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Sammanfattning: I Sydskåne produceras drygt 500 kg avfall per person och år. Mer än 90 procent av insamlat 
avfall används som en resurs antingen genom återanvändning, återvinning eller för energiutvinning. Dock återstår 
runt tre procent som deponeras, vilket sker vid Sydskånes avfallsaktiebolags (Sysav) avfallsupplag. Deponeringen 
vid Albäck i Trelleborg, har sedan årsskiftet 2008/2009 upphört efter mer än 50 års deponeringsverksamhet. Uppla-
get skall därför avslutas och övertäckas i enlighet med de steg som fastställs i en kommande avslutningsplan.  
     Målet med denna undersökning var att ta fram information om lakvattenrörelser inom och kring Albäcks avfalls-
upplag. Frågor angående lakvattenmängder och strömningsriktningar samt om eventuella föroreningsspridningar 
förekommer är information som kan vara till nytta i Sysavs arbete med avslutningsplanen för Albäck. För att under-
söka detta valdes de geofysiska metoderna flerfrekvens-stångslingram, Continuous Vertical Electrical Sounding 
(CVES) och Inducerad Polarisation (IP). 
     Ett materials elektriska ledningsförmåga beror på många faktorer däribland porvätskans ledningsförmåga. Är 
denna hög uppstår ett lågt elektriskt motstånd - låg resistivitet - vilket kan mätas med bl.a. stångslingram och 
CVES. Metoderna genererar liknande mätvärden men bygger på olika fysikaliska principer och har båda för- och 
nackdelar. Dessa aspekter har jämförts med utgångspunkt från mätningar vid och inom deponin. Generellt framträ-
der samma resistivitetsmönster från de båda metoderna men CVES erbjuder bättre djupbestämning av olika anoma-
lier. Stångslingramen är ett instrument som erbjuder mobilitet och snabb insamling av stora datamängder. Med IP 
mäts ett materials elektriska uppladdningsförmåga. Avfall har i många studier påvisats ha god uppladdningsförmå-
ga, alltså hög IP-effekt. IP-data har i denna undersökning främst använts som stöd för tolkningen av resistivitetsdata 
från de övriga metoderna.  
     Undersökningarna tyder på en relativt homogen trelagerföljd bestående av bryozokalksten (Köpenhamns- och 
Limhamnsledet) som överlagras av morän och finkorniga postglaciala sediment. Norr om deponin förekommer 
troligen grovkorniga sediment med större mäktighet, men inga grovkorniga sediment som kan underlätta lakvatten-
spridning har påvisats inom avfallsupplaget. Deponin är genomgående lågresistiv med minskande resistivitet mot 
djupet och dess centrala delar. En generell lakvattenrörelse sker troligen mot söder och mot ett våtmarksområde i 
väster. Undersökningarna tyder dock ej på någon omfattande lakvattenspridning från deponin.  
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Abstract: In the south of Scania about 500 kg of waste per person is produced every year. Nowadays waste is con-
sidered a resource of which more than 90 percent is recycled, reused, or used for energy-production. About three 
percent of the annual waste remains, and is deposited at landfills owned by the South Scania Waste Company, Sy-
sav.  The Sysav landfill at Albäck in Trelleborg was in use from the 1950’s until the end of 2008. Operation was 
shut down due to new requirements on landfill construction and handling. Thus, the landfill will be terminated and 
covered according to a forthcoming closure plan.  
     The objectives of this master’s thesis were to acquire information regarding leachate migration inside and 
around the landfill and to map spatial leachate distribution and potential contaminants. This information will be 
used by Sysav in their outlines for a closure plan. 
      Geophysical surveys were carried out using a multi-frequency stångslingram, Continuous Vertical Electrical 
Sounding (CVES) and Induced Polarization (IP). The electrical resistivity of a material depends on multiple factors, 
one of them being the conductivity of the pore liquid. If the pore liquid is rich in ions - like leachate - the conduc-
tivity is high and the overall resistivity of the material is low. This can be measured using for instance a stångslin-
gram or CVES. The methods are based on different physical principles but produce comparable data. The data from 
the surveys at Albäck, including the advantages and disadvantages of the respective methods, were compared in 
this thesis.   
    Generally, similar horizontal resistivity patterns are obtained from the different methods but CVES offers a better 
vertical resolution and depth determination of detected anomalies. The stångslingram is, on the other hand, more 
mobile and can efficiently produce vast amounts of data. IP is a measure of the chargeability of a material and stud-
ies have established that waste usually displays elevated chargeability or IP-effect. In the present study, IP data 
have mainly been used to support the interpretation of CVES and stångslingram data.      
     The study indicates a homogenous geology with a three-layer stratigraphy consisting of Lower Tertiary (Danian) 
bryozoan limestone (Köpenhamn Member and Limhamn Member) overlain by till and post-glacial fine-grained 
sediments. An extensive area of coarse-grained sediments occurs north of the landfill but no coarse-grained sedi-
ments that may facilitate leachate migration were detected within the landfill area. Low resistivity was registered 
throughout the landfill, with decreasing values at greater depth and towards the centre of the landfill. Southward 
leachate migration probably takes place, and a possible contamination was detected towards an adjacent wetland in 
the west. However, no extensive contamination was detected by this study.  



 

 

Innehåll  

1 Inledning .............................................................................................................................................................. 6 
1.1 Bakgrund 6 
1.2 Målsättning 6 
2 Områdesbeskrivning ........................................................................................................................................... 6 
3 Geologi ................................................................................................................................................................. 7 
3.1 Berggrunden 7 
3.2 Jordlagren 7 
3.2.2 Morän 8 
3.2.3 Intermoräna sediment 8 
3.2.4 Isälvsavlagringar 9 
3.3 Hydrogeologiska förhållanden 9 
3.4 Geologi vid Albäck 10 
4 Deponin .............................................................................................................................................................. 10 
4.1 Deponibeskrivning och bakgrund 10 
4.2 Deponins uppbyggnad 11 
4.3 Deponins faser 11 
4.4 Lakvatten och grundvatten i Albäcksdeponin 12 
4.4.1 Lakvattnets karaktär 13 
4.4.2 Lakvattenbildning 14 
4.4.3 Lakvattenspridning 14 
4.4.4 Kvarhållande processer 15 
5 Geofysiska metoder ........................................................................................................................................... 15 
5.1 Stångslingram 15 
5.1.1 Teori 15 
5.1.2 Metod 16 
5.1.3 Databehandling 17 
5.2 Resistivitetsmätning, CVES 17 
5.2.1 Teori 17 
5.2.2 Metod 19 
5.2.3 Processering av data 19 
5.2.4 Begränsningar 20 
5.3 Inducerad polarisation, IP 20 
5.3.1 Teori 20 
5.3.2 Normaliserad IP 22 
5.3.3 Metod 22 
5.3.4 Processering 22 
6 Undersökningsmetodik i fält ............................................................................................................................ 23 
6.1 Stångslingram 23 
6.1.1 Utrustning och tillvägagångssätt 23 
6.2 CVES och IP 24 
6.2.1 Utrustning och tillvägagångssätt 24 
6.2.2 Profiler 24 
7 Databehandling ................................................................................................................................................. 26 
7.1 Stångslingram 26 
7.2 CVES och IP 26 
8 Resultat och tolkning ........................................................................................................................................ 26 
8.1 Stångslingramsundersökning 26 
8.1.1 Utanför deponin 26 
8.1.2 Inom deponin 28 
8.1.3 Kontinuerliga profiler, Maglarp och Skegrie 28 

Omslagsbild: Bild över Albäcksån och våtmarksområdet Rådmansängar. Foto: Bo Bergman 



 

 

8.2 CVES och IP 29 
8.2.1 Profil 1 29 
8.2.2 Profil 2 29 
8.2.3 Profil 3 39 
9 Diskussion ..........................................................................................................................................................39 
9.1 Stångslingram 39 
9.1.1 Utanför deponin 39 
9.1.2 Inom deponin 40 
9.1.3 Kontinuerliga profiler Maglarp-Skegrie 40 
9.2 IP och CVES 40 
9.3 Stångslingram och CVES 40 
9.4 Lakvattenförhållanden 41 
10 Slutsatser ..........................................................................................................................................................42 
11 Rekommendationer .........................................................................................................................................42 
12 Tackord ............................................................................................................................................................42 
Referenser .............................................................................................................................................................43 
Bilaga 1 ..................................................................................................................................................................46 
 

 



6 

 

1 Inledning 
 

 
1.1 Bakgrund 
 
Att vår konsumtionsinriktade livsstil genererar avfall 
kan bl.a. bekräftas av siffror ifrån Sydskånes avfalls-
aktiebolag, Sysav. I Sydskåne inlämnades 2007 totalt 
902 000 ton avfall och varje invånare producerade i 
genomsnitt 531 kg avfall. Kommunerna har huvud-
ansvaret för hushållens avfall och genom Sysav sam-
verkar 14 sydskånska kommuner om återvinning och 
behandling av avfallet. Sysav bildades 1974 för att 
kunna ta emot avfall från kommunerna på ett miljö-
riktigt sätt och i samband med detta lades flera avfalls-
upplag ned för att kunna koncentrera verksamheten till 
färre och bättre kontrollerade deponier. Sysav ägs se-
dan 1 januari 2004 av de 14 kommunerna varav Trelle-
borg är en. 

Mer än 90 procent av insamlat avfall används som 
en resurs antingen genom återanvändning, återvinning 
eller för energiutvinning. Dock återstår runt tre procent 
som deponeras, vilket sker vid de tidigare nämnda 
avfallsupplagen (www.sysav.se, Trelleborgs kommun 
2006).  

En inventering av avslutade deponier i Trelleborgs 
kommun genomfördes av Miljöförvaltningen 1992 och 
uppdaterades 2002 av Kommunal Teknik Trelleborg. 
Samtidigt med inventeringen gjordes en riskklassning i 
huvudsak baserad på kartor och andra handlingar, per-
sonintervjuer och en fältbeskrivning. Deponierna klas-
sades utifrån risker och behov av åtgärder i fyra klass-
er. Totalt lokaliserades 33 deponier och bland dessa 
finns Albäcks avfallsupplag, direkt väster om Trelle-
borgs stad, som tilldelades klass 1. Därmed anses att 
Albäckstippen är ett ”upplag där mätningar och sär-
skilda miljöskyddsåtgärder bedöms 
nödvändiga” (Trelleborgs kommun 
2006). Kommunen startade depo-
neringen i området omkring 1950 och 
1977 övertog Sysav verksamheten. 
Ca 2 miljoner m3 avfall har depo-
nerats (Sysav 1998, Bengt Håkans-
son, muntl. 2008). Delar av Sysavs 
deponi är redan avslutad och ingår i 
ett rekreationsområde tillsammans 
med Albäcksskogen (Trelleborgs 
kommun 2001). All deponeringsverk-
samhet kommer att upphöra 2009 i 
enlighet med ny lagstiftning om de-
ponering i ett direktiv från EG. Depo-
nin avslutas då den inte möter de 
konstruktionskrav som omfattas av 
”Förordning (2001:512) om depone-
ring av avfall” (www.riksdagen.se). 
Det innebär att inget avfall kommer 
att läggas på deponin efter 2008 samt 
att avfallsupplaget avslutas och över-
täcks enligt den process och de steg 

som fastställs i en kommande avslutningsplan (Sysav 
2008, Trelleborgs kommun 2006). 
 

 
1.2 Målsättning 
 
Målet med examensarbetet är att bidra till ökad känne-
dom om förutsättningarna för spridning av lakvatten 
inom och från Albäcks avfallsupplag i Trelleborg. För 
att angripa denna frågeställning har de geofysiska me-
toderna flerfrekvensstångslingram, CVES (Continuous 
Vertical Electrical Sounding) och IP (Inducerad Pola-
risation) använts, vilket möjliggör utvärdering av de 
respektive metodernas för- och nackdelar vid analys av 
denna typ av frågeställningar. Främst jämförs CVES 
och stångslingram. Informationen kan komma till nytta 
vid Sysavs arbete med avslutningsplanen för Albäck. 
 

 

2 Områdesbeskrivning 
 
Albäcksområdet ligger strax väster om Trelleborg, 
Skåne. Det utgör en del av den nordväst- sydostliga 
Albäcksdalen som tidigare bestod av jordbruksmark, 
ängar och våtmarker. Sedan området togs i bruk för 
deponering har verksamheten utökats mot norr och 
nordost. Rekreationsområdet Albäcksskogen ligger 
söder om nuvarande verksamhetsområde och ovanpå 
kommunens gamla avfallsupplag. Öster om avfalls-
området ligger Trelleborgs västra industriområde med 
en närbelägen bilskrot. Mot norr och västerut finns 
odlingsmark samt betesmark. I väster rinner Albäck-
sån, vilken mynnar ut i Östersjön ca 650 m söderut. 

 
 

Figur 2.1. Albäcksdeponin, väster om Trelleborg (www.trelleborg.se, 
www.lantmateriet.se) 
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3 Geologi 
 

 
3.1 Berggrunden 
 
Skåne domineras av sedimentär berggrund, som av-
sattes och omvandlades under Fanerozoikum. I Al-
bäcksområdet har den sedimentära berggrunden en 
mäktighet av ca 2400 m, varunder kristallin berggrund 
återfinns. För examensarbetes vidkommande är endast 
de översta delarna av berggrunden intressanta, varför 
enbart dessa kommer att beskrivas närmare. 
     I samband med Oljeprospektering AB:s arbete 
(OPAB) har ett antal borrningar utförts varvid  
information om den sedimentära berggrunden erhållits. 
Bland borrningarna finns Hammarlöv 1 (figur 3.1), 
vilken ligger ca 1 km SO om Maglarp (figur 3.2, f17). 
Den kretaceiska berggrunden är mellan 900 och 1400 
m mäktig och kännetecknas av mer eller mindre leriga 
och ibland sandiga kalkstenar. Härpå följer berggrund 
som består av sandstensformationer i Hansa- och  
Lundaledet. Dessa har avsatts som deltan vid Romele-
åsens sydsida. I övrigt domineras den kretaceiska 
berggrunden av ljusa kalkstenar med flinta (skrivkrita) 
t.ex. som i det 700 m mäktiga Krusebergaledet. Dessa 
har till skillnad från sandstenarna bildats i djuphavs-
miljö. 
     De äldsta tertiära bergarterna avsattes under  
Danien, för mindre än 65 miljoner år sedan och delas 
upp i Köpenhamns- och Limhamnsledet där Köpen-
hamnsledet överlagrar Limhamnsledet. Limhamnsle-
det består av oregelbundet lagrad och porös bryozo-
kalksten med lokala horisonter och lager av flinta. Kö-
penhamnsledet är en tätare bryozokalksten med inslag 
av sand och lera samt massiva flintbankar (Gustavsson 
1978, Sivhed et al. 1999). Generellt kan bergarterna 
beskrivas som porösa, fossilrika kalkstenar med stort 
inslag av flinta. 
     De yngsta bergarterna inom området avsattes under 
äldre tertiär och är obetydligt yngre än Köpenhamns-
ledet. Dessa bergarter består av glaukonitiska sand-, 
silt- och lerstenar. De innehåller ofta mycket fossil och 
är relativt okonsoliderade. 
Danienbergarterna i Trelleborgsområdet uppgår enligt 
ett fåtal borrningar till mellan 5 och 25 m mäktighet 
vardera. 
     Den s.k. Svedalaförkastningen påträffas strax öster 
om Albäcksområdet och västerut påträffas den s.k. 
Vellingeförkastningen. Sena rörelser (gränsen und-
re/övre tertiär) längs dessa har medfört att området 
dem emellan nedförkastats och de paleocena/eocena 
lagren har skyddats mot erosion. Dessa lager saknas 
eller är mycket tunna öster om Svedalaförkastningen 
där de utsatts för större erosion. 

