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Förord 

Föreliggande rapport redovisar inventering av berg lämpligt för ma-
kadamframställning inom del av Gävleborgs län (Beslut 1993-05-28, 
SGUs dnr 08-261/93). Inventeringen har utförts inom ramen för det av 
riksdagen beslutade programmet för regionala inventeringar av 
materialtillgångar  (prop  1981/82 :220). Avsikten med inventeringarna 
är att få till stånd en bättre planering av täktverksamheten och en god 
hushållning med grus och annat täktmaterial. 

Denna inventering har utförts av Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) i enlighet med länsstyrelsens inventeringsprogram och natur-
vårdsverkets råd och riktlinjer (SNV 1983). 

Inventeringsarbetet inleddes med fältarbete i augusti och september 
1993. Bearbetning av fältinformationen och provtagning av berget för 
tekniska analyser utfördes senare under hösten 1993. Den slutliga bear-
betningen och sammanställning av rapporten har gjorts under våren 
1994. 

1. statsgeolog Sven Snäll har självständigt planlagt och genomfört in-
venteringen. Värdefulla synpunkter på rapporten har lämnats av byrå-
chef Lars Persson och professor Thomas Lundqvist. 

Karin Grånäs 
Projektchef 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport redovisar resultaten av en inventering av berggrunden i kustregionen av 
Gävleborgs län. Syftet med inventeringen har varit att bedöma bergarternas lämplighet 
som råvara till ballast efter krossning. Ekonomiska resurser har styrt dess omfattning av 
vilken anledning inventeringen inte har kunnat bli heltäckande.Valet av inventerings-
områden har skett utifrån tillgänglig geologisk information. 79 förekomster finns 
beskrivna i rapporten. Resultatredovisningen sker kommunvis. 

Mekaniska analyser av bergartema i inventeringsområdena visar som bäst god berg-
krosskvalitet. Ingen av de analyserade bergarterna uppnår kvaliteten mycket god som 
t.ex. vissa kvartsiter, porfyrer och hälleflintor kan göra. Det finns emellertid mycket 
stora volymer av berg som enligt analysen har god kvalitet, exempelvis de sura och 
intermediära metavulkaniterna i Harnrångeområdet. Dessa bergarter är jämförelsevis 
homogena i sin utbildning. 

Bland gnejsgraniterna förekommer också bergpartier som har god bergkrosskvalitet. 
Detta gäller gnejsgraniter som omkristalliserat (ådergnejsomvandlats eller migmatitise-
rats). Tyvärr är de inhomogena i sin utbildning och kvaliteten kan skifta snabbnill och 
med i samma häll över hela kvalitetsområdet från god till tämligen dålig eller dålig. Det 
är viktigt att kartera upp de olika bergartsvarianterna av den här typen av bergarter och 
särskilja de olika kvaliteterna vid exploatering. 

Berg av god kvalitet finns också inom ett begränsat område 8 km väster om Tönnebro 
öster om Klubbäcken. Området ligger i nordostligaste delen av Ockelbo kommun. 
Berggrunden i denna förekomst utgörs av en homogen finkornig granit. Det är inte så 

stora volymer i denna förekomst (2 milj. fm3  med 12 m pall) om man inte går mot 
djupet. 

God berglcrosskvalitet indikerar analysen av ett bergartsprov från en av förekomsterna i 
Nordanstigs kommun. Denna förekomst ligger nära kusten mellan Sörfjärden och Hårte. 
Berggrunden består av en ljusgrå metaarkos. 

Berg av något sämre kvalitet, tämligen god krosskvalitet, finns på många ställen inom 
regionen. Sådana förekomster finns spridda från söder till norr. De flesta bergtäkterna 
har öppnats i berg av denna kvalitetsklass. Eftersom detta berg uppfyller kraven för 
många användningsområden kan den lokala efterfrågan på grusmaterial i en region till 
mycket stor del väl tillgodoses med sådant material. Längre transporter av stora materi-
alvolymer undviks därmed. 
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1 BERGINVENTERING 

1.1 Inventeringens omfattning 

En tilltagande brist av grus- och ballastmaterial runt våra tätorter har medfört att berg-
kross blivit ett ekonomiskt alternativ till ås- och svallgrus. För att trygga vår grusför-
sörjning har riksdagen beslutat om ett program för regionala inventeringar av grus och 
alternativa material, främst berg, i alla län. Det finns också ett samhälleligt intresse att i 
möjligaste mån försöka spara rullstensåsarna, eftersom de är betydelsefulla vatten-
reservoarer och dessutom ofta viktiga för landskapsbilden. Föreliggande rapport utgör 
en del av de regionala inventeringarna i Gävleborgs län. Det är en ca 3 mil bred zon 
längs kusten från Dalälven till Medelpadsgränsen (Fig. 1) som inventerats. I huvudsak är 
det Gävle,.Ockelbo, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner som berörs. 

De områden som skulle inventeras utvaldes av SGU på geologiska grunder med erfaren-
het av olika bergarters kvalitetsegenskaper. På grund av de begränsade ekonomiska 
resurserna har bara ett mindre urval av alla blottade förekomster kunnat besökas. Även 
en del av dessa har senare strukits på grund av motstående intressen som länsstyrelsen 
meddelat. Var de inventerade förekomsterna ligger framgår av Fig. 2 och delkartorna 1-
16. 

1.2 Arbetsmetodik 

Inventeringsarbetet delades upp i fyra huvuddelar: 

- Förberedande arbete 
- Fältundersökningar 
- Laboratorieundersökningar 
- Redovisning 

Förberedande arbeten: 

Områden som skulle inventeras utvaldes från befintligt berggrundsgeologiskt kartmate-
rial (Asklund, 1939, Lundegårdh, 1949 och 1967 och Sukotjo, under utgivning) över-
fördes till topografiska kartor i skala 1:50 000. Kartorna användes som arbetskartor. 
Viktigt i förberedelsearbetet var att överföra hällarnas lägen från de geologiska kartorna 
till de topografiska för att sedan lätt kunna hitta dem vid fältarbetet. Vid bergtäkt är det 
önskvärt att nå en pallhöjd av minst 12-15 m, om möjligt ovan grundvattenytan, och 

dessutom en minimumvolym av ca 4 milj. fm3  (SNV 1983:5). Därför utväljs i första 
hand höjdområden med markant avgränsning mot omgivande terräng som invente-
ringsobjekt. När de naturliga höjdskillnaderna mellan det blottade berget och marken 
runt omkring inte når de önskvärda 12-15 metrarna måste en eventuell exploatering ske 
under omgivande marknivå och oftast också under grundvattenytan. Sådana förhållan-
den utgör i många fall försvårande omständigheter både vid exploaterings- och åter-
ställningsarbetena. 

De volymberäkningar som utförts i föreliggande arbete är gjorda med en antagen pall-
höjd på ibland 12 m, ibland 15 m och i några fall över 20 m oaysett om botten på den 
eventuella täkten skulle falla ovan eller under omgivande marknivå. 
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Fältundersökningarna omfattade en översiktlig undersökning av berggrunden i utvalda 
områden. De hällrikaste partierna besöktes i fält men även hällfattigare områden 
besöktes om så erfordrades för den geologiska bedömningen. Bergvolymerna och de 
enskilda bergarternas ungefärliga utbredning kontrollerades gentemot den geologiska 
kartan. Inom de undersökta områdena togs ett eller flera bergartsprov (stuffer), dels som 
referens, dels för eventuell tunnslipsframställning. Dessutom gjordes rutinmässiga mät-
ningar av den radioaktiva strålningen inom varje område. 

För varje fältobservation noterades följande parametrar: 

- Bergartstyp 
- Mineralsammansättning 

Homogenitet 
- Kornstorlek 
- Textur 

Gångar (genomsättande bergarter) 
- Vittring 
- Radioaktivitet 

Laboratorieundersökningar: Från det vid fältarbetet insamlade stuffmaterialet uvaldes 
ett antal representativa bergartsprov för tillverkning av tunnslip. Dessa studerades i 
polarisationsmikroskop, speciell vikt lades vid mineralkornens sammanfogning samt 
vissa vittringstillstånd som ej framträder vid okulärbesiktning (t.ex. sericitbildning). I 
mikroskopet bestämdes också mineralsammansättning (glimmerhalt m.m.), kornform 
samt mikrosprickor. 

I några utvalda förekomster uttogs en större provmängd till mekaniska analyser för 
kvalitetsklassificering av bergmaterialet genom bestämning av vissa fysikaliska egen-
skaper hos materialet. 

Redovisning: Det ayslutande arbetet omfattar volymberäkning med medelmäktighets-
metoden, datalagring av materialet samt slutlig kvalitetsbedömning och beskrivning av 
varje förekomst, samt datalagring av materialet i SGUs grusdataarkiv. 

Förekomstens totala volym har beräknats, d.v.s. ingen reducering har gjorts för eventu-
ella inslag av bergarter med sämre kvalitet, då mängden av sådana ej kan uppskattas 
utan detaljundersökningar. 

Resultaten av samtliga undersökningar redovisas i kortfattade beskrivningar av före-
komsterna, på delkartor och tabeller m.m. i kap. 4. De inventerade bergområdena är utri-
tade på delkartor (1-16). I tabellerna på sid. 19, 33, 45 och sid. 62 anges var (på vilken 
delkarta) respektive förekomst återvinns. 

Bergförekomsterna numreras gruppvis inom varje region med början från 7000 längst i 
söder. Dessutom markeras ett B före numret, t.ex. på 13H SV: B7003. 
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2 BERGGRUNDEN I GÄVLEBORGS LÄN 

2.1 Geologisk översikt 

Berggrunden i Gävleborgs län är i huvudsak sammansatt av två urbergsblock, ett i söder 
och sydväst med berggrund av det slag som är karakteristisk för Bergslagen och ett i 
norr med berggrund som är typisk för södra och centrala Norrland. I kusttrakterna går 
gränsen mellan de två blocken i höjd med Gävle. Bergslagsbergarterna har ett högt 
inslag av sura vulkaniter medan bergarter av sedimentärt ursprung intar betydande area-
ler norr om Gävle. I båda urbergsblocken täcker olika typer graniter stora arealer. 
Åldern på de äldsta bergartena i båda urbergsblocken är omkring 1900 miljoner år, d.v.s. 
paleoproterozoisk (Lundqvist, 1991). Större delen av det område som denna inventering 
omfattar ligger inom det norrländska urbergsblocket varför denna översiktliga berg-
grundsbeskrivning huvudsakligen kommer att inriktas på bergarterna som förekommer 
inom södra delarna av blocket. För mer detaljerad information om bergarterna inom hela 
länet hänvisas till Lundegårdh (1967) och Lundqvist (1968). 

Det område som nu innefattar södra och centrala delarna av Norrland från Gävletrakten 
upp till Skellefteå utgjorde för 1800-1900 miljoner år sedan en del av en stor sedimen-
tationsbassäng som sträckte sig österut in i Finland. Till denna bassäng transporterades 
med floder grus, sand och lera som aysattes på bottnen av bassängen, Inom bassängen 
förekom också vulkanisk aktivitet. Spåren av denna finns nu i Hamrångeområdet i form 
av metavulkaniter.Dessa hör till de äldre bildningarna i bassängen. De har dock ansetts 
vara yngre än de sura metavulkaniterna (leptiterna) i Bergslagsområdet (Lundegårdh, 
1967) men åldersrelationerna är inte klarlagda. 

Sedimenten som aysattes i bassängen litifierades (förstenades) med tiden och föreligger 
nu som arkoser, kvartsiter, gråvackor och skiffrar. Med ett gemensamt namn benämns 
de svekofenniska sedimentära ytbergarter. De bergarter av vulkaniskt ursprung som 
nämnts ovan benämns vulkaniska ytbergarter. Gemensamt för dem båda är att de en 
gång bildades på jordytan. Vulkaniterna var en gång lavor, tuffer och askor. Graniter 
däremot är djupbergarter och bildade på större djup i jordskorpan. 

I den stora sedimentationsbassängen aysattes ofantliga mängder material vilket ledde till 
att delar av sedimentpackarna kom att sjunka allt djupare under jordytan. De uppvärm-
des och omvandlades då till ovan nämnda sedimentära bergarter. Häri inträngde 
(intruderade) sura magmakroppar som assimilerade mindre delar av sedimenten. Det är 
dessa magmaintrusioner som bildar de primorogena graniterna eller urgraniterna. De 
kallas också gnejsgraniter på grund av att de är mer eller mindre förgnej sade. Intrusio-
nerna föranleddes/följdes av omfattande rörelser i jordskorpan med storskalig veckning 
och regional metamorfos. Denna metamorfos var av lågtryckstyp och inträffade för 
mellan 1860 och 1800 miljoner år sedan (Lundqvist, 1991). Den benämns svekokarelska 
orogenesen. Förskiffringen av urgraniterna skedde i samband med denna orogenes. 

Efter den svekokarelska orogenesen, sedan urgranitmagmorna stelnat, inleddes ett skede 
med uppsprickning av berggrunden (tektonisering) och förskjutning av olika bergpartier 
i höjd- och sidled. Bland annat i Ljusnans dalgång finns flera parallella stråk av sprick-
zoner utefter vilka glidningar skett (Lundegårdh, 1967). Men det är inte bara dessa 
gamla sprickor som finns i berggrunden utan sprickbildning har också skett i sen tid, 
t.ex. i postjotnisk tid. I de fall berggrunden upphettats så att den blivit plastisk kunde 
veckstrukturer utbildas i rörelsezonerna. Därvid uppstod linjärförskiffring (stänglighet) i 
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tidigare veckade bergarter. I stora delar av Gävleborgs län präglas berggrunden av en 
linjärförskiffring som stupar flackt mot sydöst till öster, när den inte är horisontell 
(Lundegårdh, 1967). Uppsprickningen och de efterföljande glidningarna i sprickzonerna 
har lett till att skivor av sedimentbergarter kan påträffas förskjutna i förhållande till 
varandra som teglen på ett tak. Mellan skivorna påträffas ofta urgranit (op.cit.). 

För omkring 1800 miljoner år sedan skedde ånyo mycket omfattande intrusioner av 
granitmagmor i jordskorpan, nu i huvudsak väster om den före detta  sedimentations-
bassängen. Dessa magmor bildade bl.a. Revsundgraniten som sträcker sig över stora 
arealer i mellersta Norrland. De graniter som bildades i detta skede kallas serorogena. 
Revsundsgraniten är åldersdaterad till mellan 1780 och 1800 miljoner år (Lundqvist, 
1991). Intrusionen av granitmagmorna ledde till upphettning och omvandling av de 
äldre bergarterna, såväl av urgraniterna som de sedimentära bergarterna. Det bildades 
gnejser, ådergnejser och migmatiter. I migmatiterna har en stor del av det äldre 
bergartsmaterialet smält upp och kristalliserat om. På en del ställen upplöstes och 
omlcristalliserade de äldre bergarterna fullständigt. Så uppstod på vissa ställen graniter 
som tidigare kan ha varit sediment. I nordöstra delen av Hälsingland finns graniter med 
hög halt av granat eller järnrik cordierit (Lundegårdh, 1967), som kan ha bildats på detta 
sätt. 

I de delar av länet som omfattas av denna inventering förekommer yngre bergarter rela-
tivt sparsamt. Några enstaka massiv av postorogen granit är dock kända inom kartbladen 
Söderhamn och Hudiksvall (Sukotjo, pers. medd.) och den s.k. Strömsbrograniten i 
Gävletrakten anses vara anorogen,  ay.  rapakivityp. Karakteristiskt för de postorogena och 
anorogena graniterna är att de är massformiga till skillnad från urgraniterna som är mer 
eller mindre förslciffrade. 

Flackt ovanpå äldre bergarter finns i Gävle-Storvikstrakten en obetydligt omvandlad 
sandsten med välbevarade sedimentstukturer. Den är av jotnisk ålder, mellan 1200 och 
1400 miljoner år enligt uppgift i Lundegårdhs(1967) beskrivning av berggrunden i 
Gävleborgs län. 

I detta län liksom på andra ställen i Sverige, finns diabasgångar av olika åldrar som 
trängt in i och genom de olika bergartstyperna som omnämnts tidigare. Till och med den 
jotniska sandstenen i Gävletrakten genomslås av diabaser som alltså är yngre sand-
stenen. De är ca 1250 miljoner år gamla. 

Den yngsta kända bergarten i länet är den s.k. delleniten vid sjön Dellen, som daterats 
till en ålder av ca 100 miljoner år. Den är bildad ur en impaktsmälta efter ett meteorit-
nedslag. 

Gnejsgraniterna (urgraniterna) upptar de största arealerna av kustregionen i Gävleborgs 
län (Fig. 3). Sedimentära bergarter har den största utbredningen i norra delen av regio-
nen. Metavulkaniter finns i Hamrångeområdet samt väster och söder om Gävle. Mindre 
gabbrointrusioner förekommer också. Ofta ligger de som utdragna linsformade kroppar i 
annan berggrund. I södra delen av regionen har yngre pegmatitrika graniter sin största 
utbredning. Här finns även den jotniska sandstenen. Berggrunden är emellertid mycket 
dåligt blottad i de sydligaste länsdelarna. Den största diabasförekomsten finns i norr, 
väster om E 4 upp mot länsgränsen. 
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Gnejsgraniterna har olika utbildning. En stor del av dem är porfyriska och innehåller 
centimeterstora fälspatögon i en medelkornig mellanmassa (Ljusdalsgranit). Andra är 
jämnkorniga och i huvudsak medelkorniga. Merparten av gnejsgraniterna har grano-
dioritisk sammansättning men det finns också granitiska och tonalitiska gnejsgraniter. 
De porfyriska gnejsgraniterna är vanligast nordväst om Hudiksvall och mellan 
Hudiksvall och Söderhamn. Söder om Söderhamn är de porfyriska gnejsgranitema 
mindre vanliga. 

De bergarter som är av sedimentärt ursprung (metasediment) uppvisar alla möjliga 
omvandlingsstadier hos sediment. Däri ingår glimmerskiffrar, gråvackor, arkoser, 
metaarkoser, kvartsiter, sedimentgnej ser, ådergnejser, migmatiter och granitiserade 
sediment. I nordöstra delen av länet täcker en arkos stora arealer. Den kallas Naggen-
arkos (Lundqvist, 1991) och anses vara ett regressionssediment, bildat då havet drog sig 
tillbaka och alltså yngst av de sedimentära bergarterna i detta område. 

Utmärkande för berggrunden i Gävleborgs län är den ovanligt starka tektoniska och 
metamorfa påverkan i form av förskiffring, ådergnejsomvandling och migmatisering av 
berggrunden. 

2.2 Bergarter 

Granit 
En eruptiv djupbergart är en bergart där mineralkornen kristalliserat ur en magma under 
högt tryck och hög temperatur djupt nere i jordskorpan. Strukturen är primärt mass-
formig, men kan genom sekundär påverkan (tektonisering) bli mer eller mindre skiffrig 
eller gnejsig som den s.k. gnejsgraniten (urgraniten). Den kan vara finkornig, medel-
kornig eller grovkornig. En del graniter är ögonförande eller porfyriska, d.v.s. det ligger 
större mineralkorn i en finkornigare mellanmassa. Granit uppbyggs av kvarts, kalifält-
spat, plagioklas, glimmer och/eller amfibol i varierande mängd. Kemiskt är graniten 
kiselsyrarik och räknas till de bergarter som benämns "sura". Några klassas också som 
"intermediära". "Sura" bergarter är sådana som innehåller mer än 66 viktprocent kisel- 

dioxid (Si02). I "intermediära" ligger Si02-halten mellan 52 och 65 vikt-%. Bland 

"intermediära" eruptivbergarter finns granodiorit och tonalit som är rikare på plagioklas 
men fattigare på kalifältspat än graniterna. I dessa ingår amfibol. 

