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Figur 1. Sågad vägg rik på veckade migmatiter norr om Hälltorp. Tunna, mörka 
amfibolitgångar har deformerats och veckats tillsammans med migmatiterna, som i sin tur 
uppvisar partiell uppsmältning i axialplanen. Foto Mimmi Ingered (2018). 
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1  Introduktion 
 
Drygt femtio kilometer norr om Göteborg längs med Göta Älv ligger Lilla Edet (Figur 2). 
Samhället ligger mitt på en tektonisk gräns som går längs med älven och som delar upp de södra 
delarna av Idefjorden (Figur 3). Denna gräns kallas Göta Älvzonen (GÄZ) och berggrunden 
präglas främst av spröd men även plastisk deformation. Det saknas noggranna studier som 
jämför berggrunden på vardera sida om denna deformationszon. Det är därför inte känt om 
berggrunden i öst och väst bildats på olika djup eller om det som idag är blottat visar bergarter 
som bildats på liknande djup i jordskorpan och därför påverkats av samma tryck och 
temperaturer. Som följd är deformationszonens betydelse och storskaliga påverkan på 
berggrunden i området inte heller välkänd. Det fanns två huvudsakliga syften med denna 
kartering: (1) att undersöka skillnaderna öster och väster om Göta Älvzonen, både litologiskt 
och strukturellt, för att se om det går att dra några slutsatser om eventuella skillnader samt (2) 
att få en inblick i hur Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) arbetar vid fältkarteringar och 
ge mig som student mer erfarenhet av hur man karterar gnejsig berggrund.  

Figur 2. Dessa kartor visar var karteringsområdet är beläget. A. Gula knappnålar visar lokaler som besökts, gröna 
spår följer vägarna där profilkarteringarna gjordes och inringat i rött är områden som detaljkarterats. En 
huvudsaklig detaljkartering gjordes på vardera sida av Göta Älv och järnvägen undersöktes närmare då 
berggrunden var spännande och väl blottad. B. En karta över området mellan Göteborg och Trollhättan som visar 
Lilla Edets position. C. Karta som visar var i södra Sverige kartområdet ligger. Kartdata ©2018 Google Maps. 
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2  Bakgrund 
 
Under slutet av Mesoproterozoikum, för cirka 1,1 till 1 miljarder år sedan, kolliderade 
Fennoskandia med en annan kontinent, möjligen Amazonia, och bildade en stor bergkedja. 
Denna händelse kallas den svekonorvegiska orogenesen (SNO), vars resulterande orogena bälte 
tillhör Grenvilleorogenen (Bingen et al 2008). Grenvilleorogenen är det namn som används i 
Nordamerika för den globala orogen som ledde till bildandet av superkontinenten Rodinia 
(Bingen et al 2005). Under den svekonorvegiska orogenesen omkristalliserades berggrunden 
som nu utgör stora delar av sydvästra Skandinavien. Det går att dela in den svekonorvegiska 
berggrunden i olika segment och terränger och detta brukar främst göras baserat på när de 
bildats samt vilken grad av metamorfos berggrunden uppvisar. Den vanligaste indelningen är 
från öst till väst: Östra segmentet, Idefjordenterrängen (Figur 3), Bamble och 
Kongsbergterrängerna samt Telemarkiaterrängen. Östra segmentet har tolkats som parautokton 
medan Idefjorden- och Telemarkiaterrängerna tolkats som alloktona (Bingen et al 2008). De 
olika delarna skiljs ofta åt av regionala deformationszoner, såsom Mylonitzonen som agerar 
gräns mellan Östra segmentet och 
Idefjordenterrängen (Figur 3). Östra 
segmentet består främst av deformerade 
granitoider som påverkats av 
högtrycksmetamorfos under den senare 
delen av SNO, medan 
Idefjordenterrängen är till stor del 
uppbyggd av kalkalkalina och tholeitiska 
bergarter, både plutoniska och 
vulkaniska. Inom Idefjordenterrängen 
finns det en gradvis trend av yngre 
bergarter mot väst (Bingen et al 2008). 
En tolkning har därför varit att 
Idefjordenterrängen bildades genom 
kontinuerlig subduktion mot öster under 
330 miljoner år eller mer (Åhäll & 
Connelly 2008). Detta stämmer överens 
med dateringar samt berggrundens 
geokemiska signaturer, som tyder på att 
det växlade mellan ackretion av öbågar 
och förekomsten av en andinotyp 
kontinentalbåge. Idefjordenterrängen 
har tolkats som en del av den Gotiska 
ackretionsorogenen, vilken skedde 
mellan 1660 och 1520 miljoner år sedan 
(Bingen et al 2005; Roberts & Slagstad 
2014). Berggrunden inom 
Idefjordenterrängen kan delas in i sex 
sektioner baserat på deras ålder och till 
viss del deras sammansättning (Figur 3). 
Dessa är Horredformationen, 
Göteborg-Åmål-bältet, 
Dalformationen, Hisingssviten, Stora 
Le-Marstrandsformationen och 
Bohusgraniten (Ingered 2017). Det 

 Figur 3. Idefjordenterrängen och dess sex sektioner. Gränsen i  
 öst utgörs av Mylonitzonen och i väst av Osloriften. Göta-Älv  
 zonen är inritad och separerar Hisingsviten och Göteborg- 
 Åmål-bältet i söder. Modifierad efter Åhäll & Connelly 2008;  
 Ingered 2017. 
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finns flera varianter på dessa namn; här har en försvenskad version av de namn som använts i 
Åhäll & Conelly (2008) använts. Äldst är Horredformationen som bildades för ca 1660-1640 
miljoner år sedan och består av metavulkaniska bergarter som bildades i en vulkanisk öbåge. 
Något yngre är Göteborg-Åmål-bältet, bestående av plutoniska bergarter som bildades i 
samband med magmatism i en kontinental vulkanisk båge för 1630-1590 miljoner år sedan. 
Stora Le-Marstrandsformationen utgörs av metasediment, metabasalter samt metaintrusiva 
bergarter som uppvisar varierande grad av migmatisering. Dessa bildades för mellan 1590 och 
1550 miljoner år sedan, under samma tidsspann som Hisingsviten, som daterats till 1590-1520 
miljoner år (Åhäll & Connelly 2008). Hisingssviten består främst av graniter och granitoider 
som intruderat Stora Le-Marstrandsformationen, Horredformationen samt Göteborg-Åmål-
bältet (Ingered 2017). Dalformationen bildades för 1150 miljoner år sedan och Bohusgraniten 
intruderade Stora Le-Marstrandsformationen för 920 miljoner år sedan, efter den 
svekonorvegiska deformationen avslutats (Eliasson & Schöberg 1991). Generellt är den 
strukturella trenden i Idefjordenterrängen nord-sydlig till nordväst-sydostlig. 
Deformationszoner som följer denna riktning i Idefjordenterrängen har generellt tolkats som 
överskjutningszoner.  Exempelvis Mylonitzonen, vilken separerar Idefjordenterränden och 
Östra Segmentet, har en liknande storskalig strukturell trend som har observerats i 
Idefjordenterrängen och skjuvzonen har en västlig stupning. Deformationszonen består 
förmodligen av mer än en typ av rörelse, såsom överskjutning, strike-slip samt normala 
senorogena rörelser i samband med den orogena kollapsen (Bingen et al 2008). Även Göta 
Älvzonen, som separerar Göteborg-Åmål-bältet och Hisingsviten i sina södra delar, har tolkats 
som en deformationszon med flertalet typer av rörelse, där berggrunden är i amfibolitfacies 
(Bingen et al 2008; Ingered 2017; Figur 3). Göta Älvzonen sträcker sig nord-sydligt från 
Kungsbacka upp mot Trollhättan och Vänern. I landskapet framkommer den som en sänka och 
Göta Älv slingrar sig fram i denna (Figur 3).  
 