Berggrundens överyta påträffas i Albäcksområdet 
ca 10 till 15 m under markytan och tillhör troligen 
Köpenhamnsledet. Djupet till det underliggande Kru-
sebergaledet är bestämt genom borrningen Hammarlöv 
1, till 50 m under markytan (Sivhed et al. 1999). Infor-

mation om Limhamnsledet saknas. 
 

 
3.2 Jordlagren 
 
För ca 21000 år sedan ökade sommarinstrålningen på 
norra halvklotet och Weichselistidens huvudfas av-
slutades (Lundqvist i Fredén 1998). Isavsmältningen 
längst sydkanten inleddes för ca 18000 år sedan och ca 
9000 år senare var den skandinaviska inlandsisen bor-
ta. I Skåne och Öresundsområdet var isavsmältningen 
komplicerad varför jordlagren fått ett komplext utseen-
de. 

I Skåne utgör den s.k. Littorinavallen den högsta 
postglaciala strandvallen (Björck & Svensson i Fredén 
1998). I Trelleborgsområdet löper den s.k. Järavallen 
som en i stort sett sammanhängande strandvall av sand 
och stenig grus (Daniel 1977). Pollenanalyser visar att 
denna bildats under Littorinatid och tolkas därför som 
Littorinavallen i området. Järavallen ligger på över 
fem möh sydost om Kurland men når normalt sett ej 
över fem möh (figur 3.2, e19). 

Högsta kustlinjen (HK) har inte säkert kunnat fast-
ställas i området. Osäkra bestämningar tyder på att HK 
ligger på ca 15,5 möh i områdets mellersta delar och 
18 möh i de östra och västra delarna. Från Bornholm 
finns indicier som kan stödja denna tolkning (Lena 

Figur 3.1 Berggrunden vid borrningen Hammarlöv 1. 
Copyright by SGU 1998 (Sivhed et al. 1999). 
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Adrielsson & Svante Björck, muntl. 2008). 
Jordlagrens totala mäktighet, vilka till stor del består 
av morän, ligger på ca 100 m inom kartlagt område. 
Lokalt förkommer jordmäktigheter mellan 5 och 100 
m (Daniel 1977). 
 

 
3.2.2 Morän 

 
I områdets mellersta del går moränmäktigheten vanlig-
en från 10 till 20 m och 15 till 40 m i övergången till 
backlandskapet i norr. Huvudsakligen förekommer två 
typer av morän i området: lerig sandig- moig morän 
och morängrovlera. Större delen av kartområdet täcks 
av morängrovlera med en lerhalt på 15 till 25 viktpro-
cent. Den andra typen, lerig sandig-moig morän, finns 
spridd inom området och förekommer rikligast vid 
kusten. Denna har en lerhalt på 5 till 15 viktsprocent. 
Vid kusten i östra delen av kartområdet och i Albäck-

ens dalgång finns svallad morän (Daniel 1977). Kring 
Maglarp och Håslöv (figur 3.2, c17 respektive a3) tor-
de den fastlagda grovmon bestå av utsvallat material 
från uppstickande intermoräna sediment. 

Vid kartläggningen av området har endast från 
varandra väldefinierade moränbäddar påträffats i Mag-
larps grustag (figur 3.2, d17, e16 och e17). Lagerföljd-
en var här enligt Daniel (1977): 
• 0-2 m     Kalkrik morängrovlera. Flinta. 
• 2-4 m   Kalkfattig lerig sandig-moig morän.     

Lite flinta, relativt rikligt med urbergsmaterial 
• 4-8 m     Väl skiktad grovmo och sand. 
• 8 m-    Morängrovlera. Avvikande bergarts

      sammansättning. 
 
 

3.2.3 Intermoräna sediment 
 
I samband med kartläggningen av jordarterna konsta- 

Figur 3.2 Jordartskarta över aktuellt undersökningsområde. Borrningen Hammarlöv 1 är utförd ca 500 m SO om 
Maglarps gamla kyrka. Intermoräna sediment i mer västligt läge i förhållande till isälvsavlagringar kring E6:an.  
Albäcksdalen syns i som sammanhängande område av sand och grovmo i SO-NV riktning. Albäcksdeponin och 
övrigt utfyllnadsmaterial markerat med randigt mönster. Copyright by SGU 1977 (Daniel 1977). 
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terades det att intermoräna sediment förekommer spritt 
i hela kartområdet.  Dessa avsattes före eller i samband 
med den senaste isens framryckning. Vanligen över-
lagras de av morän men lokalt kan denna saknas eller 
vara mindre än 0,5 m mäktig. Åldern av sedimenten 
varierar då mer än en moränbädd kan överlagra dem. 
De intermoräna sedimenten går i dagen främst i 
kartområdets västra del (Daniel 1977). Det kan dock 
förekomma ytligt liggande intermoräna sediment även 
på annat håll men varken borrningar eller kartläggning 
tyder på att dessa har någon större utbredning. 
     I ett nästan nord-sydligt stråk vid Kurland/Maglarp 
och Håslöv i norr återfinns dels de intermoräna sedi-
menten men även på kartan utmärkta isälvsavlagringar 
(figur 3.2, området a- och b3 till c- och e19). Generellt 
utgör de intermoräna sedimenten stråket i väster me-
dan isälvsavlagringarna utgör de östra. De intermoräna 
sedimentens exakta utbredning är ej helt klarlagd un-
der det täckande moräntäcket, varför någon av de tolk-
ade isälvsavlagringarna kan vara intermoräna sedi-
ment. De intermoräna sedimenten har kunnat studeras 
i stora täkter nordost och sydost om Maglarp samt i 
samband med schaktning för E6:an. Mäktigheten av 
dessa sediment verkar ligga på 10 m och tunnar ut 
snabbt mot sidorna. Främst består de av grovmo eller 
sand och underordnat av grus. Även finmo och mjäla 
förekommer. I trakten av Hammarlöv förekommer 10 
m sand under 25 m morän (Daniel 1977) (figur 3.2, 
j9). Enligt vägverkets rapport rörande utbyggnad av 
E6:an till motorväg, täcks de intermoräna sedimenten 
av morän i de norra delarna av kartområdet, medan 
den täckande moränen saknas i söder (Vägverket 
2006). De intermoräna sedimentens mäktighet ligger 
på mellan 1 och 10 m. 
 
 
3.2.4 Isälvsavlagringar 

 
Isälvsavlagringarna är vanligen svåra att identifiera 
och avgränsa pga. intensiv odling och att de delvis är 
utbrutna. Avgränsning mellan isälvsavlagringar och 
omgärdande jordarter har stundtals varit svår att göra. 
Mäktigheterna och utbredningen av sedimenten är på 
många håll okända eller endast ytligt bestämda. De 
sediment som undersökts överstiger sällan 3 till 4 m 
mäktighet och de består huvudsakligen av sand eller 
grovmo och undantagsvis av grus och grövre jordarter  

Ca 400 m nordväst om Söderlid (figur 3.2, g14) 
finns en två meter hög kulle med ett litet sandtag. Den 
består av 0 till 0,5 m lerig stenig grus överlagrande 2-
2,5 m sand och grovmo. Under detta ligger mer än 0,5 
m flintrikt, kalkrikt och välsorterat grus. 100 m österut 
finns ca 1,5 m grusig svallsand över ett sandigt isälvs-
grus med okänd mäktighet. Hela området präglas av 
delvis igenfyllda täkter (Daniel 1977). Söder om Sö-
derlid, mindre än 500 m från aktuellt  under-
sökningsområde, har isälvsmaterial kartlagts vars ge-
nes är tveksam (figur 3.2, g15). 

 
 

3.3 Hydrogeologiska förhållanden 
 

 
Grovt uppdelat kan två akvifärer identifieras på Söder-
slätt. En sluten por-sprickakvifär finns i kalkberg-
grunden och en öppen akvifär i de överlagrande jord-
arternas porsystem. Vidare beskrivning inriktas på den 
slutna akvifären. 

De egenskaper som avgör huruvida en bergart är 
vattenförande och kan fungera för grundvattenuttag är 
primärt dess porositet men dess sprickighet är även av 
betydelse. Sprickigheten är vanligtvis störst nära berg-
grundens överyta pga. tryckpåverkan från nedisningar. 
Trycket ger dels vertikala sprickor men även horisont-
ella sprickor uppstår i samband med isarnas avsmält-
ning pga. tryckavlastning. De horisontella sprickorna 
uppkommer vanligen i anslutning till berggrundens 
skiktgränser. Likaledes får den översta delen av kalk-
stenen en lös konsistens av tryckpåverkan och övergår 
i s.k. mörjekalk eller kalkmörja (Gustafsson 1978). De 
största vattenmängderna påträffas därför vanligen i 
berggrundens övre partier men rikligt vattenförande 
horisontella sprickor finns även på djup av 40 till 80 m 
under berggrundsytan. 

Den kommunala vattenförsörjningen i Trelleborg 
bygger på grundvattenuttag från den slutna akviferen i 
kalkberget genom 24 uttagsbrunnar. Kommunen har 
genom vattendomar tillåtelse att maximalt ta ut 6,0 
miljoner m3/år varav ca 65% utnyttjades 2005 
(Trelleborgs kommun 2007). Baserat på 22 (18 aktiva) 
kommunala produktionsbrunnar utfördes en grund-
vattenmodellering av de olika akvifärerna i Trelleborg. 
Sett till resultatet av denna modellering torde ej influ-
ensområdet sträcka sig från Trelleborg till Albäcks-
området (Hägg 2006). Således borde strömningsför-
hållandet för grundvattnet i den övre kalkstensakvi-
fären vid Albäcksområdet ej vara påverkat av det kom-
munala grundvattenuttaget, vilket innebär ett generellt 
S-SO grundvattenflöde ut mot havet. 

Nybildning av grundvatten i kalkberggsakvifären 
sker till stor del i backlandskapet norr om Trelleborg. 
Här råder ofta tryckyteskillnad som tillåter nedåtriktad 
transport från de lösa avlagringarna. Inom Trelleborgs-
stad är förhållandena ofta omvända och läckage sker 
från kalkberget och uppåt. Vid t.ex. kommunens borr-
hål 110 råder artesiska förhållanden. Läckande vatten 
från berggrunden rinner antingen ut i vattendrag, fukt-
iga markavsnitt eller avdunstar (Gustafsson 1978). 
Grundvattenytan i jordlagren följer vanligen topograf-
in och påträffas 1 till 10 m under markytan. 

Via sex vattendrag avvattnas större delen av Trelle-
borgs kommun med en area av 258 km2 (Trelleborgs 
kommun 2002), varav ett vattendrag är Albäcksån som 
återfinns 300 m väster om Albäcksdeponi. Åns av-
rinningsområde är ca 40 km2 och med ytavrinning av 
200 mm/år blir flödet mellan 100 och 250 l/s (Bevmo 
& Fjelkestam 2002a). Albäcksån fick sin nuvarande 
sträckning för ca 100 år sedan och mynnar idag direkt 
ut i havet. På väg mot utloppet passeras både Råd-
mansängar och Fågelviksängar (figur 3.2, g19), norr 
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respektive söder om Albäcksskogen. Här har våt-
marker återskapats för att öka vattnets uppehållstid 
samt fastlägga närsalter (Fjelkestam 2002). 

Från SGU finns ingen information om kloridhalten 
i grundvattnet vid Albäck. De närmast belägna brunn-
arna visar på kloridhalter av 50 till 100 mg/l. Mot hav-
et ökar kloridhalten och en brunn visar på 100 till 150 
mg/l (Gustavsson 1978). Enligt Trelleborgs kommun 
(2002) är salthalten i Östersjön låg och relativt stabil 
kring 7 till 9 promille. 
 
 
3.4 Geologi vid Albäck 
 
Mellan åren 1976 och 1984 utfördes sju utredningar 
beträffande yt- och grundvattenförhållanden i Albäcks-
området av Orrje och CO, sedermera Scandiaconsult, 
där även geologin kartlades. Från utredningarna fram-
går det att deponin är anlagd på en relativt enhetlig 
lagerföljd som nedåt består av 0,5 m mylla, 0,6 till 3 m 
sediment (huvudsakligen siltig sand) och 4 till 5 m 
morän. Härunder påträffas kalkberg på ett djup av om-
kring 10 till 15 m under markytan (figur 3.3). Informa-
tion om berggrundens överyta kommer från utredning-
arna enbart via punkt G22 vilken borrats ned 1,3 m i 
berget (figur 4.1). De fyra översta meterna i G22 be-
står av fyllning och därför ligger berggrundsöverytan 
ca 14,5 m under markytan (Gustavsson & Lundkvist 
1978). Vid norra delen av deponin i punkt 997031661 
ur SGU:s brunnsarkiv är lagerföljden 0 till 8 m morän, 
8 till 12 m lös kalksandsten med flinta och 12 till 25 m 
fast kalksandsten med flinta (figur 4.1). 

