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Stockholm är en mycket expansiv region med flera större infra-
strukturella projekt planerade vilket kommer att medföra arbe-
ten i och vid berg. Utan nödvändiga förundersökningar ökar 
risken för ras i samband med byggnationen och en fara för fram-
tida stabilitet föreligger. En ingenjörsgeologisk förundersökning 
där man kartlägger strukturer i det påtänkta området bör genom-
föras och som beskriver de bergtekniska parametrar enligt Q- 
och RMR-systemen för bergkvalitetsklassificering. 
 Detta arbete fokuserar på ett område norr om Månskärs-
vägen och söder om Skärholmsvägen i södra Stockholm där 
Huddinge kommun planerat anlägga en gång- och cykelväg 
samt en bro. Området, benämnt kvadraten 3 av Huddinge 
kommun, karterades mellan den 25 – 27 mars och 2 april 2013 
då området fortfarande var snötäckt. Karteringen, efter projice-
ring av sprickdata i Stereo32, visar att det råder fyra domine-
rande sprickriktningar i området; en nordväst-sydostlig, en 
nordost-sydvästligt, en nord-sydlig sprickriktning och en folia-
tionsparallell sprickgrupp i öst-västlig riktning. Den sistnämnda 
böjer av ca 15° mot öst vid förflyttning mot den nordöstra delen 
av området, möjligtvis förklaras detta av en observerad veckom-
böj. Övriga sprickgruppers strykningar varierar inom ett spann 
av 40° och stupar ca 50°. Dessa spricksystem i kombination 
med hållfasthetssänkande sprickfyllnadsmineral och meter-
tjocka sprickzoner med i stort sett helt krossat berg kommer att 
utgöra stora risker vid bygget i form av ras och potentiella kilut-
glidningar. Arbeten i detta berg bör göras under stor försiktighet 
och i kombination med fortsatta geologiska undersökningar 
under det att projektet fortlöper. 
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Abstract 
 
Stockholm is a very expansive region with several major infrastructural projects planned, 
which will involve rock blasting. If preliminary investigations are not undertaken, this will be 
associated with risks during construction and a threat to future stability. Engineering 
geological investigations identifying structures that pose a threat to the stability of the 
project in the intended area should be carried out, described by using rock mechanical 
parameters according to the Q- and RMR- systems for rock quality designation.  

This study focuses on an area north of Månskärsvägen and south of 
Skärholmsvägen in southern Stockholm where Huddinge municipality plans to construct a 
pedestrian and bicycle road and bridge. The area, named kvadraten 3 by Huddinge 
municipality, was mapped between 25th – 27th of March and the 2nd of April 2013, when the 
area was still snow-covered. The mapping, by projecting fracture planes in Stereo32, 
shows that there are four dominant fracture orientations in the area. They strike in a 
northwest-southeast, a northeast-southwest and a north-south fracture direction and an 
additional fracture set is parallel to the foliation in an east-west direction. The latter bends 
about 15° to the east when progressing towards the northeastern part of the area, possibly 
attributed to an observed fold. Other discontinuities vary within a range of 40° and dip 
about 50°. These fractures combined with strength-reducing fracture fillings and meter 
thick fracture zones with almost completely crushed rock will constitute major risks during 
the construction in the form of possible rockslides and wedge failures. Work conducted in 
this rock mass should only be carried out with great care and in combination with further 
geologic investigation as the project progresses. 
 

Sammanfattning 
 

Stockholm är en mycket expansiv region med flera större infrastrukturella projekt plane-
rade vilket kommer att medföra arbeten i och vid berg. Utan nödvändiga förundersökningar 
ökar risken för ras i samband med byggnationen och en fara för framtida stabilitet förelig-
ger. En ingenjörsgeologisk förundersökning där man kartlägger strukturer i det påtänkta 
området bör genomföras och som beskriver de bergtekniska parametrar enligt Q- och 
RMR-systemen för bergkvalitetsklassificering.  

Detta arbete fokuserar på ett område norr om Månskärsvägen och söder om Skär-
holmsvägen i södra Stockholm där Huddinge kommun planerat anlägga en gång- och cy-
kelväg samt en bro. Området, benämnt kvadraten 3 av Huddinge kommun, karterades 
mellan den 25 – 27 mars och 2 april 2013 då området fortfarande var snötäckt. Kartering-
en, efter projicering av sprickdata i Stereo32, visar att det råder fyra dominerande sprick-
riktningar i området; en nordväst-sydostlig, en nordost-sydvästligt, en nord-sydlig sprick-
riktning och en foliationsparallell sprickgrupp i öst-västlig riktning. Den sistnämnda böjer av 
ca 15° mot öst vid förflyttning mot den nordöstra delen av området, möjligtvis förklaras 
detta av en observerad veckomböj. Övriga sprickgruppers strykningar varierar inom ett 
spann av 40° och stupar ca 50°. Dessa spricksystem i kombination med hållfasthetssän-
kande sprickfyllnadsmineral och metertjocka sprickzoner med i stort sett helt krossat berg 
kommer att utgöra stora risker vid bygget i form av ras och potentiella kilutglidningar. Arbe-
ten i detta berg bör göras under stor försiktighet och i kombination med fortsatta geolo-
giska undersökningar under det att projektet fortlöper.  
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Introduktion 
 