Pegmatit 

Pegmatit är en mycket grovkornig bergart med samma mineralinnehåll som granit. Den 
har kristalliserat under lång tid ur magmatiska vattenhaltiga restlösningar och kan inne-
hålla speciella vattenhaltiga mineral samt även sällsynta jordartsmetallers mineral. I 
pegmatiterna är fältspatkristaller välutbildade och ibland mycket grova men oftast är 
storleken mellan en halv centimeter och ett par, tre decimeter. 

Aplit 
Aplit är en fin och jämnkornig (sockerkornig) bergart med granitisk sammansättning 
och obetydlig halt av mörka mineral. 
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Diorit och gabbro 
Dioriter och gabbror är eruptiva djupbergarter som är basiska med ett kiselsyrainnehåll 
<52 vikt-%. Färgen är mörkgrå eller svart. Mineralogiskt uppbyggs diorit och gabbro 
av plagioklas, pyroxen, amfibol, och i gabbro kan också olivin ingå. 

Basalt 
Basalt är en eruptiv ytbergart bildad ur stelnad lava eller förstenad aska, men basisk i sin 
kemiska sammansättning (Si02-halten är lägre än 52 vikt-%). Den är svart eller mörk- 

grön till färgen beroende på det höga innehållet av mörka mineral som t.ex. pyroxener 
och amfiboler. Fältspaten i basalten är kalciumrik plagioklas. I en del basalter ingår 
också olivin. 

I vissa fall har gasbubblor i lavan bevarats och senare utfyllts med sekundära mineral. 
Basalt med riklig förekomst av konserverade och utfyllda gasbubblor benämns mandel-
sten. Mandlarna kan bestå av kalcit, kalcedon, klorit, pumpellyit, epidot etc. 

Diabas 
Diabas har samma kemiska och mineralogiska sammansättning som basalten, men är en 
gångbergart, inte ytbergart som basalten. Den har bildats ur en basaltisk magma som 
trängt in i och stelnat i sprickor eller andra svaghetszoner i jordskorpans övre delar. 
Diabasen är svart eller mörkgrön till färgen. Gångar av diabas skär genom andra, äldre 
bergarter i alla möjliga riktningar. Gångarnas bredd kan variera från decimetermått till 
kilometermått. 

Amfibolit el. metabasit 
Amfibolit och metabasit är en metamorf basisk bergart som tidigare kan ha varit en 
gabbro, diorit, basalt eller diabas som metamorfoserats (omvandlats). 

Basisk metavulkanit 
Basisk metavulkanit är en metamorfoserad basalt. 

Sur metavulkanit 
Sur metavulkanit är en metatnorfoserad sur bergart av vulkaniskt ursprung innefattande 
omvandlade porfyrer och hälleflintor. Leptiter och leptitgnejser ingår i denna grupp. 

Porfyr 
Porfyr är en vulkanisk bergart som bildats ur stelnad lava på eller nära jordytan eller av 
förstenad vulkanisk aska (tuff). Karakteristiskt för porfyrerna är förekomsten av 
strökorn i en tät eller finkornig grundmassa. 

Hälleflinta 
Hälleflinta är en sammanpressad och förstenad vulkanisk aska med eller utan strökom, 
som metamorfoserats. Bergarten är finkornig med kornstorlek mindre än 0,05 mm. Vid 
högre metamorfosgrad omvandlas hälleflinta till leptit. 

Leptit 
Leptit är en metamorft omvandlad massformig, sur till intermediär magmatisk bergart 
(lava eller tuff). Medelkornstorleken ligger mellan 0,05-0,5 mm. 
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Leptitgnejs 
Leptitgnejs är en genom metamorfos förgnejsad och förgrovad leptit vars kornstorlek är 
grövre än 0,5-1 mm. (Def. av de vulkaniska bergarterna enl. Lundegårdh och Laufeld, 
1984.) 

Sandsten och fältspatsandsten 
Sandstenen är en sedimentär (lagrad) bergart. Den har bildats genom sedimentation 
(lagring) av sand i vatten, eller genom att sand aysatts genom lufttransport i t.ex. ett 
ökenområde. Så småningom begrays sanden under yngre geologiska formationer. 
Trycket och temperaturen ökar då sedimentet överlagras alltmer och sjunker djupare 
under ytan. Det utfälls sekundära mineral i porerna och sandkornen växer samman. Det 
blir en bergart, en sandsten, av sandavlagringen. Mineralogiskt domineras sandstenar av 
kvarts. Sandsten med högre fåltspatinnehåll, 10-25 vol.-% benämns fåltspatsandsten. 

Arkos 
Arkos är en sandsten med ett fältspatinnehåll som överstiger 25 vol.-%. Den kan ha ett 
betydande innehåll av grövre korn (grusmaterial). 

Gråvacka 
Gråvacka är en dåligt sorterad sedimentär bergart med kantiga grövre korn av kvarts och 
fältspat i en finkornig  matrix.  Karakteristiskt för bergarten är att den också innehåller 
fragment av andra bergarter. 

Glimmerskiffer 
Glimmerskiffer är en metamorfoserad lerskiffer, d.v.s. en omvandlad leravlagring. Den 
består av glimmer och kvarts. Skiffrigheten beror på att glimmerfjällen parallelloriente-
rats. 

Kvartsit 
Kvartsit är en metamorf sandsten i vilken mineralkornen sammanväxt genom otnleristal- 
lisation. 

Metarkos 
Metaarkos är omkristalliserad arkos.  

Gnejs 
Gnejs är en metamorf bergart med stark förskiffring eller ådring (ådergnejs). Den kan 
från början ha varit en granit, vulkanit eller en sedimentär bergart. 

Migmatit 
Migmatit bildas ur gnejs genom successiv uppsmältning av den tidigare bergarten. 
Migmatiten markerar den sista fasen av gnejsernas omvandling till granit (Lundegårdh 
och Laufeld, 1984). Omvandlingen går över ådergnejs som är en bergart med ådror av 
ofta mörkare och ljusare partier. De mörkare partierna är rester av ursprungsbergarten 
(paleosom) och de ljusare (neosom) är bergartsmaterial som nybildats genom uppsmält-
ning av den gamla bergarten och ny kristallisation av mineralen ur smältan. Migmatit är 
en blandbergart av gammalt och nytt. 
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3 KVALITETSFAKTORER FÖR KROSSBERG 

3.1 Generella faktorer 

Krossberg används i första hand som vägbyggnadsmaterial (bärlager och ytbeläggning) 
samt för inblandning i betong (ballast). För olika ändamål krävs delvis skilda egenskaper 
hos bergmaterialet. T.ex. krävs för ytbeläggningsmaterial stor förmåga att motstå nöt-
ning (dubbdäck) medan betongballasten inte får ha hög densitet (separation i betongen). 
Det krävs i det senare fallet särskild anpassning av cementpastan till det tyngre ballast-
materialet. 

För att avgöra bergets kvalitet i de undersökta förekomsterna beaktas följande para-
metrar: 

flisighet 
sprödhet alt. kulkvarnsvärde 
slipvärde 
kompaktdensitet 
radioaktivitet 
(färg) 

Sprödheten är ett mått på bergartens slaghållfasthet. Mineralsammansättning och 
kornstorlek/kornfogning är de viktigaste faktorerna. Sprödhetstal lägre än ca 50 innebär 
god-mycket god kvalitet. 

Flisigheten anger formen på det krossade materialet. Glimmer och andra orienterade 
mineral ger höga flisighetstal, d.v.s. långsträckta krosspartiklar. Flisighetstal lägre än ca 
1.4 betyder relativt kubiska eller runda partiklar. 

Slipvärdet visar bergartens förmåga att stå emot nötning. Detta är av största betydelse 
för material som skall användas till ytbeläggning. Slipvärden lägre än 1.4 räknas som 
mycket bra. Tidigare användes i stället sliptal som ett mått på bergartens nötningsmot-
stånd. Numera börjar man alltmer övergå till kulkvarnsvärde i stället för slipvärde som 
ett mått på denna egenskap. 

Hög kvartshalt ökar nötningsmotståndet medan bl.a. mycket glimmer får motsatt effekt. 

Styrkegraden är en funktion av materialets sprödhet och flisighet. Begreppet har nu 
slopats av VTI, men förekommer i de flesta äldre analyser. 

Kompaktdensitet är viktig hos material för betongtillverkning. Om densiteten är alltför 
hög (som hos grönstenar) uppstår problem med sjunkning och separering i betongen om 
inte cementpastan anpassas för det tyngre ballastmaterialet. Vid betongtillverkning bör 
dessutom vissa mineral undvikas (bl.a. glimmer, sulfider). De flesta ljusa bergarter har 
värden kring 2.7 och mörka bergarter ca 2.9-3.5. 

Radioaktiviteten får inte vara för hög hos krossberg, som används vid byggande av 
bostadsområden eller liknande. De vanligaste bergarterna med hög strålningsnivå är 
alunskiffer (användes tidigare i blåbetong) samt vissa yngre graniter. Grovt indelat kan 
man räkna 10 som lågt och över 30-40 som högt värde. (Anges i mikroröntgen per 
timme, pR/h.) 
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Färgen har viss betydelse vid ytbeläggning på vägar, där ljusa material är lämpligast. 
För användning i liten skala (trädgårdar o. dyl.) kan även estetiska synpunkter ha bety-
delse. 

De här uppräknade egenskaperna står i direkt relation till mineral- och bergartsinnehållet 
i krossbergsmaterialet. Det är svårt att göra en bestämd kvalitetsindelning av bergarter, 
då en viss bergartstyp kan ha varierande egenskaper i olika områden. I en förekomst 
finns dessutom oftast olika bergartstyper representerande olika kvaliteter. Nedan följer 
dock några generella samband som gäller vid kvalitetsbedömning av bergarter. 

Generell kvalitetsindelning av de vanligaste bergarterna: 

Ökad hållfasthet Kvartsit 
Porfyr 
Diabas (finkomiga grönstenar) 
Granit, gnejs (stora variationer) 
Pegmatit (stor sprödhet) 
Yngre sedimentbergarter 

 

Kvartsit och porfyr är hårda bergarter med mycket goda kvalitetsegenskaper men det 
kan föreligga stora variationer beroende på mineralinnehållet. Bland dessa bergarter 
finns således sådana som kan lämpa sig väl till ytbeläggning av vägar. Granit och gnejs 
varierar starkt från plats till plats och kan ha allt från god till dålig kvalitet. Finkomiga 
grönstenar har ofta stor slaghållfasthet och liten flisighet, men alltför höga slipvärden. 
Densiteten är också för hög för vissa ändamål. Övriga bergarter i tabellen klassas som 
dåliga, men lokala varianter kan ha god kvalitet. 

De viktigaste egenskaperna hos en bergart med god kvalitet: 

Finkornighet 
Hög kvartshalt 
Komplex kornfogning 
Låg glimmerhalt 
Låg vittringsgrad 

Måttlig densitet 
Låg sulfidhalt 
Låg radioaktivitet 
Ljus färg 

hållfasthet 

gäller vissa 
användnings- 
områden 

En viktig egenskap hos grus som används till ytbeläggning i högtrafikerade vägar är att 
kornen ger god vidhäftning till asfaltmassan. Bland bergarterna ger kalksten den bästa 
vidhäftningen, medan mycket kiselsyrarika bergarter ger sämre. Ett högt kalium-
och/eller natriuminnehåll är inte heller till fördel p.g.a. att dessa ämnen kan reagera med 
vissa komponenter i asfalten och bilda vattenlösliga föreningar. Vidhäftningen kan 
emellertid påverkas, genom tillsats av vidhäftningsmedel, t.ex. försvinner skillnaden 
mellan kiselsyrarika och kiselsyrafattiga bergarter vid tillsats av diamin i asfaltmassan 
(Höbeda, 1990). Användning av diamin till beläggningar är emellertid inte problemfri 
av arbetsmiljöskäl (vissa diaminer är inte tillåtna) men det är inte omöjligt att andra vid-
häftningsmedel med mindre sanitära olägenheter snart finns på marknaden. 
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Extremt hårt trafikerade vägar byggs liksom broar, viadukter o. dyl. i betong. För 
betongballast ställs delvis andra krav än för ballast till konventionell vägbyggnad. 
Betongballast skall ha hög hållfasthet och vara beständig, den skall inte innehålla sul-
fider och den får inte vara alkalireaktiv. Om dolomit ingår kan den också vara reaktiv 
och kan omvandlas till andra mineral i betongen. Alkalireaktiv kiselsyra finns i flinta, 
vissa skiffrar och vissa kvartsiter. Man har också funnit att mylonit och vissa porfyrer 
kan innehålla kiselsyra av sådan typ som reagerar med cementets alkali (Na20 och 

K2O) (Lagerblad och Niemann, 1991 och Lagerblad och Trägårdh, 1992). Genom att 

använda cement med låg alkalihalt i betongkonstruktionerna kan dock riskerna för alka-
likiselsyrareaktioner minimeras. 

Kvalitetskrav på material till olika användningsområden framgår av BYA 1984, 
BYA Nytt 1986 och BYA 92 (remissutgåva 1993-05). Bestämmelser för betong-
konstruktioner (Statens betongkommitté, 1973), Mark  AMA  samt Borell (1970). 

På makadam som järnvägsballast ställs också speciella kray. Den får inte ha för hög 
elektrisk ledningsförmåga. Bergarten som används skall vara motståndskraftig mot vitt-
ring. Glimmerhalten bör av hållfasthetsskäl vara låg. I kvalitetskraven för bergarten 
åberopas BYA och kvalitet motsvarande bergtyp 1, d.v.s. granit, gnejs, porfyr, leptit och 
diabas. Kvartsit är undantagen p.g.a. alltför hög kvartshalt. Som hållfasthetsparametrar 
gäller materialets fiisighets- och sprödhetstal bestämda enligt BYA. Flisighetstalet för 
vara högst 1.45 och sprödhetstalet högst 50. Kornen skall vara kantiga och ha kubisk 
form. Högst 10 viktprocent får utgöras av platta och avlånga kom med längden större än 
tre gånger tjockleken (Banverket, 1993). 

Det är således många faktorer som påverkar bergarternas användbarhet och de är inte 
fullständigt kända eller utredda. Den kvalitetsbedömning som görs i denna rapport 
grundar sig bara på tre parametrar: slipvärde, kulkvarnsvärde och sprödhetstal, enligt ett 
förslag till kvalitetsindelning som sammanställts av Samuelsson (1988) (Fig. 4), som 
grundar sig på gränsvärdena i BYA 1984 och BYA Nytt 1986 och dels enligt en indel-
rung  i olika stenmaterialklasser enligt ett diagram (Fig. 5) som upprättats av Johansson 
(1994) utifrån uppgifter i BYA 92 (remissutgåvan), kapitel 1, 2 och 6. 

De flesta analyser som gjorts (bestämningar av sprödhetstal, slipvärde, kulkvarnsvärde, 
flisighetstal och densitet) är utförda av Skanska ABs väglaboratorium i Bålsta men några 
analyser (bestämning av kulkvarnsvärden) är också gjorda vid SGU. 
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4 RESULTAT 

4.1 GÄVLE OCH OCKELBO 

4.1.1 Allmän översikt 

Inventeringen omfattar större delen av Gävle och östligaste delen av Ockelbo kommun 
(gr. Fig. 1). Utifrån geologiska grunder utvaldes över 20 områden inom de två kom-
munerna för inventering och bedömning av berggrunden. Resultaten av fältbesöken 
redovisas i förekomstbeskrivningarna (4.1.3) och är sammanfattade i Tabell 4.1.2. På 
delkartorna 1-4 visas var förekomsterna ligger och vilken krosskvalitet bergarterna har i 
respektive förekomst. Bergkrosskvaliteten anges med hjälp av raster, ju tätare raster-
mönster desto bättre kvalitet. På kartorna visas också var analysprov uttagits (markerat 
med ring). Analysresultaten är angivna i förekomstbeskrivningarna. De är även inpric-
kade i Fig. 4 och/eller Fig. 5, där sifferkombinationen anger förekomstens nummer. 
Inventeringen har stickprovskaraktär av vilken anledning resultaten enbart kan 
garanteras på bergarter i den punkt där analys skett. 

20 förekomster finns beskrivna inom Gävle och Ockelbo kommuner. Av de ursprung-
ligen utvalda har några fallit bort på grund av att det där redovisats motstående intres-
sen. De senare uppvisar dock inga bergarter med bättre kvaliteter. 

Som framgår av berggrundskartan i Fig. 3 finns många olika bergartstyper represente-
rade inom Gävle och Ockelbo kommuner. Följaktligen är kvaliteterna på bergarterna 
som ballastråvara mycket skiftande . Tack vare det stora urvalet har betydande volymer 
av berg av god bergkrosskvalitet kunnat lokaliseras. Tyvärr ligger de inte där efterfrågan 
på ballastmaterial är som störst (i Gävleområdet) utan i norra delarna av kommunerna, i 
Hamrångeområdet och i en mer isolerad förekomst väster om E4, nära Klubbäcken i 
norra delen av Ockelbo kommun. I dessa förekomster är bergarterna jämförelsevis 
homogena och större kvalitetsskillnader därför mindre sannolika. Skiftningar i kvaliteten 
kan däremot att förväntas i bergarterna som är ådergnejsomvandlade eller migmatitise-
rade (migma = blandning /grek./, vanl. markerat med "spole" på geologiska kartor och 
ådergnejsomvandling med --tecken). I ådergnejserna och migmatiterna kan kvaliteten 
växla i millimeter eller centimeterskala. En bergtäkt har öppnats i migmatitiserad 
gnejsgranit i norra delen av Gävle kommun, intill vägen mellan Hagsta och Råhällan. 
Ett analysprov från denna täkt har gett värden för god bergkrosskvalitet. 

Bergarterna i de flesta av de inventerade förekomsterna bedöms dock bara vara av täm-
ligen god kvalitet och några har till och med klassats som tämligen dåliga. Två berg-
täkter är under etablering i berg som bedöms vara av tämligen god kvalitet nära Sälgsjön 
söder om Gävle. Täkterna ligger i det enda större hällområdet som finns i denna trakt. 
Tidigare har berg uttagits för krossändamål vid Skarvberget intill E4 norr om Gävle i en 
migmatitgnejs. Analyser av bergartsprover därifrån har gett värden motsvarande täm-
ligen god kvalitet. Tämligen god kvalitet erhölls också vid analys av kvartsiten i Ham-
rångeområdet (förekomst B7030) som tidigare brutits för krossändamål men verksam-
heten har lagts ner på grund av kvalitetsbrister hos materialet. 



4.1.2. TABELL ÖVER UNDERSÖKTA BERGFÖREKOMSTER I GÄVLE OCH OCKELBO KOMMUNER 

Top. kbl. Fnr Delkarta Namn Bergart Färg Kvalitet Volym 	Anm. 

