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1

Syfte

Syftet med denna PM är att redovisa de underlag som belyser avsaknaden av malmpotential i
Forsmarksområdet, speciellt inom området för befintligt och utbyggt SFR.

2

Underlag

Frågan om malmpotential i Forsmarksområdet utreddes först inom ramen för
platsundersökningarna för Kärnbränsleförvaret och har besvarats för det planerade
Kärnbränsleprojektet i Tunbrant och Birgersson (2015, p 16) med slutsatsen:
”Sammanfattningsvis anser SKB att frågan om Forsmarksområdets malmpotential är väl
utredd. Den kunskap som finns ger underlag för slutsatsen att kravet på avsaknad av
malmpotential är uppfyllt för ett slutförvar i Forsmark. Grundförutsättningen för detta är att
den väl avgränsade geologiska formationen där förvaret placeras – den tektoniska linsen –
består av bergarter som helt saknar malmpotential.

Figur 1. Karta över Forsmark och SFR som visar omfattningen av bergdomän RFM021 och
områden som eventuellt kan ha malmpotential. Notera att det tvära avslutet i nordväst för
flera av områdena sammanfaller med begränsningen för det lokala modellområdet i
Forsmark för den platsundersökning som gjordes för slutförvaret för använt kärnbränsle
(SKB 2013, figur 4-12).

PDF rendering: DokumentID 1536079, Version 1.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen

Men området utanför kustlinjen, norr om området innehåller metavulkaniter och
metasediment, som skulle kunna ha malmpotential. Detta område med metavulkaniter
behandlas i SKB (2008, avsnitt 11.2.4). Området benämns domän RFM021 (se figur 1). Man
hade inte observerat några spår av järnmineraliseringar på de små öarna i området, men kan
inte utesluta möjligheten att mineraliseringar kan finnas inom bergdomän RFM021.
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I SKB (2013, avsnitt 4.3.2) behandlas frågan om malmpotential med avseende på SFR:
SFR är beläget i ett heterogent bergartsstråk, huvudsakligen bestående av felsisk till
intermediär metavulkanit och metagranodiorit, som tillsammans genomgått stark plastisk
deformation. Förekomsten av felsiska till intermediära vulkaniter föranleder att det även
skulle kunna finnas associerade järnmineraliseringar. Eftersom större delen av RFM021 är
belägen under havsytan saknas dock heltäckande data, och förekomsten av
järnmineraliseringar kan inte helt uteslutas. Den geologiska informationen för RFM021
begränsar sig dock främst till ett antal öar samt från de två utloppstunnlar för kylvatten från
kärnreaktorerna som penetrerar den nordligaste delen av RFM021 och SFR. i dessa områden
dessa finns inga dokumenterade mineraliseringar.
Bergdomänmodellen inom område för SFR detaljeras enligt följande i SKB (2015,
p 111): ”Området vid SFR har delats in i fyra domäner (RFR01–RFR04) med likartade
förhållanden vad gäller bergarter. Domän RFR01 domineras av pegmatit till pegmatitisk
granit (SKB bergartskod101061). Domän RFR02 har en mycket mer heterogen
sammansättning än RFR01. En del av domänen består lokalt av fin- till medelkornig
metagranit-granodiorit (101057), som är svår att skilja från den vanligare bergarten i denna
domän, felsiskt till intermediärt metavulkaniskt berg (103076). Domänen innehåller även 24
procent pegmatit och pegmatitisk granit. Både befintligt SFR och utbyggd del av SFR ligger
till största delen i domän RFR02, medan nedfartstunnlarna ligger i RFR01.”
Vidare konstateras i SKB (2013, p 44) att: ”De undersökningar som gjorts i samband med
byggnationen av SFR visar att andelen felsiska till intermediära metavulkaniter i RFM21
lokalt är betydligt lägre än vad som indikeras av enbart blottningar på öarna. Dessutom har
inga former av mineraliseringar som bedöms kunna bli av ekonomiskt intresse ens i en
avlägsen framtid noterats i något av de borrhål som finns i SFR-området. Det enda
anmärkningsvärda är att de amfiboliter som förekommer generellt innehåller högre halter av
magnetit än motsvarande bergarter söder om SFR, på fastlandet. Den magnetiska
susceptibiliteten för amfiboliterna i SFR-området kan i vissa fall uppgå till 0,1 SI, vilket i
mycket generella termer skulle motsvara ett innehåll av magnetit på två volyms-% (Parasnis
1997). Det är halter som rimligtvis inte är av ekonomiskt intresse ens i ett längre
tidsperspektiv, och dessutom uppträder amfiboliterna sporadiskt som små bergartskroppar.

Sammanfattningsvis finns det inget i befintliga geologiska eller geofysiska data som indikerar
att området i eller i anslutning till SFR har mineraliseringar av sådan omfattning att de kan ha
ekonomisk potential nu eller i framtiden. ”
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Slutsats

I Forsmarksområdet omfattar förekomsten av malmpotential främst mineraliseringar av
järnoxid (magnetit) som uppträder i felsiska till intermediära metavulkaniter (figur 1). Alla
dessa förekomster är små och bedöms sakna ekonomiskt värde (Lindroos et al. 2004).
Undersökningarna som utförts inom området för befintligt SFR och planerad utbyggnad visar
att förutsättningarna att finna brytvärd malm är obefintlig i närheten av den valda
lokaliseringen.
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Som en del av platsundersökningarna i Forsmark producerades högupplösta data av det
magnetiska totalfältet i SFR området. Ytnära förekomster av magnetit i den storleksordningen
att de är av ekonomiskt intresse skulle med all säkerhet avspeglas i dessa data. Eftersom
sådana indikationer saknas kan förekomsten av magnetitmalm därför uteslutas i det aktuella
området.
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