Vid arbeten i och vid berg är det av stor vikt att känna till bergets sammansättning, kvalitet 
samt strukturer för att dessa kan påverka den kommande byggnationens stabilitet. 
Dessutom vid t.ex. en bergskärning kan orienteringen av vissa strukturer i förhållande till 
skärningen utgöra en rasrisk. Därför är det viktigt att utföra en geologisk förundersökning 
innan och under infrastrukturella- eller byggnadsprojekts påbörjas. Detta för att undersöka 
t.ex. bergmassans klassificiering (bergmassans intrinsiska egenskaper) och 
karaktärisering (bergmassans egenskaper kopplat till vatten samt spänningar i berget och 
planerad infrastruktur) som avgör hur mycket bergväggar behöver förstärkas samt för att 
bestämma förekomsten av sprickor och deras orientering i förhållande till planerad 
byggnation. 
 Det här arbetet består av en sprickkartering med ett ingenjörsgeologiskt perspektiv 
där spröda deformationsstrukturer i området nordväst om Månskärsvägen samt sydost om 
Skärholmsvägen benämnt av Huddinge kommun som kvadraten 3. Här kommer en gång- 
och cykelväg med sydväst-nordostlig orientering samt en tillhörande bro med en nordväst-
sydostlig orientering att byggas och Huddinge kommun har även planer på att vidare 
utveckla området vilket kommer att medföra ytterligare arbete i berget. Syftet med detta 
arbete är att kartera och beskriva de spröda deformationstrukturerna i området och koppla 
dessa till kommande bygge av infrastruktur. Strukturerna har beskrivits i enlighet med åtta 
av de tio parametrar som bestämts i Suggested Methods for the Quantitative Description 
of Discontinuities in Rock Masses (1978) och är ett system för att tekniskt kunna bedöma 
sprickegenskaper. I diskussionen kommer det sedan att föras ett resonemang kring 
huruvida sprickornas egenskaper kommer att utgöra ett problem för framtida projekt samt 
vad som kan ha bildat dem. Arbetet har delvis utförts åt Golder Associates men 
kompletterande undersökningar av sprickfyllnadsmineral har tillkommit. 
 Utöver detta arbete har tre andra  kandidatarbeten utförts i samma område men 
med andra syften. Tobias Sundkvist har karterat borrkärnor från området, Fredrik Collin 
har karaktäriserat och klassificerat bergmassan i fält enligt Q- och RMR-systemen och 
Yulya Zhuk har analyserat om ett ras nära ett parkeringshus i områdets östliga del kunde 
ha undvikits om en geologisk förundersökning hade utförts. Tillsammans bör arbetena ge 
en god insikt i den förstärkning som kommer att krävas vid arbete i berget i området samt 
den hänsyn som bör tas vid bergskärningar och ge exempel på vad en enskild struktur kan 
orsaka för problem. 
 

Geologisk Bakgrund 
 

Regional geologi 
 
Den Fennoskandiska skölden (även kallad den Baltiska skölden) består av prekambriska 
bergarter med ålder på mellan 3,5 och 1,5 Ga (Gaál och Gorbatschev, 1987). Skölden 
delas upp i fem huvudenheter; den Arkeiska provinsen, den Svekokarelska provinsen 
(varav den svenska delen kallas den Svekofenniska), den Sydvästskandinaviska 
provinsen, Blekinge-Bornholmprovinsen och det Transskandinaviska magmatiska bältet 
(Lundqvist et al., 2011). Jordskorpan har genom nybildning vuxit till ifrån nordost till 
sydväst. Detta på grund av i huvudsakligen tre orogeneser, nämligen den Lopiska, 
Svekokarelska och Gothiska orogenesen (Gaál och Gorbatschev, 1987). De äldsta 
bergarterna förekommer således i den Arkeiska och de yngsta i den Sydvästskandinaviska 
provinsen. Övriga orogeneser anses i huvudsak vara en omarbetning av befintlig skorpa 
(Gaál och Gorbatschev, 1987). Totalt innefattar skölden områden som sträcker sig ifrån 
Kolahalvön över Sverige till Sydnorge. 
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Figur 1. Fennoskandiska Skölden. (Reproducerad med tillstånd från Stephens et al., 2009). 
 

I övrigt förekommer yngre fanerozoiska bergarter som överlagrar den prekambriska 
berggrunden. Dessa finns bland annat i östra Sverige på öarna Gotland och Öland samt i 
sydligaste Sverige i Skåne. Dessutom finner man överskjuten berggrund i de västra och 
nordvästra delarna av skölden till följd av den Kaledoniska orogenesen som bildades för 
ca 500 miljoner år sedan (Lundqvist et al., 2011) och gav upphov till den bergskedja vi 
idag kallar Kaledoniderna. 
 Södra Stockholm ligger i det område som definieras som Bergslagenregionen vilket 
länge varit en viktig region tack vare det stora antal malmfyndigheter som finns i området. 
Bergslagen är en del av den Svekofenniska delprovinsen som i sin tur är del av 
Svekokarelska provinsen. Den Svekokarelska provinsen utgörs av proterozoiska bergarter 
som påverkats av den så kallade Svekokarelska orogenesen. Detta är ett begrepp som i 
Lundqvist et al. (2011) används för att beskriva en period med faser av magmatism, 
tektonik och regionalmetamorfos mellan 1,9-1,8 Ga. 
 Den Svekokarelska provinsens initiala fas bestod av en tid kännetecknad av kraftiga 
vertikala rörelser i jordskorpan vilket gav upphov till jordbävningar, sprickbildning och 
vulkanisk aktivitet. Atmosfären var fattig på syre och livet på jorden finns endast lokalt 
bevarat i form av stromatoliter och avsättning av BIF-malmer. Denna tidiga fas uppföljdes 
sedan av en period av kraftig veckning och deformation som bildade den Svekokarelska 
bergskedjan. De bergartsbildande processerna upphörde för 1,75 Ga. Den numera 
nedvittrade Svekokarelska bergskedjan består huvudsakligen av paleoproterozoiska 
ytbergarter äldre än 1,85 Ga som avsatts på Arkeiskt substratum i de norra och östra 
delarna medan det i övrigt avsatts på oceanisk jordskorpa eller tidigproterozoiska 
kontinentala kristallina bergarter (Lundqvist et al., 2011). I nordväst täcks provinsen av de 
yngre Kaledoniderna och i sydväst avbryts provinsen mot yngre postorogena graniter. De 
Svekokarelska ytbergarterna identifieras som sura vulkaniter och sedimentbergarter 
såsom gråvackor och argillit. I dessa har sedan djupbergarter trängt in vid ett flertal 
tillfällen. Somliga av djupbergarterna har bildats i samband med den Svekokarelska 
orogenesen men vissa har bildats senare. Dessa är relaterade till yngre orogeneser som 
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påverkat den Sydvästskandinaviska provinsen. Den Svekokarelska bergskedjan täckte 
enorma områden och är som bredast 100 mil i öst-västlig riktning och har en utbredning på 
250 mil i nord-sydlig riktning. Den påträffats även i Ukraina (Stålhös, 1982). Tidigare 
ansågs det att Svekofennium bildats av en enskild orogenes och de skillnaderna i 
bergarterna förklarades med att det skulle vara en randfacies av denna orogenes. Numera 
anses berggrunden ha påverkats av minst två olika orogeneser, vid 1,82 Ga respektive vid 
1,87 Ga (Lahtinen et al., 2005).   
 