3  Metod 
 
Arbetet inleddes med litteraturstudier av vetenskapliga artiklar om Svekonorvegiska 
orogenesen (SNO) och Idefjordenterrängen samt tidigare befintligt kartmaterial från SGU för 
att få en bättre kännedom om området som skulle karteras. Förarbetet inkluderade också 
producerandet av kartor som sedan användes ute i fält samt vid slutförandet av de färdiga 
kartorna. För detta användes programmet Geographical Information Systems (GIS) och data 
hämtades från Lantmäteriet (GSD-Vägkartan, vektor ©Lantmäteriet 2015; GSD-Höjd, grid 2+ 
©Lantmäteriet 2016). Fältarbetet genomfördes i två steg, den huvudsakliga karteringen skedde 
mellan den 11 och 20 april 2018 och ytterligare kompletteringar gjordes mellan den 14 och 18 
maj. Det gjordes två detaljkarteringar och två profiler av området, en av vardera på respektive 
sida om älven (Figur 2). Skalan på den mer detaljerade kartan i öst blev större än först planerat, 
då det skedde många förändringar i bergartstyper över ett relativt litet område (Bilaga 5). Det 
beslutades då att en mer noggrann kartering skulle vara mer lämplig. Dessutom upptäcktes 
spännande väggar längs det nya järnvägsspåret nordöst om Artorp och dessa undersöktes också 
närmare (Figur 2; Bilaga 6). På grund av den komplicerade geologin på den östra sidan så 
gjordes slutligen endast ett vertikalsnitt av berggrunden i väst (Bilaga 2). Vid profilkarteringen 
valdes observationslokaler utefter tillgänglighet av blottade hällar samt efter var SGU markerat 
ut att förändringar i bergartstyper fanns (Bilaga 7). Den generella strykningsriktningen var 
nord-sydlig och profilerna gjordes utefter två vägar som gick i nordöst-sydvästlig riktning 
(Figur 2). Själva berggrundskarteringen bestod av direkta studier av berget, fältbedömning av 
bergarternas sammansättning, mätningar av foliation och lineation samt mätning av den 
magnetiska susceptibiliteten. Detta gjordes med en handburen susceptibilitetsmätare. 
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Berggrunden låg ganska ytligt då jordtäcket är relativt tunt, med undantag för floddalar och åar 
(Samuelsson & Lundqvist 1988). Samtliga iakttagelser antecknades i fältböcker och lokaler 
markerades ut med hjälp av Google Maps. Där provtagning gjordes togs även GPS-koordinater 
med en Garmin, av modell Oregon 300. Referenssystemet som användes var SWEREF, men 
även longitud och latitud angavs som grader och decimala minuter. De färdiga kartorna ritades 
i Adobe Illustrator med GIS-kartor över området som bakgrund. Skalan på kartorna bestämdes 
utefter hur stort varje karteringsområde var och en del generaliseringar behövde göras för att 
kartbilden skulle bli enhetlig och tolkningsbar. De mätningar av foliation och lineation som 
ansågs tillförlitliga har matats in i programmet Stereonet3D.  
 

4  Bergartsbeskrivning 
 
4.1 Bergarternas indelning 
Uppdelningen av olika bergartstyper för kartorna samt kartbeskrivningen gjordes baserat på 
variationer i sammansättning och uppträdande. Indelningen skiljer sig åt något mellan de olika 
kartorna, exempelvis så varierade det mellan granitisk och granodioritisk gnejs på decimeter- 
till meterskala på den östra sidan medan det snarare varierade på tio- till hundrameterskala på 
västsidan. Därför skiljdes de åt som olika enheter i den västra detaljerade kartan, men inte i den 
östra. I denna beskrivning har bergarterna först delats upp i fyra huvudsakliga grupper: gnejser, 
mafiska-ultramafiska bergarter, migmatitiska gnejser och amfiboliter, samt pegmatiter. 
Migmatiter har beskrivits i ett eget kapitel då de förekommer inom båda de två första grupperna. 
Därefter har de olika typerna inom varje grupp beskrivits mer ingående. Ett besök hos ett aktivt 
stenbrott på västra sidan av Göta Älvzonen, Skanska Betong & Asfalt AB, gav en möjlighet att 
se en del av berggrunden ur ett annat perspektiv. Denna lokal och dess bergarter har beskrivits 
mer ingående i ett eget kapitel, då bergarter observerades här som inte observerats under resten 
av karteringen.  
 