(milj. fm3) 

13HSV 7001 1 N. Torrakmuren Granit Gråröd Täml. god - god 4 
13HSV 7002 N. Hällskär Granit Röd Täml. god 3 
13HSV 7003 Sälgsjön Granit Rödgrå Täml. god 4 
14HSV 7020 2 SÖ Stor-Vanstjärnen Granit Gråröd Täml. god 4 
14HSV 7021 SÖ Stor-Vanstjärnen Granit Gråröd Täml. god-god 2 
14HSV 7022 Fagerheden Gnejs Grå Täml. god - god 1,6 
14HSV 7025 S. Myckelmuren Int.-sur metavulkanit Gråröd Täml. god 2 
14HSV 7026 N. Drevmuren Basisk metavulkanit Mörk Täml. dålig 3 
14HSV 7030 3 NNÖ Lössnaren Kvartsit Grå Täml. god 7 Analys 
14HSV 7031 SSÖ Lössnaren Kvartsit Grå Täml. god 2 
14HSV 7032 NNÖ Stickasjön B asisk metavulkanit Mörk Täml. god 3 Analys 
14HSV 7033 NNÖ Stickasjön B asisk metavulkanit Mörk Täml. god 9 
14HSV 7034 SÖ Stickasjön B asisk metavulkanit Mörk Täml. god 6 
14HSV 7035 V. Norrsundet B asisk metavulkanit Mörk Täml. god 9 
14HSV 7036 NV Storsjön Int.-sur metavulkanit Mörkgrå - rödgrå God 10 
14HSV 7037 SV Storsjön Int.-sur metavulkanit Mörkgrå - rödgrå God 17 Analys 
14HSV 7038 Sälgviken Int.-sur metavulkanit Mörkgrå - rödgrå God 3 
14HSV 7039 Sälgviken Basisk metavulkanit Mörk Täml. god 4 
14HSV 7040 V Axmar Granit Gråröd Täml. dålig 4 
14HSV 7041 4 Ö Klubbäcken Granit Röd God 2 
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4.1.3. FÖREKOMSTBESKRIVNINGAR 

13 H GÄVLE SV 

B 7001 N TORRAKMUREN (Delkarta 1) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Granit och leptit 

Kvalitet: 	Tämligen god - god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt:  Förekomsten är belägen 15 km sydväst om Gävle drygt 5 km sydsydost om 
Gävle/Sandvikens flygplats ungefär 3 km öster om riksväg 254. En skogsbilväg går in i 
området. Berggrunden är dåligt blottad men det finns en mindre höjd med små hällar 
inom ett ca 1 ha stort område. Det finns också berggrund blottad i diket vid vägen i 
västra kanten av området. Terrängen är skogsbevuxen men berggrunden ligger sannolikt 
nära ytan. Eventuell exploatering måste ske under omgivande marknivå eftersom natur-
liga pallar (höjdskillnader) saknas i området. 

Bergrund:  I hällarna på toppen av höjden består berggrunden av en homogen gråröd 
granit. Den är medelkornig och massformig. I diket vid foten av höjden är det en annan 
bergart, en finkornig rödgrå leptit. Den är ganska uppsprucken. Det finns alltså två 
bergartstyper inom området. Hur långt leptiten når in i området går inte att avgöra utan 
närmare undersökning men den sträcker sig en bit in i området i västsluttningen. Glim-
merhalten är ganska låg i bergarten, under 10%. Den radioaktiva strålningen är omkring 
30 pR/h i graniten och 18 pR/h i leptiten. 

Kvalitetsbedömning:  Som ballastråvara bedöms graniten vara tämligen god. Leptiten 
bedöms vara av god kvalitet. 

13H GÄVLE SV 

B 7002 N HÄLLKÄRR (Delkarta 1) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Granit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt:  Föekomsten ligger ca 8 km sydväst om Gävle 1,5 km från riksväg 80. Berg-
grunden är mycket dåligt blottad. Endast en mindre häll, 10 m x 20 m, observerades i 
området. En privat väg går i kanten av området. Området är skogsbevuxet men jord- 



21  

täcket är sannolikt grunt. Större höjdskillnader saknas varför naturliga pallar ej kan 
åstadkommas. Uttag av berg måste därför ske under omgivande marknivå. 

Berggrund:  Berggrunden består av en fint medelkornig granit (1-2 mm stora korn). Den 
är jämnkornig och massformig. Glimmerinnehållet är lågt (<5%). Den radioaktiva 
strålningen ligger omkring 20 pR/h. 

Kvalitetsbedömning:  Den blottade berggrunden utgör en mycket liten del av före-
komsten, men den lilla del som är blottad bedöms vara av tämligen god till god berg-
krosskvalitet. Med erfarenhet av den variation som förekommer bland graniterna i trak-
ten är det inte sannolikt att hela förekomsten har samma kvalitet utan sämre kvaliteter 
kan också förekomma i betydande volymer. Bergkrosskvaliteten i förekomsten som hel-
het kan därför inte sättas högre än tämligen god. 

13 H GÄVLE SV 

B7003 SÄLGSJÖN (Delkarta 1) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Gnej sgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt:  Förekomsten ligger 7 km söder om Gävle 2 km väster om E4. Det är det enda 
ställe i trakten där berggrunden finns blottad över en större yta. Dessutom är berggrun-
den blottlagd ytterligare på två ställen där täkter kommer att öppnas. 

Berggrund:  Den dominerande bergartstypen i området är en rödgrå finkornig till medel-
kornig gnejsgranit. En tydlig förskiffring framträder i bergarten p.g.a. att biotitfjällen är 
mer eller mindre parallellorienterade. Biotithalten är dock i allmänhet tämligen måttlig 
men på flera ställen finns det antydan till ansamling av biotitfjällen i sammanhängande 
skikt i bergarten. Utefter sådana skikt sönderdelas bergarten lätt. Här och var i berg-
grunden uppträder zoner av mycket glimmerrik gnejsgranit och i andra delar finns ett 
högt inslag av pegmatit. Den radioaktiva strålningen är omkring 20 pRih. 

Kvalitetsbedömning:  Krosskvaliteten för den homogenare gnejsgraniten bedöms som 
tämligen god men om inslaget av glimmerrikare eller pegmatitrikare material blir stort 
sänks kvaliteten till tämligen dålig. Vid exploateringen av gnejsgraniten i detta område 
gäller det att planera brytningen så att inte de bättre kvaliteterna kontamineras av sämre 
bergmaterial. 
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14 H SÖDERHAMN SV 

B7020 och D7021 SÖ STOR-VANSTJÄRNEN (Delkarta 2) 

Kommun: 	Ockelbo 

Bergart: 	Granit 

Kvalitet: 	Tämligen god - god 

Volym: 	4 milj. fm3  (B7020) och 2 milj. fm3  (B 7021) 

Allmänt: Dessa förekomster ligger ca 8 km öster om Ockelbo, den ena (omr. B7021) 
bara 400 m från stora vägen mellan Ockelbo och Hamrånge. Den andra (B7020) intill en 
annan bilväg ungefär en kilometer från Ockelbo-vägen. I den sydöstra förekomsten 
(omr. B7021) är berggrunden väl blottad men sämre i den andra. Det finns några hällar 
utspridda i terrängen nära vägen men in mot de högre partierna av området saknas häll. 
Däremot är terrängen rik på små block och toppen av höjden täcks av klappersten. Jord-
täcket torde dock vara tunt i området. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråröd granit som ibland är massformig med låg 
glimmerhalt (ca 5%) men mestadels är graniten glimmerrikare (omkring 10%) och för-
skiffrad. Glimmern ligger anrikad i sliror. Till övervägande del är bergarten medel-
kornig men det finns också bland de massformiga graniterna finkorniga till medelkor-
niga varianter. 

Den radioaktiva strålningen varierar mycket med värden mellan 17 pR/h och 48 pR/h. I 
stora partier ligger strålningen kring 17 pR/h, i andra delar är 22 pR en vanlig strål-
ningsnivå men mestadels fluktuerar strålningen mellan 25 pR/h och 37 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Kvaliteten av denna berggrund som ballastråvara bedöms i stort 
som tämligen god och i vissa partier (homogena finkorniga) kan kvaliteten stiga till god. 
Det är dock inte försvarbart att med ledning av den lilla del av berggrunden som är 
blottad i området sätta högre kvalitetsvärde än tämligen god för förekomsten i stort. 
Sämre kvaliteter kan på många ställen ligga dolda under jordtäcket. 

14H SÖDERHAMN SV 

B7022 FAGERHEDEN (Delkarta 2) 

Kommun: 	Gävle 

Kvalitet: 	(Tämligen god) - god 

Bergart: 	Migmatitgnejs 

Volym: 	1,6 milj. fm3 
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Allmänt: Förekomsten ligger 6 km sydväst om Hamrånge intill vägen mellan Hagsta och 
Råhällan. Berggrunden är blottad i några mindre hällområden. En bergtäkt har nyligen 
öppnats i förekomsten. I denna gjordes observationerna som redovisas nedan. 

Berggrund: Berggrunden består av en grå ådergnejsomvandlad och migmatiserad 
urgranit. Huvudmassan i bergarten är mörkgrå och helt förgnejsad, uppbyggd av alterne-
rande 0,1-2 mm tjocka ljusgrå och svarta skikt. Mer eller mindre regelbundet ingår 
också i centimeter till meterskala ljusgrå och röda ådror eller sliror i bergarten. Materia-
let i dessa är grovkornigare än i huvudmassan, i de tunnare ådrorna medelkomigt men 
kan bli grovkornigt och pegmatitisk. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 15 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Mekanisk analys av bergarten som SGU fått tillgång till har gett 
mätvärden för god berglcrosskvalitet. I denna bergartstyp kan dock kvaliteten skifta från 
ett bergparti till ett annat. 

14 H SÖDERHAMN SV 

B 7025 S MYCKELMUREN (Delkarta 2) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Intermediär - sur metavulkanit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	2 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten ligger ca 4 km västnordväst om Hamrånge 1,5 km öster om 
Storsjön. Bilväg går i kanten av området. I området ligger flacka hällar utspridda här 
och var i skogsmarken. Inga större höjdskillnader finns i området. Eventuell exploate-
ring av denna förekomst måste ske genom brytning under omgivande marknivå då 
naturliga bergpallar saknas. 

Berggrund: Berggrunden består av intermediära till sura metavulkaniter som är starkt 
förskiffrade, både planförskiffrade och linjärförskiffrade (stängliga). Färgen är mörkt 
gråröd. Dessa metavulkaniter är finkorniga upp till medelkomiga i vissa delar. Den 
radioaktiva strålningen ligger mellan 16 p12/11 och 20 pR/h. Vid slagpåverkan spjälkar 
dessa bergarter upp utefter förskiffringsytorna. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms dessa bergarter som tämligen goda. 
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14 H SÖDERHAMN SV 

B7026 N DREVSMUREN (Delkarta 2) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Basisk metavulkanit (amfibolit) 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 2,5 km nordväst om Hamrånge. Bilväg går genom 
området. Inventeringsområdet utgörs av en höjd med mindre hällar blottade här och var 
i terrängen. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråsvart förskiffrad basisk vulkanit. Den är fin-
kornig i grundmassan. Det höga amfibolinnehållet ger den mörka färgen. Ljusgrå ådror 
och sliror består av kalcit. Bergarten har en mycket karakteristisk vittringsyta. Den inne-
håller urgröpningar (0,5-2 cm djupa och 2-5 cm långa) i alla möjliga former. Det är 
hålrum efter kalcitådror där kalciten lakats ut. 

Kvalitetsbedömning: Denna bergart bedöms som tämligen dålig till ballastråvara. 

14 H SÖDERHAMN SV 

B 7030 NNÖ LÖSSNAREN OCH B7031 SSÖ LÖSSNAREN (Delkarta 3) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Kvartsit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	7 milj. fm3  (B7030) och 2 milj. fm3  (B7031) 

Allmänt: De inventerade förekomsterna ligger 5 km nordnordost om Hamrånge kyrka 
(omr. B 7030) respektive 1,5 km nordost om kyrkan (omr. B7031). Förekomst B 7030 
ligger 500-600 m från landsväg men det går skogsbilvägar in i området. Den andra före-
komsten (B7031) ligger också 500-600 m från landsväg. En sämre skogsbilväg går in i 
området. I den förstnämnda större förekomsten är berggrunden väl blottad i långsträckta 
hällryggar utspridda efter varandra i terrängen. I den andra förekomsten (omr. B 7031) 
är berggrunden väl blottad inom ett begränsat område i högsta terrängläget, däromkring 
är berggrunden jordtäckt. 

Berggrund:  I båda förekomsterna består berggrunden av kvartsit. Den är mestadels 
mörkgrå men det finns också ljusare grå till brungrå varianter och även rosa färgton 
finns i vissa partier av kvartsiten. Den är nu homogen i sin utbildning men det finns 
också primära strukturer bevarade. Den radioaktiva strålningen varierade mellan 16 
}ARM och 20 pRih. 



25  

Mikroskopering:  Studium av tunnslip av bergarten i mikroskop visar att mineralkomen 
har en storlek mellan 0,2 mm och 0,4 mm, d.v.s. bergarten är mycket finkornig. Kornen 
uppvisar medelmåttig grad av sammanväxning. Glimmern ligger relativt jämnt fördelad 
i bergarten. Kvantitativ mineralbestämning genom kornräkning gav följande resultat: 

Kvarts 	63 vol. % 
Kalifältspat 7 " 
Plagioklas 	0,3 tt 

Biotit 	3  It 

Muskovit 21 " 
Epidot 	4 " 
Apatit 	0,6 " 
Turmalin 	0,3 " 
Zirkon 	+ It 

Mekanisk analys:  Från den större förekomsten (omr. B7030) uttogs provmaterial för 
bestämning av olika fysikaliska och mekaniska egenskaper enl. nedan. 

Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2.686 (2.685, 2.687) (11-16 mm): 2.684 (2.684, 
2.684) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1.38 (1.388, 1.372) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 41.4 (40.6, 42.1) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,69 (2.792, 2.583) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 13.8 (13.7, 13.9) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning:  Inprickning av analysvärdena i diagrammet i Fig. 4 ger tämligen 
god bergkrosskvalitet för bergarten. Inprickas värdena också i diagrammet med olika 
stenmaterialklasser (Fig. 5) där kulkvarnsvärdet också är en av parametrarna blir resulta-
ten tvetydiga. Kulkvarnsvärdet (markerat som ring i diagrammet) ger en bättre sten-
materialklass (C) än slipvärdet (D) (markerad som punkt). 

14 H SÖDERHAMN SV 

B 7032 och B7033 NNÖ STICKASJÖN, B 7034 Ö STICKASJÖN och B 7035 V 
NORRSUNDET (Delkarta 3) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Basisk metavulkanit (amfibolit) 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 3 milj. fm3  (B 7032), 9 milj. fm3  (B 7033), 6 milj. fm3  (B 7034) och 9 
milj. fm3  (B 7035) 
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Allmänt: De inventerade förekomsterna ligger nordnordost (6 km resp. 4,5 km), nordost 
(2,5 km) och öster (3,5-4 km) om Hamrånge kyrka 1-3 km från landsväg. Det går 
skogsbilvägar in i alla fyra områdena. Berggrunden är ganska väl blottad. Oftast är dock 
hällarna små och låga men det finns också några större som uppträder som markerade 
höjder i terrängen. Eftersom det i de flesta fall saknas erforderliga höjdskillnader i 
terrängen för att få naturliga pallhöjder måste vid eventuell exploatering berget brytas 
under omgivande marknivå, vilket kan vara en försvårande omständighet, t.ex. att sten-
brotten vattenfylls. 

Berggrund: Berggrunden i de inventerade områdena består av basiska metavulkaniska 
eller med ett äldre namn amfiboliter. Inom förekomsterna kan de vara av skilda slag, de 
kan enligt Lundegårdh (1967) vara  spiffier,  d.v.s. bildade av basaltiska lavor som aysatts 
under vatten och ofta innehåller kalkstensutfällningar, de kan vara mandelstenar, d.v.s. 
bildade av andesitiska och basaltiska lavor och tuffer med blåsrumsfyllnader och 
strökorn och de kan vara gamla porfyriter. Enligt senare karteringsarbeten i området 
(Sukotjo, pers. medd.) är de basiska metavulkaniterna alla spiliter. 

Den basiska metavulkaniten är svartgrön eller gråsvart till färgen. Den är relativt homo-
gen men kan i vissa partier uppvisa tydlig skiffring. Kornstorleken varierar. I vissa delar 
är bergarten finkornig, i andra medelkornig. Denna kornstorleksvariation kan uppträda 
som 1-30 mm tjocka skikt eller linser (ljusare och mörkare), fin- och medelkorniga skikt 
alternerande med varandra. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 14-16 	i de 
basiska metavulkaniterna. 

Mikroskopering: Tunnslipsmilcroskopering av provmaterial som tagits ut för mekaniska 
analyser visar att korn av storleken 0,1-0,3 mm är mycket rikligt förekommande i de 
finkorniga skikten. I de medelkorniga skikten är kornstorleken 2-3 mm. Många av de 
grövre kornen är uppspruckna och omvandlade. I allmänhet uppvisar kornen medel-
måttig grad av sammanväxning. 

I tunnslipet identifierades följande mineral och halterna bestämdes genom kornräkning. 

Kvarts 4 vol. % 
Kalifältspat 4 " 
Plagioklas 3 " 
Hornblände 42 " 
Pyroxen 7 " 
Biotit 0,3" 
Muskovit 1 " 
Sericit 
Klorit 6 " 
Epidot 21 n  

Titanit 2 
Kalcit 6 
Zirkon 
Opakmineral + 

Mekanisk analys: Det större analysprovet uttogs i en vägskärning i område B för 
bestämning av olika fysikaliska och mekaniska egenskaper enl. nedan. 
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Korndensitet (gkm3) (8-11 mm): 2,980 (2,981, 2,979), (11-16 mm): 2,997 (2,991, 
3,002) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,44 (1,429, 1,452) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 34,6 (36,0, 33,2) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,21 (2,224, 2,187) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 11,8 (11,3, 12,3) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning:  I diagrammet från vilket bergkrosskvaliteten kan utläsas (Fig. 4) 
placeras analysprovet från denna basiska metavulkanit (B 7032) på gränsen mellan täm-
ligen god och god kvalitet. Inprickning av analysvärdena i Fig. 5 som tar hänsyn till 
kulkvarnsvärdet visar att kulkvarnsvärdet ger en bättre stenmaterialklass än slipvärdet C 
respektive D. Innehållet av kalcit, som är ett relativt mjukt och lättvittrat mineral, gör att 
kvaliteten i genomsnitt inte kan sättas högre än tämligen god. 

14 H SÖDERHAMN SV 

B 7036 NV STORSJÖN och B 7037 SV STORSJÖN (Delkarta 3) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Intermediär - sur metavulkanit 

Kvalitet: 	God 

Volym: 	10 milj. fm3  (B 7036) och 17 milj. fm3  (B 7037) 

Allmänt:  De två förekomsterna är belägna 7 km respektive 5 km nordöst om Hamrånge 
kyrka 3-4 km från landsväg. Det går mindre bilvägar genom båda områdena. I båda 
områdena är berggrunden blottad nästan bara i mindre hällar som ligger utspridda i 
skogsterrängen. På några ställen finns det även några större sammanhängande häll-
områden, t. .ex. intill vägen mot Häckelsängsbodarna, d.v.s. i sydöstra delen av område 
B 7037. I båda de inventerade områdena saknas erforderliga höjdskillnader för att få en 
naturlig pall vid eventuell exploatering. Brytning måste således ske under omgivande 
marknivåer. 

Berggrund:  Berggrunden i inventeringsområdena uppbyggs av grå metavulkaniter, från 
rödgrå till mörkgrå varianter. På många ställen är vulkaniterna i det närmaste mass-
formiga men i vissa hällar är de mer eller mindre förskiffrade. Kornstorleken är ibland 
finkornig och ibland fint medelkornig. I denna översiktliga inventering har det inte gått 
att urskilja de olika typerna av intermediära och sura metavulkaniter. Det skulle kanske 
inte heller vara möjligt för på vissa ställen kan variationer i bergartsutbildning observe-
ras inom enstaka meters intervall. Den radioaktiva strålningen varierar från 15 pR/h till 
20 pR/h. Den högsta strålningen uppmättes i de rödgrå metavulkaniterna och den lägsta i 
de mörka varianterna. 
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Mikroskopering: Tunnslip för mikroskopering tillverkades av en provbit ur ett större 
analysprov som togs av metavulkaniten i vägskärning invid vägen mot Häckelsängs-
bodarna. I tunnslipet uppträder 1-3 mm stora strökorn rikligt i en mycket finkornig 
(0,05-9,1 mm) mellanmassa där kornen visar medelmåttig grad av sammanväxning. 
Strökornen utgörs av nästan helt sericitiserade fältspatkorn. I några av strökornen finns 
det rester av fältspat kvar. Kornräkning gav följande mineralogiska sammansättning i 
provbiten. 