Lokal geologi 
 
Den geologiska utvecklingen av mellersta Sveriges berggrund är synnerligen komplex och 
dess äldsta fas karaktäriseras av en tid då mäktiga lager av såväl sedimentärt som 
vulkaniskt ursprung avsattes på ett presvekokarelskt underlag. Den initiala bildningsmiljön 
anses ha varit en back-arc innanför en aktiv kontinentalkant med omgivande grunda hav 
vari sedimentationen skedde (Allen et al., 1996). På grund av pålagring i 
sedimentbäckenet sjönk det gradvis under lång tid. Detta ledde till ett stigande tryck och 
temperatur som gjorde att lagrena så småningom undergick konsolidering och 
rekristallisation och bildade de så kallade ytbergarterna. På större djup trängde en första 
generations magmor in parallellt med lagringen. Dessa magmor kontaktmetamorfoserade, 
breccierade och deformerade ytbergarterna och magmorna bildade efter sakta avkylning 
gabbro, diorit, tonalit, granodiorit och granit. Sedermera gav tänjningar i sedimentbäckenet 
upphov till sprickbildning och blockrörelser. Dessa svaghetszoner gav plats för 
intraorogena diabaser och lagergångar (Stålhös, 1982). 
 Den fortsatta pålagringen av sediment ledde till ökad tryck och temperatur som 
gjorde bergarterna plastiska i sin respons till deformation. Då bergskedjeveckningens 
huvudfas inleddes orsakade konvergensen ett horisontaltryck (σ1) i öst-västlig riktning som 
gav bergarterna sin skiffrighet och sin stänglighet samt första fasens veckaxlar. Det snitt 
som vi ser idag befinner sig djupt ner i den dåtida bergskedjan och mönstret kan därför 
vara mycket komplext. Metamorfosen innebar nybildande av mineral men också 
omkristallisation och anpassning av tidigare existerande mineral till rådande tryck- och 
temperaturförhållande. Under denna tid bildades en stor del av områdets gnejser och 
migmatiter (Stålhös, 1982). 
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Figur 2. Geologisk karta över Bergslagen (Reproducerad med tillstånd från Stephens et al., 2009). 
 

Efter att bergskedjeveckningen avtagit vidtog en period av kraftig erosion och isostatisk 
uppåtrörelse för att återställa jämvikten i jordskorpan. Under denna tid kulminerade den 
Svekokarelska bergskedjan. Samtidigt intruderade ytterligare magmor som stelnade och 
bildade de yngre graniterna med associerade pegmatiter. Dessa är ca 1,82 – 1,80 Ga 
(Ivarsson och Johansson, 1992) och är endast svagt deformerade vilket tyder på att dessa 
inte påverkats av den kraftiga veckningen som skapade bergskedjan (Stålhös, 1982). 
 Utveckling som skett efter veckning och bildning av graniter samt pegmatiter, den 
så kallade post- och anorogena fasen är mer diskret och är framförallt representerad av 
diabasgångar. Perioden kännetecknas av sprickbildning, block- och förkastningsrörelser 
vilket orsakade svaghetszoner och ett fåtal intrusioner av granitiska och mafiska djup- och 
ytbergarter under perioden mellan 1,7 – 1,2 Ga gamla (Stålhös, 1982). 
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Nedbrytningen av bergskedjan var till en början mycket snabb och enligt Stålhös (1982) 
hade stora delar avlägsnats redan när de 1,7 Ga  postorogena graniterna intruderade. 
Under den efterföljande anorogena perioden bildades kontinentala sedimentationsbäcken 
delvis genom blockförkastningar. Häri avlagrades sediment som har bevarats i form av de 
mäktiga och utbredda konglomeratförande jotniska sandstenarna (Stålhös, 1982). Dessa 
finns bl.a. bevarade i östra Mälaren. 

 

Bergslagens metamorfa och tektoniska utveckling 
 
Bergslagen har delats upp i fyra olika domäner som avgränsas av breda, branta, plastiska 
deformationszoner. De olika domänerna har urskiljts med avseende på strukturernas 
orientering och metamorf grad. Domänerna har benämnts de norra, södra, centrala och 
västra domänerna (Stephens et al., 2009). Det undersökta området ligger i den södra 
domänen. 
 

Den södra Bergslagsdomänen  
  
Den södra domänen kännetecknas av brant stupande, plastiska strukturer och hög 
metamorf grad som klassats till amfibolitfacies vilket innebär att berget genomgått 
temperaturer på ca 500° - 800° C och tryck på ca 0,3 – 1,0 GPa (Barker, 2010). 
Deformationen har gett upphov till strukturer med västnordväst-ostsydostlig strykning och 
kinematiska indikatorer i skjuvzonerna visar på en dextral horisontell komponent och en 
vertikal komponent där södra blocket har rört sig upp. Dessa strukturer flätar runt 
subdomäner (så kallade tektoniska linser) i området. Subdomänerna präglas i sin tur av en 
foliation med ostnordost-västsydvästlig till nordost-sydvästlig strykning som har påverkats 
av en senare deformation med nordligt till nordvästligt stupande veckaxlar. Veckaxlar och 
lineationer i subdomänerna stupar lätt till måttligt mot öst och sydost (Stephens et al., 
2009). 
 Både den norra och södra domänen kännetecknas av dessa strukturer. Däremot 
förekommer det tubveck i det norra området. Den södra domänen har påverkats av 
ytterligare en yngre veckfas. Denna har resulterat i öppna upprättstående veck med nord-
sydligt strykande axialplan. Det förekommer även brant stupande skjuvzoner bildade 
under lägre metamorfa förhållanden. Dessa strukturer är inte lika sammanhängande som 
de äldre som bildades under amfibolitfacies (Stephens et al., 2009). 

Det undersökta området består av metagråvacka och glimmerskiffer som 
ådergnejsomvandlats med en öst-västlig strykning (Persson et al., 2001). Gråvacka kan 
enklast beskrivas som en smutsig sandsten och enligt Holmgren (1993) så består den av 
fältspat, kvarts, litiska fragment och >15% lermineral. Glimmerskiffer är en bergart som 

består av biotit eller muskovit, kvarts, fältspat ± granat, ± staurolit och någon av 
aluminiumsilikaterna andalusit, kyanit, sillimanit och cordierit som har lerrika slamstenar 
som protolit (Holmgren, 1993). Gråvackans klassificering som sandsten innebär att den är 
rik på kvarts och fältspat vilket innebär att metamorfa indexmineral kan bildas som ger en 
hänvisning till metamorf grad. Den resulterade mineralsammansättningen på kvarts, 
kalifältspat, plagioklas, biotit och muskovit är stabil inom flera metamorfa facies (Bucher 
och Grapes, 2011).  