 

 
 

4 Deponin 
 

 
4.1 Deponibeskrivning och bakgrund 

 
Trelleborgs avfallsverk ligger på fastigheten Ståstorp 
7:14 inom stadsplanelagt område, strax väster om 
Trelleborg. Deponin utgörs av dels ett äldre upplag 
(D1) som Trelleborgs kommun drev och som senare 
utökats med nya områden. D1 ligger söder om nuva-
rande verksamhetsområde och utgör idag rekreations-
området Albäcksskogen samt en fotbollsplan. Det nu-
varande utfyllnadsområdet D2 påbörjades 1977 av 
Sysav med etapp I, delområdet A. Detta delområde 

 

 

Figur 4.1. Karta över 
Albäcks avfallsupplag.  
D1 är den gamla deponin 
samt fotbollsplanerna. 
Delområdena A till F 
utgör D2. Grundvattenrör 
är markerade som stjär-
nor. Lakvattendammar är 
utmärkta vid E.  
Lakvattenrör är markera-
de som lila linjer. Röd 
prick visar läge för borr-
punkt 997031661 ur 
SGU:s brunnsarkiv.  
Bevattningsområde har 
en grön nyans. Albäcks-
ån rinner längs deponins 
västra sida och sydväst 
om brandkårens övnings-
plats finns våtmarksom-
rådet Rådmansängar. 
Material från Sysav 

Figur 3.3 Förenklad bild över geologin vid Albäcks 
avfallsupplag (Fjelkestam 2002). 
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ligger i D2:s östra del och är idag sluttäckt och gräsbe-
sått. Delområdena B till F är lokaliserade i det nuva-
rande utfyllnadsområdets nordvästra del, B2, etapp II 
och etapp III. Deponering pågick till 2008 i delområde 
E samt i randzonerna mot område D och F (figur 4.1). 
Funktionen hos de olika delområdena A till F var 1998 
följande (Sysav 1998): 
A: Avslutad deponering 
B: Avslutad deponering 
C: Upplagring av inerta massor, schaktmassor och 
dylikt, samt återvinningsbart material 
D: Avfallscell och specialavfallscell 
E: Kompostcenter 
F: Vilande 

 
Totalt har ca två miljoner m3 deponerats genom åren 
(Sysav 1998, Bengt Håkansson, muntl. 2008). 2007 
deponerades 2145 ton avfall inkluderat FA (farligt 
avfall) (Sysav 2007). 

På anläggningen mottages avfall från hushåll och 
verksamhetsutövare. Avfallshanteringen består av  
sortering och behandling av avfall för återvinning, 
kompostering, behandling av förorenad jord samt om-
lastning av brännbart hushålls- och industriavfall till 
förbränning i Malmö, Spillepengen. Vid Albäck sker 
sedan årsskiftet 2008/2009 ingen ytterligare depo-
nering (Sysav 2008). 

Anläggningens storlek ligger på ca 18 ha varav 7 
ha är s.k. sluttäckta ytor. Större delen av  anläggningen 
ligger inom ett befintligt lakvattenuppsamlingssystem 
(Sysav 2007) (figur 4.1).  Topografiskt finns höjder i 
deponins nordöstra och nordvästra del om ca 17  
respektive 20 möh.  
 

 
4.2 Deponins uppbyggnad 
 
Vid planering av en deponi är design och lokalisering 
mycket viktiga faktorer för att minimera förorenings-

spridning till luft och vatten. Spridningarna sker  
mestadels via lakvatten och deponigas. I botten ska en 
geologisk barriär med t.ex. naturligt förekommande 
impermeabelt material finnas alternativt en konstgjord 
barriär. Ovanpå ska ett eller flera tätskikt läggas bestå-
ende av lera och/eller geomembran. Detta utgör den 
s.k. bottentätningen. Härpå följer ett dräneringslager 
av permeabelt material t.ex. grus, i vilket dränerings-
ledningar placeras. Över tätskikt och dräneringslager 
läggs avfallet, vilket överlagras av ett skikt av grus 
eller makadam för uppsamling av deponigas. Slutligen 
läggs tätskikt av lera eller geomembran och överst ett 
vegetationsskikt eller skyddsskikt (RVF 2006). Detta 
ska beroende på frost, bioturbation, erosion och meka-
nisk påverkan ha en tjocklek av minst en meter (figur 
4.2) 

Vid avslutning av en deponi ska sluttäckning ut-
föras. Denna ska vara konstruerad så att mängden lak-
vatten som passerar genom täckningen inte överskrider 
eller kan antas överskrida 5 liter per kvadratmeter och 
år för deponiklass 1, farligt avfall. För icke farligt av-
fall, deponiklass 2, är samma siffra 50 liter (Thunell 
2001, RVF 2006). Detsamma gäller för bottentätning-
en och den geologiska barriären. Albäck har inte kun-
nat uppvisa en fullgod bottentätning för hela deponin 
och möter således inte de konstruktionskrav som infat-
tas av ”Förordning (2001:512) om deponering av av-
fall” (www.riksdagen.se). Detta är anledningen till att 
deponiverksamheten vid Albäck upphör (Bengt Hå-
kansson, muntl. 2008). 
 

 
4.3 Deponins faser 
 
I en deponi pågår hela tiden biologiska processer som 
förändrar sammansättningen hos lakvattnet och av-
fallet. Processerna delas in i olika steg eller faser. Den 
första fasen är en aerob sådan som efterföljs av de an-
aeroba faserna acidogen och metanogen fas (RVF 
2006). Längden på faserna varierar och faserna över-

Figur 4.2 En generaliserad bild över barriärernas utseende och funktion i en deponi (RVF 2006).  
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lappar varandra. 
I en rapport från SWECO (Bevmo et al. 2002b) 

påvisades att Albäcksupplaget i sin helhet var i meta-
nogen fas baserat på kvoten att BOD/COD understeg 
0,1. Kvoten visar på hur nedbrytbart det organiska 
kolet är och kan under metanogen fas vara så låg som 
0,06 (RVF 2006). I övrigt utmärks metanogen fas av 
att deponigas kan utvinnas med gott resultat från upp-
laget. Den metanogena fasen varar från år till årtion-
den. Det syrefria förhållandet gör att bakterier reduce-
rar sulfat (SO4

2-) till sulfid (S2-) som binder metaller 
till metallsulfider (Bevmo et al. 2002b). Lakvattnets 
metallhalt är generellt sett låg. 

 
 

 
4.4 Lakvatten och grundvatten i Albäcks-

deponin 
 
Lakvatten är en ”vätska som rinner genom, tränger ut 
ur eller innehålls av avfall under deponering, mellan-
lagring eller transport” men kan även beskrivas som en 
”vätska som efter att ha varit i kontakt med avfallet 
lämnar en deponi eller som innehålls i en deponi” 
(RVF 2006). 

Det finns separata uppsamlingssystem för lakvatten 
från de två delområdena D1 och D2. I samband med 
att SYSAV övertog verksamheten med etapp I, bygg-
des ett första lakvattensystem. Utmed den södra och 
östra begränsningen av etapp I finns avskärmande led-
ningar för lakvattenuppsamling. Ett uppsamlings-
system byggdes 1984-1985 för etapp II, vilket av-
gränsar deponin mot norr och väster. Vid samma tid-
punkt lades en dräneringssträng av makadam mellan 
de äldre delarna av deponin och etapp II, vilken an-
slöts till lakvattensystemet. Deldräneringar inom etapp 
II har sedan dess uppförts och anslutits till huvud-
systemet (Sysav 2008). Längs deponins norra gräns 
har även en avskärmande dräneringsledning lagts pa-
rallellt med, och avskilt från, lakvattenledningen för att 
avlasta denna från inkommande grundvatten. Det upp-
samlade vattnet tillförs kommunens dagvattennät via 
pumpstationen (figur 4.1). I pumpstationen finns 
pumpbrunnar för lakvatten från de båda delområdena 
D1 och D2 samt för dräneringsvatten från den norra 
delen som tidigare nämndes. I pumpstationen kan flö-
desmätningar göras och möjlighet att styra vattenflö-
dena antingen till Trelleborgs reningsverk eller i retur 
till upplaget för t.ex. behandling eller magasinering 
(Sysav 2000). 

Provtagning av lakvatten och grundvatten följer ett 
kontrollprogram som fastställts 1998 av Länsstyrelsen 
(Sysav 2000). Kontrollprogrammet omfattar samman-
fattningsvis följande: 
• ”kontinuerliga lakvattenmätningar från de bäg-

ge delområdena D1 och D2 samt mätning av 
lakvattenmängder från fotbollsplan söder om 
upplaget genom avläsning av gångmätare” 

• ”dräneringsvattenmängder som överförs till 

dagvattenledningen mäts med flödesmätare” 
• ”vattenståndsmätningar i sju stycken observa-

tionsrör inom och kring upplaget…” 
• ”vattenprovtagning och analyser avseende lak-

vatten och grundvatten enligt särskilt schema” 
• ”Utgående vatten från dammsystemet skall 

provtas enligt samma mönster som utgående 
vatten från D1 och D2” 

• ”Mängd inkommande vatten till dammsystemet 
skall mätas” 

 
Enligt kontrollprogrammet ska utökade lakvatten-
analyser ske i december (Sysav 2000, Sysav 2007). 
Syftet med att övervaka grundvattnet är att kontrollera 
så att inte utläckage till omgivande grundvatten sker. 
Kontrollen består i mätning av grundvattenrör inom 
och i anslutning till upplaget, vattenståndsmätning i tre 
observationsrör och att grundvattenprover tas (se figur 
4.1). I Sysav (2007) står det dock att ”de äldre grund-
vattenrören (G23 till G28) är placerade nära deponin, 
vilket gör det svårt att säga något om eventuell på-
verkan i ett större område runt anläggningen”. Det står 
också att variationer förekommer mellan provtagning-
arna och att detta beror av påverkan från deponin i det 
direkta närområdet. Bevmo och Fjelkestam (2002a) 
skriver att ”eventuellt kan lakvatten från den äldre 
deponidelen nå Albäcksån”. Principen för att förhindra 
utläckage av lakvatten är att hålla vattennivån i upp-
laget lägre än i omgivningen. Grundvattenströmning 
sker in mot deponin, främst från norr. Recipient-
kontroll i ån utförs ej av Sysav (Sysav 2007).   

Tidigare nämnda G22 används för provtagning och 
mätning av grundvattnet i kalkberget. Trycknivån för 
grundvattnet i kalkberget står högre i jämfört med 
trycknivån i den öppna akviferen. Detta konstaterades  
genom att jämföra mätningar i G22 med omkring-   
liggande kontrollpunkter. Således är grundvatten-
gradienten uppåtriktad, vilket även styrks av vatten-
provtagning i G22. Vattnet visade på avsaknad av lak-
vattenpåverkan. Öster och norr om deponin används 
akviferen som dricksvattentäkt och vattnet bedöms ej 
vara påverkat av lakvatten (Bevmo & Fjelkestam 
2002a). 

Omvänt förhållande för tryckytorna, alltså nedåt-
riktad grundvattenflöde, har dock uppmätts av Scan-
diaconsult (Gustavsson och Lundkvist 1978). Vidare 
ligger tryckytorna på ungefär samma nivå och årstids-
variationer av nederbörden kan påverka grundvatten-
förhållandet (Gustavsson 1978).  Enligt Gustavsson 
och Lundkvist (1978) skulle en detaljerad utredning av 
grund- och ytvattenförhållande vid Albäck vara svår 
att utföra. De tog emellertid fram en bild över grund-
vattenrörelsen och grundvattendelare inom deponin 
(figur 4.3). Bedömningen anses vara osäker.  

Som ett första steg mot lokal lakvattenbehandling 
uppfördes dammar under 1995 och 1996. Det produce-
rade lakvattnet pumpas från pumpstationen till en övre 
damm, varifrån vattnet söker sig nedåt till ett bräddav-
lopp som står i förbindelse med D2:s lakvattensystem 
(Sysav 2000). Sedan juni 2005 recirkuleras lakvatten 
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från D1 till dammsystemet innan det förs vidare till 
reningsverket (figur 4.1). Syftet med detta är att min-
ska lakvattenmängden genom avdunstning och infiltra-
tion samt att minska mängden näringsämnen i lakvatt-
net. Även metallhalten har påvisats minska. Vattnet 
från område D2 har lägre föroreningsnivåer än vattnet 
från område D1 (Sysav 2007).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.1 Lakvattnets karaktär 

 
I en ung deponi kan mängden lösta salter övergå 
10000 mg/l men kommer efterhand att lakas ur. I takt 
med urlakningen kommer konduktiviteten i lakvattnet 
att minska (Bell 2003). Albäckstippen är i s.k. metano- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provtagnings-     
punkt 

pH Konduktivitet                      
mS/m 

Klorid     
mg/l 

N_tot     
mg/l 

D1 7,2 508,0  687,5 237,5 

D2 7,3 263,0 445,0 87,3 

G23 - 106,0 54,5 2,9 

G26 - 173,0 252,5 24,3 

G27 - 93,0 101,8 2,5 

G28 - 93,0 55,3 2,5 

Figur 4.3 Grundvattenförhållandet i öppna akvifären. Grundvattenrör syns som kvadrater 
och ringar. Tjock streckad linje är grundvattendelare (Gustavsson och Lundkvist 1978). 

Tabell.4.1 Uppmätta parametervärden för lakvatten vid Albäck. Medelvärden 
av fyra provtagningstillfällen under 2007 (Sysav 2007). 
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gen fas (Bevmo et al. 2002b) (se kap. 4.3). Under den-
na fas är koncentrationen av oorganiska makrokompo-
nenter såsom NH4+, S2- och Fe2+ låg. Låga koncentra-
tioner av Ca2+, Mg2+ och Mn2+ råder också. Detta beror 
på att pH i denna fas är högre och att mängden löst 
organiskt material, som kan binda kat-joner, är liten. 
Koncentrationerna av t.ex. Cl-, Na+ och K+ påverkas 
främst av utspolningseffekter och beror inte nämnvärt 
av vilken fas deponin befinner sig i. Tabell 4.1 visar 
uppmätta parametrar för lakvatten från Albäck.  

 
 

4.4.2 Lakvattenbildning 

 
Beroende på om deponin ligger ovan eller under 
grundvattenytan ser transporten olika ut. För deponier 
ovan grundvattenytan beror mängden infiltrerande 
vatten på deponins utformning såsom yta, lutning, 
tätskiktsval, dränering och avfallets hydrologiska 
egenskaper men även på nederbördsmängd och av-
dunstning (Naturvårdsverket 1995). 

Enligt en modell från Naturvårdsverket (1994) kan 
de dimensionerade parametrarna för lakvattenbildning-
en från en deponi (avslutad eller i drift) ställas upp på 
följande sätt (se formel 4.1). 
 