4.2 Gnejser 
4.2.1 Granitisk till granodioritisk gnejs 
Gnejser med varierande sammansättning är ett vanligt inslag på båda sidor av Göta Älvzonen. 
På västra sidan är granitiska och granodioritiska gnejser de dominerande bergartstyperna 
(Bilaga 1). Gnejserna är fin-mellankornig, men förekommer ofta med 0,5 till 1 cm stora 
megakryster av mikroklin (Figur 4. B.). Dessa utgör en gradvis övergång mellan den granitiska 
gnejsen och den som klassificerats som ögonförande, med megakryster som blir successivt 
större. Övergången mellan ögonförande gnejs och ”vanlig” gnejs karaktäriseras av dessa 
megakryster. Färgen är ljusgrå till rödrosa och nästan vit där vittringen är markant. Berggrunden 
har en varierande deformationsgrad med mer eller mindre tydlig foliation som definieras av 
biotit. Bergarterna genomslås av pegmatitgångar, aplitgångar och kvartsådror, där de två 
förstnämnda är decimetertjocka medan kvartsådrorna ofta endast har en mäktighet på några få 
centimeter. Orienteringen på de flesta gångarna är diskordant mot gnejsigheten, men på några 
lokaler norr om Hasteröd observerades 0,5 cm tunna ådror i samma riktning som foliationen. 
Vid detaljkarteringen observerades även mafiska linser som är parallella med foliationen. De 
är oftast en till två cm tjocka samt en till tre decimeter långa. Linserna är finkorniga till skillnad 
från gnejsen samt rika på biotit och hornblände (Figur 4. C.). Den magnetiska susceptibiliteten 
hos de granitiska till granodioritiska gnejserna varierade med deformationsgraden. Exempelvis, 
i en topografisk sänka strax västerut om den karterade ögongnejsen i den västra detaljerade 
kartan, blev ögonen finare och kvartsen var utdragen parallellt med foliationen (Bilaga 3). Detta 
tyder på en högre grad av deformation och här var susceptibiliteten väldigt låg, nästan omätbar. 
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I resten av den detaljkarterade granodioritiska och granitiska gnejsen på västra sidan låg den 
magnetiska susceptibiliteten oftast runt 100x10-5. På den västra sidan observerades även en 
kropp med muskovitförande granitisk gnejs med en susceptibilitet kring 900x10-5. Migmatitisk 
gnejs observerades endast vid två lokaler, men dessa ingick inte i profil- eller 
detaljkarteringsområdet.  

Öster om Göta Älvzonen innehåller den granitiska och granodioritiska gnejsen oftast 
hornblände. Ibland innehåller den även granat och har då markerats ut med lila på 
berggrundskartan (Figur 4. A. ; Bilaga 4). Den granatförande gnejsen har en magnetisk 
susceptibilitet mellan 80 och 200x10-5. Det är betydligt vanligare att gnejsen är partiellt 
uppsmält på denna sida av GÄZ och migmatitiska gnejser förekommer på flera ställen. Vid 
Upphärads kyrka är gnejsen granodioritisk och muskovitförande, med en magnetisk 
susceptibilitet mellan 20 och 60x10-5. Närmare GÄZ visar gnejsen på spröd deformation och 
här observerades en röd, granitisk kvartsläkt breccia (Figur 16). Brottstyckena är decimeterstora 
och kantiga. 

 
4.2.2 Ögonförande granitisk gnejs 
Ögongnejserna förekommer i långa stråk som går i nord-sydlig riktning, det vill säga i GÄZs 
strykningsriktning. Ögonen består av kalifältspat, både som enskilda kristaller och aggregat. 
Gnejserna är fin till mellankorniga och liknar de granitiska till granodioritiska gnejserna. De 
har en foliation som definieras av biotit och det förekommer även tunna ådror. Ögonförande 
gnejs finns i större utsträckning på västra sidan av Göta Älvzonen, med ett stort stråk som 
observerats från Lekvall och norrut (Figur 5. B.). Här är den 
 

Figur 4. A. Den granitiska gnejsen med granat och hornblände öster om Göta Älvzonen, sydöst om Ålstad. 
Endast granat syns i fotot. B. Granitisk gnejs med små megakryster av mikroklin, väster om GÄZ vid Hasteröd. 
C. Granodioritisk gnejs med mafiska linser, väster om GÄZ vid Hasteröd. Foto Anna Sartell (2018). 
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magnetiska susceptibiliteten 650 till 1000x10-5. På östra sidan av GÄZ förekommer ögongnejs  
endast på ett ställe, norr om Stora Boda (Figur 5. A.). Här är gnejsen granitisk och även 
muskovitförande, med en magnetisk susceptibilitet uppmätt till 2000x10-5. 
 

4.3 Mafiska-ultramafiska bergarter 
4.3.1 Ultramafit 
Denna bergart förekommer som ett pärlband av linsformade kroppar i nord-sydlig riktning på 
östra sidan av GÄZ och de förekommer som höjdryggar i landskapet (Bilaga 5).  Under 
karteringen observerades bergarten vid fem lokaler, en nordöst om Gunnered, två väster om 
Stora Boda och två sydväst om Stora Boda (Bilaga 5). Fler förekomster finns troligen, baserat 
på SGUs tidigare kartering (Bilaga 7). 
Karaktäristiskt för ultramafiterna är en 
flera millimeter tjock, brun vittringshud 
och ett lager av mossa ovanpå hällarna 
(Figur 6). Detta tjocka lager av mossa 
observerades specifikt vid förekomsterna 
av denna bergart. Enligt fältbedömningar 
med lupp består bergarten av olivin, 
pyroxen samt det rödglänsande 
glimmermineralet flogopit. Bergarten har 
även hög densitet och känns därför lätt 
igen på sin tyngd. Den magnetiska 
susceptibiliteten varierar något mellan 
lokalerna, men är generellt väldigt hög. 
Väster om Stora Grankärr var den 
20’000x10-5 och väster om Högsvedjan 
så låg den mellan 1500 och 2000 x 10-5. 
Färgen är mörk med blågröna toner och 
kloritomvandling förekommer.  
 

4.3.2 Granatamfibolit 
På östra sidan av Göta Älvzonen förekommer granatamfiboliter som både större kroppar och 
gångar, medan det på västra sidan endast har observerats mindre mafiska linser som ett inslag 
i de granitiska och granodioritiska gnejserna. Öster om GÄZ återfinns större kroppar både 

Figur 6. Ultramafit sydöst om Upphärad, den andra 
observerade förekomsten söderifrån, sydväst om Stora 
Boda. Den bruna vittringshuden syns tydligt längs med 
kanten på den nyss avhamrade biten. Foto Anna Sartell 
(2018). 