Berggrundskartan (Persson et al., 2001) visar att det både i norr och söder finns 
öst-västliga deformationszoner som kan ha påverkat områdets strukturella arkitektur. 
Enligt Stålhös (1982) finns det ett stort synklinalt veck nordost om området med en östligt 
strykande veckaxel vilket också ger en inblick i den deformationshistoria som området 
genomgått. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/°
https://sv.wikipedia.org/wiki/°
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Undersökningsområdets läge och planerade utveckling 
 
Det undersökta området ligger ca 8 km sydväst om centrala Stockholm och avgränsas i 
sydost av Månskärsvägen och i nordväst av Skärholmsvägen. Den nordost till sydvästliga 
utsträckning är ca 320 meter och dess nordväst till sydostliga utsträckning är ca 180 
meter. Den planerade bebyggelsen inom området kvadraten 3 hämtades från Huddinge 
kommuns kartverktyg (Figur 3). De vita linjerna visar en planerad gång- och cykelväg där 
den nordost-sydväst orienterade utsträckningen är en väg som kan komma att kräva 
bergskärningar. Där den nordväst-sydost orienterade delen sträcker sig över vägen 
kommer en gång- och cykelvägsbro att anläggas. Vid ”triangeln” i den centrala delen av 
området (Figur 3) böjer vägen av för att bilda en ramp upp på bron och kommer då 
innebära att en eventuell bergskärning kommer att få en mer öst-västlig orientering. Bron 
beräknas bli ca åtta meter i bredd och runt fyra meter hög således är det enligt Huddinge 
kommun (2013) ett tämligen omfattande arbete som kommer att utföras.  

 

 
Figur 3. Planerad gång/cykelväg samt bro.(Bild hämtad från Huddinge kommuns kartverktyg). 

 N 
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Metodik 
 
Karteringen utfördes mellan den 25 – 27 mars samt den 2 april 2013 tillsammans med 
Fredrik Collin vars fokus låg på bergkvalitet. Klart väder rådde men våren hade ännu inte 
kommit vilket innebar att det fortfarande låg ett snötäcke över området, speciellt i dem 
centrala delarna där det är mer skogsbeklätt. Arbetet påbörjades genom att kartera en stor 
bergskärning precis vid infarten till parkeringshuset (i den östra delen av området; Figur 4). 
Sedan fortsatte karteringen först nedanför berghällarna i den norra delen, från nordost till 
sydväst. Därefter karterades det högre upp i terrängen i samma nordostliga till sydvästliga 
riktning. Fokus ändrades sedan till området ovanför rasbranten som ligger i den östliga 
delen av området i anslutning till parkeringshuset. Ett försök att mäta in strukturer inne i 
det mera skogsbeklädda området genomfördes men snötäcket i kombination med frodiga 
mosslager innebar att det var svårt att urskilja strukturer utöver de mest dominanta. För att 
sedan kunna mäta och urskilja de strukturer som är representativa och förekommer i hela 
området utfördes en undersökning av en vägskärning som finns i den södra delen av 
området längs med Månskärsvägen. Karteringens utförande presenteras i form av de 
GPS-koordinater som togs vid de uppmätta strukturen (Figur 4.). 
 

 
Figur 4. GPS-punkter över karterade sprickor i Google Earth (Kartdata: Google, DigitalGlobe). 
 
I fält användes en kompass av märket Silva och modell Expedition S inställd för att 
kompensera 5 graders östlig deklination (geografisk missvisning). Utöver detta användes 
en tvåmeters tumstock, profilmall, kniv, lupp, geologhammare, skyddsglasögon, 
topografisk karta, anteckningsblock, sprickmallar, pennor, GPS och kamera.  
 Vid varje berghäll beskrevs de sprickor som fanns med hjälp av åtta av de tio 
parametrar som man finner i handboken “Suggested Methods for the Quantitative 
Description of Discontinuities in Rock Masses” (1978); 
 

1. Orientation 
2. Spacing 
3. Persistence 
4. Roughness 
5. Wall Strength 
6. Aperture 
7. Filling 
8. Number of Sets 
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Att alla parametrar inte togs med i bedömningen beror på att att karteringen till stor del 
utfördes på bergshällar vilket innebär att de sista två parametrarna; Seepage och Block 
Size är mycket svårbedömda. Det bör nämnas att Spacing (sprickavstånd), Wall Strength 
och Number of Sets är parametrar som används främst inom bergkvalitetsbedömning. 
Dessa kan då användas för att räkna ut Q och RMR enligt Hoek (1987-1993). Fokus på 
detta arbetet är däremot sprickornas egenskaper och därför kommer de ovannämnda 
parametrar inte att beröras ingående. 
 

 
Figur 5. Fältarbete; sprickkartering.      (Foto: F. Guldstrand) 
 

Sprickornas orientering, d.v.s. deras strykning och stupning, mättes med hjälp av kompass 
enligt den amerikanska högerhandsregeln. Avstånd inom sprickset bedömdes med hjälp 
av tumstock och dokumenterades enligt Q- och RMR-systemen för bergkvalitet. 
Persistence d.v.s. sprickors ihärdighet bedömdes genom att undersöka sprickornas 
termineringar om de är, mot luft eller jord, mot annan struktur eller inom häll. 
Observationerna dokumenterades genom att först skriva N, E, S eller W för att visa på 
vilket slut i horisontell orientering som åsyftades för att sedan anteckna ”O” för terminering 
mot luft eller jord, ”T” för terminering mot annan struktur och ”P” för terminering inom häll. 
Den fjärde parametern Roughness kan bedömas i både stor och liten skala och avser en 
bedömning i ojämnhet. En sprickas plan kan i stor skala på en eller flera meter vara t.ex. 
trappstegsformad, undulerande eller plan. Från sprickans yta kan information erhållas i en 
skala på 10 – 20 cm om den är rå, plan eller utgörs av en harneskyta. Det sistnämnda är 
en struktur på sprickplan som visar att den polerats och repats genom rörelser utmed 
sprickan. Det är vanligt att det förekommer en lineation längs rörelsens riktning och ibland 
finns även en ytbeläggning av mineral som vuxit till i samband med rörelsen. I stor skala 
bestämdes sprickans undulerande egenskaper med hjälp av tumstock där den 
undulerande ytans våglängd samt amplitud mättes. Då råhet skulle bestämmas användes 
en profilmall som trycktes emot sprickans yta. Profilmallen jämfördes sedan mot en tabell 
för Joint Roughness Coefficient (JRC) (Hoek, 1987-1993) varpå ett värde för JRC erhölls 

