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Introduktion

Bergslagens malmprovins, belägen i sydcentrala delen av Sverige, innehåller 
tusentals ca 1,9 miljarder år gamla metalliska mineralfyndigheter som har 
brutits sedan medeltiden. Ett mycket betydande exempel på dessa malmer är 
Källfallsgruvans järnoxidfyndighet i Riddarhyttans malmfält. Detaljerade 
geologiska studier av kända järnmalmer i Bergslagen som Källfallsgruvan med 
moderna metoder är av stort vetenskapligt och ekonomiskt intresse på grund 
av deras potential för kritiska metaller såsom eller sällsynta jordartsmetaller 
(REE) som behövs t.ex. i batteritillverkning.

Metoder

En representativ 3D geologisk modell av Källfallsgruvan har genererats för att 
öka förståelsen av malmkroppens geometri på djupet samt för att beräkna dess 
totala volym och tonnage. Metodiken bestod av att integrera existerande data 
från mest gruvkartor med nya data från fältarbete (Fig. 1), borrkärnkartering 
och 3D geologisk modellering i mjukvaran SKUA-GOCAD. 

Resultat

Arbetet resulterade i lokala strukturgeologiska tolkningar som sattes i en regional 
kontext vilken omfattar tre faser av tektonisk deformation inom Bergslagen mellan 
1,9-1,8 miljarder år. Ett antal bergartsenheter definierades som bildade underlaget 
för att konstruera en geologisk karta (Fig. 2) samt så har de strukturella mätningarna 
resulterat i en bättre förståelse av veckningen som påverkar malmens geometri. Vi 
kom fram att de ursprungligen vulkaniska bergarter har blivit först kemiskt 
omvandlade av malmbildande fluider och sedan påverkade av tektoniska processer 
(deformation och metamorfos). 

Slutsatser

1) Källfallsgruvan består av ett flertal malmkroppar som gemensamt liknar en S-formad veckstruktur (Fig. 2 och 3) som på djupet är måttligt-brant stupande mot 
sydväst (Fig. 3). Sådana veckstrukturer kan ha bildats genom en enda generation av tektonisk deformation eller genom flera deformationer som har överpräglat 
varandra.

2) Ett estimerat totala tonnage på 4 938 610 ton med en genomsnittlig järnhalt av 62% (massive magnetitmalm) och 45% (semi-massiv magnetitmalm) skulle inte 
vara ekonomiskt hållbart i nuläget, men om pågående studier kan bevisa att obrutna malmer som liknar Källfallsgruvan har ett betydande REE-innehåll kan dessa 
plötsligt attrahera stort ekonomiskt intresse.

3) Prospektering för Källfalls-liknande fyndigheter i Bergslagen bör fokusera på att identifiera intensivt magnesium-omvandlade bergarter främst bestående av 
mineralen kvarts, biotit (ökar mot mineraliseringen), muskovit, klorit, antofyllit och kordierit, i samband med vissa typer av veck-strukturer.

Figur 2. Geologisk karta av Källfallsgruvan och dess omgivning.

Figur 3. 3D modell av Källfallsgruvans malmer. 
Ovan: Vy mot djupet. Nedan: Sidovy österut.

Figur 1. Edna under fältarbetet kring 
Källfallsgruvan.
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