Figur 5. A. 
Ögonförande gnejs 
norr om Stora Boda, 
öster om Göta 
Älvzonen.  B. Ögon-
förande gnejs vid 
Hasteröd, väster om 
Göta Älvzonen. Foto 
Anna Sartell (2018). 
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sydväst om Upphärads kyrka samt vid järnvägen nordöst om Artorp (Figur 7). Vid kyrkan 
förekommer granatamfiboliten som en topografisk höjd omgiven av granodioritisk gnejs medan 
den vid järnvägen dyker upp som åtminstone två större kroppar som har en stupning mot 
nordväst (Bilaga 4; Bilaga 6; Figur 17). Flera gångar observerades under detaljkarteringen på 
östsidan, vid Gunnared och Stora Boda (Figur 8. A., B.). Dessa varierar i storlek från centimeter 
till meterskala. Vissa gångar visar på veckning och deformation, exempelvis vid Gunnared och 
norr om Hälltorp (Figur 1; Figur 8. A., C.). Amfiboliten är ofta mycket granatrik. Granaterna 
förekommer vid järnvägen antingen som flera centimeter stora men ganska få eller som väldigt 
många men bara några millimeter stora. Det större granaterna är omgivna av en vit kant 
bestående av plagioklas (Figur 7. A.). Öster om järnvägen observerades både hornblände, 
pyroxen, biotit och plagioklas i amfiboliten. Bergarten förekom här i en till fem decimeter 
tjocka band som alternerade mellan att vara granatfattiga och väldigt granatrika (Figur 7. B.). 
De granatrika banden hade en magnetisk susceptibilitet omkring 600x10-5 och de granatfattiga 
runt 200x10-5. Amfiboliten är delvis migmatiserad på vissa ställen och detta observerades vid 
järnvägen samt vid kyrkan. 

4.4 Migmatitiska gnejser och amfiboliter 
Migmatiter förekommer endast på ett fåtal platser väster om GÄZ, men är väldigt vanliga på 
östra sidan. Det finns flera olika typer av bergartssammansättning som uppvisar migmatisering, 
både mafiska bergarter såsom granatamfiboliter och felsiska bergarter såsom granodioritiska 
 och granitiska gnejser (Figur 9). På västra sidan observeras partiell uppsmältning endast av 
felsiska bergarter och migmatiterna är av typen stromatisk (Mehnert 1968). Migmatiter hittades 
inte under detalj- eller profilkarteringen på denna sidan av GÄZ utan endast under de första 
dagarnas rekognosering. På östra sidan av Göta Älv vid järnvägen nordöst om Artorp går det 
att observera flera typer av migmatiter, såsom agmatitisk, stromatisk, schlieren samt migmatiter 
med nätlikstruktur, åderstruktur och dialationsstruktur enligt Mehnerts uppdelning (1968; Figur 
9). Den vanligaste typen av partiell uppsmältning på den östra sidan är den stromatiska. 
Karaktäristiskt för denna är en tydlig uppdelning i två olika lager; melanosom och leucosom 
enligt Sawyers terminologi (2008). Leucosomets sammansättning varierar mellan att vara 
tonalitisk, bestående av främst plagioklas och kvarts i de mafiska bergarterna, och mer 
granitisk, bestående av kvarts, plagioklas och kalifältspat i de felsiska (Figur 9. D.). 
Biotitselvage intill leucosomet kan urskiljas i de flesta fall. Agmatitisk granatamfibolit kan 
observeras på båda sidorna av järnvägen. Denna har en magnetisk susceptibilitet mellan 70 och 
200x10-5. På den östra sidan av järnvägen förekommer eventuellt pyroxen, men tunnslip måste 

Figur 7. Granatamfiboliter vid järnvägen nordöst om Artorp. A. Granat med vit kant av plagioklas i amfibolit.  
B. Amfibolit rik på plagioklas och granat. Denna variant förkommer i decimeter-tjocka band, varvat med en 
amfibolit med mindre plagioklas och inga granater. Foto Anna Sartell (2018) 
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göras för att undersöka detta vidare. Det finns både tunnare jämna ådror samt tjockare ådror 
och de tjockare ådrorna visar även på pinch and swell. På många ställen så är migmatiterna 
veckade, detta är särskilt tydligt längs järnvägen och i närområdet intill denna. Här har det även 
skett uppsmältning i axialplanet av veckade migmatiter. Hos resterande observerade migmatiter 
kan den magnetiska susceptibiliteten uppmätas till 200-600x10-5. Det fanns inga större 
variationer i den magnetiska susceptibiliteten hos de olika typerna av migmatit eller på vardera 
sida av Göta Älvzonen.  

Figur 8. Amfibolitgångar öster om Göta Älvzonen. A. Veckad granatamfibolitgång i gnejs i ett kalhygge 
vid Gunnered. B. Amfibolit rik på granater vid Gunnered. C. Veckade amfibolitgångar i den sågade 
väggen norr om Hälltorp. Foto Anna Sartell (2018). 
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4.5 Pegmatit	
4.5.1 Pegmatiter väster om Göta Älvzonen 
Pegmatitgångar förekommer både väster och öster om Göta Älvzonen. På västra sidan har även 
förekomster av större pegmatitkroppar observerats. Dessa finns vid Jordfallsslätten samt Ström. 
Samtliga stora pegmatitkroppar är odeformerade. Pegmatiten vid Jordfallsslätten är 
kalifältspatrik, med kristaller från fem till tio centimeter stora. Övriga mineral är plagioklas, 
kvarts och biotit. Pegmatiten vid Ström liknar den som observerats vid Jordfallsslätten och har 
en magnetisk susceptibilitet omkring 5x10-5 (Figur 10. D.). Bergarten observerades också 
nordöst om Hasteröd, inga kontakter hittades men den uppskattas vara omkring tio meter 
mäktig. Den består av kalifältspat, kvarts, plagioklas samt biotitaggregat. Kornstorleken liknar 
den vid Jordfallsslätten. De mindre pegmatitgångarna som skär igenom hela området, både på 
östra och västra sidan, varierar mellan att vara deformerade och odeformerade. På västsidan så 
är den sistnämnda varianten vanligast. Deformerade pegmatiter förekommer på ett fåtal lokaler, 

Figur 9. Olika 
variationer av migmatit, 
samtliga bilder är tagna 
öster om Göta Älvzonen. 
D är tagen intill GÄZ, E 
vid den sågade väggen 
och resten vid järnvägen 
nordöst om Artorp. 
Sawyers terminologi 
(2008) har använts för att 
beskriva 
fältobservationerna.  
A. Migmatitisk granat-
amfibolit, där den 
mittersta biten är av 
schlierentyp och det mot 
kanterna går mer mot 
stromatisk.  
B. Agmatitisk granat-
amfibolit med en 
breccialik struktur.  
C. Migmatitisk granat-
amfibolit med dialations-
struktur i ett lager med 
boudinlika linser.  
D. Granitisk till alkali-
granitisk migmatit med 
tydlig biotitselvage och 
väldigt röd fältspat.  
E. Stromatisk migmatit 
som blivit veckad och 
partiellt smält upp i 
axialplanet. Foto Anna 
Sartell (2018) 
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exempelvis öster om Svenshögen där en vit uppsmält pegmatitisk bergart med både biotit, 
muskovit, kvarts och plagioklas kan observeras. De odeformerade pegmatitgångarna på 
västsidan består av kvarts, kalifältspat och plagioklas, samt på vissa lokaler biotit.  
 