N 
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som kan användas för bergmekaniska beräkningar. Hållfastheten på omgivande berg 
(Wall Strength) bedömdes genom slag med geologhammare mot bergsytan. Antal slag 
berget kunde motta innan brott jämfördes mot tabell i Hoek (1987-1993). Detta gav ett 
ungefärligt värde på bergets tryckhållfasthet. Öppningen (Aperture) på sprickorna mättes 
med tumstock och angavs oftast i ett intervall. Sprickfyllnad (Filling) bedömdes i fält efter 
färg och i vissa fall glans samt att med kniv bedöma hårdhet. Ett tjugotal prover togs från 
utvalda sprickor för att verifiera att fältbedömningarna var rimliga. Urvalet baserades på 
sprickor som bedömts intressanta utifrån läge, orientering, omvandlingsgrad och 
mineralinnehåll. På grund av tidsbrist och resurser kunde mer avancerade mineralanalyser 
tyvärr inte utföras förutom ett test av saltsyra för att identifiera kalcit.  

På varje häll bedömdes antal sprickset men i denna rapport kommer endast den 
dominerande trenden på sprickset i hela området att diskuteras samt enskilda strukturer 
som kan utgöra en risk för planerad byggnation.  

När snarlika sprickor förekommer inom samma område eller zon så antecknades 
hur många sprickor som finns av samma typ i kommentarerna i appendix B istället för att 
anteckna var och en enskilt. I rosdiagram och projiceringar i Stereo32 har dock dessa 
sprickor lagts till för att ge ett bättre statistiskt underlag. 
 

 
Figur 6. Flackt syd-sydostlig veckaxel observerad i fält. Tumstocken är 1 meter.   
          (Foto: F.Guldstrand) 

Utöver sprickkarteringen bedömdes en struktur i gnejsen som tolkades vara en veckomböj 
(Figur 6). Orienteringen på veckbenen mättes med kompass och projicerades i 
programmet Stereo32 och deras skärningspunkt motsvarar orienteringen av veckaxeln. 
Det råder dock osäkerhet kring mätningen eftersom hällen befinner sig bakom ett 
metallstängsel som innebär att åtkomsten var dålig vid inmätning och det finns risk att 
metallen i stängslet kan ha påverkat kompassen. 

Hela karteringen finns sammanfattad i appendix A i form av en karta där alla 
observationer finns markerade. Parametrarna är presenterade i en tabell i appendix B och 
bilder ifrån fältarbetet finns i appendix C. 

N 

Pilen visar sydlig veckaxel 
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Resultat 

 
Figur 7. Rosdiagram över de dominerande sprickriktningar på samtliga sprickor som visar på en 
konjugerande relation.  

 

Den generella trenden i området visar enligt rosdiagrammet på fyra dominerande 
sprickriktningar (Figur 7). Dessa riktningar är; nordväst-sydostliga, ostnordost-
västsydvästliga, nord-sydliga och nordost-sydvästliga sprickriktningar. Sprickriktningar 
kommer här nedan beskrivas i detalj. Om antal mätvärden inte ser ut att stämma med det 
antal sprickor projicerade i stereogrammet förklaras detta av att vissa sprickor har inmatats 
med identisk strykning och stupning. Detta för att kunna jobba effektivt i fält. 

De nordväst-sydostliga sprickorna har nordostlig stupning med en strykning på 290° 
till 330° (Figur 8). Stupningarna är dominerande till runt 60° - 40° med undantag av en näst 
intill vertikal spricka. I övrigt finns ett mindre antal motstående sydostligt strykande sprickor 
med varierande stupning (Figur 9). 

Det ostnordostliga spricksystemet består av branta sprickor parallella med 
foliationen med sydlig stupning (Figur 10). Deras strykning går ifrån 075° i den sydvästliga 
delen av området till 090° den nordostliga delen av området.  

Det nordostligt strykande spricksystemet bildar ett konjugerande sprickset med det 
nordvästliga spricksystemet. Dessa viker också av ca 40° från ca 030° till 070° och har en 
stupning på ca 50° med undantag för en nästan horisontell spricka (Figur 11). 

Den nord-sydliga sprickriktningen delas upp i en sydligt strykande som stupar åt 
väster (Figur 12) och en något mer välrepresenterad nordligt strykande sprickriktning med 
östlig stupning (Figur 13). Den sydliga viker av 30° från 160° till 190° med en 
genomsnittslig stupning på 45°. Den nordliga viker av ca 40° från 340° till 021° och en 
genomsnittslig stupning på 52°. Den nordliga har en större spridning på dess 
stupningsvariation. 

Den generella trenden för området är att alla foliationsparallella sprickor viker av ca 
15° mot öst mot nordöstra delen av området. Övriga sprickriktningar har ett spann på 
uppemot 40°. 
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Figur 8. Nordvästligt strykande sprickor med nordostlig stupning. 

 

Figur 9. Sydostligt strykande sprickor med sydvästlig stupning. 
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Figur 10. Foliationsparallella östligt strykande sprickor med sydlig stupning. 

 

 
Figur 11. Nordostligt strykande sprickor med sydostlig stupning. 
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Figur 12. Sydligt strykande sprickor med västlig stupning. 

 

