNV-lig orientering, vilket väl
överenstämmer med sprickzoner i omgivande berggrund, se figur 15.
Dessa zoner kan därför antas vara bildade vid en eller flera regio-
nala tektoniska händelser efter gabbrons intrusion.
Förmodligen har gabbron verkat som en bergmassa med höqre hållfast-
het jämfört med omgivningen vilket har resulterat i den tendens
hos några sprickzoner i gabbrons omgivning att avvika från sin
ursprungliga riktning och följa gabbrons konturer. En annan indika-
tion är att flera sprickzoner är kraftigare topografiskt markerade
utanför gabbron än då de fortsätter in i denna, se figur 15.
Ett fåtal fältkontroller har gjorts av flygbildstol kade sprickzoner.
Vid dessa kontroller bekräftades sprickzonerna av högre sprickighet
i häll samt topografiska indikationer som branta bergväggar, klyftor
m m.

3.5.3 Jämförelse mellan flygbilds- och flygmagnetisk tolkning

Det är god överensstämmelse mellan sprickzoner tolkade från flygbil-
der och från flygmagnetiska kartor. Den flygmagnetiska tolkningen
finns redovisad i rapport PRAV 4.22. överensstämmelsen kan i viss
mån förklaras med den högre säkerheten vid flygbildstolkningen,
p g a det tunna jordtäcket, jämfört med övriga studerade gabbromassiv.
Dislokationsfrekvensen hos Gunnarsdjupträskgabbron är 1.7 dislokation
per km.
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Fig. 15. Flygbildstolkade sprickzoner inom Gunnarsdjupträskområdet



3.5.4 Sprickmätningar på häll 35

Sprickmätningar på och kring Gunnarsdjupträskgabbron har utförts på

50 lokaler, lokalernas läge se figur 14. Totalt uppmättes 1322

sprickor varav 978 i gabbro och 344 i omgivande granit. Rosettdiag-

ram över sprickornas orientering för gabbro och granit presenteras

nedan i figur 16. Som synes är två av gabbrons och granitens

huvudriktningar gemensam, nämligen N och NO.

Sprickors stupning har noterats för 155 sprickor, se figur 17. Stu-

dien visar att de flesta sprickor stupar 60-90° från horisontalpla-

net. Sprickfrekvensen för Gunnarsdjupträskgabbron och omgivande

granit är 1,3 resp 1,5 sprickor/m.

Gabbro Granit

Figur 16. Orientering av sprickor i Gunnarsdjuptra'skgrabbron

och omgivande granit. Beräknat i % av totala antalet

sprickor i intervall om 10°.
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sprickor

VITTANGIOMRADET
0 20 40 60 80

1 0 •

0 •

Antal
sprickor

GABBRO

TOTALT 16e ST SPRICKOR

Pig. 17 Sprickors stupning uppmätt i halt.
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4. Val av gabbromassiy _för vidaj^esUidier

För att få en översiktlig bild över de faktorer som främst påverkar

valet av ett gabbromassiv för vidare studier har en sammanställning

av dessa faktorer för de fyra studerade gabbromassiven gjorts i

tabel I 3 nedan.

Efter en första genomgång av de bestämmande faktorerna har Gunnars-

djupträskgabbron och Vittangigabbron sållats bort. För Gunnarsdjup-

träskgabbron är detta motiverat med hög sprickzons frekvens, samt

flera genomgående sprickzoner sant liten volym. För Vittanninabbron

är det främst de genomgående sorickzonerna och svårinheter vid flyg-

bildstolkningen som är de främsta nackdelarna. Vittangigabbron är

dessutom lågt belr'aen ned, hydrauliskt sett, ett utströnninnsonr^de

i de centrala delarna.

Ur undersökningssynpunkt är den stora andelen privatägd mark för

Gunnarsdjupträsk- och Vittangigabbron en nackdel medan tillgången

på vägar en fördel.

De återstående två stora gabbromassiven Kärkejaure och Taavinunna-

nen är i stort sett likvärdiga. De saknar båda, enligt flygmagnetisk

och flygbildstolkning, genomgående sprickzoner. De har båda en stor

volym med en låg frekvens av sprickzoner. Till Kärkejauregabbrons

fördel talar den måttliga topografin samt låg frekvens av sprickor

i häll medan Taavinunnanengabbrons fördel är den betydligt högre

blottningsgraden, vilket möjliggör detaljerade flygbildsstudier och

fältstudier av bergartsvariationer, sprickighet m m. Nackdelen med

dessa båda gabbromassiy är den dåliga tillgängligheten då vägar

saknas samt gabbronassivens läge i ett känsligt område ur naturvårds-

ocn rennärings synpunkt.