Kvarts 	25 vol. % 
Plagioklas 9 " 
Hornblände 14 
Sericit 	32 
(partiellt om- 
vandlad fältspat) 
Klorit 	6 " 
Epidot 10 " 
Titanit 	2 " 
Kalcit 	3 " 
Apatit 
Opakmineral + 

Mekanisk analys: Bestämning av fysikaliska och mekaniska parametrar på bergarts-
provet gav resultat enl. nedan. 

Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2,724 (2,724, 2,724), (11-16 mm): 2,73 (2,732, 2,729) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,41 (1,407, 1,417) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 32,0 (32,8, 31,2) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,17 (2,176, 2,163) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 10,1 (9,8, 10,3) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning: Inprickning av mätdata i diagrammet i Fig. 4 visar att den sura 
metavulkaniten faller inom fältet för god bergkrosskvalitet. Kulkvarnsvärdet indikerar 
ännu klarare att kvaliteten är god och hörande till stenmaterialklass C (Fig. 5). 

14 H SÖDERHAMN SV 

B 7038 och B 7039 SÄLG VIKEN (Delkarta 3) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Intermediär - sur metavulkanit (B 7038) och basisk metavulkanit 
(B 7039) 

Kvalitet: 	God (B 7038) och tämligen dålig (B 7039) 

Volym: 	3 milj. fm3  (B 7038) och 4 milj. fm3  ( B 7039) 
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Allmänt:  De två förekomsterna utgör en höjd som är belägen 3 km öster om Axmar by. 
Berggrunden är väl blottad i de högre delarna av höjden och även en bit utefter slutt-
ningarna. Bilväg går vid foten av höjden. 

Berggrund:  Berggrunden i höjden består av både intermediär - sur och basisk metavul-
kanit. Liksom i de tidigare beskrivna metavulkaniterna i Hamrångeotnrådet är den 
basiska metavulkaniten mörkgrå eller svart och den surare metavulkaniten ljusare grå 
eller rödgrå. Utbredningsområdena för de två bergartstyperna är något olika inom 
höjden enligt Sukotjo (under utgivning) och därmed går det att indela höjden i två före-
komster. 

Kvalitetsbedömning:  Den intermediära - sura metavulkaniten i förekomst B 7038 
bedöms vara av god bergkrosskvalitet. Den basiska metavulkaniten bedöms bara vara av 
tämligen god kvalitet p.g.a. kalkstensinblandning och närvaro av sulfidmineraliseringar 
(SIND PM 1980). Sulfider i ballast kan orsaka problem i de byggnadskonstruktioner där 
ballasten används. 

14H SÖDERHAMN SV 

B7040 V AXMAR (Delkarta 3) 

Kommun: 	Gävle 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt:  Förekomsten ligger 1 km nordväst om Axmar by. Skogsbilvägen går in i 
området. Flacka hällar ligger utspridda i vacker tallskog. På vissa ställen är hällsekven-
sen så stor att hällarna bildar ett mindre sammanhängande hällområde. 

Det är inga större höjdskillnader i området. Det saknas därför förutsättningar att bryta 
bergarten i normal markhöjd. Eventuell exploatering måste därför ske genom att gå 
under omgivande marknivå (på djupet) för att åstadkomma erforderlig pallhöjd. 

Berggrund:  Berggrunden i området består av en gråröd förskiffrad gnejsgranit. Den är 
medelkornig och glimmerhalten är omkring 10%. Skiffrigheten varierar något inom 
området och i de mera skiffriga partierna blir bergarten svagare på grund av att den i 
dessa fall lättare får en tendens att spaltas upp utefter de ytor som glimmerfjällen bildar. 
Den radioaktiva strålningen är 19 pR/h. 

Kvalitetsbedömning:  Kvaliteten hos denna bergart som råvara för framställning av 
ballast bedöms som tämligen dålig. 
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14H SÖDERHAMN SV 

B7041 Ö KLUBBÄCKEN (Delkarta 4) 

Kommun: 	Ockelbo 

Bergart: 	Granit 

Kvalitet: 	God 

Volym: 	2 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten ligger 16 km nordnordost om Ockelbo, 8 km väster om E4. Det 
är 2,5 km till allmän väg vid byn Klubbäcken. Skogsbilvägen går in i området. I stora 
delar av inventeringsområdet är berggrunden mycket väl blottad. 

Berggrund: Berggrunden består av en finkornig röd granit. Den är massfortnig men upp-
sprucken i 1-2 m tjocka bankar. I nordvästra delen av området ökar inslaget av pegmatit 
i berggrunden och övergår i grovkornig granit. Den radioaktiva strålningen i den fin-
korniga graniten varierar från 18 pR/h till 38 pR/h, mestadels ligger den dock i inter-
vallet 22-24 pR/h. 

Mikroskopering: Mikroskopering av en tunnslip av graniten visar att de  fiesta  kornen 
ligger inom 0,5-1 mm i storlek. 

Sammanväxningsgraden mellan kornen är medelmåttig. Sericitisering av fältspaten 
förekommer men är inte påfallande stor. Genom kornräkning under mikroskop bestäm-
des mineralsammansättningen i tunnslipet till följande: 

Kvarts 	29 vol. % 
Kalifältspat 33 " 
Plagioklas 20 " 
(ngt seriticerade) 
Hornblände 0,3 " 
Biotit 9 	" 
Muskovit 2 	" 
Sericit 5 	" 
Epidot 0,3 " 

Mekanisk analys: Fysikaliska och mekaniska analyser av graniten gav följande resultat: 

Korndensitet (g/cm3)(8-11 mm): 2,635 (2,635, 2,634), (11-16 mm): 2,634 (2,625, 
2,633). 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,39 (1,389, 1,376, 1,406, 1,382). 
Sprödhetstal 8%) (8-11 mm): 44,2 (41,2, 43,4, 45,4, 46,7) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,19 (2,185, 2,193). 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 10,7 (10,5, 10,9) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 
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Kvalitetsbedömning:  Vid inprickning av analysvärdena i Fig. 4 faller punkten på 
gränsen mellan god och tämligen god bergkrosskvalitet. Kulkvarnsvärdet höjer kvalite-
ten (Fig. 5). Båda mätparametrarna ger dock stenmaterialklass C. Bergarten är mycket 
homogen och mätvärdena därför representativa för hela förekomsten. Vid volymbe-
räkningen har en pallhöjd på 12 m använts. Det går naturligtvis att göra större uttag av 

berg inom förekomsten än de beräknade 2 milj./fm3  genom att lägga schaktbotten på 
större djup. 
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4.2 SÖDERHAMN 

4.2.1 Allmän översikt 

13 förekomster har inventerats i kommunen och finns beskrivna i kapitel 4.2.3. I Tabell 
4.2.2 ges en kort sammanfattning av resultaten. De helt dominerande bergartstyperna i 
Söderhamns kommun är gnejsgraniter enligt Fig. 2, och det är ett urval av dessa som 
inventerats. De andra bergartstyperna som förekommer inom kommunens gränser har på 
geologiska grunder bedöms vara av sämre kvalitet än gnejsgraniterna som ballastråvara. 
Gnejsgraniterna är alltid något förskiffrade, men på många ställen är de också åder-
gnejsomvandlade och till med migmatitiserade. 

Som råvara till ballast är gnejsgraniterna dock en mycket heterogen bergartsgrupp. 
Minst komplicerade är de mindre omvandlade, homogenare gnejsgraniterna, som sällan 
är av bättre kvalitet än tämligen god. Hos de ådergnejsomvandlade och migmatitiserade 
gnejsgraniterna växlar däremot egenskaperna (jfr. kap. 4.1.1).Bland dessa bergarter 
förekommer provmaterial av god bergkrosskvalitet men analys av material från varianter 
i samma häll ger bara tämligen dålig kvalitet. Det gäller särskilt för dessa bergartstyper 
att kunna göra en helhetsbedömning av förekomsten och avgöra hur mycket av de olika 
komponenterna som ingår och hur de ligger fördelade i förhållande till varandra. Det 
krävs en geologisk detaljkartering för att verkligen kunna bedöma bergkrosskvaliteten i 
förekomster med ådergnejs-migmatitomvandlade bergarter. En sådan undersökning 
sträcker sig långt utöver syftet med denna översiktliga inventering. 

Några av de inventerade förekomsterna ligger i områden med ådergnejs-migmatitgnejs 
av gnejsgranitursprung. Två av bergtäkterna i kommunen (i områdena B7055 och 
B7056) är öppnade i sådan berggrund. I Bölesberget är gnejsgraniten också något mig-
matitiserad. Här finns analyser gjorda som SGU tagit del av hos länsstyrelsen. Två 
analyser har utförts, den ena visar god kvalitet och den andra tämligen god på gränsen 
till god kvalitet. 

I övriga förekomster som inventerats är bergarterna mera homogena i sin utbildning och 
bedöms i de flesta fall vara av tämligen god kvalitet. Analys av en mera homogen 
gnejsgranit i förekomst B7054 gav denna kvalitet. Inom denna förekomst finns också en 
aplit som uppvisade bättre analysvärden. Kulkvarnsvärdet indikerade till och med god 
bergkrosskvalitet. Tämligen dålig bergkrosskvalitet har satts för två av de inventerade 
förekomsterna. Karakteristiskt för båda dessa är att glimmerhalten är mycket hög i 
bergarterna. I den ena av förekomsterna, B7060, finns en större bergtäkt. 



4.2.2. TABELL ÖVER UNDERSÖKTA BERGFÖREKOMSTER I SÖDERHAMNS KOMMUN 

Top. kbl. Fnr Delkarta Namn Bergart Färg Kvalitet Volym 

(milj. fm3) 

Anm. 

14HNV 
14HNV 

7050 
7051 

6 
. 

Uvberget 
Slarvberget 

Granit 
Granit 

Gråröd 
Gråröd 

Täml. god 
Täml. god 

3 
6 

14HNV 7052 ,, Svarttjärnsberget Granit Gråröd Täml. god 3 
14HNV 7053 SÖ Gullberg Granit Rödgrå Täml. god 8 
14HNV 7054 Ö Billingen Granit Gråröd Täml. god - god 3 Analyser 
14HNV 7055 5 Storberget Gnejs Grå Täml. dålig - god 4 
14HNV 7056 NV L. Stenkyrkan Gnejs Grå Täml. dålig - god 4 
14HNV 7057 5 SÖ Mickelberget Granit Gråröd Täml. dålig - täml. god 4 
14HNV 7058 Bölesberget Granit Grå Täml. god - god 5 
14HNV 7059 n Olberget Granit Gråröd Täml. dålig 7 
14HNV 7060 5 Renskalla Gnejs Gråröd Täml. dålig 5 
15HSV 7070 7 Ö Storvålen Granit Gråröd Täml. god 3 
15HSV 7071 t, Rödmyrsberget Granit Gråröd Täml. god 7 
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4.2.3 FÖREKOMSTBESKRIVNINGAR 

14H SÖDERHAMN NV 

B7050 UVBERGET och B7051 SLARVBERGET (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	3 milj. fm3  (Uvberget) och 6 milj. fm3  (Slarvberget) 

Allmänt: De två bergen ligger ca 16 km sydväst om Söderhamn, 4 km nordnordost om 
Skog nära vägen mellan Bergvik och Skog. Berggrunden är väl blottad på toppen av 
berget men häll finns också i viss utsträckning i sluttningarna. 

Berggrund: Berggrunden består i båda förekomsterna av en gråröd måttligt förskiffrad 
gnejsgranit. I Slarvberget är gnejsgraniten medelkornig med en biotithalt mellan 5% och 
10%. Den är mycket lik gnejsgraniten i Ö Billingen (omr. B7054, se längre fram i 
texten). Det finns också ett mindre inslag av aplit i Slarvberget. 

I Uvberget synes gnejsgraniten vara rrågot grovkornigare, till viss del grovt medel-
kornig. Inslaget av fältspat är högre i denna gnejsgranit men glimmerhalten lägre. 
Många av fältspatkristallerna är till storleken grovt medelkorniga vilket gör att hela 
bergarten i stort blir grovkornigare än gnejsgraniten i Slarvberget. Den radioaktiva 
strålningen är omkring 17 laR/h i båda gnejsgraniterna. 

Kvalitetsbedömning: Analysen av gnejsgraniten i Ö Billingen (omr. B7054, se längre 
fram i texten) gav tämligen god kvalitet. Kvaliteten antas vara densamma hos gnejs-
graniten i Slarvberget. Kvaliteten hos gnejsgraniten i Uvberget är något sämre men 
fortfarande inom det intervall som täcks av kvaliteten tämligen god. 

14H SÖDERHAMN NV 

B7052 SVARTTJÄRNSBERGET (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt: Svarttjärnsberget ligger 14 km sydväst om Söderhamn 700-800 m från vägen 
mellan Bergvik och Ljusne. En skogsbilväg går vid foten av berget. Berggrunden är 
ganska väl blottad. 
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Berggrund: Berggrunden består av en gråröd medelkornig gnejsgranit. Den är bua 
måttligt förskiffrad och lik gnejsgraniten i Ö Billingen (omr. B7054). Den radioaktiva 
strålningen uppmättes till 17 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Teknisk analys av samma typ av bergart i Ö Billingen (omr. 
B7054, se längst fram i texten) gav tämligen god bergkrosskvalitet. 

14H SÖDERHAMN NV 

B7053 SÖ GULLBERG (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	8 milj. fm3  

Allmänt: Gullberg ligger ca 10 km sydväst om Söderhamn och ca 5 km söder om Berg-
vik. Det inventerade området som bara omfattar en del av sydostsluttningen på Gullberg 
ligger 300-400 m från landsväg. Gullberg bildar en ganska tvär brant mot öster. Här 
finns berg blottat utefter hela branten men berggrunden är också i vissa partier täckt av 
stora block som gör terrängen bitvis mycket svårframkomlig. 

Berggrund: Berggrunden består av en rödgrå, medelkornig gnejsgranit som uppvisar 
måttlig förskiffring. Observationer utanför det avgränsade inventeringsområdet, t.ex. i 
västsluttningen av Gullberg, visar emellertid att gnejsgraniten i Gullberg kan vara starkt 
förskiffrad och till och med småveckad. Biotithalten i gnejsgraniten inom inventerings-
området uppskattas till omkring eller strax under 10%. Biotiten ligger delvis utspridd i 
bergarten och delvis som tunna sliror med liten uthållighet. Den radioaktiva strålningen 
är tämligen enhetlig, omkring 17 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballast bedöms denna bergart som tämligen god. 

14H SÖDERHAMN NV 

B7054 Ö BILLINGEN (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit och aplit 

Kvalitet: 	Tämligen god - god 

Volym: 	3 milj. fm3 
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Allmänt: Billingen ligger ca 13 km sydväst om Söderhamn. Ett större hällområde 
(ca 4 km som bildar en separat del av Billingen) har inventerats. Området ligger intill en 
skogsbilväg 700-800 m från landsvägen mellan Bergvik och Ljusne. 

Berggrund: Två bergartstyper finns i inventeringsområdet, dels den för trakten vanliga 
gråröda eller rödgråa medelkorniga gnejsgraniten och dels rödgrå finkornig aplit. 
Gnejsgraniten är bara måttligt förskiffrad och biotithalten ganska låg (se nedan). Ehuru 
det sannolikt inte finns några större volymer av aplit utgör den ändå på detta ställe en 
betydande del av den blottade berggrunden. Det har dock inte i denna översiktliga 
inventering varit möjligt att avgränsa de olika bergartstyperna och bestämma hur mycket 
av vardera som finns. Därtill krävs geologisk detaljinventering. 

Den radioaktiva strålningen hos bergarterna varierade från 19 pR/h till 23 pR/h i apliten. 
I gnejsgraniten uppmättes strålningen till 16 pR/h. 

Mikroskopering: Tunnslip för mikroskopering har gjorts på båda bergartstyperna inom 
förekomsten. 

Mikroskopering av gnejsgraniten (prov B7054A) visar att de flesta mineralkornen i 
bergarten är av storleken 2-3 mm och att sammanväxningsgraden mellan kornen är 
medelmåttig. Seriticering av plagioklasen är omfattande. Kornräkning gav följande 
mineralsammansättning: 

Kvarts 	27 vol. % 
Kalifältspat 23 

:I Plagioklas 	32 
Hornblände 	2 
Biotit 
Muskovit 
Sericit 	8 
Klorit 	4 " 
Epidot 	0,7 " 
Ortit 	0,7 " 
Titanit 	0,3 " 
Apatit 	0,3 " 
Zirkon 	0,3 " 
Flusspat 
Opakmineral 1 

Mikroskopering av apliten (J)rov B7054B) visar att denna bergart består av korn som är 
0,5-1 mm stora. Dessa korn ligger inbäddade i en betydligt finkornigare mellanmassa 
med kornstorlekar inom intervallet 0,01-0,1 mm. Kornen uppvisar tämligen hög grad av 
sammanväxning. Det förekommer sericitisering i plagioklasen men den är inte så omfat-
tande. Kornräkning gav följande mineralogiska sammansättning: 

Kvarts 41 vol. % 
Kalifältspat 29 " 
Plagioklas 22 
Hornblände + 
Biotit 2 
Sericit 4 
Klorit 0,3 " 
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Epidot 	0,7 vol. % 
Ortit 
Titanit 	1 " 
Apatit 	0,3 " 
Zirkon 
Opakmineral 

Mekanisk analys: Mekanisk analys för uppmätning av vissa kvalitetsbestämmande 
parametrar gav för gnejsgraniten (prov B7053A) följande resultat: 

Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2,640 (2,640, 2,640), (11-16 mm): 2,644 (2,644, 
2,643) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,33 (1,331, 1,321) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 49,3 (48,3, 50,2) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,59 (2,463, 2,470, 2,690, 2,750) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 15,8 (15,1, 16,5) 

och för apliten (prov B7053B): 

Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2,614 (2,611, 2,616), (11-16 mm): 2,616 (2,615, 
2,616) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,40 (1,403, 1,404) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 54,9 (53,1, 56,7) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,46 (2,295, 2,448, 2,490, 2,605) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 11,4 (11,2, 11,6) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning: Inprickning av sprödhetstal och slipvärde för gnejsgraniten i Fig. 4 
visar att denna är av tämligen god bergkrosskvalitet. Kulkvamsvärdet leder till samma 
slutsats (Fig. 5). 

För apliten ger de uppmätta sprödhetstalen och slipvärdena också bara tämligen god 
bergkrosskvalitet. Kulkvarnsvärdet för apliten antyder däremot en betydligt bättre kvali-
tet, stenmaterialklass C. Även de rent mineralogiska parametrarna (kvartsinnehåll, 
kornstorlek och kornkanter) indikerar en god bergkrosskvalitet för apliten. 

De uppmätta slipvärdena uppvisar en ovanligt stor variation vilket tyder på inhomoge-
nitet. I apliten är det uppmätta korndensitetsvärdet anmärkningsvärt lågt. Det borde 

ligga i intervallet 2,64-2,65 g/cm3  med hänsyn till mineralsammansättningen i apliten. 
Förklaringen till att korndensiteten är så låg måste vara att en del av materialet är 
omvandlat och innehåller andra mineral än de som finns i den mineralogiskt analyserade 
provbiten. 

För förekomsten i sin helhet kan krosskvaliteten inte sättas högre än tämligen tod 
(delkarta 6) men det är möjligt att det skulle kunna gå att utvinna goda kvaliteter ur 
apliten-aplitgraniten. först måste dock fördelningen av de olika bergartstyperna genom 
detaljerad undersökning av området. 
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14H SÖDERHAMN NV 

B7055 STORBERGET (Delkarta 5) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Migmatitgnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 13 km söder om Söderhamn ca 1 km öster om E4. 
Berggrunden är ganska väl blottad i området. En bergtäkt är etablerad inom före-
komsten. I denna gjordes iakttagelsen enligt nedan. 

