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Syfte och mål: 
I detta 1-års projekt studerar och klassificerar vi SGU:s databas av gamla gruvkartor från Bergslagen, 
kopplad till lokal fält- och borrkärn-kartering vid två järnoxidfyndigheter, Källfallsgruvan och 
Persgruvan, som är en del av Riddarhyttefältet. Genom att kombinera dessa olika typer av data kan 
vi bygga exakta 3D geologiska modeller av dessa malmer som kommer att hjälpa med tolkningar av 
strukturella kontroller samt malmsystemet, med implikationer för prospektering från fyndighets- till 
distriktskala. De resulterande 3D modellerna kommer att integreras i regionala modeller som 
samtidigt utvecklas i karteringsprojekt på SGU, med syftet att bygga multiskaliga 3D modeller av 
berggrunden både proximalt och distalt till malmerna. 
 
Preliminara resultat: 
3D modelleringen visar tydliga strukturella kontroller på mineraliseringen vid både Källfallsgruvan 
och Persgruvan. Enligt våra preliminära tolkningar resulterade den polyfasa deformationen i typ-I 
veck-interferensmönster med brant stupande axlar mot SÖ som kontrollerar mineraliseringens 
geometrier vid Källfallsgruvan. Vid Persgruvan liknar linjerade isolerade malmkroppar boudin-
strukturer (pinch & swell) vilket tyder på starkt utstretchade malmkroppar i en NÖ-SV riktning. 
 
Samhällsnytta: 
Tre-dimensionella modeller av kända malmfyndigheter hjälper oss att identifiera vektorer mot nya 
upptäckter och resulterar därmed i effektivare mineralprospektering vilket är ytterst viktigt för att 
garantera försörjningskedjan i den svenska och europeiska råvarusektorn, såväl som för att bidra till 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 
Projektarbetet utförs som två M.Sc. examensarbeten vilket i sin tur är ett utmärkt tillfälle för unga 
geologer att bekanta sig med svensk berggrundsgeologi. Detta kommer att hjälpa att lösa välkända 
problem med kompetensförsörjning som denna sektor kommer att ha i den nära framtiden. 
 

 
Preliminär 3D modell av järnoxidmalmer vid Källfallsgruvan, 
Riddarhyttefältet, Bergslagen. Färgerna representerar olika 
typer av järnoxidmineralisering (blå: massiv magnetit; grön: 
semi-massiv magnetit + ortoamfibol) som kontrolleras 
strukturellt av en veckstruktur med brant stupande axel mot 
SÖ. Vy till Ö. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