4.5.1 Pegmatiter öster om Göta Älvzonen 
Öster om Göta Älvzonen förekommer både deformerade och odeformerade pegmatiter. De 
deformerade pegmatiterna är oftast ”sockriga” och har inte lika skarpa kontakter till omgivande 
berggrund. Exempelvis norr om Vadboda finns en pegmatitgång med kalifältspat, plagioklas 
och kvarts. Här observerades även epidotomvandling i hålor i bergarten där vittringen varit mer 
omfattande (Figur 10. C.). Vid järnvägen nordöst om Artorp observerades en pegmatitgång som 
var ca 70 centimeter bred och som skar igenom den migmatitiska granatamfiboliten. Denna 
innehåller stora plagioklaskristaller med albittvillingar som är synliga för blotta ögat, 
kalifältspat, biotitaggregat, magnetit, ett kloritomvandlat mafiskt mineral, turmalin, pyrit, 
chakopyrit samt kvarts (Figur 10. A., B.). Denna hade en väldigt hög magnetisk susceptibilitet 
på grund av magnetiten, omkring 35000x10-5. Det finns även eventuellt epidotomvandlade 
stråk, men tunnslip behövs för att bekräfta detta.  
 
4.6 Stenbrott väster om Göta Älvzonen 
Vid Backamo ligger ett aktivt stenbrott, Skanska Betong & Asfalt AB, som karterades i maj. 
Här observerades fyra bergartstyper. De första är en grårosa granitisk gnejs som är rik på 
utdragna megakryster av mikroklin och som har stark biotitfoliation. Den innehåller även 
kalifältspatrika migmatitådror (Figur 11. A.). Den andra bergarten är en mörkgrå 
muskovitförande granodiorit som består av biotit,  grå kvarts och gråvita fältspater. I denna 
finns det kvartsådror som är upp till fyra centimeter tjocka och även migmatitådror (Figur 11. 

Figur 10. Olika typer av pegmatit som observerats under karteringen. A. Pegmatitgång vid järnvägen, kornstorleken blir 
mindre närmare kontakten till omgivande granatamfibolit. B. Närmare bild på pegmatitgången vid järnvägen, som visar 
turmalin framför pennspetsen, magnetit vid övre vänstra hörnan samt biotit och fältspatkristaller. C. Deformerad 
pegmatitgång med epidotomvandling på östra sidan om Göta Älvzonen, norr om Vadboda. Bergarten har ett ”sockrigt” 
utseende. D. Den odeformerade pegmatitkroppen vid Ström, med stora mikroklinkristaller. Foto Anna Sartell (2018).  
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B.). Kontakten mellan dessa första två bergarterna kunde mätas in; strykningen är 343° och 
stupningen är 43° åt väst. Migmatiterna var oftast inte veckade, men veck observerades i båda 
bergarterna. Den tredje bergarten är en glimmerskiffer som består av biotit, eventuellt klorit 
samt plagioklas (Figur 11. C.). På den västra sidan av brottet framkommer den som en skiva 
som sticker upp från botten. Här hittades även kvartsådror som gick igenom skiffern och som 
på vissa ställen var veckade. På en av de östra väggarna hittades den igen och här som en stor 

Figur 12. En av väggarna i Skanska Betong & Asfalt AB vid Backamo, väster om Göta 
Älvzonen. Markerat med rött är en mafisk lins vars kanter består av en biotit- och 
kloritskiffer. Markerat med gult är en vit granatförande bergart som enligt mina 
observationer i stuff främst bestod av muskovit och kvarts. Resterande berggrund är 
migmatiserad och består av två huvudsakliga bergarter; en grårosa granitisk gnejs med 
utdragna megakryster av kalifältspat och en tydlig biotitfoliation samt en mörkgrå 
muskovitförande granodiorit med kvartsådror. Glimmerskiffern dyker även upp som 
tunnare skivor på andra ställen i stenbrottet. Foto Mimmi Ingered (2018). 

Figur 11. De fyra bergarterna som observerats i stenbrottet Skanska Betong & Asfalt AB. A. En grårosa granitisk 
och migmatitisk gnejs med utdragna mikroklinögon. B. Muskovitförande granodiorit med migmatitådror. C. 
Glimmerskiffer med klorit och biotit som förekommer både som skivor och som en stor lins i stenbrottet. D. Vit 
granatförande bergart med muskovit och kvarts. På bilden syns både muskovit samt de två olika typerna av kvarts, 
den gråare som finns intill muskovitaggregaten samt den finkornigare vita som utgör resten av bergarten. Foto 
Anna Sartell (2018).  
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mörk lins. Linsen har en lång utdragen svans åt norr och denna klipper foliationen hos gnejserna 
(Figur 12). Det gick tyvärr inte att undersöka linsen på nära håll då den är placerad flera meter 
upp på en brant vägg med stor risk för stenras. Däremot hittades flera bitar av glimmerskiffer 
precis nedanför linsen och dessa bör ha kommit från denna. Det är möjligt att skiffern endast 
utgör kanterna av linsen och att kärnan består av något annat, då kanterna såg mer förskiffrade 
ut. Den fjärde bergarten är vit och består främst av muskovit, granat samt två typer av kvarts, 
en grå och en vit finkornigare kvarts (Figur 11. D.). Denna förkommer som en tjock skiva och 
ligger i kontakt med den undre delen av glimmerskifferlinsen.  
 