Berggrund: Berggrunden består av en ådergnejsomvandlad och migmatiserad urgranit. 
Det växlar mellan grå och gråröda partier i form av ådror och sliror i berggrunden. De 
grå ådrorna består själva av två komponenter som uppträder som alternerande ljusgrå 
och svarta skikt av olika tjocklek (millimeter- till centimetertjocka). De svarta skikten är 
finkorniga, de ljusgrå ofta medelkorniga och de röda partierna i bergarten är ofta grov-
korniga och mer eller mindre pegmatitiska. Den volymmässiga fördelningen mellan de 
olikfärgade bergartskomponenterna yarierar i täkten. 

Kvalitetsbedömning: De noterbara variationerna i bergartsutbildningen inom takten gör 
att kvaliteten också varierar. Visar det sig möjligt att ayskilja det grovkornigaste mate-
rialet i samband med uttag av bergmassorna bör en tämligen god bergkrosskvalitet 
kunna åstadkommas. 

14H SÖDERHAMN NV 

B7056 NV L. STENMYRAN (Delkarta 5) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Migmatitgnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten ligger 4 km söder om Ljusne, 2 km väster om Vallvik. Skogsbil-
väg går in i området. Berggrunden är blottad här och var inom förekomsten. En mindre 
bergtäkt har öppnats i området. I denna gjordes observeringarna som redovisas nedan. 

Berggrund: Berggrunden består av en ådergnejsomvandlad och migmatiserad urgranit. 
Mörkgrå och gråröda partier i form av sliror och ådror alternerar. Volymmässigt domi-
nerar de mörkgrå. De mörkgrå partierna består i sin tur av två komponenter som upp-
träder som olikfärgade alternerande skikt, ljusgrå och svarta skikt. De svarta skikten är 
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mycket biotitrika. I jämförelse med migmatitgnejsen i brottet vid Fagerheden (B7022) är 
denna inte lika tunnskiktad utan skikten är ofta 0,5-3 cm tjocka, ibland utsuddas 
gränserna mellan skikten och bergarten blir mindre distinkt ådrad, d.v.s. mera mass-
formig i sitt utseende. I de svarta ådrorna är bergarten finkornig, i de grå medelkorniga 
och i de gråröda partierna ofta grovkornig. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 
19 pR/11. 

Kvalitetsbedömning: Kvaliteten på berggrunden i denna förekomst skiftar mellan god 
och tämligen dålig men bedöms i stort som tämligen god för krossmaterial. För mera 
kvalificerad användning av krossmaterial från denna förekomst bör de olika bergarts-
typerna skiljas från varandra och varje typ kvalitetsdeklareras. 

14H SÖDERHAMN NV 

B7057 SÖ MICKELBERGET (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - tämligen god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Mickelberget ligger 13 km sydväst om Söderhamn ca 2 km söder om Bergvik. 
Det inventerade området ligger en knapp kilometer från landsväg. En skogsbilväg går i 
kanten av området. Enbart en del av sydsluttningen av Mickelberget har inventerats. 
Berggrunden är väl blottad i området. 

Berggrund: Berggrunden består av gråröd gnejsgranit. Den är medelkornig till grovt 
medelkornig och måttligt förskiffrad. Förutom kvarts och fältspat har bergarten ett 
ganska högt glimmerinnehåll. I vissa partier kan det vara så högt som 20-30% i form av 
biotit men mindre (10-15%) i andra partier. Här och var finns också granatkörtlar (0,5-1 
cm stora) spridda i bergarten. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 12-14 pr/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms berggrunden i det inventerade området 
ligga på gränsen mellan tämligen god och tämligen dålig. 

14H SÖDERHAMN NV 

B7058 BÖLESBERGET (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god-god 

Volym: 	5 milj. fm3 
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Allmänt:  Bölesberget är beläget 14-15 km väster om Söderhamn, 2,5 km sydväst om 
Mohed. Landsväg finns på 1 km aystånd från berget. Sämre bilväg går fram till foten av 
berget. Berggrunden är väl blottad i de högre belägna delarna av berget. 

Berggrund:  Berggrunden består av en medelkornig gnejsgranit med skiftande färg från 
ljusgrå till mörkgrå beroende på glimmerinnehåll. Den är ådrig i strukturen med mörk-
grå och ljusgrå ådror alternerande i millimeterskala men också en färgvariation i deci-
meterskala. I de mörkgrå partierna av bergarten är glimmerhalten mycket hög, upp-
skattningsvis 20-30% biotit, medan de ljusa ådrorna innehåller mindre än 5% biotit. 
Biotiten, som den ligger i denna bergart (parallellorienterad), utgör naturligtvis en för 
hållfastheten försvagande länk men intrycket är att kornen genom rekristallisation blivit 
ganska väl sammanfogade. I gnejsgraniten finns också inslag av röd pegmatit, som upp-
träder som gångar, som i denna bergart ibland är veckade. Pegmatiterna är mera grov-
kristallina och rika på fältspat som är ett sprött mineral som lätt sönderdelas. Den radio-
aktiva strålningen visade stor variation, från 13 jaR/h till 35 pR/h. Vanligen låg dock 
strålningen bara på 13-14 

Mikroskopering:  Ett tunnslip framställt från ett relativt finådrigt parti (0,5-5 mm tjocka 
ådror) gav följande information vid mikroskopering: 

Bergarten är ojämnkornig med en grupp av större korn, 1-6 mm och en grupp av mindre 
korn, 0,1-0,5 mm. De största kornen ingår i de tjockare ådrorna. De mindre kornen 
ligger fördelade här och var i bergarte,n men många gånger mellan större korn. 
Mineralkornen uppvisar ganska hög grad av sammanväxning, sammanväxningsgraden är 
särskilt hög omkring kvartsen, som uppvisar undulerande optisk utsläckning. Mellan 
fältspatkornen är sammanväxningsgraden lägre. Fältspaten är obetydligt sericitiserad. 
Kornräkning gav följande mineralogiska sammansättning: 

Kvarts 37 vol. % 
Kalifältspat 18 " 
Plagioklas 27 
Biotit 14 
Sericit 1 
Klorit 1 
Epidot 0,3 " 
Apatit 0,7 " 
Ortit 0,3 " 
Opakmineral 0,3 " 

Kvalitetsbedömning:  Det har gjorts mekaniska analyser på provmaterialet som 
utsprängts från denna bergart (slipvärdesbestämningar som SGU tagit del av). En 
bestämning ger värden på gränsen mellan tämligen god och god bergkrosskvalitet, en 
annan bestämning gav ännu bättre värden, värden för god kvalitet. 
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14H SÖDERHAMN NV 

B7059 OLBERGET (Delkarta 6) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	7 milj. fm3  

Allmänt: Olberget ligger ca 12 km väster om Söderhamn 700-800 m norr om riksväg 
82. Det inventerade området omfattar delar av sydsluttningen av berget. Berggrunden är 
här helt blottad. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråröd porfyrisk gnejsgranit. Kornstorleken är 
medelkomig till grovt medelkomig. Biotitinnehållet är högt, omkring 15%. Svarta bio-
titrika sliror (1-3 mm tjocka) alternerar med gråröda fältspatrika sliror (1-5 mm tjocka). 
Dessutom ingår 5-15 mm stora deformerade fältspatögon i bergarten. Biotitslirorna skär 
tvärs knackproverna (med en längd av omkring 10 cm) och utgör brottanvisningar. 
Bergarten spricker lätt upp utefter de ytor som de sammanpressade biotitfjällen bildar. 
Den radioaktiva strålningen uppmättes till mellan 14 pR/h och 18 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms denna bergart som tämligen dålig. 

15H HUDIKSV ALL SV 

B7070 Ö STORVÅLEN (Delkarta 7) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen ca 15 km västnordväst om Söderhamn ungefär 2 km 
nordost om riksväg 82. En skogsbilväg går i kanten av området. Ett antal mindre hällar 
finns blottade på höjden som inventeringsområdet omfattar. 

Berggrunden: Berggrunden består av en gråröd, något porfyrisk gnejsgranit. Den är 
medelkomig till grovt medelkornig. Biotitinnehållet ligger inom intervallet 5-10%. 
Bergarten är ganska starkt förgnejsad och relcristalliserad. Biotiten ligger som sliror i 
bergarten. Slirorna fungerar som släppor i bergarten. Den radioaktiva strålningen upp-
mättes till mellan 22 pR/h och 26 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms bergarten tämligen god p.g.a. rekristal-
lisationen. 
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14 H SÖDERHAMN NV 

B7060 RENS KALLA (Delkarta 5) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	5 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 8 km söder om Söderhamn, 1,5 km från E4 utefter 
vägen mot Ljusne. Berggrunden är ganska väl blottad i området. Det finns en större 
bergtäkt (3-4 ha stor) inom området och följaktligen är erforderliga transportvägar till 
förekomsten redan utbyggda. Observationerna av berggrunden är gjorda i täkten. 

Berggrund: Berggrunden består av en porfyrisk förgnejsad delvis ådergnejsomvandlad 
urgranit. Grundmassan är mörkgrå och medelkornig och består i huvudsak av kvarts och 
biotit. I denna ligger rikligt med gråröda, mer eller mindre deformerade fältspatkristaller 
(0,5-4 cm stora). Här och var har fältspaten ansamlats i 1-3 cm breda ådror. Ögonen 
(fältspatkristallerna) utgör en stor det av volymen, mellan 20 och 30 vol.-%. 

Kvalitetsbedömning: Bergmaterialet i denna förekomst bedöms i stort vara av tämligen 
dålig krosskvalitet (bergtyp II). Denna bedömning grundar sig på den rikliga före-
komsten av såväl grov fältspat, som glimmer (biotit) i bergarten. Fältspaten är hård och 
spröd, glimmerfjällen är mjuka och ligger mer eller mindre parallellorienterade i skikt 
eller i ådror. Det gör att bergarten är relativt känslig för påkänningar av olika slag. 

15H HUDIKSVALL SV 

B7071 RÖDMYRSBERGET (Delkarta 7) 

Kommun: 	Söderhamn 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	7 milj. fm3  

Allmänt: Rödmyrsberget ligger ca 15 km västnordväst om Söderhamn, 1,5 km sydost 
om landsvägen mellan Trönö och Glössbo (vid riksväg 201). En skogsbilväg går i 
kanten av området. Det inventerade området omfattar nordostsluttningen av berget där 
berggrunden är blottad inom ett 8-9 ha stort område. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråröd gnejsgranit med varierande biotitinnehåll, 
från 5-10% upp till 20%. Glimmern är ansamlad i ådror eller sliror vilket är mest uttalat 
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i de glimmerrikaste partierna. Berggrunden är i ganska hög grad relcristalliserad och 
medelkomig till grovt medelkornig. Både glimmenika och glimmerfattigare led påträf-
fades inom en begränsad yta. Det skulle alltså vara svårt att ayskilja någondera bergarts-
typerna vid en exploatering. Den radioaktiva strålningen varierar mellan 20 pR/h och 
24 R/h. 

Kvalitetsbedömning:  Berggrunden inom den inventerade delen av Rödmyrsberget 
bedöms som tämligen god som ballastråvara. 
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4.3 HUDIKSVALL 

4.3.1 Allmän översikt 

Det inventerade området omfattar östra delen av kommunen. 22 förekomster har besökts 
i fält men det är bara 21 som beskrivs i kapitel 4.3.3. En av de besökta förekomsterna (Ö 
Bäcicmoråsen, ruta 5c) har strukits på grund av att det där finns motstående intressen. 
Krossbergskvaliteten bedöms som tämligen god i denna. 

Även i Hudiksvalls kommun är gnejsgraniter den dominerande bergartstypen, men det 
finns också ett betydande inslag av bergarter av sedimentärt ursprung. Liksom inom 
Söderhamns och Gävle kommun har gnejsgraniten blivit ådergnejsomvandlad eller 
migmatitiserad i vissa områden (jfr. kapitel 4.1.1 och 4.2.1) , men företeelsen är inte lika 
vanlig här. Berggrunden i de inventerade områdena är mindre omvandlad och mera 
homogen. Visserligen finns gnejser men har inte nått det höga omvandlingsstadium som 
är karakteristiskt för ådergnejserna. 

Krosskvaliteten på berggrunden i de inventerade förekomsterna har som bäst bedömts 
som tämligen god. Kvaliteten kan i mindre partier möjligen i någon av förekomsterna 
bli god. Mekaniska analyser har utförts på prov från fyra av förekomsterna med mycket 
varierande resultat, från tämligen god till dålig bergkrosskvalitet. De bästa analys-
värdena som utförts inom ramen för detta projekt erhölls på prov av metaarkosen i Falk-
berget (B7104). Lika bra värden, värden motsvarande tämligen god kvalitet, har analys 
av gnejsgraniten som bryts i Viksbergen sydväst om Iggesund gett. 



4.3.2. TABELL ÖVER UNDERSÖKTA BERGFÖREKOMSTER I HUDIKSVALLS KOMMUN 

Top. kbl. Fnr Delkarta Namn Bergart Färg Kvalitet Volym 	Anm. 

(milj. fm3) 

15HSV 7080 8 N Storåsen Granit Grå Täml. dålig 4 
15HSV 7081 Klappen Gnejs Gråröd Täml. dålig 4 
15HSV 7082 9 Ö Tosätter Gnejs Grå Täml.dålig 4 
15HSV 7083 Fågelmossberget Gnejs Gråröd Täml. dålig 4 
15HSV 7084 S Finnicka Granit Rödgrå Täml. dålig 5 
15HSV 7085 S Finnicka Granit Gråröd Täml. dålig 2 
15HNV 7090 8 Fredagsberget Granit Rödgrå Täml. dålig 5 Analys 
15HNV 7091 II  Ö Mossboåsen Granit Mörk Täml. god 4 
15HNV 7092 Redsjöberget Granit Gråröd Täml. god 3 
15HNV 7093 9 Viksbergen Granit Grå Täml. god 1,7 
15HNV 7094 10 Åsberget Granit Rödgrå Täml. dålig 4 
15HNV 7095 11 Fläckmyrberget Granit Grå Dålig 4 Analys 
15HNV 7096 Flatmoberget Kvartsit Grå Täml. dålig - god 3 
15HNV 7097 10 Vallåsen Granit Rödgrå Täml. god 5 
15HNV 7098 Ö Hästmyrarna Gnejs Grå Täml. dålig 1 
16HSV 7100 11 S Kallmyrorna Metaarkos Grå Täml. dålig 4 Analys 
16HSV 7101 Stormyrsberget Gnejs Grå Täml. dålig 2 
16HSO 7103 12 Bureberget Metaarkos Grå Täml. dålig 3 
16HSO 7104 Falkberget Metaarkos Gråröd Täml. god 6 Analys 
16HSO 7105 Könsberg Gnejs Brun Täml. god 3 
16HSV 7110 Masksjöberget Gnejs Gråröd Täml. god 4 
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4.3.3 FÖREKOMSTBESKRIVNINGAR 

15H HUDIKSVALL SV 

B7080 N STORÅSEN (Delkarta 8) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	God - dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Storåsen är belägen ca 8 km sydväst om Enånger, 5 km västsydväst om Ved-
mora och 3 km från allmän väg. En skogsbilväg går fram till kanten av området. Inven-
teringsområdet omfattar bara en del av nordvästsluttningen av berget där hällar är blot-
tade inom mindre områden i sluttningen. 

Berggrund: Den dominerande bergartstypen i området är en grå medelkornig gnejsgranit 
med måttlig biotithalt (5-10%). Denna har sin största utbredning i hällarna i sydvästra 
delen av inventeringsområdet. I branten i nordöstra delen av inventeringsområdet varie-
rar bergartsutbildningen, dels finns den medellcorniga grå gnejsgraniten och dels en fin-
kornig rödgrå svagt förskiffrad aplitis,k bergart som troligen bara har liten utbredning. 
Den har låga glimmerhalter. I branten finns också en zon med mylonit. Glimmerhalten i 
denna är mycket hög. Den radioaktiva strålningen uppmättes till bara 10 iall/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms den grå medelkorniga gnejsgraniten 
som tämligen god, apliten kan möjligen nå god kvalitet. Den glimmerrika myloniten 
bedöms som dålig, d.v.s. olämplig för många användningsområden. På grund av tektoni-
seringen i området bedöms kvaliteten i stort bara som tämligen dålig. 

15H HUDIKSVALL SV 

B7081 KLAPPEN (Delkarta 8) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Ådergnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Klappen ligger ca 6 km sydväst om Enånger, 2,5 km väster om Vedmora. En 
skogsbilväg går upp till foten av berget. Karakteristiskt för Klappen är den rildiga före-
komsten av klapperstensfält. Enstaka klippor av blottad berggrund finns i högre terräng-
lägen. 
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Berggrund: Berggrunden är heterogen i sin utbildning. Ådergnejs synes dominera. 
Bergarten uppbyggs av alternerande röda ådror, 2-30 mm breda. Ibland dominerar de 
svarta ådrorna och ibland de röda. Vanligen synes dock de röda ådrorna volymmässigt 
dominera. Fältspat ger den röda färgen och biotit den svarta. På vissa ställen är bergarten 
utbildad med enbart förskiffring med tättliggande svarta glimmerskikt vindlande i en 
rödgrå huvudmassa. Kornstorleken varierar från finkornig (i glimmerådrorna) till 
medelkornig (i de fältspatrika ådrorna). Den radioaktiva strålningen uppmättes till 15-17 
pRih. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms bergarterna i Klappen som tämligen 
dåliga. 

15H HUDIKSVALL SV 

B7082 Ö TOSÄTTER (Delkarta 9) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Sedimentgnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 1,5-2 km sydsydväst om Enånger alldeles öster om 
E4. Den utgör ett höjdområde där berggrunden är blottad på flera ställen 

Berggrund: Berggrunden består av en mörkgrå mycket glimmerrik (ca 30% biotit) sedi-
mentgnejs. I den mörkgrå huvudmassan uppträder här och var 1-3 mm breda rödgrå fält-
spatådror. Körtlar av granat finns också rikligt representerade i bergarten. Den mörkgrå 
glimmerrika huvudmassan är finkornig. I de fältspatrika ådrorna är kristallerna medel-
korniga. 

Kvalitetsbedömning: Mekaniska analyser, som SGU fått ta del av, visar att kvaliteten 
hos denna bergart är tämligen dålig. 

15 H HUDIKSVALL SV 

B7083 FÅGELMOSSBERGET (Delkarta 9) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	4 milj. fm3 
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Allmänt: Fågelmossberget är beläget knappt 4 km sydost om Enånger 2 km sydväst om 
Finnicka. Det ligger ungefär 1 km från allmän väg. En skogsbilväg finns på 500 m 
aystånd. Häll är blottad inom ett ca 150x300 m stort område. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråröd gnejsgranit. Den är medelkornig och starkt 
förskiffrad. Glimmerhalten är inte så hög, omkring 10%, men den ligger helt ansamlad i 
tunna ådror som går tvärs genom bergarten. Bergarten spaltas lätt upp utefter dessa 
glimmerytor. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 25 pR/h i området. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms denna bergart som tämligen dålig. 

15H HUDIKSVALL SV 

B7084 och B7085 S FINNICKA (Delkarta 9) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	5 milj. fm3  och 2 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsterna ligger 3-4 km sydost om Enånger söder om byn Finnicka. Den 
ena (B7085) ligger bara 200 m från landsväg men den andra (B7084) ligger över 700 m 
från vägen. Berggrunden är relativt väl blottad i båda områdena. 