P = E + R + L + ΔM    (4.1)         
                                                                             
P = nederbörd och eventuell lakvattencirkulation 
E = evapotranspiration 
R = Ytavrinning, avrinning av nederbörd från deponin 
utan att lakvatten bildats 
L = lakvattenbildning 
ΔM = magasinsförändringar i deponin 
 

Under uppbyggnadsfasen förändras vattenhalten i 
deponin men dessa förändringar minskar med tiden till 
att mest variera med nederbörden (Naturvårdsverket 
1994). Enligt Fjelkestam (2002) uppgår erfarenhets-
mässigt den mängd regnvatten som infiltrerar i en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deponi och bildar lakvatten till 150 till 250 mm per år. 
Med en yta av ca 20 ha ger detta upphov till mellan 
30000 och 50000 m3/år för Albäck. Runt 60000 m3 
lakvatten pumpas till avloppsreningsverket (ARV), 
varav ca 20% eller 5000 till 10000 m3/år kommer från 
D1 och fotbollsplanen. 2007 pumpades 86750 m3 till 
ARV. Differensen mellan utpumpad och infiltrerad 
vattenmängd beror troligen på att grundvattenström-
ning sker in mot deponin. Således bedöms det ej före-
komma något utläckage av betydelse. För en på tidig-
are grunder avslutad och tätad deponi bedöms ca 100 
mm regnvatten infiltrera per år och denna siffra ligger 
på 50 mm vid en väl tätad deponi med god avrinning. 
Genom beräkningar utförda av SWECO bedöms Al-
bäck uppfylla detta och svarar således även mot de 
krav som finns i förordning 2001:512, § 31 där max 50 
1/(m2 * år) får passera täckningen (Fjelkestam 2002). 
Beräkningen är utförd med en nederbörd av 600 
mm/år, vilket kan vara i underkant enligt siffror från 
Sysav och ARV om 625 respektive 787 mm nederbörd 
(Sysav 2007). 
 

 
4.4.3 Lakvattenspridning 

 
Spridningen av föroreningar är starkt förknippad  med 
vattnets rörelser i marken. Normalt får spridningen 
formen av en plym, vilken får ungefär samma bredd 
som föroreningskällan, t.ex. en deponi (Naturvårds-
verket 1995) (se figur 4.4). 

Viktiga faktorer som påverkar hur vatten och gaser 
rör sig i jordlagren är materialets kornstorlek som styr 
dess hydrauliska konduktivitet samt grundvattenytans 
gradient. Jordlagren delas normalt upp i en mättad och 
en omättad zon. Den mättade zonen innefattar grund-
vattenzonen och kapillärvattenzonen upp till undre 
kapillär stighöjd (helt vattenfyllda porer). Den omätta-
de zonen har endast delvis fyllda porer. Hur zonerna 
förhåller sig till varandra beror på jordartens samman-
sättning och variationer i nederbörd (Loke 2004).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figur 4.4 De rådande processerna i en deponi. Efter Naturvårdsverket (1995). 
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Vattenrörelser i den omättade zonen sker långsamt 
(månader till år) genom vertikal transport men kan 
lokalt ske mycket snabbare i sprickor eller grövre ma-
terial. I den mättade zonen sker transporten med 
grundvattenflödet med en hastighet av någon meter till 
hundratals meter per år (Naturvårdsverket 1995). 

Genom advektion följer lösta ämnen med grund-
vattenflödet. Detta är en betydande process för trans-
port i deponier och mark och beror på de lösta ämne-
nas koncentration (Naturvårdsverket 1995). Precis som 
för advektion tilltar även föroreningstransporten via 
densitetsskillnader då halten av de lösta ämnena ökar. 
Föroreningens densitet överstiger grundvattnets och 
föroreningen sjunker genom den mättade zonen. Detta 
fortskrider tills föroreningen når tätare lager eller 
späds ut. Vanligtvis ansamlas sådana föroreningar i 
lokala depressioner i det tätare materialet. Spridningen 
kan se väldigt olika ut beroende på t.ex. heterogenitet i 
berg och jord och sprickor i berg (Naturvårdsverket 
1995). 

Dispersion är en process där föroreningen finner 
olika vägar där den kan transporteras snabbare än i 
omgärdande material. Fenomenet kan uppkomma t.ex. 
i en morän med lager av grövre material som har högre 
hydraulisk konduktivitet. Hastighetsskillnader inom de 
enskilda transportvägarna ger även upphov till disper-
sion (figur 4.5). Fenomenet blir av betydelse för för-
oreningsspridningen vid låg hydraulisk konduktivitet. 
Diffusion sker genom lågpermeabla skikt såsom  
lerlager varför effekten är av vikt vid deponier som har 
täckskikt för att hindra infiltration (Naturvårdsverket 
1995). Då vattenmättnadsgraden minskas, minska även 
diffusionen. 

Beräkningar av transporttider till recipienter, dels 
vertikalt men även horisontellt, har utförts av SWECO. 
Recipienterna var Albäcksån och kalkberget. Resul-
tatet blev att transporttiden från sandens överyta till 
kalkberget är 104 år. Vidare är den horisontella trans-
porttiden 56 år för att nå Albäcksån, 350 m västerut 
(Fjelkestam 2002). Det vill säga att barriärkravet för 
icke farligt avfall för transporttid till kalkberget samt 
närmsta ytvattenrecipient bedöms vara uppfyllt. 
 

 
4.4.4 Kvarhållande processer 

 
Sorption är ett samlingsbegrepp för olika processer 
som medför att vattenlösliga ämnen attraheras till fasta 
ytor t.ex. på mineralkorn och fastläggs där. Effekten är 
oftast mest effektiv vid låga halter av lösta ämnen i 
vattnet. Sorption medför att vissa vattenlösliga före-
ningar transporteras långsammare än vattnet vilket 
leder till en fördröjning av spridningsförloppet 
(Naturvårdsverket 1995). I många fall är sorptionen 
reversibel och en mättnadseffekt uppkommer, vilket 
innebär att föroreningarna kan återgå till lösning och 
senare spridas. 
 

 
 

 
 

5 Geofysiska metoder 
 

 
5.1 Stångslingram 
 
Gemensamt för alla elektromagnetiska metoder (EM), 
såsom stångslingram, är att de baseras på elektro-
magnetiska vågor. EM utvecklades och användes först 
för malmprospektering under 1930-talet. Sedan dess 
har användningsområdena och användningen av EM-
metoder utvecklats i takt med att instrumenten har 
blivit mer mobila och att möjligheterna för att tolka 
data förbättrats. Förutom tidigare nämnda an-
vändningsområden ökar tillämpningarna inom 
”miljögeofysik” (Reynolds 1997). Fördelarna med 
EM-metoder kontra t.ex. geoelektriska metoder 
(CVES) är att kontakt inte krävs med marken. Detta 
medför att en EM-undersökning kan genomföras 
mycket snabbare än en som baseras på geoelektriska 
metoder. 

 
 

5.1.1 Teori 

 
Grundprincipen för EM-metoder såsom stångslingram 
är att en elektromagnetisk periodisk våg, ett primärfält 
som vanligen betecknas H0, skickas från instrumentet 
ned i marken där den påverkas av markens magnetiska 
och elektriska egenskaper. H refererar till den magnet-
iska komponenten i den elektromagnetiska strålningen. 
Även en elektrisk komponent E finns men denna ute-
lämnas vanligen pga. att det blir lättare att beskriva 
(Jeppsson 2003, Reynolds 1997). Vågen dämpas vilket 
ger den ett begränsat nedträngningsdjup. Se mer under 
kapitel 5.1.1.1. Då en ledande kropp påträffas nere i 
marken kommer Ho att inducera en växelspänning i 
denna. Den inducerade spänningen ger upphov till att 
en ström (I) uppkommer. Strömmar och magnetfält 
koncentreras till ledarens övre delar. För att göra detta 
mer begripligt begränsas den ledande kroppen till att 

Figur 4.5 Illustration av dispersionsfenomenet. 
Föroreningen (blå prick) kan ta sig mot höger på 
olika sätt, vilket ger olika transporttider. 
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bestå av en ledande slinga, en envarvsspole (Jeppsson 
2003, Reynolds 1997) (se figur 5.1). Styrkan hos I 
beror bl.a. på vilken frekvens Ho har och markens 
elektriska ledningsförmåga eller konduktivitet σ. Re-
spons återfås från marken genom att I i sin tur genere-
rar ett magnetfält, kallat sekundärfält ΔH, som regi-
streras av instrumentet. Sekundärfältets utseende i 
storlek, eller energi, och fas jämfört med Ho beskriver 
ett medelvärde av markens ingående konduktiviteter, 
en s.k. skenbar konduktivitet (Reynolds 1997). Större 
ΔH uppnås genom att använda högre frekvenser. Mar-
kens elektriska egenskaper beskrivs närmre under kap. 
5.2.1.1. 

 
 

5.1.1.1 Dämpning och undersökningsdjup 
 
Nedträngningsdjupet till vilket en våg kan färdas är 
teoretiskt sett oändligt. Dock är det praktiska nedträng-
ningsdjupet begränsat. Det praktiska nedträngnings-
djupet styrs huvudsakligen av använd frekvens och 
mediets konduktivitet. Praktiska nedträngningsdjupet 
beskriver till vilket djup en viss frekvens kan detektera 
något. Då mediet som vågen färdas i har σ större än 
noll uppstår induktionsströmmar och inducerade mag-
netfält. Dessa strävar efter att motverka primärvågen. 
Genom detta fenomen dämpas vågorna, de förlorar 
energi och amplituden minskar (Jeppsson 2003).  
Dämpningen Δ kan uttryckas: 

 
 
    (5.1)                                     
  

                                   
Från formeln 5.1 framträder att dämpningen Δ ökar 
vid hög konduktivitet (σ), hög magnetisk permeabilitet 
(μ), hög frekvens (ω) och med avståndet (x). 

Skin depth δ är en vanlig guide för det praktiska 

nedträngningsdjupet, vilket kan härledas från formel 
5.1 (formel 5.2). Detta infinner sig då ca 37% eller e-1  
av den ursprungliga vågen återstår. För skin depth an-
tas ett rimligt värde av magnetisk susceptibilitet på 10-

6 Ωs/m (Jeppsson 2003). 
           
 
   (5.2) 
 

 
En realistisk uppskattning av till vilket djup en ledare 
är detekterbar ligger på δ/5 (Reynolds 1997). Under 
ideala förhållanden kan undersökningsdjupet vara stör-
re än skin depth men kan även vara mindre vid geo-
logiskt komplexa förhållanden eller då mycket stör-
ningar finns i omgivningen (Huang 2005). 
 

 
5.1.2 Metod 

 
GEM-162 från Geophex är  en fler frekvens-
stångslingram (FDEM) som bygger på induktion. Vi-
dare är det en s.k. närfältmetod, vilket klassas utifrån 
avståndet till sändningskällan i förhållande till den 
använda våglängden (Won & Huang 2004). Primär-
vågen är en sammansatt våg innehållande samtliga 
valda frekvenser för Ho (se figur 5.2). ΔH delas van-
ligen upp i två komponenter, en realdel (Re) och en 
imaginärdel (Im). GEM-162 presenterar en kvot mel-
lan realdelen av ΔH och H0 (ReΔH/H0) i parts per mil-
lion (ppm). Det samma gäller för imaginärdelen 
(ImΔH/H0). För de flesta EM-undersökningar räcker 
det att dessa data plottas i en konturkarta för varje fre-
kvens men vanligen brukar data presenteras som sken-
bar konduktivitet eller skenbar resistivitet (se mer un-
der kap. 5.1.3). Stångslingram är ett instrument för att 
detektera anomalier samt för att skaffa information om 
djup och storlek av dessa. Detaljerad information om 
föremålets geometri erhålls ej (www.geophex.com). 
Vid valet av frekvenser måste signalnivå, störning och 
skin depth tas i beaktande. Låga frekvenser ger stort 
skin depth men liten induktion. Då frekvenserna ökas 

Figur 5.1. En generaliserad ledande geologisk 
struktur kan liknas vid en envarvsspole. Sändaren 
(TX) skickar ut ett primärfält som inducerar en 
ström och därigenom ett magnetfält. Mottagaren 
(RX) registrera utsänt sekundärfält ΔH 
(www.pwri.go.jp). 
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Figur 5.2 Exempel på en sammansatt primärvåg 
bestående av tre frekvenser (www.geophex.com). 
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uppnås större signal men lägre skin depth. Störningar 
härstammar från elkablar och kraftledningar, metall-
föremål, åsknedslag, järn- och motorvägar. Således bör 
sådana undvikas i största utsträckning. Viktigt är också 
att instrumentet hålls horisontellt och på konstant höjd 
över marken (sensor height). För GEM-162 används 
vanligen sensor height (avstånd mellan mark och 
stångslingramen) av en meter (Huang 2005).  Genom 
att sprida ut frekvenserna över ett intervall kommer 
olika undersökningsdjup att uppnås så att olika djup 
undersöks (figur 5.3). För  GEM-162 som har ett kon-
stant avstånd mellan sändare och mottagare genomförs 
då en frekvenssondering (Won okänt publiceringsår). 

 
 

5.1.3 Databehandling 

 
Re och Im, innehåller all information om sekundär-
fältet och processeras i något inversionsprogram. För 
stångslingramar kan anomalier upptäckas enbart ge-
nom att studera en av komponenterna men för att ana-
lysera och konvertera data används både Re och Im 
(Huang & Won 2000). Genom inversion av data kan 
skenbar konduktivitet och magnetisk susceptibilitet 
erhållas för respektive frekvens. Härefter krävs be-
arbetning av data t.ex. koordinatsätts mätpunkter och 
profiler och konduktiviteten räknas om i resistivitet. 
Data interpoleras med lämplig metod och plottas som 
horisontella skenbara resistivitets- eller konduktivitets-
sektioner. 
 
 
5.2 Resistivitetsmätning, CVES 
 
Metoder för analys av elektrisk resistivitet upptäcktes 
under tidigt 1900-tal men blev vanligare mot 70-talet. 
Detta beror främst på bättre datorkraft för att analysera 
och processera data (Reynolds 1997). Metoderna läm-
par sig väl för detektering av grundvatten, förorening-

ar, underjordshåligheter, gruvskikt, förkastningar och 
även inom arkeologi. 

 
 

5.2.1 Teori 

 
Vid resistivitetsmätningar förs ström (I) ned i marken 
via ett elektrodpar (A och B) och den uppkomna spän-
ningen (U) mäts via ett annat elektrodpar (M och N) 
(kapitel 5.2.2). En analogi till strömkretsen och Ohms 
lag finns i resistivitetsmätningar och sambandet för 
resistivitet ρ. Här tänker man sig en elektriskt homo-
gen kub med sidorna L och sidoarean A (L2) (figur 
5.4) (Reynolds 1997). Genom kuben skickas ström-
men I och pga. kubens materialresistans uppnås en 
spänning U mellan kubens sidor. Resistansen här är 
proportionell mot längden L och omvänt proportionellt 
mot arean A. Proportionalitetskonstanten är resistivi-
teten ρ. Resistiviteten är ett materials förmåga att inte 
leda ström och är omvänt proportionellt mot kondukti-
vitet σ (S/m), alltså markens förmåga att leda ström. 

 
   (5.3) 
 
 

ρ = Ωm 
A = m 
L = m2 
 
Resistiviteten beror följaktligen på ledarens geomet-
riska egenskaper och kvoten A/L är den s.k. geomet-
riska faktorn som betecknas G. G beror på vilken elek-
trodkonfiguration och vilket elektrodavstånd som an-
vänds, m.a.o. hur långt strömmen måste färdas. Antas 
istället att den tidigare homogena kuben består av flera 
material av olika resistivitet, vilket är mer i analogi 
med verkligheten, kommer uppmätt resistivitet att vara 
ett medelvärde (Reynolds 1997). Det uppmätta resisti-
vitetsvärdet är då skenbar resistivitet. 