5  Strukturer 
87 foliationsmätningar gjordes på båda sidor om Göta Älvzonen, varav 28 endast är 
strykningsmätningar då stupningen inte kunde utläsas. Av samtliga mätningar är 46 gjorda 
väster om GÄZ och 48 mätningar öster. Dessa mätningar illustreras i stereogram gjorda med 
programmet Stereonet3D. Mätningar gjorda på västra sidan illustreras i svart och på östra sidan 
i rött (Figur 13). Hos de 59 mätningar där både strykning och stupning kunde bedömas visas 
planen som poler, då diagrammet annars blir väldigt rörigt (Figur 13. A.).  För att även få med 
de mätningar där stupningen inte kunde utläsas så ritades dessa upp som plan med en lutning 
på 90° (Figur 13. B.). Båda stereogrammen visar att den huvudsakliga riktningen hos 
berggrundsleden både väster och öster om Göta Älvzonen är nord-sydlig. Det finns en större 
spridning bland de mätta värdena på västra sidan i Figur 13. A., men en större spridning bland 

Figur 13. Stereogram över strykningsmätningar gjorda i Stereonet 3D. Svart färg indikerar mätning gjort väster 
om GÄZ och röd mätning gjord på östsidan. A. Mätningar där både strykning och stupning kunde utläsas, dessa 
visas endast som poler för tydlighetens skull. Här går det tydligt att se att den vanligaste stupningsriktningen 
var västlig. De värden med en stupningsriktning åt öster är tagna från endast ett fåtal lokaler och dessa är därför 
överrepresenterade i stereogrammet. Den huvudsakliga strykningsriktningen var nord-sydlig, vilket kan ses då 
värdena på polerna ligger nära den öst-västliga linjen som går tvärs över.  B. Mätningar där stupning inte kunde 
avläsas. För att kunna illustrera strykningarna i programmet satte jag stupningen som 90° för samtliga värden. 
Dessa värden visar precis som i A. att den huvudsakliga strykningsriktningen var nord-sydlig.  



 
15 

strykningsvärdena på östra sidan i Figur 13. 
B. Stupningarna uppmätta på västra sidan 
om GÄZ är brantare än de i öster. 

Vid den sågade väggen norr om 
Hälltorp samt vid den sprängda väggen på 
andra sidan vägen vid samma lokal finns 
flera veckade migmatiter och 16 av 
veckaxlarna mättes. Dessa 
lineationsmätningar har sammanställts i ett 
stereogram och samtliga punkter hamnar 
nära varandra (Figur 14). Diagrammet visar 
att veckaxlarna i detta område har en 
lutning på omkring 30° med en nordlig 
trend. De flesta axialplanen är lutande, av 
en varierande grad.  

Ett antal förkastningar observerades i 
området, främst intill Göta Älvzonen och 
på östra sidan. Precis intill GÄZ norr om 
Tösslanda finns en reversförkastning med 
sprickfyllnad (Figur 15). Förskjutningen i 
vertikalled är  
cirka fem centimeter. Förkastningsplanet 
har en strykning på 246° och en nordvästlig 
stupning på 79°. Vid denna lokal 

Figur 14. Stereogram som visar lineationsmätningar av 
veckaxlar. Samtliga mätningar gjordes vid den sågade 
väggen norr om Hälltorp eller vid den sprängda väggen 
på andra sidan vägen. Alla mätningarna plottar nära 
varandra och visar på att veckaxlarna i området lutar 
omkring 30° norr.  

Figur 15. Samtliga bilder är tagna intill  
Göta Älvzonen, på östra sidan. A. Brant 
lutande slickenside med epidot, vid en 
vägghäll längst med landsvägen förbi 
Tösslanda. Slickensiden är synlig i mitten 
av bilden. B. Normalförkastning vid 
Tösslanda där epidot har växt i 
förkastningsplanet. Förskjutningen är 
cirka en decimeter och syns i den ljusare 
mimatiserade ådran. C. Reversförkastning 
i en migmatitisk granitisk gnejs norr om 
Tösslanda. En mörkare ådra har markerats 
i rött och toppen av en ljusare ådra har 
markerats med blått för att illustrera 
förkastningens rörelser. Foto Anna Sartell 
(2018). 
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observerades både normal- och reversförkastningar. En annan förkastning observerades vid 
järnvägen nordöst om Artorp (Figur 17). Även denna är en reversförkastning, men med en 
betydligt större förskjutning i vertikalled som var mellan ett par decimeter till en meter. Det går 
inte att på ett säkert sätt mäta förskjutningen mer exakt då förkastningen finns på den branta 
väggen intill järnvägen och kan därför bara observeras från den motsatta sidan. Karaktäristiskt 
för många av förkastningarna intill Göta Älvzonen var förekomsten av slickensides med epidot. 
På vissa lokaler gick det inte att bedöma om slickensiden bildats i samband med rörelser längs 
reversförkastningar eller normalförkastningar. Båda typer av förkastningar har observerats 
under karteringen.  

Ungefär två kilometer öster om Göta Älv och strax nordväst om Härklätten observerades 
en kvartsläkt breccia. Den omgivande berggrunden bestod av en väldigt röd granitisk gnejs som 
brutits upp i stycken av varierande storlek med skarpa kanter (Figur 16. A.). Sprickorna mellan 
dessa är fyllda av kvarts som på många ställen kunnat växa till fritt och bilda fina euhedrala 
kristaller. 

 

6  Diskussion 
 
Granitiska till granodioritiska gnejser är vanliga inslag på båda sidor, men de är till en betydligt 
större grad migmatiserade öster om GÄZ. På västsidan observerades endast migmatiter på ett 
fåtal lokaler och dessa är inte utmarkerade på SGUs berggrundskarta (Samuelsson & Lundqvist 
1988). Den enda platsen där de har markerat ut migmatiter på denna sidan av älven inom vårt 
område ligger precis öster om Röstorp, men Mimmi Ingered undersökte denna lokal som en del 
av hennes pågående masterarbete om migmatiters geokronologi i Idefjordenterrängen och 