Berggrund: Den dominerande bergartstypen i båda är en mörkgrå, ibland rödgrå, ganska 
starkt förskiffrad gnejsgranit. Glimmerfjällen är parallellorienterade och bildar mer eller 
mindre sammanhängande skikt eller ådror i bergarten. Till övervägande del är bergarten 
medelkornig men partier som är grovt medelkorniga ingår också. I östligaste delen av 
det västra området (B7084) är inslaget av pegmatit i berggrunden betydande. Den radio-
aktiva strålningen uppmättes till mellan 18 pR/h och 25 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballaseåvara bedöms bergarterna i dessa två områden som 
tämligen dåliga. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7090 FREDAGSBERGET (Delkarta 8) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	5 milj. fm3 
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Allmänt:  Fredagsberget ligger 13 km väster om Enånger 2 km väster om Grängsjö. Till 
allmän väg är det som närmast 700-800 m. Skogsbilväg finns på 400 m aystånd. Berg-
grunden är väl blottad på toppen av berget och mindre hällar finns också blottade i östra 
sluttningen. På nordsidan är terrängen delvis mycket blockrik (stora block) och svår-
framkomlig. 

Berggrund:  Berggrunden består av en fint medelkornig till medelkornig rödgrå gnejs-
granit. Den uppvisar jämförelsevis hög förskiffring. Den radioaktiva strålningen upp-
mättes till 17 pR/h. 

Mikroskopering:  I denna förekomst sprängdes ett större analysprov ut. Mikroskopering 
av tunnslip av bergarten visar att bergarten är ganska jämnkornig med kornstorlekar 
inom intervallet 0,5-1,5 mm. Sammanväxningsgraden mellan kornen är medelmåttig. 
Sericitisering av fältspaten är ganska måttlig. Kornräkning gav följande mineralogiska 
sammansättning. 

Kvarts 	30 vol. % 
Kalifältspat 21 " 
Plagioklas 37 If 

delvis serici- 
tiserad 
Biotit 	7 
Muskovit 	3 
Sericit 	1 " 
Klorit 	0,3 " 
Epidot 
Titanit 	0,3 " 
Apatit 
Zirkon 
Opakmineral 

Mekanisk analys:  På materialet från denna förekomst bestämdes korndensitet och kul-
kvarnsvärde enl. följande: 

Korndensitet (g/cm3) (11-16 mm): 2,65 (medelvärde) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 21,2 (medelvärde) 

Kvalitetsbedömning:  Det uppmätta kulkvarnsvärdet faller i intervall för stenmaterial-
klass IV i Fig. 5, vilket indikerar ett slipvärde över 3,2 enl. samma figur. Det innebär 
tämligen dålig bergkrosskvalitet enl. Fig. 4. 
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15H HUDIKSVALL NV 

B7091 Ö MÖSSBOÅSEN (Delkarta 8) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit (tonalit) 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen ca 14 km västsydväst om Njutånger 3 km sydost om 
Niansfors. Den ligger 700-800 m från bilväg. Här finns ett större område 200m x 500 m 
med blottad berggrund. Den utgör en del av östsluttningen av Mössboåsen. Förekomsten 
ligger högt och svårtillgängligt. 

Berggrund: Berggrunden består av en mörkgrå gnejsgranit av tonalitisk sammansättning. 
Den är medelkornig och skiffrigheten i allmänhet svag. I vissa partier är den nästan 
massformig. Biotitinnehållet är högt, omkring 20%. Bergarten är seg och det är svårt att 
ta knackprov från den. Den radioaktiva strålningen uppmättes 12 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvga bedöms denna bergart som tämligen god på 
gränsen till god. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7092 REDSJÖBERGET (Delkarta 8) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god (merparten) och tämligen dålig 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt: Redsjöberget är beläget 11-12 km väster om Njutånger, 1,5 km från större väg. 
En skogsbilväg går intill foten av berget. Berggrunden är ganska dåligt blottad. På 
toppen av berget finns dock ett större hällområde och hällryggar ligger utspridda i 
skogsranden i sluttningen i söder. 

Berggrund: På toppen av berget består berggrunden av gråröd medelkornig till grovt 
medelkornig förskiffrad gnejsgranit. Glimmerinnehållet är ganska lågt, omkring 5%. 
Den är vittringspåverkad och det är lätt att slå knackprov från bergarten. I hällryggarna i 
sydsluttningen finns en glimmeirikare (omkring 15% biotit) grå starkt förskiffrad 
gnejsgranit. Den radioaktiva strålningen är 31-33 pR/h i den gråröda gnejsgraniten på 
toppen av berget och 21 pR i den glimmerrikare grå gnejsgraniten i söder. 
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Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms den gråröda gnejsgraniten i ovittrat till-
stånd som tämligen god. Den grå glimmenika bedöms som tämligen dålig. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7093 VIKSBERGEN (Delkarta 9) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	1,7 milj. fm3  

Allmänt: Viksbergen ligger ca 3 km sydväst om Iggesund 1,5 km väster om E4. En 
mindre bilväg är dragen in i området. Berggrunden är ganska väl blottad även om 
sänkoma mellan hällarna är bevuxna av gles tallskog. En bergtäkt är öppnad i västra 
delen av området. 

Berggrund: Berggrunden består av en mörkgrå medelkornig gnejsgranit (granodiorit-
tonalit) med något varierande förskiffring. Glimmerinnehållet är högt (22% biotit). 
Glimmern ligger ganska jämnt fördelad i bergarter, dock mer eller mindre parallellorien-
terad beroende på graden av förskiffring. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara är denna tämligen god enligt analysen som 
exploatören utlämnat. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7094 ÅSBERGET (Delkarta 10) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Kvantitet: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Åsberget ligger 13 km västsydväst om Hudiksvall, 6 km sydsydväst om Forsa 
på samma aystånd från riksväg 84. Mindre bilväg går vid foten av Åsberget. Det inven-
terade omfattar nordöstra sluttningen av Åsberget. Inom detta område finns flera stora 
och små hällområden. 

Berggrund: Berggrunden består av en rödgrå gnejsgranit. Den är medelkornig till grovt 
medelkornig och något porfyrisk (0,5-1,5 cm stora fältspatkristaller utspridda i berg-
arten). Glimmerhalten är ganska hög (uppskattningsvis 10-15% biotit). Den radioaktiva 
strålningen uppmättes till mellan 20 pR/h och 26 pR/h. 
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Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms bergarten vara tämligen dålig. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7095 FLÄCKMYRBERGET (Delkarta 11) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Fläckmyrberget ligger ca 5 km söder om Hudiksvall 300-500 m öster om E4. 
En skogsbilväg går i kanten av området. Berggrunden är väl blottad. 

Berggrund: Berggrunden består av mörkgrå medelkornig gnejsgranit med ett för gnejs-
graniter normalt glimmerinnehåll. Glimmern är orienterad i förskiffringsriktningen men 
jämnt fördelad i bergarten. I stort är berggrunden mycket homogen inom området, även 
om enstaka decimeterbreda kvartsådror kan observeras här och var. Den radioaktiva 
strålningen uppmättes till 21-23 pR/Ir. 

Mikroskopering: Tunnslipsmilcroskopering av bergarten visar att de flesta mineralkornen 
i bergarten faller inom kornstorleksintervallet 1-3 mm. Kontaktytorna mellan mineral-
kornen är raka, d.v.s. kornen uppvisar låg grad av sammanväxning. Glimmern ligger 
relativt jämnt utspridd i bergarten. Sericitisering av fältspaten är av liten omfattning. 
Kornräkning gav följande mineralogiska sammansättning: 

Kvarts 31 vol. % 
Kalifältspat 22 " 
Plagioklas 32 " 
Biotit 9 
Sericit 1 
Klorit 
Granat 4 " 
Apatit 0,3 " 
Epidot 
Cordierit 

Mekanisk analys:  I denna förekomst har ett större analysprov uttagits genom sprängning. 
Resultaten av analyserna redovisas nedan: 

Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2,656 (2,656,2,656), (11-16 mm): 2,656 (2,658, 
2,660) 
Flisighetstal (8-11 mm). 1,35 (1,336, 1,358) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 66,0 (64,0, 67,9) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 4,45 (4,309, 4,595) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 30,7 (27,7, 30,2, 31,2, 33,5) 
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Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning:  Inprickning av analysvärdena i diagrammet (Fig. 4) ger tämligen 
dålig bergkrosskvalitet för materialet och i stenmaterialklassificeringsdiagrammet 
(Fig. 5) faller analysvärdena på gränsen mellan bergtyp II och III. Analysvärdena är 
sämre än väntade. De dåliga analysvärdena kan delvis förklaras av den svaga samman-
växningen mellan mineralkornen, men ändå synes värdena dåliga. Det går inte heller att 
upptäcka några speciella vittringsföreteelser vid mikroskoperingen av tunnslipet som 
kan ge ytterligare förklaringar till de dåliga analysvärdena. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7096 FLATMOBERGET (Delkarta 11) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Kvartsit 

Kvalitet: 	Tämligen god (tämligen dålig - god) 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt:  Flatmoberget ligger 6 km sydost om Hudiksvall ca 1 km från allmän väg. 
Skogsbilväg finns på 400-500 m aystånd. Mindre hällar förekommer ganska rikligt inom 
ett 50 m x 150 m stort område men även därutanför finns enstaka hällar utspridda i 
skogsmarken. 

Bergart:  Högsta delarna av Flatmoberget består av en grå till rödgrå finkornig kvartsit 
som är förskiffrad i varierande grad. I vissa partier kan kvartsiten vara helt homogen, i 
andra partier något förskiffrad, men här och var uppträder decimeterbreda zoner där 
kvartsiten är starkt förskiffrad. I stort stryker bergarten i ost-väst och stupar brant mot 
söder. Kvartsiten innehåller finkornig glimmer i varierande mängd. Tydligast framträder 
glimmern i de förskiffrade partierna där bergarten spricker upp utefter förskiffrings-
planen där glimmern är ansamlad. 

I norr, mot Mörttjärnen, finns en annan bergart, en sedimentgnejs, som är starkt förskiff-
rad och mycket glimmerrik. 

Den radioaktiva strålningen är låg i kvartsiten, bara 13 pR/h. I sedimentgnejsen varierar 
strålningen mellan 16 pR/h och 22 pR/h. 

Kvalitetsbedömning:  Inhomogeniteten hos kvartsiten gör att kvaliteten som ballastråvara 
också varierar från tämligen dålig till god. God kvalitet i de homogenare partierna och 
tämligen dålig i de förskiffrade partierna. Tyvärr går det nog inte att utskilja några större 
partier av enbart homogen kvartsit av god kvalitet i förekomsten. Sedimentgnejsen i norr 
är av dålig berglcrosskvalitet. 
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15H HUDIKSVALL NV 

B7097 VALLÅSEN (Delkarta 10) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	5 milj. fm3  

Allmänt: Vallåsen ligger 16 km väster om Hudiksvall nära 3 km från riksväg 84, 500 m 
från mindre bilväg. Det inventerade området omfattar en del av östra sluttningen av 
berget. I allmänhet täcks berggrunden av tunt jordtäcke och bara enstaka mindre hällar 
är tillgängliga för observation. 

Berggrund: Berggrunden består av en rödgrå svagt porfyrisk gnejsgranit. Den är medel-
kornig. Kvarts och fältspat är huvudmineral. Glimmerinnehållet (biotit) uppskattas till 
mellan 5% och 10%. Biotiten ligger ganska utspridd i bergarten, mera sällan i långa 
sammanhängande sliror. Den radioaktiva strålningen ligger i intervallet 20-25 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms denna bergart som tämligen god. 

15H HUDIKSVALL NV 

B7098 Ö HÄSTMYRARNA (Delkarta 10) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejsgranit 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	1 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten ligger 15 km väster om Hudiksvall, 2 km från riksväg 84 och 1 
km från mindre bilväg. Berggrunden är väl blottad inom förekomsten som bildar marke-
rad höjd. 

Berggrunden: Berggrunden består av en grå medelkomig gnejsgranit. Kvarts och fältspat 
är huvudmineral men glimmerinnehållet är också högt (10-20%). På ytan är den vittrad 
så att kvarts-fältspatrikare partier bildar 1-5 mm tjocka ådror som sticker upp som 
ryggar på hällytorna. Glimmerrikare partier är mera bortvittrade. Den radioaktiva strål-
ningen är 21-22 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms denna bergart som tämligen dålig. 
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16H BERGSJÖ SV 

B 7100 S KALLMYRORNA (Delkarta 11) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 7-8 km nordväst om Hudiksvall intill skogsbilväg 
1,5 km från landsvägen mellan Hudiksvall och Bergsjö. Det är en höjd med välblottad 
berggrund, särskilt i sydvästsluttningen. 

Berggrund: Berggrunden uppvisar varierande utbildning. Färgen varierar från rödgrå till 
grå, kornstorleken från finkornig till medelkornig. Förskiffringen varierar också, från i 
huvudsak en svagt förskiffrad huvudmassa till stark förskiffring i zoner som är 1-2 m 
breda. De stryker i nära öst-väst och stupar 700  mot söder. 

Inom denna översiktliga inventering har det inte kunnat göras någon volymmässig för-
delning av de olika bergartstyperna, inte heller har det varit möjligt att fastställa utbred-
rung  av de enskilda varianterna, men intrycket är att utbildningsformerna skiftar oregel-
bundet och inom små begränsade volymer. 

I området finns två typer av metarkos, som båda är massformiga, en finkornig grå och 
en medelkornig rödgrå. Den senare kan i vissa fall vara starkt förskiffrad och får då en 
gråröd färg samtidigt som mineralkornen har omkristalliserats. Huvudmineral i dessa 
bergarter är kvarts och fältspat. Glimmer förekommer i mycket låga halter. 

Det finns också en mörkgrå finkornig till medelkornig metaarkos som är mer eller 
mindre förskiffrad. Förutom kvarts och fältspat ingår i denna typ av metaarkos biotit och 
granat som väsentliga mineral. Ju mörkare grå bergarten är, desto högre är biotitinne-
hållet. Biotithalterna varierar sannolikt mellan 10% och 15%. 

Den radioaktiva strålningen varierar mellan 22 µR/h och 26 pR/h. Det förstnämnda 
värdet är vanligast. 

Ett större analysprov uttogs i denna förekomst för kvalitetsbestämning. Analysprovet 
representerar den grå mer eller mindre förskiffrade metaarkosen med betydande biotit-
innehåll. 

Mikroskopering: Tunnslipsmikroskopering av material ur analysprovet visar varierande 
storlek på mineralkornen men den volymmässigt dominerande delen av kornen ligger i 
intervallet 1-3 mm. Kornen uppvisar olika grad av sammanväxning, ibland är mineral-
kornen sammanvävda med varandra och ibland är gränserna mellan kornen helt raka. 
Sericitisering förekommer i viss grad. 

Teknisk analys: Kulkvarnsvärde och korndensitet bestämdes på analysprovet med 
följande resultat: 
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Korndensitet (g/cm3) (11-16 mm): 2,64 (medelvärde) 
Kulkvarnsvärde (%) k(11-16 mm): 26,6 (medelvärde) 

Kvalitetsbedömning:  I diagrammet med stenmaterialklasser i Fig. 5 ger kulkvarnsvärdet 
bergtyp II, d.v.s. ett material för vilket ett slipvärde över 3,2 förväntas. Det innebär 
enligt Fig. 4 att den grå biotitrika bergartstypen som analyserats är av tämligen dålig 
kvalitet. Bättre kvalitet har de biotitfattigare bergartstyperna, sannolikt tämligen god 
kvalitet och i de finkomigare partierna kan kvaliteten till och med bli god. I det stora 
hela kan dock, med tanke på de svårigheter som skulle uppkomma att skilja de olika 
bergartstyperna från varandra (bergartstypen växlar över relativt korta aystånd) vid 
exploatering, kvaliteten inte sättas högre än tämligen dålig. 

16 H BERGSJÖ SV 

B7101 STORMYRBERGET (Delkarta 11) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	2 milj. fm3  

Allmänt:  Stormyrberget är beläget 6 km norr om Hudiksvall 500 m-600 m nordväst om 
E4. Skogsbilväg går i kanten av området. Berggrunden är ganska väl blottad särskilt i 
södra kanten av området, där hällryggar och mindre klippor ligger utspridda i tall-
skogen. 

Berggrund:  Berggrunden består av en linjärförskiffrad (stänglig) grå gnejs som är upp-
sprucken i förskiffringsriktningen. Den är medelkornig med kvarts och fältspat som 
huvudmineral. Mera underordnat förekommer biotit, granat och sillimanit. Den radio-
aktiva strålningen uppmättes till mellan 29 pR/h och 361111/11. 

Kvalitetsbedömning:  Linjärförskiffringen gör att bergarten är uppbyggd av mer eller 
mindre stavformade förband. I de blottade partierna är berggrunden mycket upp-
sprucken och vittrad utefter de ytor som ligger parallellt med linjärförskiffringen. I dessa 
vittringspåverkade partier bedöms bergkvaliteten som dålig. I ovittrat tillstånd är det 
däremot sannolikt att kvaliteten hos denna bergart kan höjas aysevärt, åtminstone till 
tämligen god. Med ledning av de observationer som varit möjliga att göra enbart på den 
blottade berggrunden är det dock inte möjligt att klassa bergarten bättre än tämligen 
dålig som ballastråvara. 
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16H BERGSJÖ SO 

B7103 BUREBERGET (Delkarta 12) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 9 km nordost om Hudiksvall. Den ligger 800-900 m 
från landsväg. Berggrunden är dåligt blottad. På högsta delen av berget finns bara några 

få småhällar (10-20 m2  stora) blottade. I västra kanten av området (i branten och en bit 
inåt) är berggrunden blottad inom en 1-2 ha stor yta. 

Berggrund:  I småhällarna på toppen av berget är berggrunden grå, glimmerrik (ca 15%) 
och förskiffrad. Bergarten är medelkornig. Något grovkornigare, medelkornig till grovt 
medelkornig, är berggrunden i det större hällområdet i väster. Här är den brungrå till 
färgen och uppbyggs huvudsakligen av kvarts och fältspat. Biotit ingår också men upp-
träder mest som körtlar (cm-långa) och sliror i bergarten. Även fältspaten uppträder som 
centimeterstora körtlar i bergarten. Underordnat ingår också granat. Den radioaktiva 
strålningen uppmättes till 20 plZ/h i båda hällområdena. 

Kvalitetsbedömning: De blottade delarna av berggrunden tillåter inte en bättre kvali-
tetsklassning än tämligen dålig. 

16H BERGSJÖ SO 

B7104 FALKBERGET (Delkarta 12) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	6 milj. fm3  

Allmänt: Falkberget är beläget 10 km nordost om Hudiksvall. På toppen av berget är det 
ett klapperfält. Häll finns blottad här och var i väst- och sydvästsluttningen nedanför 
klapperfältet. Längre ner finns en tvär brant (10-30 m hög) där berggrunden är helt 
blottad. Nedanför branten ligger mindre hällar utspridda i terrängen. Falkberget ligger 
1,5 km från landsväg. En skogsbilväg löper nära parallellt med branten på ett aystånd av 
150-200 m från branten. 

Berggrund: Karakteristiskt för berggrunden i Falkberget är att den är bankad (10-150 cm 
tjocka bankar) som stupar svagt (15-20) mot öster eller sydost. Varierande utbildning 
observerades i olika delar av berget. I många av hällarna i sluttningen strax väster om 
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högsta toppen innehåller berggrunden relativt mycket biotit (5-15%) och granat. Biotiten 
ligger ansamlad i parallella skikt eller ådror. Granaten ligger mera som körtlar (1-10 mm 
stora) i bergarten. Dessa mineral har sannolikt sitt ursprung i lerigare skikt av sedimen-
ten. I branten synes däremot glimmerinnehållet i berggrunden vara lägre. Bergarten är 
gråröd till färgen. Här är den homogenare och till övervägande del finkornig. En viss 
ådring av rosafärgade granater kan dock observeras. Nedanför branten byter berggrun-
den karaktär igen. Den är starkt förskiffrad och uppsprucken av tektonisk påverkan. För-
skiffringen sammanfaller i stort med bankningen. Den radioaktiva strålningen uppmättes 
till mellan 21 pR/h och 27 pR/h för bergarterna i området. 