Efter genomgång av ovan redovisade faktorer har Taavinunnanengabbron

valts för vidare studier. Detta beror främst på dess stora blottnings-

grad vilket möjliggör detaljerade fältstudier. Dessa är till stor

hjälp vid utvärdering av de geologiska, geofysiska och hydrologiska

undersökningarna som utförs i ett typområde, speciellt som Taavinun-

nanen blir den första stora gabbrointrusion som undersöks på detta

sätt i Sverige.
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Kärkejaure Taavinunnanen Vi ttangi Gunnarsdjupträsk

2
Area (km )

Djup (km)

Form

ToDoqrafisk höjd-
skil lnad (m)

Blottningsgrad

Dislokation/km

Genomgående sprick-
zoner

Sprickor/m

Tillgänglighet

Markägarförhållande

58

3,5

cirkulär

150

< 1 %

1

saknas

1.4

1 i ten

Staten

50

1,8-2

elliptisk

250-400

ca 5 %

1

saknas

1.9

l i ten

Staten

64

2,5

cirkulär

50

ca 3 %

1

flera

0.7

stor

18

2

ell iptisk

75

< 2 %

1.7

flera

1.3

stor

Privat/Staten Privat/Staten

Tabell 3 Sammanställning av faktorer som har påverkat valet av en
gabbrointrusion för vidare studier
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5. Post ScriDtum

SKBF/KBS övertog 81-07-01 ansvaret för de geologiska fältundersök-

ningarna som tidigare administrerats av PRAV. Denna rapport behand-

lar enbart de arbeten som betalts och administrerats av PRAV.

Arbetet i Husumsområdet har senare resulterat i val av typområdet
"C", kallat Gidelområdet, där geologisk och geofysisk kartläggning
inklusive 13 hammarborrhål och ett kärnborrhål har utförts. Två
ytterligare kärnborrhål är under borrning och programmet fullföljs
tills vidare med mera borrning och geofysiska och hydrologiska
studier.

I Taavinunnanen har under sommaren 1981 ett borrhål ner till 700

meters vertikalt djup utförts i den centrala delen av gabbron. Kart-

läggning av borrkärnan beräknas slutförd under november-december 1981.

Under vintern 1982 kommer beslut att tas om eventuellt fortsätta under-

sökningen av Taavinunnanen.

_ J
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Bilaga 1. Sammanställning av kemiska analyser av huvud- och spår-
element från fyra gabbrointrusioner

1
En sammanställning av huvudelement, tabell 4, och spårelement,

tabell 5, har gjorts från analyser på prover tagna i samband med

tidigare berggrundskartering av S6U (Kärkejaure, Vittangi, Taavinun-

nanen och Gunnarsdjupträsk) samt av 6 analyser av prover tagna i

samband med denna undersökning (Taavinunnanen). Alla analyser har

utförts av SGU.

Gabbromassiv: Kärkejaure Taavinunnanen Vittangi Gunnarsdjupträsk
Antal ana1y_ser:

SiO2
TiO2

A12O3

Fe2°3
FeO

MnO

CaO
MgO

Na2O

K20

BaO

H20>105°
K20<105°
P2°5
co2
F

S

1

47,6

1,6
15,0

5,8
7,4

0,21

7,3

7,5

2,9

1,6
0,11

2,5
0,4

0,62

0,1
0,09
0,13

7

47,4 -

0,13-

3,1 -
0,9 -

5,1 -
0,09-

7,3 -

7,5 -
0,4 -

< 0,1 -

< 0,01-

0,3 -

0,2 -
< 0,01-

0,03-
< 0,01-
< 0,01-

52,5
1,6

22,4

5,8
8,4

0,21

19,3

15,3
2,9

1,6
0,11

2,5
0,4

0,62

0,19
0,09

0,13

2

51,1 -

1,52-
15,9 -

3,1 -
6,5 -
0,14-

6,7 -
5,3 -

3,7 -

1,2 -
0,07-

0,4 -

0,2
0,41-

0,32

0,10-

52,0
1,57

16,3

4,3
7,4

0,15

8,1
5,5

4,0

1,8

0,1
1,3

0,42

0,25

6

44,4 -

0,55-

14,2 -

9,1 -

0,16-

8,7 -

4,0 -

2,1 -

0,1 -

55,3
1,81

17,0

19,3

0,22
12,4

7,9

3,2

1,1

Tabell 4 Kemiska analyser av huvudelement från fyra gabbromassiv
(vikt-%)



Gabbromassiv:
Antal ^nalys^r:

Cu
Pb

Zn

Mo
Ni

Cr

Co

As
Ag

V

Sr

Sn

Be
Bi
W

Taavinunnanen
6

17 - 164

14 - 26

67 - 100
< 10

107 - 311

112 - 579

59 - 99
< 50 - 66

< 3

41 - 286

54 - 600

< 5
< 3

< 5

< 50

Gunnarsdjupträsk
6

29 - 215

11 - 86

19 - 134

324 - 852

Tabell 5 Kemiska analyser av spårelement från två gabbromassiv
(analyserna är angivna i ppm)