 
Figur 13. Nordligt strykande sprickor med östlig stupning. 
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Avstånden mellan sprickorna varierade stort. På bergshällarna kunde endast de 
dominerande strukturerna urskiljas vilket innebär att det kan vara över 2 meter till närmsta 
spricka inom samma set som är den översta gränsen enligt rock mass rating-systemet 
(RMR). Då karteringen utfördes utmed vägskärningar kunde fler sprickor studeras och där 
sprickzoner förekommer var sprickavståndet på sina håll extremt kort. Detta visar att 
berget är kraftigt spröddeformerat (krossat) vilket medförde att det var svårt att avgöra vart 
gränserna för solitt berg skulle dras.  
 De branta sprickorna är de mest dominerande strukturerna. Sydligt strykande 
sprickor avslutas mot nordligt strykande sprickor och generellt termineras flackare sprickor 
mot brantare stupande sprickor. Uppsprickning längs med den tektoniska foliationen 
påträffades över hela området. 
 Spridningen på Roughness är mycket stor och svårbedömd där kartering utfördes 
på bergshäll. Där klassificerades de oftast till kategorin E vilket enligt Q-systemet innebär 
råa eller ojämna, vågformiga sprickor. I övrigt finns klass F (släta, plana sprickor) 
representerade på ett flertal ställen. Det är mycket viktigt att beakta de enskilda strukturer 
som grupperar som den J-klassade sprickzonen vid infarten till parkeringshuset. Vid detta 
område innebär klass J att om sprickan skulle utsättas för skjuvdeformation skulle ingen 
kontakt erhållas mellan de solida bergväggarna inom 10 centimeters rörelse. Sprickzonen 
vid infarten till parkeringshuset i nordost har klassats som en zon med grusigt, sandigt eller 
krossat berg som är tillräckligt bred för att ingen bergväggskontakt finns. Vid kartering på 
Månskärsvägen är det större spridning på mätningarna. Detta på grund av att fler sprickor 
är exponerade och där ökade frekvensen av J- och F-klassade sprickor. Råhet 
(Roughness bedömd i liten skala) presenteras i appendix B under rubrik Råhet (JRC). Det 
är stor spridning på mätningarna och den bedömdes utifrån en skala på 0 - 20 enligt tabell 
för Joint Roughness Coefficient (Hoek, 1987-1993). Detta värde kan sedan användas vid 
bergmekaniska beräkningar. Vid rasbranten upptäcktes också harneskytor i nord-sydlig 
riktning. 
 Berget är enligt tabellerna i Hoek (1987-1993) mycket stabilt vilket innebär en 
tryckhållfasthet på 100 – 250 MPa förutom på vissa ställen där sprickzoner upptäckts med 
mycket omvandlat, och på sina håll i stort sett bara krossat berg. Ställvis kan det vara flera 
meter innan solid bergvägg påträffas. Mineralsammansättning på det solida berget 
domineras av mycket mörka mineral, kvarts och fältspater. Fältspater ökade vid den nord-
sydliga dalgången mitt i området. Vid sprickzoner är dock berget mycket omvandlat och 
rödfärgat vilket kan vara en indikation på bland annat järnoxider. Sprickzonen vid 
parkeringshusets norra öppning har en grönaktig färg och en mineralanalys på insamlade 
prover hade varit önskvärd. 
 Majoriteten av sprickorna har spricköppningar (Aperture) på mellan 0 – 1,5 cm. Vid 
sprickzonerna är det ibland svårt att avgöra var sprickorna slutar och börjar, det vill säga 
var solitt berg börjar och slutar, således finns det bedömda spricköppningar på max 90 cm. 
 Efter ett test med saltsyra har ett av proven ifrån rasbrantens sprickfyllnadsmineral 
identifierats till kalcit. I övrigt har bedömningar i fält lett till slutsatsen att det finns 
mineralfyllnader eller beläggningar av kvarts, fältspat, järnsulfider, glimmer, och klorit. 
Bedömningar av sprickfyllnadsmineralens kornstorlek visade att det finns ett antal sprickor 
med material i lerfraktion men det är framförallt sandigt material och krossat berg som 
dominerar. Även i detta fall hade fler avancerade mineralanalyser varit önskvärda på bland 
annat lerfraktionen för avgöra om det finns svällande lermineral. För att veta exakt vilka 
sprickor som innehåller vilken fyllning hänvisas till appendix B. 

Bedömningar på antal sprickset har gjorts vid varje häll genom hela karteringen 
men den lokala trenden är snarlik den storskaliga. Två eller tre sprickset dominerar plus 
eventuella slumpmässigt orienterade sprickor. Den storskaliga trenden indikerar på att fyra 
dominerande spricksystem råder. Den nord-sydliga sprickriktningen verkar vara lokaliserad 
till den centrala delen.
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Figur 14. Projicering i Stereo32 av korsande veckben där skärningspunkten ger en konstruerad 
veckaxel (172/23) indikerad av den blå pilen. 
 
En möjlig veckomböj observerades i gnejsen i den östra delen av området ovanför 
rasbranten. De två veckbenen (010/55,155/55) projicerades i Stereo32 vilket ger en 
konstruerad veckaxel i 172/23 (Figur 14.). 

 
Diskussion 
 
Den uppmätta foliationen stämmer väl in på den beskriven för subdomäner i Bergslagens 
södra strukturella domän (Stephens et al., 2009). Även veckaxeln som, trots 
mätosäkerhet, stupar flackt mot syd-sydost passar in beskrivning av möjliga veckaxlar i 
detta område (Stephens et al., 2009). Den är dock något sydligare än de beskrivna vilket 
möjligtvis kan härledas till mätfel. Foliationen i sin tur har påverkats av veckning då den 
böjer av ca 15° mot öst allt eftersom man rör sig österut i området. Denna kan möjligen hör 
ihop med den konstruerade veckaxeln (Figur 14) men för en djupare förståelse av 
foliationens deformation behövs en uppföljningsundersökning med fokus på plastiska 
strukturer. 

I berg som inte omvandlats observerades mycket mörka mineral bedömda till biotit 
men även kvarts fältspat och glimmer observerades vilket stämmer väl överens med en 
metamorfoserad gråvacka. En sammanställning av Bergslagens berggrund har visat att 
området genomgått en metamorf grad upp till amfibolitfacies (Stephens et al., 2009). 

En tendens är att migmatiten spricker upp utmed dess foliation och således hade en 
större förståelse av de plastiska strukturerna varit att föredra. En möjlig tolkning är att det 
utöver sprickor utmed foliationen finns konjugerande sprickset, där den nordligt strykande 
sprickriktningen (Figur 13)  har ett konjugerande sprickset i de sydligt strykande sprickorna 
(Figur 12). Utöver detta finns en nordostligt strykande sprickgrupp (Figur 11) och ett i så 
fall konjugerande sprickset i de nordvästligt strykande sprickorna (Figur 8). 
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Foliationsuppsprickning förekommer över hela området men de andra 
sprickriktningarna framträder tydligast inom koncentrerade zoner. Dessa zoner verkar 
upprepas genom området och i zonerna är berget är kraftigt omvandlat och krossat som 
den längs Månskärsvägen i figur 15. Detta indikeras av topografin och landskapets 
utseende i kombination med de observerade sprickzonernas läge och troliga fortsättning. I 
mitten av området finns en nord-sydlig dalgång som kan tänkas förklaras av det nord-
sydliga konjugerande spricksetet men det verkar också som att att det finns andra 
sprickzoner som korsar och skapar denna dalgång. 

