
Kongsberg mineralsymposium 1997
Norsk Bergverksmuseum Skrift, 12,44-45

Ny RV 11 Drammen - Nedre Eiker
Mineraler fra veiutbyggingen

Ørnulf L. Nordli og David Johansen

Ved årsskiftet 1995/1996 startet anleggsarbeidet på
ny veitrase for RV 11 mellom Drammen og Mjønda
len. Hele veistrekningen er tilsammen 16 km fra Bang
løkka i Drammen til Mjøndalen. Av dette er 4 km tun
nel i Strømsø åsen. Selve tunnelarbeidet skal være fer

dig i desember 1997. Etterhvert er det gjort mange
mineralfunn, noen også av svært god kvalitet. De fleste
funn er gjort i miarolittiske druser i granitten, og disse
utgjør hoveddelen av mineralene på systematikk-lista.
Druser er også funnet i en pyrittrik fluorittgang i rombe
porfyr, og druser i en kalsittgang med fluoritt. Mye av
materialet som er funnet, er i mikrostørrelse, men det
er også funnet gode stuffer med makrokrystaller, sær
lig av fluoritt, kvarts, feltspat, epidot og prehnitt.

Fire steder har vært særlig spennende:
I. 900 m fra nedre tunnel innslag på Bangløkka ble

det funnet en fluorittgang med tildels meget pene
grønne, blå, fiolette fluoritter med trappevekst. På fluo
ritten er det også pyritt og kalsitt. De største fluoritt
krystallene har svært varierende fargespill og er opp
til 8 cm.

Il. Ved tunnelinnslaget mot vest ved Bjørkelia var
det svært mange druser, de største på 70-80 cm. Pen,
mørk røykkvarts, ofte med tessinerform, kappekvarts
med krystaller opp til 10-15 cm og hvite mikroklin
krystaller ble funnet; sammen med epidotnåler opp til
2-3 cm, lysegrønn prehnitt i kuler på opp til1 cm, små
titanittkrystaller og små klare, svakt blå fluorittkrystaller.

Ill. Rett opp for Gosen, 2 km lenger mot Mjøndalen,
har et kalksteinsområde falt ned i granitten og gitt opp
hav til mange druser og mineraler. Også her er det
mye pen kvarts, særlig røykkvarts, og feltspat. Det er
funnet en japanertvilling på 5-6 cm. Mikrokrystaller av
anatas sitter ofte på siden av stuffene.

IV. Fra i tunnelens øvre del er det funnet en kalsitt

gang med fluorittdruser. Kalsittkrystallene er ofte helt
klare, og fluorittkrystallene minner mye om forekom
sten fra Kontaktstollen i Konnerud gruve.

Mineralene på lista er de vi har fått kjennskap til, men
det finnes også uidentifiserte mineraler og flere kan
være funnet som ikke er kommet til vår kjennskap
ennå. De fleste mineralene er visuelt bestemt.
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Goethitt psd. magnetitt, pyritt, hematitt
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