Ett större analysprov uttogs genom sprängning i nedre delen av branten i nordväst. 

Mikroskopering: Tunnslipsmikroskopering visar att den provtagna bergarten är ojämn-
kornig. I princip två kornstorlekar är vanliga i bergarten, en inom storleksintervallet 0,1-
0,5 mm och en inom intervallet 0,7-3 mm. Kornen uppvisar medelmåttig grad av sam-
manväxning. Fältspaten är inte sericitiserad. Genom kornräkning bestämdes mineral-
sammansättningen till följande: 

Kvarts 46 vol. % 
Kalifältspat 17 " 
Plagioklas 35 " 
Biotit 1 " 
Muskovit 
Klorit 
Granat 0,7 " 
Epidot 
Zirkon  
Op  akmineral + 

Mekanisk analys: De fysikaliska och mekaniska analyserna av bergartsprovet gav föl-
jande resultat: 

Korndensitet (g/cm3) (8-11): 2,627 (2,626, 6,628), (11-16): 2,624 (2,623, 2,624) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,33 (1,315, 1,344) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 58,5 (57,9, 59,0) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,59 (2,519, 2,660) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 15,3 (15,1, 15,4) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning: Inprickning av sprödhetstal och slipvärde i diagrammet i Fig. 4 ger 
bergkrosskvaliteten tämligen god. Kulkvarnsvärdet (jfr Fig. 5) ger samma stenmaterial-
klass som slipvärdet, bergtyp I och stenmaterialklass D. 

Kvalitetsbedömningen som gjorts ovan gäller naturligtvis bara för den bergartstyp som 
analysen representerar. Inom förekomsten finns också glimmerrikare partier som kvali-
tetsmässigt kan vara sämre än den bergartstyp som analysen är gjord på. Innan eventuell 
exploatering måste därför alla bergartsyper inom en förekomst karteras upp och analyse-
ras. 
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16H BERGSJÖ SO 

B7105 KÖNSBERG (Delkarta 12) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Metaarkos (gnejs) 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	3 milj. fm3  

Allmänt: Även denna förekomst är belägen ca 10 km nordost om Hudiksvall. Berg-
grunden är ganska väl blottad på toppen i nordvästra delen av området. Mot sydost täcks 
berggrunden av klappersten. I västsluttningen finns mindre hällområden och enstaka 
hällar utspridda i skogsterrängen. Landsväg går i norra kanten av området och en 
skogsbilväg i västra kanten. 

Berggrund: Berggrunden består av en medelkomig förgnejsad brun arkos. Vid knack-
provtagning ger bergarten intrycket att vara jämförelsevis hård. Kvarts och fältspat är 
huvudmineral. Biotit ingår också. Halten uppskattas till mellan 5% och 10%. Tunna 
mörkare biotitrika sliror (0,1-2 mm breda) vindlar tätt (1-10 mm mellan sliroma) genom 
bergarten. Den radioaktiva strålningen uppmättes till mellan 25 pRill och 27 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Kvaliteten som krossberg bedöms som tämligen god. 

16H BERGSJÖ SV 

B7110 MASKSJÖBERGET (Delkarta 12) 

Kommun: 	Hudiksvall 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 7 km söder om Harmånger och drygt 15 km norr om 
Hudiksvall. Masksjöberget ligger bara 200-300 m öster om E4. En skogsbilväg går vid 
västra foten av berget. Berggrunden är väl blottad på toppen av berget. 

Berggrund: I Masksjöberget består berggrunden av en gråröd medelkornig gnejs. Kvarts 
och fältspat är dominerande mineral. Den är något porfyrisk. Biotit ingår också. Halten 
bedöms ligga mellan 5% och 10%. Biotiten är i vissa delar koncentrerad i ådror men 
oftast ligger biötitfjällen relativt utspridda i bergarten. Den radioaktiva strålningen upp-
mättes till 36-38 pRih. 
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Kvalitetsbedömning: Som krossberg bedöms berggrunden i Masksjöberget vara av täm-
ligen god kvalitet. 
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4.4 NORDANSTIG 

4.4.1 Allmän översikt 

Östra delen av kommunen omfattas av inventeringen. 25 förekomster har inventerats. 
Resultaten redovisas i förekomstbeskrivningarna i kapitel 4.4.3 och sammanfattas i 
Tabell 4.4.2. 

En mycket stor andel av förekomsterna som inventerats inom Nordanstigs kommun 
innehåller berg av sedimentärt ursprung (se Fig. 2). I en del fall, har i denna rapport, 
dessa bergarter klassificerats som metaarkoser, i andra fall när bergarten är starkare för-
skiffrad, som gnejser. I några av de inventerade förekomsterna består berggrunden av 
gnejsgraniter. 

I de flesta av de inventerade förekomsterna har berggrunden bedömts vara av tämligen 
dålig kvalitet som ballastråvara. Analysprov har uttagits i fyra av förekomsterna. I en, Ö 
Gruvberget (B7121) söder om Sörfjärden, erhölls analysvärden för god kvalitet, i en 
annan, Vettberget (B7116) söder om Mellanfjäden, gav analysen värden för tämligen 
god kvalitet. De andra två analyserna gav värden för tämligen dålig kvalitet. 



4.4.2. TABELL ÖVER UNDERSÖKTA BERGFÖREKOMSTER I NORDANSTIGS KOMMUN 

Top. kW. Fnr Delkarta Namn Bergart Färg Kvalitet Volym 	Anm. 

(milj. fm3) 

16HSO 7111 13 Källberget Gnejs Gråröd Täml. god 6 
16HSO 7112 Sandsnärsberget Gnejs Gråröd Täml. dålig 3 
16HSO 7113 Klyberget Gnejs Gråröd Täml.dålig 7 
16HSO 
16HSO 

7114 
7115 tt 

Fjällmyrberget 
Styggberget 

Gnej s 
Gnej s 

Gråröd 
Grå 

Täml. dålig 
Täml. god 

2 
7 

16HSO 
16HNO 

7116 
7120 tt 

Vettberget 
S Lunnsjön 

Gnej s 
Gnej s 

Grå 
Röd 

Täml. god 
Täml. dålig-täml. god 

8 
5 

Analys 
Analys 

16HNO 7121 Ö Gruvberget Metaarkos Grå God 5 Analys 
16HNO 7122 16 Vårdberget Gnej s Grå Täml. dålig - täml. god 4 
16HNO 7123 11  Haddtjämen Gnej s Gråröd Täml. god-god 5 
16HNV 7130 14 Bölsåsen Metaarkos Gråröd Täml. dålig 4 
16HNV 7131 Trånghällsberget Metaarkos Gråröd Täml. dålig - täml god 6 Analys 
16HNV 7140 15 Klovberget Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 11 
16HNV 7141 Mörhögsvallen Metarkos Rödgrå Täml. dålig 6 
16HNV 7142 Rödkullshällen Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 8 
16HNV 7143 Lillkullen Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 5 
16HNV 7144 Jämnmonberget Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 7 
16HNV 7145 Viltsjökullen Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 10 
16HNV 7146 Rävberget Metaarkos Gråröd Täml. dålig 1 
16HNV 7147 Västansjökullen Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 8 
16HNV 7148 Fjolbroknallarna Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 4 
16HNV 7149 Kvarnberget Metaarkos Rödgrå Täml. dålig 6 
16HNV 7150 Allmänningsberget Granit Rödgrå Täml. god 8 Analys 
16HNV 
16HNO 

7151 
7152 

16 
tt 

N. Vitberget 
Bräsmoberget 

Metaarkos 
Metaarkos 

Rödgrå 
Grå 

Täml. god 
Täml. dålig 

10 
4 



63 

4.4.3. FÖREKOMSTBESKRIVNINGAR 

16H BERGSJÖ SO 

B7111 KÄLLBERGET och B7112 SANDSNÅRSBERGET (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen god (Källberget) och tämligen dålig (Sandsnårsberget) 

Volym: 	6 milj. fm3  och 3 milj. fm3  (Sandsnårsberget) 

Allmänt: Förekomsterna ligger 4-5 km öster om Harmånger. Sandsnårsberget nås lättast 
på skogsbilväg från Stocka. Källberget ligger intill en sämre skogsbilväg. Berggrunden 
är synlig i spridda hällar och i mindre hällområden. På Sandsnårsberget ligger smärre 
hällar utspridda i en mycket blockrik terräng. Dessutom finns häll här och var i höjd-
områdena mellan de två bergen. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråröd medelkornig gnejs i båda förekomsterna. 
Kvarts och fältspat är huvudmineral. Glimmerinnehållet är i allmänhet lågt (<5%) men 
gnejsen i Sandsnårsberget synes åtminstone i vissa partier innehålla relativt mycket 
glimmer, omkring 15% biotit. Den radioaktiva strålningen uppmättes till mellan 36 pR/h 
och 40 pR/h på Källberget men bara 24 pR/h i Sandsnårsberget. 

Kvalitetsbedömning: Den glimmerfattiga gnejsen som finns i Källberget i höjderna 
sydost därom bedöms vara av tämligen god bergkrosskvalitet. Gnejsen i Sandsnårsberget 
bedöms vara av sämre kvalitet, tämligen dålig. 

16H BERGSJÖ SO 

B7113 KLYBERGET (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	7 milj. fm3  

Allmänt: Förekomsten är belägen 3-4 km söder om Jättendal 2,5 km nordost om 
Harmånger. En mindre landsväg går ca 300 m från kanten av området. Skogsbilväg går 
till en grustäkt i kanten av området. I söder, på själva Klyberget, är berggrunden väl 
blottad. På höjden i norr är berggrunden ganska väl blottad inom ett ca 3 ha stort 
hällområde. 

Berggrund: Berggrunden består av en gråröd gnejs som i ytskiktet (vittringsskorpan) är 
brun till färgen. Den är i huvudsak medelkornig och något porfyrisk. Förskiffringen är 
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svagare än i gnejsen i Styggberget (B7115). Kvarts och fältspat är huvudmineral. Biotit 
och granat ingår också. Biotithalten uppskattas ligga mellan 8% och 12%. Det är lätt att 
slå knackprov från bergarten eftersom den lätt spricker upp utefter de biotitrika ådrorna i 
förskiffringsplanen. Den radioaktiva strålningen är 20-25 !JR/h. 

Kvalitetsbedömning: Krossbergskvaliteten bedöms som tämligen dålig. 

16H BERGSJÖ SO 

B7114 FJÄLLMYRBERGET (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	2 milj. fm3  

Allmänt: Fjällmyrberget är beläget 2 km söder om Jättendal 1 km öster om E4. Från 
foten av berget är det ungefär 300-400 m fram till en mindre bilväg. Berggrunden är 
dåligt blottad. Bara smärre hällar eller hällområden (mindre än 0,5 ha i storlek) finns i 
området. Det är däremot mycket blockrikt inom området. 

Berggrund: Berggrunden i området består av en gråröd medelkomig gnejs. I vittrings-
påverkat tillstånd är den brun. Kvarts och fältspat är dominerande mineral men även 
biotit ingår som väsentlig beståndsdel (omkring 10%). Biotitfjällen är parallelloriente-
rade och anrikade i tunna ådror eller sliror. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 28 
pRih. 

Kvalitetsbedömning: Det relativt höga glimmerinnehållet i kombination med glimmerns 
uppträdande i bergarten gör att den kvalitetsmässigt bedöms som tämligen dålig. 

16H BERGSJÖ SO 

B7115 STYGGBERGET (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	7 milj. fm3  

Allmänt: Styggberget är beläget 4 km sydost om Jättendal 1,5 km från landsväg. I sydost 
har klapperfält relativt stor utbredning och på toppen av berget är det mycket blockrikt 
(stora block) men bara enstaka hällar. I nordsluttningen är berggrunden däremot väl 
blottad. 
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Berggrund:  Berggrunden består av en medelkornig mörkgrå gnejs. 0,5-2 mm ljusgrå och 
mörkgrå ådror alternerar. Den är också något porfyrisk. Enstaka 0,5-2 cm stora defor-
merade ögon ligger utspridda i grundmassan. Den radioaktiva strålningen är omkring 
eller något över 20 pRill. 

Kvalitetsbedömning:  Denna bergart bedöms vara av tämligen god berglcrosskvalitet. 

16H BERGSJÖ SO 

B7116 VETTBERGET (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	8 milj. fm3  

Allmänt:  Vettberget ligger 5 km sydost om Jättendal 1 km från landsväg och 1,5 km 
från Lönnåkersfjärden. Berggrunden är väl blottad på toppen av berget och i östslutt-
ningen mot kusten där de renspolade hällarna övergår i vidsträckta klapperfält. 

Berggrund:  Berggrunden består av en grå medelkornig gnejs som är något svagare för-
skiffrad än den i Styggberget. Den är också något grovkornigare. Även denna bergart 
kan vara svagt porfyrisk. Den radioaktiva strålningen uppmättes till mellan 27 pRill och 
30 pR/h. 

Mikroskopering:  Ett större analysprov utsprängdes i denna förekomst. Mikroskopering 
av ett tunnslip av en provbit från analysprovet visar att bergarten är ojämnkornig. Många 
korn är 1-3 mm stora men det finns också ett stort antal korn inom intervallet 0,3-1 mm. 
Det är medelmåttig grad av sammanväxning mellan mineralkornen. De större kornen 
utgörs ofta av kalifältspat som i vissa fall växt på andra mineralkorn. Andra mineral bil-
dar således kärnor i kalifältspatkristallerna. I många fall är det plagioklaskorn som ligger 
inuti kalifältspatkristallerna. Sericitisering av fältspaten är obetydlig. Kornräkning gav 
följande mineralogiska sammansättning: 

Kvarts 	31 vol. % 
Kalifältspat 42 " 
Plagioklas 	16 
Biotit 	5 ii 

Sericit 	4 
Klorit 	1 
Epidot 	1 
Ortit 	0,7 " 
Apatit 	+ 
Zirkon 	0,3 " 

Mekanisk analys: Fysikaliska och mekaniska bestämningar gav följande resultat: 
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Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2,623 (2,630, 2,636), (11-16 mm), 2,635 (2,634, 
2,636) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,33 (1,329, 1,332) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 46,1 (43,7, 48,5) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 2,74 (2,480, 2,753, 2,791, 2,928) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 15,4 (14,9, 15,9) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbestämning:  Inprickning av analysvärdena i diagrammet i Fig. 4 visar att 
bergarten har tämligen god bergkrosskvalitet och stenmaterialklassen blir densamma 
oaysett om slipvärdet eller kulkvamsvärdet används (jfr Fig. 5), bergtyp I och stenmate-
rialklass D. Kulkvarnsvärdet antyder dock en bättre kvalitet än slipvärdet. 

16H BERGSJÖ NO 

B7120 S LUNNSJÖN (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - tämligen god 

Volym: 	5 milj. fm3  

Allmänt:  Förekomsten är belägen 7 km sydost om Gnarp. Den ligger intill skogsbilväg 
2,5 km från landsväg. Berggrunden är väl blottad inom ett ca 200 m x 300 m stort 
höjdområde. Vid sidan av höjdområdet ligger mindre hällar (10-20 m x 20-40 m) 
spridda här och var i tallskogen. 

Berggrund:  Berggrunden består av en röd gnejs som varierar i kornstorlek från medel-
kornig till grovt medelkornig. Kvarts och fältspat är huvudmineral men också en bety-
dande mängd omvandlad cordierit, granat m.m. ingår i bergarten. Berggrunden är för-
skiffrad i öst-väst med stupning 60°S. Den radioaktiva strålningen uppmättes till 26 
pRih. Ett större analysprov uttogs i denna förekomst genom sprängning. 

Mikroskopering:  Mikroskopering av ett tunnslip som framställts av en provbit ur ana-
lysprovet visar att bergarten är ojämnkornig. I slipsnittet varierar kornstorleken från 0,1 
mm till 5 mm. Kornen är dåligt sammanvuxna. I kalifältspatkristallerna finns ofta andra 
mineral inneslutna, bland de andra plagioklas. Sericitiseringen av fältspaten är obetydlig. 
Kornräkning gav följande mineralogiska sammansättning: 

Kvarts 18 vol. % 
Kalifältspat 62 " 
Plagioklas 12 " 
Biotit 0,7 " 
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Muskovit 2 	" 
Sericit 1 	" 
Klorit 
Epidot 0,3 " 
Cordierit 2 	" 
Sillimanit 0,7 " 
Pumpellyit 0,3 " 
Zirkon 0,3 " 
Apatit  
Op  akmineral + 

Mekanisk analys:  På det utsprängda analysprovet har kulkvarnsvärde och korndensitet 
bestämts: 

Korndensitet (Wcm3) (11-16): 2,62 (medelvärde) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16): 25,6 (medelvärde) 

Kvalitetsbedömning:  I diagrammet i Fig. 5 ger det uppmätta kulkvarnsvärdet bergtyp 
Det skulle motsvara ett slipvärde över 3,2, vilket enligt Fig. 4 betyder tämligen dålig 
berglcrosskvalitet. Eftersom analysprovet är taget i ett grovt medelkornigt parti i gnejsen 
blir kvaliteten inte den bästa för bergarten. Ett fördelaktigare analysvärde skulle erhållas 
om provet togs i ett parti där bergarten var medelkornig. Kvaliteten skulle sannolikt 
höjas till tämligen god. 

16H BERGSJÖ NO 

B7121 Ö GRUVBERGET (Delkarta 13) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	God 

Volym: 	5 milj. fm3  

Allmänt:  Förekomsten är belägen 9 km sydost om Gnarp intill kustlandsvägen. En 
skogsbilväg går in i området. Förekomsten ligger alldeles öster och sydost om Gruv-
berget. Gruvberget är ett naturvårdsobjekt (klass III) och därför inte medtaget i invente-
ringen. Inom det område som omfattas av inventeringen ligger hällryggar av varierande 
storlek utspridda här och var i skogsmarken. Större höjdskillnad för en naturlig pallhöjd 
saknas inom området. En eventuell exploatering måste därför ske under omgivande 
marknivå. 

Berggrund:  Berggrunden består av en grå metaarkos med stick i rosa. Den är finkornig 
till medelkornig. Den radioaktiva strålningen uppmättes till mellan 20 pR/h och 32 pR/h. 
Bergarten provtogs för analys i vägskärning i nordvästra kanten av området. 

Mikroskopering:  Mikroskopering av ett tunnslip av bergarten visar att den är ganska 
ojämnkornig. Huvudsakligen ligger dock kornstorleken inom intervallet 0,5-2 mm. 
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Graden av sammanväxning mellan kornen varierar. Ofta är den komplicerad men även 
raka korngränser förekommer. Kalifältspaten är ofta zonerad. Sericitisering av fältspaten 
är ringa. Mineralbestämning och kornräkning gav följande resultat: 

Kvarts 34 vol. % 
Kalifältspat 41 " 
Plagioklas 18 " 
Biotit 2 " 
Sericit 2 " 
Epidot 0,7 " 
Granat 2 " 
Opakmineral + 

Mekaniska analyser: 
Korndensitet (g/cm( (11-16 mm): 2,62 (medelvärde) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 11,4 (medelvärde) 

Kvalitetsbedömning:  I diagrammet i Fig. 5 ger det uppmätta kulkvarnsvärdet bergtyp I 
och materialklass C, d.v.s. slipvärdet för bergarten skulle kunna understiga 2,2 som i så 
fall enl. Fig. 4 skulle ge en god berglcrosskvalitet. 

16H BERGSJÖ NO 

B7122 VÅRDBERGET (Delkarta 16) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen dålig - tämligen god 

Volym: 	4 milj fm3  

Allmänt:  Förekomsten är belägen 3 km öster om Gnarp 2 km från E4. En mindre bilväg 
går i kanten av området. Berggrunden är ganska väl blottad och i branten mot söder är 
den helt utan jordtäckning. 