 

 
Figur 15. Häll 8: En 7 meter bred nordostligt strykande zon med krossat berg. Månskärsvägen 
          (Foto: F. Guldstrand) 
 

Om observationerna av sprickfyllnadsmaterial stämmer finns det vid vissa zoner specifika 
sprickor som kommer att orsaka en försämrad bergstabilitet. Skiktsilikat såsom klorit har 
svaga bindningar och tydlig basal spaltning och kan därför utgöra en aktiveringsyta där 
rörelse skulle kunna ske. Även om bedömningarna av klorit i fält är osäker så bryts biotit, 
vilket är väl representerat i området, ner till klorit och således är det inte en orimlig 
bedömning att klorit kan finnas i området (Nesse, 2009). Biotit kan också utgöra liknande 
risk då det också är ett skiktsilikat. Detta skulle i så fall utgöra en rasrisk och måste 
beaktas vid arbeten i berget. Samma rasrisk, eller större, gäller då sprickfyllnaden utgörs 
av krossat material. Dessa hållfastheter som riskbedömningen utgår ifrån är baserad på 
empiriska tester. Testerna har utförts på olika prov av sprickfyllnader och enligt tabell 1 i 
kapitlet Shear Strength of Discontinuities i Practical Rock Engineering (Hoek, 1987-1993) 
är skjuvhållfastheten som lägst vid fyllningar av krossat berg i lerfraktion, lermineral eller 
kalcitfyllda sprickor som är bredare än 20 mm. Är sprickan däremot fylld med kvarts visar 
tabellen att sprickan kommer ha en mycket högre hållfasthet. Detta är också intressant då 
beläggning av kalcit identifierats med hjälp av saltsyretest. Däremot finns ingen 
observation av tjocklek på denna sprickfyllnad vilket skulle kunna ha använts för att avgöra 
sprickans hållfasthet. 
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Det totala spricksystemet skulle kunna förklaras  av en riedelskjuvning till följd av de 
två skjuvzoner som finns norr och söder om området. Skjuvzonerna skulle då enligt 
Stephens et al. (2009) troligtvis vara dextrala och området mitt emellan har då utsatts för 
en sinistral skjuvning. Detta skulle bilda ett riedelsystem där den nordöstra sprickriktningen 
skulle motsvara R och den nordsydliga sprickgruppen R´ och det nordvästra 
spricksystemet skulle då ha bildats sist och motsvara P. Detta är dock inte särskilt troligt 
då skjuvzonerna är plastiska och sprickorna i området ett resultat av spröd deformation 
vilket tyder på att de inte är av samma ålder. Mer troligt är att sprickorna hör ihop med det 
större dextrala riedelsystemet som utgör Mälardalen. Dessa har troligtvis bildats till följd av 
de spänningar som bildas i samband med Atlantryggens riftsystem (Tirén och 
Beckholmen, 1990). Detta medför att sambandet mellan sprickornas klassificering i 
riedelskjuvningen blir det omvända. Den nordvästliga sprickriktningen utgör då R, den 
nord-sydliga sprickriktningen motsvarar R´och den nordöstra P. Dessa sprickriktningar 
stämmer dessutom överens med spricksystemet som utgör Mälaren (Figur 16a, b). I figur 
16b har troliga sprickor markerats, tolkat utifrån den geologiska kartan. Vad som också 
kan styrka denna tes är att harneskytor observerats på de nord-sydligt strykande 
sprickplanen vid rasbranten i östra delen av området intill parkeringshuset. Dessa har en 
nord-sydlig orientering och tyder på att det finns en horisontell strike-slip komponent i 
rörelsen som har skett längs med sprickplanen och tyder på en skjuvning. 

 

 
Figur 16. A, Den övre bilden visar konturerna av Mälaren och den nedre ett sprickmönster till följd 
av riedelskjuvning (Från Tirén och Beckholmen, 1990, reproducerad med tillstånd från Geologiska 
föreningen samt S. Tirén och M. Beckholmen). B, Troliga sprickor tolkat på berggrundskarta över 
Mälarområdet (Modifierad efter Stephens et al., 2009 reproducerad med tillstånd av SGU). 

 
Kopplar man detta till det planerade bygget av en gång- och cykelväg i området finns 
risker som bör tas hänsyn till vid byggnation. Den nordost-sydvästligt orienterade 
cykelvägen kan komma att kräva bergskärningar om den anläggs som planerat (Figur 3). 
En av de dominerande sprickriktningarna i området är just nordostligt strykande och stupar 
med ca 50-60° ifrån den planerade vägen. Om en skärning framtas kan det stöd som 
håller berget uppe i basen avlägsnas och en rasrisk föreligger, däremot hade risken för ras 
varit större om spricksystemet stupat mot vägen. I den nordvästra delen av kartan 
förekommer en möjlig sprickzon med nordvästlig strykning. Bedömning gjordes på häll 
som var snö/mosstäckt vilket innebär att tolkningen är osäker. Längs skärningen på 
Månskärsvägen finns däremot två sprickzoner med denna strykning vilket kan betyda att 
det finns en risk att sådana strukturer kommer att blottas vid arbete i berget. En av dessa 
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zoner är flera meter bred och består nästan uteslutande av krossat berg och kommer 
orsaka problem oavsett orientering (Figur 15). En kombination av zoner med denna 
sprickriktning med den nordsydliga och nordvästliga sprickgruppen ger en risk för 
kilutglidning längs med vägskärningen, ett fenomen som orsakas av korsande sprickplan. 
En tredje faktor som bör nämnas är den zon som påträffats i den nordostliga delen av 
kartan vid infarten till parkeringshuset. Denna zon är fyra meter bred och består till stor del 
av krossat berg. Berget har en grön färg som möjligtvis kan förklaras av att 
kloritomvandling skett. Om denna fortsätter längre in i berget, vilket är troligt, kan den 
komma att utgöra stora problem. När gång- och cykelvägen närmar sig den planerade 
bron blir den bredare och rampen viker av till en öst-västlig riktning (Figur 3). Denna 
riktning sammanfaller väl med den branta foliationen i området som då måste iakttas. 
 Bron ska gå över en större väg i norra delen av kartan och kommer att övergå till 
väg i området precis väster om parkeringshuset för att sedan anslutas till Månskärsvägen. 
Brons fundament kommer alltså att byggas på ett område där ras förekommit vid ett 
tidigare bygge. Det är oklart om befintligt berg kommer att sprängas ner till samma nivå 
som Månskärsvägen eller om det finns en annan lösning på att lösa höjdskillnaden. I 
området ska ytterligare en byggnation utföras parallellt med den nordvästliga 
sprickriktningen som har en stupning mot den förmodade bergskärningen vilket är den 
mest ogynnsamma sprickgruppsorienteringen kan ha. Dessutom har det vid  rasbranten 
observerats kalcitfyllda sprickor (där tjocklek ej kunnat fastställas) och harneskytor vilket 
ytterligare ökar rasrisken, dessa bedömningar är dock ifrån den nord-sydliga 
sprickgruppen. Både den nordliga, sydliga  och nordvästliga sprickriktningen kan då 
orsaka problem för fundamentets stabilitet och korsande sprickplan kan orsaka 
kilutglidningar. Det finns redan tecken på en kilutglidning vid rasbranten. En mer 
djupgående analys av rasbranten har utförts av Yulya Zhuk. 
 Det bör nämnas att en stor del av detta arbete har utförts på hällar som ställvis är 
kraftigt vittrade. På grund av detta bör de uppgifter som framkommit endast ses som en 
prognos, och att bedömningarna kan variera mellan de olika kartörerna. Uppföljningar bör 
därför ske allt eftersom arbetet fortskrider. Det finns också faktorer som försvårat arbetet, 
t.ex. att det fortfarande var snötäckt. En kompletterande studie av strukturer i det mer 
skogsbeklädda området skulle vara önskvärt för att verifiera eller förkasta den bild som 
framkommit i detta arbete. En vidare studie skulle också kunna ge en klarare bild kring den 
möjliga veckomböjen och även hur eventuell veckning styrt de spröda strukturerna i 
området.  
 För att ytterligare kunna säkerställa bedömningarna av sprickfyllnad hade ytterligare 
mineralanalys behövts utföras. Framförallt för att undersöka huruvida bedömningen av 
klorit var korrekt samt eventuell närvaro av lermineral. Svällande lermineral kan utlösa 
rörelse i sprickor när de kommer i kontakt med och absorberar vatten vilket resulterar i att 
de sväller och då utlöser en rörelse längs med sprickplan. 
 