Figur 5.3 Ett konstant avstånd mellan sändare och 
mottagare ger tillsammans med olika frekvenser en 
frekvenssondering. Lägre frekvenser ger större djup-
nedträngning. Efter Won (okänt publiceringsår). 

Figur 5.4 a) Resistivitet i en homogen kub med  
längden L.  Ström I skickas genom kuben och en 
potentialskillnad uppstår mellan sidorna b) korre-
sponderande elektrisk krets. (Reynolds 1997). 
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5.2.1.1 Markens elektriska egenskaper 
 
Det finns tre sätt som ström kan ledas genom berg-
grund och jordarter. De är: 
• Elektrolytiska 
• Elektroniska 
• Dielektriska 
 
Elektrolytiska egenskaper beror på rörelserna av joner, 
vilket i sin tur beror av koncentration, typ av joner och 
rörlighet. Elektronisk konduktivitet är den process där 
elektroner hos t.ex. metaller rör sig för att utjämna 
laddningar. Den sista egenskapen inträffar hos iso-
latorer eller material som endast tillåter svag ledning 
av ström. Dessa har inga eller få rörliga ledningselek-
troner och påverkas endast så att atomernas elektroner 
förskjuts i relation till deras atomkärnor. Av egenskap-
erna är den elektrolytiska konduktiviteten viktigast 
inom miljö och byggnadsgeologi, med joner i por-
vätskor som elektrolyter (Reynolds 1997). Att mineral-
korn agerar elektroniska ledare bidrar oansenligt till 
den totala ledningsförmågan och de dielektriska egen-
skaperna kan försummas. Markens resistivitet styrs av 
ett flertal geologiska parametrar såsom: 
• Porositet – kan ge hög/låg resistivitet beroende 

på de två nästkommande parametrarna 
• Porfyllnadsgrad – andelen fyllda porer 
 
 
 
 
 

• Porvätskans resistivitet – resistiviteten hos den 
porutfyllande vätskan 

• Sprickfrekvens – antalet sprickor och kontakt 
dem emellan 

• Mineralsammansättning – vissa mineral påver-
kar resistiviteten mer än andra. Främst gäller 
detta lermineral och malmmineral 

• Mineralstruktur – kontakt mellan mineralkorn 
med viss resistiv egenskap 

 
Beträffande sedimentära bergarter och sediment varie-
rar deras resistivitet med ungefär liknande egenskaper. 
De okonsoliderade sedimenten har vanligen lägre re-
sistivitet (10 till 1000 Ωm) än de sedimentära bergart-
erna (10 till 10000 Ωm, vanligen mindre än 1000 Ωm), 
vilket är beroende av lerinnehåll och en generellt högre 
porositet (antaget att porerna är vattenmättade) (Loke 
2004). Högre lerhalt ger vanligen en lägre resistivitet 
pga. att lermineral binder in positiva lättrörliga joner 
på sina ytor. Gällande vattnets betydelse för resistivite-
ten brukar närvaro av detta sänka värdena, avhängande 
mängden lösta joner. Således kan färskvatten särskiljas 
från saltvatten i kustregioner och t.ex. lakvatten från 
deponier kan också upptäckas (Loke 2004). Salt 
grundvatten kan enligt Reynolds (1997) ha resistivite-
ter på mer än 0,05 Ωm. Som framgår av figur 5.5 är 
resistivitetsintervallen breda och överlappande, vilket 
gör att en välutvecklad geologisk modell krävs för att 
tolka resultaten. 

 
 
 

Figur 5.5 Resistivitetsintervall för olika material. Figuren visar också att dessa är breda (Loke 2004). 
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Som beskrivits i kapitel 4.4.3 delas jordlagren upp i en 
mättad och en omättad zon. Hur zonerna förhåller sig 
till varandra och vilken resistivitetskontrast de har be-
ror av jordartens sammansättning. Grövre material har 
en stor porstorlek och får en tunn kapillär zon, vilket 
ger stor resistivitetsskillnad mot den omättade zonen. I 
jordarter med högt silt- eller lerinnehåll är porfyllnads-
graden oftast hög och resistiviteten låg (Jeppsson 
2006). Kapillärzonen är betydande och resistivitets-
kontrasten blir lägre vilket ger sämre möjlighet att 
identifiera en grundvattenyta. 
 
 
5.2.2 Metod 

 
Sondering är den teknik som används då marken un-
dersöks endimensionellt och resistiviteten antas variera 
endast i vertikalled. Resultatet är därför enbart repre-
sentativt för den punkten. CVES (Continuos Vertical 
Electrical Sounding) är en tvådimensionell metod där 
både sondering och s.k. profilering utförs. Resis-
tiviteten antas här även variera i profilriktningen men 
förutsätts vara konstant vinkelrät mot profilen (Loke 
2004). 

Många elektrodkonfigurationer finns att välja  
mellan för en resistivitetsundersökning (Reynolds 
1997). De har alla olika fördelar i jämförelse med var-
andra vad gäller nedträngningsdjup, känslighet för 
inhomogeniteter i vertikal-/horisontalled, signal/brus-
förhållande, utrymmeskrav och arbetsinsats i fält. 

Det strömfält som bildas då ström skickas ned i 
marken tränger i teorin ned till ett oändligt djup 
(Reynolds 1997). Strömtätheten blir dock mindre med 
djupet, varför det praktiska nedträngningsdjupet  
brukar räknas som det djup dit 50% av strömmen når. 

För utförda CVES och IP-mätningar vid Albäcks-
deponin användes multielektrod-gradient-elektrod-
konfiguration (figur 5.6). Dahlin och Zhou (2006) vi-
sar att denna elektroduppställning väl svara mot andra 
mer konventionellt använda konfigurationer. Vidare 
konstaterade de att gradientuppställning (GD) är läm-
pad för multikanalig datainsamling och ger större data-
mängd på kortare tid. Dahlin och Zhou (2004) visade 
att en GD ger bättre upplösning, gentemot andra kon-
figurationer, trots en större mottaglighet för störningar. 
Upplösningen vid botten av en igenfylld kanal var för 
gradientuppställningen god i jämförelse med andra 
konfigurationer. Vid undersökningar som utförs med 
multielektrod-GD injekteras ström (elektroderna A och 
B) med separation av (s+2)a. Samtidigt registreras 
spänningsskillnaderna mellan potentialelektroderna (M 
och N) med mellanrummet a (figur 5.6). s är ett heltal 
som representerar hur många potentialmätningar som 
kan utföras per ströminjektion och n är avståndet mel-
lan potentialdipolen och närmsta strömelektrod. Valet 
av s och a görs utifrån en avvägning mellan störnings-
känslighet, horisontell upplösning och djupnedträng-
ning. I undersökningen används olika värden på a och/
eller s så att undersökningsdjupet och känslighetsför-
delningen varierar. Genom att öka s och a uppnås stör-

re djupnedträngning. GD kombinerar egenskaper från 
olika uppställningar t.ex. Wenner, Schlumberger och 
Pol-dipol. Då mätningen utförs likt figur 5.6 fungerar 
uppställningen som en pol-dipol (Dahlin & Zhou 
2006, ABEM 2006). När potentialdipolen är centrerad 
mellan A och B motsvarar GD Schlumberger. 
 

 
5.2.3 Processering av data 

 
Ett användbart verktyg för att värdera datakvalitén av 
de uppmätta skenbara resistiviteterna är att plotta dessa 
i pseudosektioner där ett skenbart djup och en skenbar 
resistivitet presenteras (ABEM 2006). Pseudosektioner 
kan även ge en grov uppskattning av resistiva struktu-
rer i marken. 

När man samlat in data gäller det att kunna över-
föra denna från uppmätt skenbar resistivitet till en re-
sistivitetsmodell som kan användas för att tolka geolo-
gin.  Detta  kan t . ex.  göras med programmet 
RES2DINV som använder ett rutnät för att interpolera 
och invertera mätdata (Loke 2004). Utifrån resistivi-
tetsmodellen produceras en pseudosektion som ska 
överensstämma med pseudosektionen som bygger på 
verkligt uppmätt skenbar resistivitet. Skiljer pseudo-
sektionerna sig för mycket åt justeras modellen och en 
ny pseudosektion beräknas i en process som kallas 
iteration. Det beräknade måttet på avvikelsen mellan 
de båda pseudosektionerna kallas RMS (root-mean-
squared) och presenteras i procent. Detta ska generellt 
vara under 5%, vilket vanligen uppnås genom tre till 
fem iterationer. Härvid avbryts processen och en mo-
dell med verkligt djup presenteras (Loke 2008). Note-
ras bör att en pseudosektion med lågt RMS inte alltid 
ger den bästa förutsättningen för att tolka geologin, 
eftersom den då kan visa orealistiska resistivitetsvaria-
tioner. 

 
 
 
 
 
 

Figur 5.6 Gradientuppställning för mätning med en 
elektrodseparation av (s+2)a. Separationsfaktor s = 7, n
-faktor = 2 och medelpunktsfaktor m = -2 (Dahlin & 
Zhou 2006). 
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5.2.4 Begränsningar 

 
Mätfel kan uppstå på många sätt. Dålig kontakt mellan 
elektroderna och marken kan uppkomma i torr, stenig 
eller grusig mark där elektroderna antingen inte går att 
driva ned i marken eller ström inte går att skicka ut. 
Likaledes kan strömmen koncentreras i ett ytligt kon-
duktivt lager och lite information kommer från djupare 
lager. Då ström skickas genom en elektrod laddas om-
rådet runt denna och viss tid måste förflyta för att 
laddningen ska avklinga. Används samma elektrod 
direkt härefter som potentialelektrod kan felaktig data 
genereras. Misstag i fält såsom dålig kontakt mellan 
kabel och elektrod, kortslutning i metallföremål kan 
också genererar mätfel.  

Eftersom strömmen sprids tredimensionellt be-
skriver uppmätt data en volym, och inte den tvådimen-
sionella yta som återges i pseudosektionerna. Detta 
kan ge upphov till s.k. 3D-effekter (Loke 2004). Upp-
lösningen försämras med djupet, vilket ger sämre tolk-
ningsunderlag (ABEM 2006). Ett förekommande pro-
blem är det s.k. ekvivalensproblemet. Detta härstam-
mar från att mer än en modell kan ge upphov till resis-
tiviteter liknande de som uppmätts. Således kan olika 
strukturer i marken avbildas med samma geometri 
(Loke 2004). Vanligt är att strukturers översida åter-
bildas korrekt men att deras undre begränsning för-
svinner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Inducerad polarisation, IP 
 

Inducerad polarisation, IP, noterades av Conrad 
Schlumberger redan 1912. Användningsområdet har 
främst varit inom malmprospektering men även för 
grundvattenprospektering och sedan 90-talet inom 
miljögeofysik (Reynolds 1997). IP och resistivitets-
undersökningar kompletterar varandra väl vid tolkning 
av resultatet. En resistivitetsanomali kan bero på t.ex. 
ler- och vatteninnehåll samt jonkoncentration (Dahlin 
et al. 2002). Med IP kan den bakomliggande faktorn 
bättre utrönas .  

IP-mätningar utförs utifrån de två huvudsakliga 
metoderna frekvensdomän och tidsdomän (Reynolds 
1997). Vidare beskrivning av IP kommer att göras med 
utgångspunkt från tidsdomänmätning då detta använ-
des i undersökningen. 

 
 

5.3.1 Teori 

 
Inducerad polarisation (IP) beskriver markens förmåga 
att polariseras alternativt laddas upp, m.a.o. att fungera 
som en kondensator. Precis som för CVES skickas 
likström ned i marken via två elektroder och den upp-
komna spänningen mäts med två andra elektroder 
(potentialelektroder) (Reynolds 1997). För att ge mar-
ken/kondensatorn en större laddning eller högre spän-
ning kan antingen utskickad strömstyrka och/eller tid-
en under vilken strömmen skickas ut ökas (Reynolds 
1997). Marken laddas ögonblickligen upp med en viss 
spänning U´ och ökas därefter med Up beroende av  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.7 Överst: utskickad likström för tiden T. Underst: uppbyggnad av Umax  under tiden T för 
likströmmen I. Figuren visar även tiden τ  för uppbyggnad av Up (Jeppsson 2006). 
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tiden (vanligen mellan en och flera tiondels sekunder) 
för utskickad ström I. Up ökar till dess att marken nått 
Umax vilket är samma spänning som strömkällan har 
(figur 5.7). Då strömmen bryts faller spänningen ome-
delbart med U´ och endast Up kvarstår. Up avklingar 
mot noll under samma tidsrymd som uppladdningen 
tog. Uppbygganden och avklingningen av spänningen 
då strömmen sluts respektive bryts kallas IP-effekt. 
Genom att räkna ut arean under avklingningskurvan 
och dividera denna med Umax kan ett mått på markens 
uppladdningsförmåga eller chargeability beräknas 
(Reynolds 1997) (formel 5.4). Uppladdningsförmågan 
brukar betecknas M och anges i mV/V eller procent 
och denna beror på både geologiska och instrumentella 
egenskaper. IP-effektsintervallen för olika material är 
breda och överlappande (figur 5.8). Av mättekniska 
skäl mäts Up under ett tidsintervall (t1 och t2) efter att 
strömmen brutits (Reynolds 1997). Sambandet för M 
kan då uttryckas som en integral, där M är arean under 
avklingningskurvan under valt tidsintervall. 

   
  (5.4) 
 
 
 

M = skenbar uppladdningsförmåga (chargeability) 
Umax = maximalt uppmätt spänning 
Up = förändring mellan Umax och U´ vid τ 

 
Uppmätt IP kommer att beskriva alla ingående lagers 
IP och är därför skenbar (Jeppsson 2006). Mätningen 
utförs under ca 1s och påbörjas vid tiden t1, som nor-
malt sätts till 10 till 50 ms, för att undvika elektromag-
netiska induktionseffekter (se mer under kapitel 9.2). 
 

 
5.3.1.1 IP-effekten 
 
IP-effekten är beroende av både ytfenomen, såsom 
ytkemi och specifik ytarea, samt bulkresistivitet dvs. 
den sammanvägda effektiva resistiviteten (Slater & 
Lesmes 2002). Förklaringen till IP-effekt är i nuläget 

inte helt känd men två huvudsakliga modeller, mem-
branpolarisation och elektrodpolarisation, används 
(Reynolds 1997). 