Berggrund:  Den dominerande bergartstypen är en gröngrå glimmerrik gnejs med växel-
vis glimmerrika och fältspatrika ådror. Glimmerhalten uppskattas till ca 15%. Bergarten 
stryker i öst-väst och stupar 60° mot söder. Vid foten av sydbranten uppträder en homo-
genare bergart. Den är nästan massformig, medelkornig och grå till färgen, bestående av 
kvarts och fältspat. 2-7 mm stora granatkristaller ingår också i bergarten. Den radio-
aktiva strålningen är omkring 20 pR/h i båda bergartstyperna. 

Kvalitetsbedömning:  Kvaliteten till krossberg bedöms som tämligen dålig för den glim-
merrika gnejsen, men bättre, tämligen god för den homogena bergartstypen. 
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16H BERGSJÖ NO 

B7123 HADDTJÄRNEN (Delkarta 16) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Gnejs 

Kvalitet: 	Tämligen god - god 

Volym: 	5 milj. fm3  

Allmänt:  Förekomsten är belägen 4 km öster om Gnarp ca 1 km från landsväg, skogs-
bilväg går in i området. Berggrunden är väl blottad i en markerad höjd. I nordsluttningen 
finns små grustäkter där svallgruset exploaterats. 

Berggrund:  Berggrunden består av en gråröd finkornig gnejs. Ofta uppträder en ådring i 
bergarten där 0,5-1 mm breda kvartsådror varvas med 1-2 mm breda fältspatådror. 
Sprickbildning är vanlig men sprickorna är kvartsläkta. Det förekommer en bankning 
med N-S strykning och stupning 40° mot väster. Den radioaktiva strålningen är 24-
26 pR/h i bergarten. Bergarten byggs upp av kvarts och fältspat. I vissa partier är också 
glimmer en väsentlig (5-10%) beståndsdel i bergarten. Glimmern är kloritiserad. 

Mikroskopering:  Av ett knackprov tillverkades ett tunnslip av bergarten. Mikroskope-
ringen visar att bergarten är mycket ojämnkornig med kornstorlekar från 0,2 mm till 4 
mm. Kornen uppvisar hög grad av sammanväxning. Kalifältspaten är inldusionsrik och 
ofta opakpigmenterad och plagioklasen nästan alltid sericitiserad. Sericitisering är 
mycket frekvent men inte genomträngande. Kornräkning gav följande mineralogiska 
sammansättning. 

Kvarts 32 vol. % 
Kalifältspat 38 " 
Plagioklas 21 " 
Biotit 3 " 
Muskovit 2 " 
Sericit 0,3 " 
Klorit 0,7 " 
Epidot 1 " 
Granat 2 
Apatit + 
Zirkon + 
Opakmineral + 

Kvalitetsbedömning:  Den höga graden av sammanväxning mellan mineralkornen och 
kvartsläkningen av sprickorna indikerar att kvaliteten av denna bergart som ballastråvara 
skulle kunna vara tämligen god på gränsen till god. Sercitiseringen kan ha nedsatt kvali-
teten men inte i någon större grad eftersom den inte penetrerar mineralkornen. För en 
helt säker bedömning måste dock ovittrat bergartsprov uttas och analyseras enligt det 
tekniska analysprogrammet. 
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16H BERGSJÖ NV 

B7130 BÖLSÅSEN (Delkarta 14) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Bölsåsen är belägen 12 km nordväst om Bergsjö, ca 400 m från landsväg. 
Mindre vägar finns intill området. Berggrunden är dåligt blottad, bara i små hällkanter 
på bergets sydsida. 

BerQgrund: Berggrunden består av en starkt förskiffrad, ibland förgnejsad arkos. 
Bergarten är finkornig och gråröd-grönröd till färgen. I vissa partier förekommer ådring 
med växelvis 2-5 mm breda röda fältspatrika och grågröna glimmerrika ådror. I andra 
partier är ådringen tunnare. Glimmerhalten är ganska hög, omkring 10%. Troligen är 
glimmern kloritiserad av den gröna färgen att döma. Den radioaktiva strålningen upp-
mättes till 22 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Som ballastråvara bedöms berggrunden i Bölsåsen som tämligen 
dålig. 

16H BERGSJÖ NV 

B7131 TRÅNGHÄLLSBERGET (Delkarta 14) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metarkos 

Kvalitet: 	Tämligen god - tämligen dålig 

Volym: 	6 milj. fm3  

Allmänt: Tvånghällsberget ligger 12 km NNV Bergsjö. Från allmän väg är det en dryg 
kilometer fram till foten av berget men skogsbilvägen går alldeles intill berget. Berget 
bildar en tvär brant mot söder och öster där berggrunden är väl blottad. 

Berggrund: I Trånghällsberget uppvisar berggrunden en ganska skiftande utbildning. 
Det finns grå, rödgrå och gråröda medelkorniga metaarkoser men också grovt medel-
korniga varianter. Dessutom finns en finkornig variant av bergarten. Den är mörkröd till 
färgen. Berggrunden i Trånghällsberget skiljer sig något från berggrunden i före-
komsterna längre mot norr och öster (t.ex. Jämnmonberget och Klovberget) genom en 
högre biotithalt (5-10%) och att den är något förskiffrad. 
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De olika bergartstyperna förekommer växelvis i kroppar av varierande storlek. Som 
krossberg kan den finkorniga röda varianten vara intressantast. Mekanisk analys på en 
liknande bergart gjord i förekomst Falkberget (B7104) i Hudiksvalls kommun gav ett 
slipvärde av 2,59 cm3, ett kulkvamsvärde på 15,9 och ett sprödhetstal på 58,6%, d.v.s. 
den skulle vara av tämligen god bergkrosskvalitet. Hur stor andel av totala bergvolymen 
denna finkornigare bergartstyp utgör har inte fastställts vid denna översiktliga invente-
ring. Finns det ett intresse att exploatera denna förekomst måste en detaljkartering 
utföras för avgränsning av bättre respektive sämre bergpartier inom förekomsten. Den 
radioaktiva strålningen uppmättes till mellan 33 pR/h och 37 pR/h. Ett analysprov uttogs 
genom sprängning i en medelkornig variant av bergarterna. 

Mikroskopering:  Mikroskopering av ett tunnslip framställt ur en av bitarna i analys-
provet visar att kornstorlek huvudsakligen ligger i intervallet 1-3 mm. Graden av sam-
manväxning mellan mineralkornen är ganska god. Plagioklaskom är ibland övervuxna 
av kalifältspat i likhet med i metaarkosen i Vettberget (B7116). Plagioklasen är starkt 
sericitiserad och i plagioklasen kan även en annan typ av mineralomvandling observeras 
under mikroskopet. Denna omvandlingsprodukt har emellertid inte kunnat identifieras. 
Kornräkning gav följande mineralsammansättning i bergartsprovet: 

Kvarts 	29 vol. % 
Kalifältspat 34 " 
Plagioklas 	28 
sericitiserad 
i olika grad 
Omvandlings- 
produkt, 	4 " 
oidentifierad 
Biotit 	4 " 
Muskovit 	0,7 " 
Klorit 
Epidot 	0,3 
Granat 
Zirkon 

Mekanisk analys:  Bestämning av vissa fysikaliska och tekniska parametrar på bergarts-
provet gav följande resultat: 

Korndensitet (g/cm3) (8-11 mm): 2,611 (2,609, 2,613), (11-16 mm): 2,607 (2,603, 
2,610) 
Flisighetstal (8-11 mm): 1,35 (1,327, 1,331, 1,358, 1,367) 
Sprödhetstal (%) (8-11 mm): 62,7 (58,8, 61,9 63,6, 66,3) 

Slipvärde (cm3) (8-11 mm): 3,40 (3,002, 3,492, 3,504, 3,605) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 26,4 (25,8, 26,9) 

Observera att flisighetstal, sprödhetstal och slipvärden är bestämda på fraktion 8-11 mm 
medan kulkvarnsvärden är bestämda på fraktion 11-16 mm. Resultaten är rapporterade 
som medelvärden. De enskilda mätvärdena är angivna inom parenteserna. 

Kvalitetsbedömning:  Inprickning av analysvärdena i diagrammet i Fig. 4 ger tämligen 
dålig bergkrosskvalitet. Slipvärde och kulkvamsvärde ger samma stenmaterialklass men 
slipvärdet ger en bättre kvalitet än kulkvamsvärdet. 
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De erhållna analysvärdena är sämre än väntat. Detta beror på att bergprovet är omvand-
lat i viss grad av någon process, möjligen av hydrotermal aktivitet i sprickor. Därför har 
materialet blivit heterogent vilket återspeglas i den stora variationen i olika delvärden 
för slipvärdet. Den låga korndensiteten indikerar också att det uttagna bergartsprovet 
innehåller en betydande del av den oidentifierade omvandlingsprodukten. Det är dock 
inte sannolikt att omvandlingen berört några större volymer inom förekomsten. I stort 
bedöms därför bergkrosskvaliteten ändå som tämligen god i Trånghällsberget. 

16H BERGSJÖ NV 

B7140 KLOVBERGET och B7141 MÖRHÖGS VALLEN (Delkarta 15) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	6 milj. fm3  (Mörhögsvallen) och 11 milj. fm3  (Klovberget) 

Allmänt:  Förekomsterna ligger ca 10 km VNV Gnarp, Mörhögsvallen 300-400 m från 
bilväg och Klovberget 600-700 m från bilväg. På båda ställena är berggrunden väl 
blottad. 

Berggrund:  I förekomsten vid Mörhögsvallen som i Klovberget består berggrunden av 
metaarkos som till övervägande del är grovt medelkornig. Färgen är grå eller rödgrå. 
Kvarts och fältspat är dominerande mineral men det ingår också en del biotit (<5%) som 
ligger spridda som fjäll eller i tunna sliror i bergarten. Den radioaktiva strålningen upp-
mättes till mellan 24 pR/ och 34 pR/h. 

Kvalitetsbedömning:  Som ballastråvara bedöms bergarterna i dessa förekomster som 
tämligen dåliga. 

16H BERGSJÖ NV 

B7142 RÖDKULLSHÄLLEN, B7143 LILLKULLEN och B7144 JÄMNMON-
BERGET (Delkarta 15) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	8 milj. fm3  (Rödkullshällen), 5 milj. fm3  (Lillkullen) och 7 milj. fm3  
(Jämnmonberget) 
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Allmänt: Förekomsterna är belägna 12-13 km nordväst om Gnarp. Avstånden till lands-
väg varierar, 200-300 m vid Rödkullshällen, 500-600 m vid Järnmonberget och ca 1 km 
vid Lilllcullen. 

Berggrunden är väl blottad inom alla tre förekomsterna. 

Berggrund: Den dominerande bergartstypen i alla tre förekomsterna är en grovt medel-
kornig grå eller rödgrå metaarkos. Bergarten är i allmänhet mycket homogen men på 
sydsidan av Rödkullshällen finns primära sedimentstrukturer bevarade. De uppträder 
som 20-50 cm breda och 1-2 m långa linser med tydliga skiktutbildning i en homogen 
massformig omgivning. I vissa partier är sedimentstrukturerna tvärt avbrutna av rekris-
tallisation där bergarten får den vanliga grovt medelkorniga utbildningen, men den kan 
också lokalt bli ytterligare förgrovad och utbildad som pegmatit med 2-5 cm stora fält-
spatkristaller. Den radioaktiva strålningen varierar ganska stort i de partier där de pri-
mära sedimentstrukturerna observerades, från 32 pR/h till 40-44 pR/h upp till höga 
50 pR/h. Det senare värdet är uppmätt i ett finkornigt parti med primär sedimentstruktur. 
I Lillkullen och Jämnmonberget låg strålningen mellan 22 pR/h och 37 pR/h. 

Bergarterna består till helt dominerande del av kvarts och fältspat. I partier med sedi-
mentstrukturer bevarade påträffas också biotit i finkornigare sliror. 

Kvalitetsbedömning: Berggrunden i dessa förekomster bedöms kvalitetsmässigt som 
tämligen dålig. 

16H BERGSJÖ NV 

B7145 VILTSJÖKULLEN (Delkarta 15) 

Kommun: 	Nordan stig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	10 milj. fm3  

Allmänt: Området är beläget ca 10 km nordväst om Gnarp. Som närmast ligger det 800 
m från landsväg. Området är långsmalt (drygt 2 km långt) och kan nås också från annan 
riktning men på sämre bilväg som går ungefär 1 km från kanten 

Berggrunden är väl blottad i norra sluttningen av Viltsjökullen samt sydost om själva 
"kullen" utefter hela östra kanten av området, mer eller mindre sammanhängande. 

Berggrund: Berggrunden i området är ganska enhetlig. Det är en rödgrå metaarkos. I 
vissa partier är den svagt förskiffrad men ofta saknar den helt förskiffring och får en 
massformig utbildning. Kornstorleken varierar från medelkornig till grovt medelkornig. 
Den grövre kornstorleken synes dominera. Det är tveksamt om det går att utskilja större 
volymer av bergarten med medelkornig utbildning. Kvarts och fältspat är de helt domi-
nerande mineralen i bergarten. Glimmer, i många fall kloritiserad, kan också påträffas i 
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mindre mängd (<5%). Enstaka korn av granat kan också ingå i bergarten. Den radio-
aktiva strålningen uppmättes till värden mellan 20 pR/h och 25 pR/h. 

KValitetSbedÖffIrlinR:  Kvaliteten som krossberg bedöms som tämligen dålig i stort men 
kan i vissa delar i de medelkorniga partierna bli tämligen god. 

1611 BERGSJÖ NV 

B7146 RÄVBERGET, B 7147 VÄSTANSJÖKULLEN och B7148 FJOLBRO-
KNALLARNA (Delkarta 15) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	8 milj. fm3  (Västansjökullen), 1 milj. fm3  (Rävberget) och 4 milj. fm3  
(Fjolbroknallarna) 

Allmänt: Förekomsterna är belägna 12-14 km nordväst om Gnarp mellan 1 km och 2 km 
från landsväg. Skogsbilväg går i kanten av Västansjökullen och Rävberget. Fjolbroknal-
lama ligger mer isolerade, ca 500 m från skogsbilvägen. 

På Rävberget är berggrunden mycket väl blottad men inte på Västansjökullen. Enstaka 
hällar och mindre hällområden förekommer utspridda på toppen av och utefter kanterna 
av "kullen". På Fjolbroknallarna finns större sammanhängande hällområden. 

Berggrund: På de ställen observationer gjorts dominerar i alla tre områdena en grovt 
medelkornig rödgrå eller gråröd metarkos. Den är vanligen homogen (massformig) i sin 
utbildning. Kvarts och fältspat är dominerande mineral. En mindre mängd (<5%) klori-
tiserad glimmer ingår också och enstaka granatkristaller. Den radioaktiva strålningen 
hos bergarterna varierar mellan 20 pR/h och 30 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Kvaliteten av bergarterna i dessa områden bedöms i huvudsak som 
tämligen dålig för krossändamål. 

16H BERGSJÖ NV 

B7149 KVARNBERGET (Delkarta 15) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	6 milj. fm3 
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Allmänt:  Kvarnberget ligger 11-12 km nordväst om Gnarp, 0,5 km från landsväg. Hällar 
är blottade här och var utefter sluttningarna på berget. 

Berggrund:  Till dominerande del synes berggrunden bestå av en rödgrå grovt medel-
kornig metaarkos uppbyggd av kvarts och fåltspat, något biotit (<5%) ingår också. Bio-
titen ligger som isolerade körtlar (packar) i bergarten. Den radioaktiva strålningen är 
omkring 26 p Wh. 

Kvalitetsbedömning:  Bergarten som dominerar i området bedöms som tämligen dålig 
som ballastråvara. 

16H BERGSJÖ NV 

B7150 ALLMÄNNINGSBERGET (Delkarta 15) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Granit 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	8 milj. fm3  

Allmänt:  Området ligger 12-13 km nordväst om Gnarp i anslutning till landsväg. Lands-
vägen går genom området. Berggrunden är blottad i vägskärningen och i höjden söder 
därom. Större hällområden finns också ca 500 m väster om landsvägen. 

Berggrund:  Den dominerande bergartstypen i området är en gråröd och ibland grå 
urgranit som innehåller såväl cordierit som granat. Den är bara svagt förskiffrad och 
mestadels medelkomig men det finns också grovt medelkorniga partier i bergarten. Den 
radioaktiva strålningen är omkring 20 pR/h och ibland något högre. I en nysprängd väg-
skäming uttogs en större provmängd för analys. 

Mikroskopering:  Av en representativ stuff ur analysprovet framställdes ett tunnslip för 
mikroskopering. Mikroskoperingen visar att bergarten är ganska ojämnkornig men de 
flesta kornen ligger inom intervallet 2-4 mm. Sammanväxningen mellan kornen varie-
rar, ibland växer kornen in i varandra och ibland är korngränserna helt raka. De större 
fåltspatkomen är mikroklin, plagioklaskornen är oftast mindre i storlek. Ibland ligger 
små plagioklaskorn som kärnor inuti större kalifältspatkristaller. Det förekommer en vis 
sericitisering av plagioklasen. Kornräkning gav följande mineralogiska sammansättning: 

Kvarts 31 vol. % 
Kalifältspat, 
pertitisk 

38 " 

Plagioklas 21 
Muskovit 2 
Sericit 4 
Cordierit 4 
Apatit 
Opakmineral 0,3 " 
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Mekanisk analys: 

Korndensitet (g/cm3) (11-16 mm): 2,62 (medelvärde) 
Kulkvarnsvärde (%) (11-16 mm): 16, 0 (medelvärde) 

Kvalitetsbedömning: I diagrammet i Fig. 5 motsvarar det uppmätta kulkvarnsvärdet 
bergtyp I, stenmaterialklass D, vilket indikerar ett slipvärde under 3,2 och alltså en täm-
ligen god bergkrosskvalitet enligt Fig. 4. 

16H BERGSJÖ NV 

B7151 N VITBERGET (Delkarta 16) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen god 

Volym: 	10 milj. fm3  

Allmänt: N Vitberget är beläget 7 km norr om Gnarp, 4-5 km väster om E4. Det ligger 
ganska svårtillgängligt. På mer eller mindre dåliga skogsbilvägar går det att komma ca 
0,5 km från foten av berget. Berggrunden är väl blottad på toppen av berget och i södra 
och östra sluttningen. 

Berggrund: Bergarten är en rödgrå finkornig till medelkornig svagt förgnejsad arkos. 
Kornstorleken växlar något mellan bankarna i lagerföljden. Kvarts och fältspat är 
huvudmineral. Biotit förekommer underordnat (<5%). Den radioaktiva strålningen 
varierar mellan 22 pR/h och 27 pR/h. 

Kvalitetsbedömning: Berggrunden bedöms vara av tämligen god kvalitet till krossning. 

16H BERGSJÖ NO 

B7152 BRÄSMOBERGET (Delkarta 16) 

Kommun: 	Nordanstig 

Bergart: 	Metaarkos 

Kvalitet: 	Tämligen dålig 

Volym: 	4 milj. fm3  

Allmänt: Bräsmoberget är beläget ca 10 km norr om Gnarp intill bilväg 1,5 km väster 
om E4. Berggrunden är blottad på toppen av berget och en bit utefter östra sluttningen. 
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Berggrund:  Berggrunden är homogen och föga förskiffrad. Till färgen är bergarten grå 
och jämnkornig med kornstorlek mellan 3 mm och 5 mm. Mineralkornen består av 
kvarts och fältspat. Den radioaktiva strålningen är 23-25 pR/h. 

Kvalitetsbedömning:  Som ballastråvara bedöms bergarten vara av tämligen dålig kvali-
tet. 
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