Figur 16. Kvartsläkt breccia norr om Härklätten. A. Den röda granitiska gnejsen är breccierad och bilden 
illustrerar väl de skarpa brottytorna. Brottstyckena är omgivna av vit kvarts som fyllt ut utrymmet skapat då 
berggrunden deformerades sprött. B. På flera ställen har kvartsen kunnat växa till fritt och kristaller fyller ut 
hålrum i bergarten. Foto Anna Sartell (2018). 
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observerade inga migmatiter här (Ingered 2018). På östra sidan om Göta Älvzonen 
observerades migmatiter på många lokaler, både intill älven och längre österut. Migmatiterna 
observerades endast i den granitiska till granodioritiska gnejsen samt granatamfiboliten, inte i 
den granitiska gnejsen med hornblände och granat som markerats ut med lila på 
berggrundskartan och som SGU har markerat med ljusrosa (Bilaga 4). Migmatiterna är ofta 
veckade, vilket är särskilt tydligt längs med järnvägen nordöst om Artorp och vid den sågade 
väggen norr om Hälltorp där berggrunden är väl blottad (Figur 1). Det har även skett en 
uppsmältning i axialplanet hos vissa av de veckade migmatiterna (Figur 9. E.). Detta tyder på 
att det först skett en partiell uppsmältning av berggrunden och dessa migmatiter har sedan 
veckats, varav migmatisering skett i axialplanet till dessa veck. Det är dock oklart hur lång tid 
som har passerat mellan dessa två händelser, de kan ha inträffat väldigt nära i tid då veckningen 
av migmatiterna har skett då berggrunden fortfarande betedde sig plastiskt. Mimmi Ingereds 
pågående masterarbete kommer att kunna ge svar på frågor så som denna (Ingered 2018). De 
agmatitiska migmatiterna som observerats kan eventuellt härstamma från en senare del av 
deformationen, som är spröd men fortfarande varm med mycket fluider i rörelse (Figur 9. B.). 
Ett annat alternativ är att de avspeglar olika reologiska egenskaper där amfiboliterna fortfarande 
uppträder sprött medan gnejserna är plastiska. Då alla migmatiter i området inte har blivit 
veckade och agmatitiska migmatiter förekommer tolkas detta som att den partiella 
uppsmältningen kan ha skett både i samband med den plastiska deformationen av området och 
efter. Intill järnvägen observerades både tunnare jämna ådror samt tjockare ådror med en 
distinkt uppdelning av kvarts och kalifältspat. Denna uppdelningen i de tjockare 
migmatitådrorna är eventuellt spår från en gammal injektion.  

Spröd och plastisk deformation har observerats på båda sidor om Göta Älvzonen. Den 
spröda deformationen är vanligare nära zonen och det var här flest förkastningar och 
slickensides hittades (Figur 15). På östra sidan intill Göta Älvzonen observerades även 
kvartsläkt breccia. Detta tolkas som att berggrunden deformerats sprött och brutits upp i kantiga 
brottsstycken (Figur 16). Kiselrika fluider har sedan rört sig i hålrummen som skapats och 
kvartskristaller har kunnat växa till fritt. Den duktila deformationen är mer tydlig längre bort 
från Göta Älvzonen, speciellt på östra sidan. Veck förekommer på båda sidor, men de är större 
och lite vanligare i öst. På västra sidan finns bland annat veck strax öster om Kungälvsvägen 
mellan Ström och Äsperöd samt nordväst om Hasteröd längs med väg 167. Öster om Göta 
Älvzonen hittades de främst vid kalhygget vid Gunnered samt vid järnvägen och den sågade 
väggen (Bilaga 5; Bilaga 6; Figur 1). Här är vecken betydligt mer frekventa än vid lokalerna 
väster om GÄZ.  

Järnvägen nordöst om Artorp karterades mer noggrant då det finns gott om blottade hällar 
och det går att se berggrunden på järnvägsväggen väldigt väl från toppen, vilket ger ytterligare 
en dimension till karteringen (Figur 2. A.). Berggrunden här är dessutom ganska varierade så 
det krävdes mer tid för att förstå sig på området, som präglas av två huvudsakliga bergartstyper 
(Bilaga 6). Den första är en mörk migmatiserad granatamfibolit som stupar åt nordväst. På den 
västra sidan syns åtminstone två större kroppar och en gång som samtliga ser ut att ha samma 
stupning (Figur 17). På östra sidans vägg är det svårare att se kontakterna då mer vittring har 
skett, men resultatet av karteringen ovanför väggen tyder på att det endast finns en större kropp 
av bergarten här. Uppsmältningen i bergarten har inte skett i tydliga regelbundna band, utan det 
är främst migmatiter med nätlikstruktur, dialationsstruktur samt migmatiter av schlierentyp som 
kan observeras. Agmatitiska migmatiter förekommer också (Figur 9). Dessa 
granatamfibolitkroppar är omgivna av en annan bergart som är en någon ljusare stromatisk 
migmatit (Figur 18). Den innehåller främst plagioklas, biotit, hornblände och granat. Hela 
området kring järnvägen är väldigt granatrikt. Några av de större granaterna i granatamfiboliten 
på västra sidan om järnvägen är kantade med vit plagioklas och kvarts (Figur 7.A.). Dessa 
kanter behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till den partiella uppsmältningen, utan kan 
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vara bero på metamorfosen. När granaten växte till så är det möjligt att många av de tillgängliga 
grundämnena användes upp så att främst plagioklas och kvarts kunde bildas runt omkring.  

Ultramafiterna som observerades som ett pärlband på östra sidan av Göta Älvzonen 
förekommer som höjdryggar i landskapet. En möjlig förklaring till varför dessa sticker upp är 
på grund av att när berggrunden var duktil så var ultramafiterna mer beständiga än omgivande 
bergarter. Det bildades då mer sprickor runt omkring när berggrunden började bli mer spröd 
och detta ledde till att omgivande berggrund varit mer lättvittrad. I området kring Stora Boda 
fanns det även andra höjdryggar i landskapet som istället bestod av granitiska till 
granodioritiska migmatitiska gnejser och även dessa topografiska höjdpunkter kan bero på att 
de består av stabila beständiga kärnor som är mer svårvittrade.  

På västra sidan om Göta Älvzonen förekommer det på flera lokaler mörka linser. De flesta 
har en ganska utdragen form och är centimeter till decimeter stora. De flesta observationerna 
gjordes under detaljkarteringen i den granitiska till granodioritiska gnejsen väster om 
ögongnejsen och norr om Hasteröd. Dessa kan ha bildats genom att en mindre viskös mafisk 
magma injekterades in i den granitiska till granodioritiska gnejsen då denna fortfarande betedde 
sig plastiskt. Injektionen bör ha skett i i samband med att nuvarande gnejsigheten uppkom eller 
innan detta, troligen i samband med svekonorvegiska orogenesen, eftersom linserna följer 
gnejsernas foliation. Det är också möjligt linserna ursprungligen varit xenoliter som sedan 
deformerats med graniten, men detta är mindre troligt.  

Både öster och väster om Göta Älvzonen förekommer muskovitförande granitiska gnejser. 
En vanlig tolkning av förekomsten av både biotit och muskovit i graniter är att de är 
peraluminösa, det vill säga halten av aluminiumoxider i bergarten är högre än summan av 
calcium-, kalium- och natriumoxiderna. Mineral som tyder på att en bergart är peraluminös är 
biotit tillsammans med muskovit, kordierit, andalusit samt granat. Det är möjligt att det 
förekommer peraluminösa graniter i detta område då biotit, muskovit samt granat förekommit 
tillsammans, men närmare undersökningar behövs för att bekräfta detta. Dessa så kallade 
tvåglimmergraniterna förekommer vid Hasteröd och i stenbrotten väster om GÄZ samt vid 
Upphärad kyrka och Stora Boda på östra sidan. På båda sidor har muskovit förekommit i 
ögonförande gnejser, vid stenbrottet och Stora Boda, samt i icke-ögonförande gnejser.  