Membranpolarisation uppkommer på två sätt som 
båda innefattar begränsad framkomlighet i ett material 
med stor andel porer vilka har mycket liten pordia-
meter (figur 5.9). En por är vanligen negativt laddad, 
vilket attraherar positiva laddningar att fästa till ytan. 
Detta bygger ett lager med en tjocklek av upp till 100 
μm som repellerar negativa laddningar och som kan 
hindra jonflödet då en spänning läggs på. När ett elekt-
riskt fält läggs över materialet uppstår momentant en 
potentialskillnad över hindret och en långsam rörelse 
av joner uppkommer mot deras respektive attraktions-
pol. Koncentrationen av positiva laddningar ökas vid 
den förhindrade passagen och negativa laddningar 
ökas lokalt på andra ställen. Där polarisationen sker 
stiger spänningen under en tidsrymd av en eller par 

Figur 5.9 A) Förtätning mellan två mineralytor och 
B) negativt laddade filament i por. Flödet går mot 
höger (Reynolds 1997). 

Figur 5.8 IP- effekten hos olika material i mV/V (Loke 2004). 
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1/10 sekunder, varefter spänningen stabilisera. Då se-
dan den pålagda spänningen avbryts återställs det oba-
lanserade laddningsförhållandet genom diffusion. 
Membranpolarisation kan även uppstå i en sandsten 
med lermineral eller filament i sina porer. Dessa ten-
derar att ha negativt laddade ytor vilka attraherar posi-
tiva laddningar. Vid spänningspåläggning kan positiva 
laddningar transporteras mellan filamenten men nega-
tiva laddningar är blockerade. Då spänningen upphör, 
diffunderar obalansen av joner ut och laddningen av-
klingar (Reynolds 1997). IP-effekt återfinns trots det 
även i lerfria och okonsoliderade material (Slater & 
Lesmes 2002). 

Elektrodpolarisation baseras på att en kropp, med 
storlek från malmkropp till mineralkorn, utsätts för ett 
externt elektriskt fält (figur 5.10). Elektrodpolarisation 
är främst ett ytfenomen varför stor yta ger en större IP-
effekt. Negativa respektive positiva laddningar för-
skjuts mot plus- respektive minuspolen och kroppen 
polariseras. Detta leder till att ett motriktat fält bildas. 
Momentant stiger spänningen U till nivån U´ som mot-
svarar summan av pålagda och motriktade fältet. En 
långsam jontransport inleds i omgivningen mot kropp-
ens respektive poler och laddningarna på kroppens yta 
neutraliseras. I takt med detta försvinner det mot-
riktade fältet och U stiger till ett konstant maxvärde. 
Processen tar från en till ett par 1/10 sekunder. Spän-
ningen bryts härefter och polariseringen av kroppen 
försvinner. Jonerna runt kroppen kvarstår dock inrätta-
de efter det externa fältet men kommer snart att diffun-
dera ut i omgivningen. För att elektrodpolarisation ska 
inträffa krävs att kroppen är lättpolariserad. För mem-
branpolarisation gäller att marken måste ha en be-
gränsad förmåga att transportera joner. Ett krav som 
gäller båda modellerna är att jonhalten i porvätskan 
måste vara låg. Tillskillnad från CVES kan negativ 
uppladdningsförmåga uppstå utan att det innebär mät-
fel. T.ex. kan det uppstå då ett underliggande lager är 
mer konduktivt än ett ovanpå liggande (ABEM 2006, 
Martinho och Almeida 2006) 

 
 
 

5.3.2 Normaliserad IP 

 
Uppladdningsförmågan (M) och andra mått på IP är 
alla beroende av bulkresistivitet och elektrodpolarisa-
tion vilket huvudsakligen är ett ytfenomen. För att 
kvantifiera hur stor del som utgörs av elektrodpolarisa-
tionen kan IP:n viktas mot uppmätt resistivitet genom 
att dividera med denna. Detta kallas för normalisering 
av IP-parametrar vare sig det är M eller annat mått på 
IP. Man kan därför säga att normaliserad IP är ett mått 
på ytledningsförmåga. Normaliserad chargeability 
eller normaliserad IP betecknas MN och har enheten 
S/m (M är enhetslös och 1/ρ = σ = konduktivitet med 
enhet S/m ). I laboratorieförsök har Slater och Lesmes 
(2002) framtagit förhållanden mellan resistivitet, IP 
och normaliserad IP. Man har gjort försök beträffande 
salinitet och kommit fram till att IP korrelerar mot 
resistivitet. Man såg att bulkresistiviteten minskade 
med högre jonkoncentration och att M ökade med 
ökad vätskeresistans och därigenom även med bulkre-
sistiviteten. MN ökade istället med höjd salinitet till en 
brytpunkt på 1000 mS/m, varefter MN minskade med 
ökad jonkoncentration. Parametrarna kontrollerades 
även gentemot lerinnehåll där inget klart samband 
fanns mellan lerinnehåll, resistivitet och M. De två 
senare följer dock varandra. Möjligen finns en nedåt-
gående trend för ρ och M med ökat lerinnehåll. För 
MN finns emellertid ett klart positivt samband med 
ökat lerinnehåll (Slater & Lesmes 2002). 
 

 
5.3.3 Metod 

 
I IP-mätningen mäts även resistiviteten, varför samma 
principer implementeras t.ex. för elektrodkonfigura-
tion (Reynolds 1997). Spänningen som utgör grunden 
för resistivitetsmätningen bestäms under mätningspro-
ceduren i IP. Up vid IP-mätningar ger en mycket lägre 
signalstyrka än vid CVES, varför så stor strömstyrka 
som möjligt används. Lägre signalstyrka gör IP känsli-
gare för brus. Viktigt är också att lång tid går från att 
en elektrod används för ströminjektering till att den 
används som potentialelektrod. Detta är för att undvika 
uppladdningseffekter (Dahlin et al. 2002). 
 

 
5.3.4 Processering 

 
Inversion av IP-data kan antingen utföras samtidigt 
eller efter inversion av resistivitetsdata. Samma pro-
gramvara och förfaringssätt som för CVES gäller även 
IP (kapitel 5.2.3). I RES2DINV finns dock inställning-
ar som unikt ställs in för just IP-data i ett dataset. 

 
 
 
 
 
 

Figur 5.10 A) fritt elektrolytiskt öppen flödeskanal 
och B) polarisation av en konduktiv kropp. Här visas 
potentialskillnaden över ett mineralkorn i en flödes-
kanal (Reynolds 1997). 
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6 Undersökningsmetodik i fält 
 

 
6.1 Stångslingram 
 

 
6.1.1 Utrustning och tillvägagångssätt 

 
För undersökningarna med stångslingram användes en 
GEM-162 från Geophex Ltd. Frekvenserna som valdes 
för undersökning var 1025, 6975, 21025, 40025 och 
63025 Hz. Med formel 5.2 (kapitel 5.1.1.1) räknas skin 
depth ut för respektive frekvens. Uträkningen av skin 
depth och undersökningsdjup gjordes med antagandet 
av en genomsnittlig resistivitet av 100 Ωm och ger ett 
undersökningsdjup mellan 4 och 31 m (se tabell 6.1). 
Resistivitetsvariationerna i området gör dock att un-
dersökningsdjupet troligen varierar mellan mindre än 
en meter och upp mot 50 m. 

Frekvenserna ska uppfylla kraven för att nå djupt 
och ge stor respons från marken (ha mycket energi). 
En låg frekvens har ett större undersökningsdjup än en 
högfrekvent signal. I gengäld ger den låga frekvensen 
lägre induktion och lägre ΔH. Responsen från marken 
blir alltså lägre. För att undersöka marken från yta och 
ned i berget krävs att både låga och höga frekvenser 
används. Det generella utseendet för profilerna ritades 
in på en karta innan fältarbetet startades. I fält använ-
des syftning med kompass och navigering samt ut-
märkning med GPS, Garmin CSx 60Map. GPS:en har 
under optimala förhållanden en noggrannhet av ±5m. 
För samtliga profiler med stångslingramen gällde att 
startpunkt, stoppunkt och ett antal punkter längs profil-
en markerades med GPS. Förutom detta brukades 
spårfunktionen på GPS: en, med vilkens hjälp profiler-
na kunde hållas raka och parallella. Stegning har även 
använts och steglängden har kontrollerats mot kända 
sträckor (figur 6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1.1 Inledande undersökningar 

Undersökningarna utfördes under tre veckor, somma-
ren 2008. Målet med den inledande undersökningen 
var att skapa en bild av områdets resistiva utseende. 
Detta krävs för att kunna särskilja ”ren geologi” från 
deponin. De inledande undersökningarna utfördes i 
profiler med punktmässig datainsamling. Punkterna 
stegades in med 50 m mellanrum.  I varje punkt har 
mätning utförts under 20 sekunder genom att sätta 
loggningstiden till 20 s. Tre filter ställdes in för att 
undertrycka bakgrundsstörningar (background removal 
filter) och för att utjämna tidsvariationer i uppmätta 
värden (moving median och moving mean). Filtren 
sattes till fem, fem och tre sekunder. 

 
 

6.1.1.2 Vidare undersökningar 
 
För de kontinuerliga undersökningarna vid och inom 
Albäcksdeponin användes ovanstående frekvenser 
med undantag av 6975 Hz. Frekvensen valdes bort för 
att den, vid de inledande undersökningarna, uppvisat 
många extremvärden och för att öka effekten på övriga 
frekvenser. Samma filter användes för dessa undersök-
ningar som för de inledande. De kontinuerliga profiler-
na gjordes för att på ett effektivt sätt skaffa mer detalj-
erade data från platser av speciellt intresse. För att 
inringa deponin med stångslingramen utfördes en kon-
tinuerlig profil väster om denna, ut mot Albäcksån, 
och två parallella profiler söder om densamma, utmed 
E6:an. På detta sätt kunde en mer korrekt interpolering 
utföras för utkanten av undersökningsområdet. Vid 
samma undersökningstillfälle utfördes även kontinuer-
liga profiler i norr där intressanta ”högresistiva” struk-
turer påträffats i samband med översikten. Under-
sökningarna utfördes den 21/8, sommaren 2008. 

Detaljerade mätningar med kontinuerliga profiler 
utfördes den 9 december 2008 inom Albäcksdeponin i 
delområdena A, B, C, D och F.  Detta gjordes för att 
öka datatätheten inom respektive områden. 

Inga undersökningar utfördes öster om deponin då  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frekvens f  
(Hz) 

Skin depth δ 
vid 100 Ωm 

(m) 

Undersök-
ningsdjup    

vid 50 Ωm (m) 

Undersök-
ningsdjup    

vid 100 Ωm 
(m) 

Undersök-
ningsdjup   

vid 200 Ωm  
(m) 

1025 157 14 31 44 

6975 60 5 12 17 

21025 35 3 7 10 

40025 25 2 5 7 

63025 20 2 4 6 

Tabell 6.1 Visar skin depth och undersökningsdjup för respektive frekvens med antagen 
genomsnittlig resistivitet av 100Ωm. Visar även undersökningsdjupet vid 50 Ωm och 200 
Ωm. Undersökningsdjupet definieras som δ/5 enligt Reynolds (1997). 
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den antropogena inverkan i området ansågs vara för 
stor. Byggnation, ledningar och rör stör mätningar med 
stångslingram, dels datamässigt men även framkom-
lighetsmässigt. 

Undersökningen av sträckan mellan Maglarp och 
Skegrie utfördes 30 december 2008. Fyra profiler 

gicks parallellt med E6:an (figur 6.2). Profilerna lades 
efter en tidigare undersökning av Ramböll (Vägverket 
2006), där geoteknik utförts och intermoräna sediment 
konstaterats. Använda frekvenser och filter är samma 
som för övriga kontinuerliga mätningar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1 Överst: Samtliga profiler 
för stångslingram och IP/CVES i 
Albäcksområdet. Undersöknings-
området markerat med tjock streck-
ad linje. Punkter visar inledande 
mätningar med stångslingram. Svar-
ta linjer är kontinuerliga profiler 
med stångslingram. IP/CVES-
profiler är rosa linjer.  
 
 
Figur 6.2 Till vänster: Kontinuerliga 
profiler för undersökningarna mel-
lan Maglarp och Skegrie. Markerade 
med svarta linjer i NNV-SSO rikt-
ning parallellt med E6:an i orange 
färg. 
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6.2 CVES och IP 
 

 
6.2.1 Utrustning och tillvägagångssätt 

 
För CVES och IP-undersökningar vid Albäck använ-
des en ABEM SAS4000 terrameter (strömsändare och 
mätinstrument) med elektrodväljare (electrode select-
or) ES 10-64. För ett fullständigt kabelutlägg användes 
fyra multiledarkablar som sammankopplades med 
kopplingsdosor eller ”connectors”. Connectors an-
vändes inte vid den station där instrumentet och elek-
trodväljaren kopplades in. Se figur 6.1 där terrametern 
är inkopplad i station 2. Elektroduttagen på kablarna  
kopplades samman med elektroder, och därigenom 
marken, via s.k. jumpers. Med tre meters elektrodav-
stånd, a, blir ett fullständigt kabelutlägg 240 m (4 ggr 
60 m) långt.  För en fullständig mätning med multipel 
gradient konfiguration användes två olika protokoll 
varav ett långt GRAD4LX8 och ett kort GRAD4S8.  
Då en fullständig mätning genomförts pausar mätning- 
en och en s.k. roll-along-teknik kan tillämpas, vilket 
innebär att den första kabeln kopplas ihop med kabel 
fyra och följaktligen blir kabel fem (ABEM 2006) 
(figur 6.3).  

För IP-mätningarna användes 5 tidsfönster á 100 
ms med 20 ms tidsfördröjning. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Profiler 

 
Som vid stångslingramsundersökningen ritades det 
generella utseendet för profilerna in på en karta innan 
fältarbetet startades. I fält användes syftning med 
kompass och navigering samt utmärkning med en 
GPS. För att profilerna skulle bli raka, vilket är viktigt 
för CVES och IP, lades kabeln efter stakkäppar som 
satts ut för hela profilen och syftats in. För alla profiler 
markerades start- och slutpunkt samt positionen för 
varje station. Val av plats för profilerna gjordes utifrån 
betingelserna att utrymme skulle finnas och att under-
sökningarna utfördes på Sysavs mark (figur 6.1) Profil 
1 lades för att detektera vattenrörelser ned mot öster 
och sydost och för att eventuellt avgränsa D1 och D2. 
Profilerna 1 och 2 korsar varandra på fotbollsplanen ca 
230 m in på profil 1 och 45 m in på profil 2. Profil 2 
lades i en öst-västlig riktning i den södra delen av D2.  
Profilen utfördes dels för att undersöka gränsområdet 
mellan D1 och D2 samt för att ge stöd åt tolkning av 
stångslingramsdata. För profil 3 valdes en represen-
tativ plats för området i närheten till deponin där geo-
login kunde undersökas. Profilen lades därför norr om 
deponin där deponeringsverksamhet ej förekommit 
och varifrån grundvattenströmningen går mot deponin. 
Profilen skulle även ligga i närheten av de påträffade 
högresistiva strukturerna i norr som påträffats med 
stångslingramen. Profilen löper ca 50m norr om depo-
nin för att minska 3D-effekter från deponin. Profil 1, 2 
och 3 utfördes i augusti 2008. 
 