Slutsats 
 
Karteringen har funnit att strukturer dokumenterade i området stämmer överens med dem 
beskrivna i subdomäner funna i Bergslagens södra strukturella domän. Bergartens 
mineralogiska sammansättning indikerar att den utgörs av en metamorfoserad gråvacka. 
Den består av kvarts, fältspater, biotit samt även andra oidentifierade glimmrar. På sina 
håll förekommer sprickzoner med krossat berg med stor mineralomvandling som fortsätter 
i genom området. Zonerna verkar även upprepas genom området med ett avstånd på ca 
100 meter. Områdets dominerande sprickriktningar kan förklaras med den foliation som 
finns i området men möjligtvis också av det större riedelsystem som utgör Mälaren. 

Arbete i berget utan nödvändig förstärkning av bergväggen kommer att medföra risk 
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för ras och kilutglidningar, på grund av den planerad byggnationens orientering i 
förhållande till de fyra dominerande sprickriktningarna i området; den nordväst-sydostliga, 
den nordost-sydvästliga, den nord-sydliga och den ostnordost-västsydvästliga 
sprickriktningen. Denna risk förvärras ställvis av sprickfyllnader bestående av klorit, kalcit 
och krossat berg vilket innebär en avsevärd sänkning av bergets hållfasthet. Vid vissa ytor, 
framförallt vid rasbranten där det finns färska ytor men också vid Månskärsvägen, har 
harneskytor observerats vilka är mer benägna att reaktiveras än andra typer av sprickor. 
Det är även troligt att sådana ytor förekommer på annat håll inom området. En mer 
djupgående geologisk undersökning vid byggnation är också att rekommendera. 
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Appendix A Karta 

  
Figur 17. Sprickkarteringen presenterad i kartformat.      
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Appendix B Sprickdata 

 
Tabell 1. All sprickdata observerad i fält.     
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Appendix C Bilder 
I följande bilder visar pilen norr och tumstocken 1 meter.  

 
Figur 18. Häll 1:Fältbild       (Foto: F. Guldstrand)  

 
Figur 19. Häll 1: Sprickzon med möjlig kloritomvandling   (Foto: F. Guldstrand)  
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Figur 20. Häll 1: Migmatitiskt berg och flack spricka i vänstra hörnet på hällen.  

(Foto: F. Guldstrand) 
 

 
Figur 21. Häll 2: Uppsprickning längs foliationen    (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 22. Häll 2: Fältbild.       (Foto: F. Guldstrand) 

 
 
 

 
Figur 23. Häll 2: ”Pinch – and – swell”-strukturer     (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 24. Häll 2: Sydligt strykande spricka.     (Foto: F. Guldstrand) 

 

 
Figur 25. Häll 3. Upprickning längs foliation .    (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 26. Häll 4: Korsande sprickplan.     (Foto: F. Guldstrand) 

 
 

 
Figur 27. Häll 5: Uppsprickning längs foliation     (Foto: F. Guldstrand) 



28 

 

 
Figur 28. Häll 6: Nordvästligt strykande spricka.    (Foto: F. Guldstrand) 

 
 

 
Figur 29. Häll 7: Nordostligt strykande spricka.    (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 30. Häll 7: Ostnordostligt strykande spricka med krossat berg.      (Foto: F. Guldstrand) 

 
Figur 31. Häll 8:  Flera nordostligt strykande sprickor.   (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 32. Häll 8: En flack östligt strykande spricka avslutas mot två nordostligt strykande. 
          (Foto: F. Guldstrand) 

 
 

 
Figur 33. Häll 8: Linjerna visar korsande sprickplan vilket orsakar en kilform.   

Foto: (F. Guldstrand) 
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Figur 34. Häll 9: Flera flacka sydostligt strykande sprickor avslutas mot en nordvästlig.   
          (Foto: F. Guldstrand) 

 

 
Figur 35. Häll 9: Fältbild       (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 36. Häll 9: Fältbild       (Foto: F. Guldstrand) 

 
 

 
Figur 37. Häll 10: Mindre zon med krossat berg.    (Foto: F. Guldstrand) 
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Figur 38. Häll 10: En metertjock zon med krossat berg.   (Foto: F. Guldstrand) 

 
 

 
Figur 39. Häll 10: Fältbild       (Foto: F. Guldstrand). 
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