I det aktiva stenbrottet observerades bergarter som var unika för denna fältkartering, såsom 
glimmerskiffer med klorit och biotit samt en vit granatförande bergart med muskovit och kvarts, 

Figur 17. Väggen på västra sidan om järnvägen nordöst om Artorp. Kontakterna till den mörka migmatiserade 
granatamfiboliten är markerade med rött. Figur A är tagen strax söder om figur B, med ett visst överlapp. En bild 
på den sydligaste granatamfibolitkroppen är inte inkluderad då dess kontakter inte är tydliga på bild. A. Den 
mittersta stora migmatiserade granatamfibolitkroppen syns tydligt och i högra hörnan syns toppen av den mindre 
amfibolitgången. B. I vänstra hörnan syns en bit av den mittersta stora granatamfiboliten från A. Här syns också 
hela den mindre amfibolitgången, som har förskjutits på två ställen; i nedre högra hörnan och i övre vänstra hörnan. 
Foto Anna Sartell (2018).  
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tillsammans med migmatitisk granitisk gnejs med utdragna mikroklinögon samt 
muskovitförande granodiorit med migmatitådror. Troligen har först granodioriten och graniten 
kristalliserats för att senare under svekonorvegiska orogenesen förgnejsas och smältas upp 
partiellt. Därefter, eventuellt medan berggrunden fortfarande betedde sig plastiskt, intruderade 
den muskovitrika bergarten. Slutligen bör glimmerskiffern kommit in som en intrusion som 
utsatts för kraftig skjuvning och det är isåfall en omvandlad basisk bergart som observerats. 
Alternativt kom linsen in som en xenolit som rivits ner från sidoberget, möjligtvis av Stora Le-
Marstrandsformation, som därefter skjuvats. Glimmerskiffern bör vara yngre än gnejserna, då 
en utdragen svans som är diskordant till gnejsigheten har observerats. Det är också möjligt att 
även den vita muskovitrika bergarten är från Stora Le-Marstrandsformationen, då både denna 
samt glimmerskiffern är peraluminösa vilket indikerar stora inslag av sediment.  

Stereogrammen över foliationsmätningar både öster och väster om GÄZ visar att det finns 
skillnader i stupningsriktningen (Figur 13). På båda sidor är den dominanta riktningen åt väst, 
men det förekommer östliga stupningar. Dessa skillnader kan bero på lokala avvikelser, så som 
förkastningar, att det skett en veckning vertikalt, mänskliga felmätningar eller så ger vissa hällar 
en snitteffekt som förvrider hur foliationsriktningen uppfattas. Det är mindre troligt att det är 
mänskliga felmätningar det beror på i detta fallet då det varit två geologer som tagit mätningar 
vid dessa lokaler och fått samma stupningsriktning. Ett exempel på var sådana avvikelser 
observerats är norr om Hasteröd där den västra detaljkarteringen gjordes (Bilaga 3).  

Pegmatitgångarna skär huvudsakligen foliationen, men på östsidan finns det vissa ådror 
som karterats som migmatiter men som eventuellt kan ha varit injektioner av smälta som 
kommit in i bergarten vid deformationen. Närmare undersökningar av dessa, exempelvis genom 
att studera tunnslip, skulle hjälpa vid fastställningen av hur dessa ådror bildats. Det finns 
förmodligen flera generationer av pegmatiter i hela det karterade området, då både deformerade 
och odeformerade pegmatiter observerats.  

Frågeställningen som uppkom vid de inledande stadierna till denna kartering var om 
berggrunden öster och väster om Göta Älvzonen bildats på olika djup. Denna går ej att besvara 
enbart utifrån denna kartering och redan befintlig data, men det är troligt. Skjuvzoner i 
Idefjordenterrängen har redan sedan tidigare tolkats som överskjutningszoner, exempelvis 
Mylonitzonen som utgör Idefjordenterrängens östra gräns. Denna skjuvzon stupar åt väst, precis 
som de flesta strukturer och foliationer kring Göta Älvzonen, och Mylonitzonen övergick post-

Figur 18. Den karaktäristiska stromatiska migmatiten vid järnvägen. 
Denna är betydligt ljusare än den migmatiserade granatamfiboliten 
som kan ses i figur 9. Skalan är läderfodralet till en handburen 
magnetisk susceptibilitetsmätare, ca 10x25 cm. Foto Anna Sartell 
(2018).  
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kinematiskt till att bli extensionell (Bingen et al 2008). Om Göta Älvzonen skulle vara en 
liknande överskjutningszon, om dock mindre i storlek, som senare övergått till att bli 
extensionell i slutskedet av den svekonorvegiska orogenesen så skulle det betyda att 
berggrunden öster om Göta Älvzonen troligen bildats på ett större djup än berggrunden på 
västra sidan. På grund av all den spröda deformation som observerats intill GÄZ så är det rimligt 
att anta att det skett rörelse i denna förmodade skjuvzon i slutet av orogenesen då berggrunden 
börjat bete sig sprött igen. Den U-Pb datering som gjorts på en zirkonöverväxt nära Göta 
Älvzonen längre söderut och som gav en ålder på 974 ±22 miljoner år förstärker denna teori 
om sen rörelse eftersom den tyder på att zonen var aktiv för 970 miljoner år sedan (Ahlin et al 
2006). De huvudsakliga observerade skillnaderna mellan de olika sidorna av GÄZ är att det i 
öst förekommer många migmatiter, pärlband av ultramafiter, en större andel mafiska gångar 
samt fler deformerade pegmatiter, medan det i väst finns större sammanhängande 
bergartsenheter som är ögonförande, inga mafiska gångar men däremot mafiska linser, stora 
sammanhängare pegmatitkroppar samt fler odeformerade pegmatitgångar. Den östra sidan 
framstår på grund av dessa observationer vara mer deformerad än berggrunden i väst, vilket 
stämmer överens med att berggrunden i öst har bildats på ett större djup.  
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Bilaga 5. Berggrundskarta öster om Göta 
Älvzonen baserad på detaljkartering utförd 
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