 

 
 

Figur 6.3 Överst: Elektrodernas respektive nummer i föreliggande mätprogram (långt/ kort).  
Mellerst:  Fysisk ihopkoppling av kablar, instrument och elektrodväljare.  
Underst: Illustration av ”roll- along” tekniken. Illustration efter Dahlin (1996). 
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7 Databehandling 
 

 
7.1 Stångslingram 
 
Totalt utfördes 423636 mätningar med stångslingram. 
De inledande undersökningarna gav 283800 mätningar 
som medelvärdesbildades till 1720 mätningar fördelat 
över fem frekvenser. 125228 mätningar producerades 
för sträckan mellan Maglarp och Skegrie. 

För inversion av data användes programmet EM 
Invertor från Geophex. Efter konverteringen erhölls 
skenbar konduktivitet och magnetisk susceptibilitet för 
respektive frekvens. I konverteringen har inställning 
av avståndet mellan sändare/mottagare (coil separa-
tion) och mellan mark och instrument (sensor height) 
satts till 1,66 m respektive 1 m. 

Data behandlades därefter i Excel, där mätpunkter-
na och profilerna koordinatsattes och konduktiviteten 
räknades om till resistivitet. För punktdata medel-
värdesbildas 165 mätningar till ett värde som represen-
terar uppmätt värde i punkten. Surfer 8.0, Golden soft-
ware, Inc., användes för interpolering och presentation 
av data. Av de två interpoleringsmetoderna Krigning 
och Triangulering med linjär interpolering, bedömdes 
Krigning ge bäst resultat. 

I förhållande till resultatet från punktmätningarna 
verkade data baserade på 6975 Hz orimliga (figur 8.7). 
Med anledning av detta samt för att öka effekten hos 
övriga frekvenser, användes inte frekvensen i de på-
följande kontinuerliga undersökningarna. De kontinu-
erliga undersökningarna producerade stundtals också 
orimligt höga resistivitetsvärden. Därför filtrerades 
resistivitetsvärden på över 1000 Ωm bort vid inter-
poleringen. På detta sätt blir informationen om marken 
mindre men i gengäld blir utseendet mer homogent. 
Främst försvinner mindre resistivitetsskillnader men 
större bör kvarstå. Filtret sattes till 1000 Ωm för att 
göra de kontinuerliga mätningarna mer jämförbara 
med den inledande undersökningen, som inte detek-
terat så höga värden.  

Färgskalan för stångslingramsundersökningarna 
sattes ungefärligt efter värdena på färgskalan för 
CVES. De går ej att jämföra rakt över då olika geo-
fysiska metoder producerar olika mätvärden. 

 
 

7.2 CVES och IP 
 
Programmet RES2DINV ver. 3.55 användes för inver-
sion av data. Före inverteringen kontrollerades data-
kvalitén genom att plotta pseudosektioner i Erigraph 
ver. 2.18 och ta bort avvikande datapunkter i 
RES2DINV. 

För inversionerna användes robust (L1) inversion 
och ”incomplete Gauss-Newton equation”. Samtliga 
inversioner innehåller topografiska data. För att fram-
häva horisontella strukturer i profilerna 1 och 2 har 
dessa modellerats med horisontalförstärkning (V/H-
faktor 0,5). För profil 3 utfördes inversionen dels med 
9 lager och dels med 20 lager,  föreslaget av 
RES2DINV. Ingen skillnad upptäcktes i slutresultatet 
varför samtliga profiler inverterades utan styrning av 
antalet lager. För samtliga profiler användes halva 
elektrodavståndet, dvs. 1,5 m istället för 3 m, för de 
modellerade cellerna i ytan.  

Mätningarna utfördes med god elektrodkontakt och 
datakvalitén anses generellt vara god. Strömstyrkor 
mellan 50 och 200 mA kunde injekteras. Utskickad 
strömstyrka för profil 2 var lägre än för de andra pro-
filerna (tabell 7.1). 

Se inversionsparametrar i bilaga 1. 
 
 
 

8 Resultat och tolkning 
 
 
8.1 Stångslingramsundersökning 
 
I texten för resultat och tolkning av stångslingramsdata 
kommer hänvisningar till CVES/IP-profiler 1, 2 och 3 
att göras. Dessa kommer att beskrivas mer ingående 
(kap 8.2). 
 

 
8.1.1 Utanför deponin 

 
Norr om deponin finns lågresistiva områden som sam-
manfaller med postglacial lera och silt. Kopplingen 
kan vara ett sammanträffande (figur 3.2, h16 och figur 
8.1b). Nordost om mottagningen, huvudbyggnaden, 
har låg resistivitet uppmätts med stångslingramen. 
 

 

Profil Profillängd       
(m) 

Antal            
datapunkter 

Antal        
iterationer 

Resistivitet          
RMS (%) 

IP      RMS 
(%) 

Medelvärde 
I (mA) 

1 480 3136 4 2,2 3,8 230 

2 540 3628 4 3,7 25 140 

3 420 2644 4 2,1 0,8 200 

Tabell 7.1 Information angående IP/CVES-profiler och ingående värden i inversionen  
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Mottagningen och dess närområde ligger inom depo-
nin, vilket förklarar den låga resistiviteten där. Det 
lågresistiva området fortsätter dock utanför deponin, 
mot nordost. Möjligen kan här föreligga en lakvatten-
spridning men en geologisk förklaring kan även vara 
tänkbar. Enligt Daniel (1977) finns lerig sandig morän 
i ytan som skulle kunna ge låg resistivitet (figur 3.2, 
i17 och figur 8.1b). 

I norra delen av undersökningsområdet påträffades 
sammanhängande högresistiva områden (figur 8.1b). 
Vid första databehandlingen syntes strukturer i sydväst
-nordostlig riktning varför två kontinuerliga profil-er 
lades vinkelrät mot tolkade strukturer. Vid denna un-
dersökning gavs högre datatäthet längs profilerna och 
strukturernas riktning ändrades till profilriktningen 
(figur 8.1a).  Troligen är strukturerna ett resultat av 
interpolering och ej verkliga. Den höga resistiviteten 
tyder likväl på ytligare berggrund eller grövre sedi-
ment. Det senare är förmodligen fallet då den höga 
resistiviteten syns i högre frekvenser (figur 8.5b). Ca 
300 m nordväst om undersökningsområdet återfinns 
ytliga grövre sediment som tolkats som isälvsavlag-
ringar av SGU (Daniel 1977). Geologin är dock kom-
plex och det skulle istället kunna vara intermoräna 
sediment, som i sådana fall kan sträcka sig in i under-
sökningsområdet (figur 3.2, g15). I samma område 
finns även resistiviteter på mer än 600 Ωm (figur 8.1a). 
Det framträder på de lägsta frekvenserna vilkas under-
sökningsdjup är från 0 till 30 m. På den nivån bör Kö-
penhamnsledet hittas. Det skulle därför kunna vara 
tätare bryozokalksten alternativt massiva flintbankar 
som orsakar de höga resistiviteterna. 

Vid deponins nordvästra hörn och 20 m utåt finns 
ett parti med resistivitet ned mot liknande värde som 
utmätts i deponin, m.a.o. mindre än 20 Ωm. Området 
får något större utsträckning mot djupet och når 70 m 
ut med 1025 Hz (figur 8.1b). Följaktligen kan lak-
vattenpåverkan förekomma här. Emellertid förekom-
mer postglacial finmo i närheten vars egenskaper möj-
ligen kan förklara resultaten (figur 3.2, nederst till hö-
ger i h16). Det förklarar likväl ej den tilltagande ut-
sträckningen mot djupet. Grundvattenrörelsen förvän-
tas här vara mot deponin enligt Sysav (2007) samt 
Hägg (2006) och en eventuell lakvattenplym med så-
dan spridningsriktning är osannolik. 

Väster om deponin, mellan deponin och Albäck-
sån, ligger resistiviteten på 35 till 70 Ωm och ökar 
nedåt enligt data från de lägre frekvenserna (figur 
8.1a). Baserat på geotekniska utredningar ska här fin-
nas grovsand till mellansand från toppskiktet ned till 
ca 5 m under markytan  som sedan övergår till morän-
lera (Gustavsson & Lundkvist 1978). Härefter bör 
berggrunden följa på 10 till 15 m djup. Denna lager-
följd bekräftas av stångslingramsdata. 

Något lägre resistivitet förekommer på samtliga 
frekvenser invid deponins västra gräns (figur 8.3b).  
Området har en begränsad omfattning och når som 
högst 20 m ut från gränsen. Från de kontinuerliga mät-
ningarna syns området enbart med 6975 Hz (figur 
8.2a). Anomalin kan vara geologiskt betingad men kan 

även bero på lakvattenpåverkan. 
Ungefär 100 till 200 m nordväst, väst och sydväst 

om brandkårens övningsplats, ut mot Albäcksån och 
Rådmansängar har något lägre resistiviteter detekt-
erats. Punktdata och data från den kontinuerliga mät-
ningen talar emellertid emot varandra. Med den konti-
nuerliga mätningen syns den låga resistiviteten främst 
med de högre frekvenserna (figur 8.4a). Med lägre 
frekvenser påvisas istället högre värden på runt 150 
Ωm. Genom frekvenserna förekommer dock lägre re-
sistivitet främst nordväst om övningsplatsen. För 
punktdata är förhållandena omvända och 1025 Hz ger 
lägst resistivitet (figur 8.1b). Området är markerat som 
utfyllnadsmaterial på jordartskartan men oklarhet råder 
om huruvida marken verkligen är utfyllnadsmaterial 
och, i sådana fall, vad det består av (Bengt Håkansson, 
muntl. 2008, Daniel 1977) (figur 3.2, g18). Samman-
taget talar mätningarna för att lakvattenpåverkan skul-
le kunna vara möjlig här. 

Någon god tolkning av förhållandena söder om 
Albäcksområdet kan inte göras utifrån de genomförda 
undersökningarna. Likväl visar 1025 Hz på ett par 
lågresistiva ytor som sammanfaller med utfyllnadsma-
terial (figur 3.2, h18 och figur 8.1a). Med högre fre-
kvenser försvinner de lågresistiva ytorna och högre 
mätvärden framträder, vilka sammanfaller med mellan
- till grovsand. Förhållandet är här omvänt jämfört 
med området väster om brandkårens övningsplats. 200 
till 250 m härifrån, mot sydost, finns ytterligare ett 
lågresistivt parti. Detta går att följa genom alla fre-
kvenser och ligger inom utfyllnadsområdet (Daniel 
1977) (figur 8.1a).  

 
 

8.1.1.1 Stångslingramsdata för profil 3 
 
Strax norr om deponin är lagerföljden ganska väl be-
stämd genom de geotekniska undersökningar som tidi-
gare nämnts.  Överst finns antingen grusig siltig sand 
eller lerig siltig morän för att på 8 till 12 m djup över-
gå mot kalkberg. Från profil 3 syns det att resistivi-
teten i ytan varierar med runt 70 Ωm. Variationen är 
förmodligen för liten för att vara synlig med stång-
slingramens högre frekvenser. Resistiviteten varierar 
mellan 30 och 60 Ωm i med de högsta frekvenserna 
och upp mot 80 Ωm med 6975 och 21025 Hz. Vid 
skytteklubben finns visst överensstämmande med 
CVES-profil 3 där lägre resistivitet syns (figur 8.3b, 
8.10a).  

Med lägre frekvenser ökar resistiviteten, vilket 
beror på att mer av de elektromagnetiska vågorna på-
verkas av berggrunden. Detta mönster avbryts med 
1025 Hz där resistiviteten plötsligt sänks igen. Antas 
200 Ωm för området blir undersökningsdjupet större 
än 40 m, och EM-vågorna når ned i Limhamnsledet. 
Enligt profil 3 sjunker resistiviteten markant ca 30 m 
under markytan  vilket i sådana fall också kan förklara 
nedgången i uppmätt stångslingramsdata. 
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8.1.2 Inom deponin 

 
Med 1025 Hz framträder inom delområdena C och D 
två ytor med något högre resistivitet än omgärdande 
mark som framstår ännu tydligare med 6975 Hz (figur 
8.2a).  Med högre frekvenser stiger också resistiviteten 
och når upp mot 200 Ωm respektive 70 Ωm. Det höga 
värdet inom delområde C beror på en torr grovflishög 
(figur 8.5b).  För D gäller att uppmätt data erhållits på 
kanten av en cell i nord-sydligt läge. Slänten kan vara 
uppbyggd av annat, mer resistivt, material än omgär-
dande men förklaringen kan även ligga i släntens nord-
sydliga läge, vilket utsätts för mycket sol och torka. 
Alternativen till de ovan nämnda tolkningarna är an-
tingen att material med högre resistivitet deponerats 
inom områdena eller att just dessa platser innehåller 
mindre vatten. I deponin förekommer på skiftande 
nivåer, varierande instängda vattenmängder. Orsakerna 
till detta är troligen att täthetsgraden hos täck-skikten 
varierar (Bengt Håkansson, muntl. 2008) (figur 8.4b).  

I deponins nordvästra del, delområde D, har också 
högre värden detekterats. Tolkningen är att mindre 
lakvatten förekommer här. Detta är i enlighet med 
uppgifter från Sysav, som säger att dräneringen är bätt-
re här än i övriga deponin. Dessutom ligger området 
mellan två lakvattendräneringar (figur 4.1). Det kan 
även vara en topografisk effekt eftersom det strax väst-
er och öster härom föreligger en nivåskillnad på ca 15 
m. Till viss del kan den senare tolkningen även förkla-
ra utseendet inom område E, där högre värden upp-
mätts längs deponins gräns (figur 8.5b). Området lig-
ger ca 10 m lägre i förhållande till markerna söder- 
och västerut. Hårdgjorda ytor inom området gör att 
markens översta meter är relativt högresistiv. Vidare 
tyder den höga resistiviteten på att läckage från lak-
vattendammen inte förekommer. Mot djupet sjunker 
resistiviteten och marken är här troligen lik övrig inom 
deponin (figur 8.1b).  

På östra höjden, gränsen mellan A och F, kan något 
högre resistivitet skönjas. Det ligger som högst på ca 
30 Ωm. Det är en relativt ytlig företeelse, ned till ca 3 
till 4 m. I delområde A och F har blandat avfall depo-
nerats. I nuläget utvinns gas härifrån och i kullen löper 
åtskilliga gasledningar, bestående av plast, vilka kan 
orsaka den högre resistiviteten. Avfallets diversitet gör 
dock tolkningen svår. Möjligen förekommer lägre lak-
vattenmängd här eftersom dräneringsrör löper genom 
området och avleder lakvatten (figur 4.1). 

Detaljundersökningar av delområden A, B, C, D 
och F tillförde ingen ytterligare information till under-
sökningen. Någon utmärkande resistivitet för viss av-
fallstyp har inte kunnat påvisas (figur 8.5a).  
 
 
8.1.2.1 Stångslingramdata för profil 1 
 
Uppmätt resistivitet för de första 250 m i profil 1 alter-
nerar mellan 15 till 30 Ωm och indikerar att lakvatten-
påverkan öster om profilen inte är trolig. Den 
”bågliknande” struktur som framträder mellan ca 60 

och 180 m in på profilen sammanfaller med var den 
gamla deponigränsen gick. Avfallet schaktades bort till 
nästan ursprunglig nivå då fotbollsplanen anlades. Så-
ledes kan ett tunt lager av avfall återstå  (Bengt Hå-
kansson, muntl. 2008).  Viss korrelation finns mellan 
stångslingrams- och CVES-data.  Runt 120 m sjunker 
resistiviteten något i ytan vilket stämmer med CVES-
profilen (figur 8.4b, 8.8a). Från ca 180 m till 250 m 
framträder en något högre resistivitet på samtliga fre-
kvenser. Detta stämmer ganska väl med den högre 
resistivitet som uppmätts med CVES. Baserat på detta 
bör maximala undersökningsdjupet här ligga runt 30 
m. Dränering av fotbollsplanen sker även i ytan, vilket 
ger högre resistivitet och som också syns i CVES-
mätningen.  

Härefter sjunker resistiviteten pga. att mätningarna 
utförts inom deponin, delområde A. Med 1025 Hz 
detekteras resistiviteter på ned mot 2 Ωm mellan 300 
och 380 m. Antas undersökningsdjupet här vara redu-
cerats till mindre än 20 m, pga. lägre resistivitet, stäm-
mer mönstret överens med CVES-mätningen. Med 
högre frekvenser minskar ytan något men samman-
faller fortfarande med CVES-profilen. Detta kan ha en 
topografisk förklaring men kan också vara tecken på 
en ansamling av lakvatten. 
 

 
8.1.2.2 Stångslingramdata för profil 2 
 
De första 60 m av profil 2 uppvisar resistivitet på runt 
30 Ωm och minskar successivt mot deponin. Från ca 
90 m och mot slutet av profilen ligger resistiviteten 
ganska konstant mellan 2 och 5 Ωm. Vid ca 150 m 
uppmäts låg resistivitet 2 Ωm; ett mönster som stäm-
mer med CVES-sektionens utseende (figur 8.9a). Mot 
260 m sjunker resistiviteten något vilket kan tolkas 
som en högre lakvattenmättnad. Detta går också att se 
i CVES-sektionen för profil 2. Möjligen kan tolkad 
berggrund i CVES-profilen mellan 380 till 390 m 
skönjas med stångslingramen. 

På ca 330 m framträder en lägre resistivitet med de 
tre högsta frekvenserna som sammanfaller med låg 
resistivitet i CVES-sektionen. Denna verkar samman-
falla med återinfiltrationen av lakvatten via sprinklers 
(figur 8.1b).  Förutsättningarna för låg resistivitet finns 
här då marken är mättad av lakvatten och platsen är en 
topografisk höjdpunkt som är uppbyggd av avfall. 
 

 
8.1.3 Kontinuerliga profiler, Maglarp och Skegrie 

 
Från mätningarna framkom många orimliga mätvärd-
en. Data över 1000 Ωm filtrerades bort. Ett visst sam-
band kunde påvisas mellan högre mätvärden och tolka-
de isälvsavlagringar. Mellan dessa finns lägre resistivi-
teter som i sådana fall kan orsakas av morän och mel-
lansand (figur 3.2, t.ex. c12). Den lägsta och högsta 
frekvensen påvisar liknande värden. Detta strider mot 
hur geologin ser ut. Berggrunden borde, med dess hög-
re resistivitet, öka den totalt uppmätta resistiviteten då 
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den lägsta frekvensen används (figur 8.6).  Möjligen 
kan fenomenet förklaras med att vågorna går ned i 
Limhamnsledet som har en lägre resistivitet. De mel-
lersta frekvenserna går ned i Köpenhamnsledet och 
den högsta frekvensen tränger ungefär ned till berg-
grundens överyta. För 63025 Hz ligger värdena mellan 
40 till 700 Ωm, där de högre värdena korrelerar mot 
områdena som tolkats innehålla isälvsavlagringar 
(figur 3.2) (figur 8.7). Mätningen gav inget underlag 
för att uttala sig om de intermoräna sedimentens resis-
tivitet eller omfattning. 

 
 

8.2 CVES och IP 
 

 
8.2.1 Profil 1 

 
Med ledning av profil 3 och de borrningar som utförts 
vid profil 1 kan geologin uttydas. I följande lager-
följdsbestämningar från t.ex. G13 och G23 består 
markytans övre lager av ca 0,5 m matjord (figur 4.1). 
Härefter följer en meter siltig sand vilket övergår i 
lerig morän eller lerig siltig morän vid ca 1,5 m under 
markytan.  Moränen har konstaterats ned till 5 m under 
markytan men under detta finns förutom från G22 ing-
en geologisk information. Morän av olika sammansätt-
ning finns i G22 ned till 14,2 m under markytan. Detta 
innebär att kalkbergets överyta kan förväntas vara på 
ca 10 m under markytan i profil 1. Enligt sektionens 
utseende och med profil 3 som underlag, verkar detta 
kunna stämma (figur 8.8a, b och c). 

De översta 10 m i profilens första 240 m framstår 
som relativt homogen med resistivitetsvärden mellan 
10 och 40 Ωm (figur 8.8a). Fläckvis förkommer något 
högre och lägre värden. Runt 120 m finns en nedgång i 
resistivitet som även framträder i IP- och MN-
sektionen med 50 mV/V respektive mer än 10 mS/m. 
Området stämmer överens med var gränsen för D1 
tidigare gått. Ca 7 m under markytan stiger resistivite-
ten något och ökar till mer än 60 Ωm ca 10 m under 
markytan. 12 till 20 m under markytan kan resistivite-
ten uppgå till mellan 100 och 150 Ωm och sjunker 
härunder ned mot runt 20 Ωm. Något högre normal-
iserad IP finns även här. Resistiviteten för berg-
grunden är generellt något lägre här än t.ex. för profil 
3 och den normaliserade IP:n något högre. IP har lik-
nande värden på mellan 0 och 25 mV/V (figur 8.8b). 
150 m från start framträder något högre resistivitet på 
mer än 100 Ωm, mellan 10 och 25 m under markytan. 
Värdena uppnår här inte fullt de som i profil 3 tolkas 
som berggrund (Köpenhamnsledet). Ca 160 m in på 
profilen löper en nedlagd dräneringsledning som ger 
upphov till den lågresistiva strukturen i ytan. I in-
versionsprocessen tenderar högre alternativt lägre re-
sistivitetsvärden i ytan att skapa en ”motpol” på djup-
et. Det kan vara anledningen till den ”uppstickande” 
strukturen från ”berggrunden”. Resistiviteten stiger i 
ytan ca 180 till 250 m m in på profilen och härleds till 

dräneringen av fotbollsplanen. Ca 230 m in på profilen 
korsas profil 2. Från ungefär 250 m och till profilens 
slut förändras utseendet på sektionen. Mätningen ut-
förs nu inom delområde A. I ytan mellan 250 och 300 
m uppmäts nu resistiviteter på över 320 Ωm. Troligen 
är detta resulterat av ytvattendräneringen som finns 
här. Vid 400 m finns liknande mätvärden som möjlig-
en kan ha liknande härkomst. 

Från 250 m syns en större yta av låg resistivitet på 
ned mot 5 Ωm mellan +10 till 10 m under markytan. 
Detta tolkas som avfall. Ytan övergår till mindre än 10 
m mäktighet från 390 m och till profilens slut, vilket 
stämmer med uppgifter från Sysav (Bengt Håkansson, 
muntl. 2008). Nedåt övergår resistiviteten till runt 50 
Ωm, vilken fortsätter mot djupet fr.o.m. 350 m in på 
profilen. På samma djup, mellan 240 och 350 m, ver-
kar resistiviteten öka mot djupet till värden mellan 60 
till 100 Ωm. 

Vid 300 m kan slutsatser om avfallsmäktighet dras. 
Från en borrning vid G9 låg ursprunglig marknivå på 
2,29 möh (figur 4.1). Numera ligger den på 11 möh, 
vilket ger ca 9 m avfall. Avfallets mäktighet är därför 
ej de 20 m som framgår av resistivitetssektionen, vil-
ket också vidimeras av Sysav (Bengt Håkansson, 
muntl. 2008). IP och normaliserad IP ger indikationer 
om avfallsmäktighet om mer än 15 m. Ett fåtal lägre 
resistiva strukturer kan urskiljas, vilka ligger i stor-
leksordningen 5 Ωm. IP-effekt visas för både IP och 
normaliserad IP. För IP ligger värdena som högst mel-
lan 50 till 100 mV/V och MN visar värden av 5 till 10 
mS/m (figur 8.8c). En lakvattenledning finns 340 m in 
på profilen och sammanfaller med en lågresistiv struk-
tur.  Eftersom lakvattenledningarna läggs ovanpå bot-
tentätning borde denna ange botten på deponin. Den 
ligger även väl i nivå med tolkad berggrundsöveryta i 
övriga profilen. Den låga resistiviteten under tolkade 
lakvattenledningen kan därför indikera ett mindre lak-
vattenläckage. 

 
 

8.2.2 Profil 2 

Som för profil 1 finns områden i ytan med förhöjda 
resistivitetsvärden på över 400 Ωm (figur 8.9a). Detta 
kan förklaras med låg vattenhalt beroende av torr-
period samt dränering av kullarna. Vid ca 100 m in på 
profilen kan korreleringen göras mellan dränering och 
hög resistivitet. En annan tolkning till den stundtals 
höga resistiviteten i ytan är att tätskiktet består av 
grövre material alternativt att täckningsgraden är un-
dermålig på sina ställen. Det senare tyder fält-
observationer från brandkårens övningsplats på där 
diverse avfallstyper såsom betong och metall bygger 
upp en markyta med mycket kaviteter. Den högre re-
sistivitet som finns i ytan 270 m in på profilen beror 
troligen på inert material. Resistiviteter på mellan 50 
till över 100 Ωm har uppmätts för berggrunden längst 
med profilen. Berggrundsytan läge tolkas att i profil-
ens första del ligga på ca 10 m under markytan, för att 
mot väster övergå till ca 15 m under markytan. Detta 
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stämmer med borrdata från G22. MN för första delen 
av profilen visar värden liknande de i profil 1, dvs. 5 
till 10 mS/m. Uppmätt IP är betydligt högre än för 
profil 1 med värden av över 100 mV/V. Data från pro-
filen uppvisar ett högt RMS för IP. Tänkbart är därför 
att detta är felaktigt, vilket också IP-data från profil 1 
tyder på (figur 8.9b). 

Profilens första 90 m korsar fotbollsplanen och 
skär profil1 vid ca 45 m. Värden som uppmäts i profil 
2 liknar de som producerats i profil 1. 

Gränsen mellan Sysavs delområde A och kommun-
ens gamla deponi bör återfinnas i profilens första 90 m 
men kan inte uttydas. Från 90 m ligger profilen inom 
delområde A och ett större lågresistivt område, med 
värden av runt 25 Ωm, syns mellan +7,5 till 10 m un-
der markytan. Detta tolkas som avfall, fastän  avfall-
ets mäktighet sannolikt ej är så stor. Det kan därför 
röra sig om lakvattenpåverkan förbi bottentätningen. 

Bort mot 210 m påträffas en uppåtgående struktur 
med resistiviteter runt 40 Ωm. Vad som orsakar denna 
är okänt men det sammanfaller med gränsen mellan 
delområdena A och C. Mellan 210 och 270 m går en 
lågresistiv struktur mot djupet. Här går resistiviteten 
ned mot 25 Ωm. Utseendet på denna bör inte tas på 
allvar, utan beror troligen på ekvivalensproblem. 
Emellertid bör poängteras att värdena kan beskriva  
förestående lakvattenspridning. IP-effekt syns också 
här både i IP och MN med värden av 10 till 50 mV/V 
respektive upp mot 10 mS/m. 

På CVES-sektionen syns ett ytligt område med 
något lägre resistivitetsvärden vid ca 315 m, vilket 
troligen orsakas av vattenmättad mark pga. återinfiltra-
tion av lakvatten via sprinklers. 

Från 300 till 340 m ca 15 till 20 m under markytan  
finns  resistivitet runt 10 Ωm och hög IP-effekt på över 
400 mV/V syns likaså. Även MN visar på förhöjda 
värden (figur 8.9c).  Härifrån och till profilens slut 
framträder ett homogent område enligt resistivitets-
mätningen. Till ca 15 m under markytan finns ett låg-
resistivt område som härunder ökar upp mot runt 60 
Ωm. Detta tolkas som deponi ovanpå berggrunden. 
Samma utseende kan tolkas utifrån IP och MN, där 
fläckvis högre värden uppmäts i ytan och vid ca 10 till 
15 m under markytan återfinns låg IP och MN. En 
tydlig gräns syns mellan deponin och underliggande 
berggrund. IP-effekten här är den högsta som uppmätts 
vid undersökningarna i Albäcksområdet med upp-
laddningsförmåga på runt över 400 mV/V och MN på 
över 40 mS/m. En förklaring till de höga mätvärdena 
kan inte ges. Möjligen är det dålig datakvalitet som 
orsakar fenomenet. 
 

Figur 8.6 Kontinuerliga mätningar mellan Maglarp och 
Skegrie för 1025 Hz. Isälvsavlagringar inlagda som 
gröna områden. 

Figur 8.7 Kontinuerliga mätningar mellan Maglarp och 
Skegrie för 63025 Hz. Isälvsavlagringar inlagda som 
gröna områden. 
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Figur 8.8 a) Resistivitetssektion  för profil 1 b) IP-sektion för profil 1 som visar alla tidsfönster (20 till 520 ms)  
c) Normaliserad IP-sektion för profil 1. 

a) 

b) 

c) 
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Figur 8.9 a) Resistivitetssektion  för profil 2 b) IP-sektion för profil 2 som visar alla tidsfönster (20 till 520 ms)  
c) Normaliserad IP-sektion för profil 2. 

a) 

b) 

c) 
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Figur 8.10 a) Resistivitetssektion  för profil 3 b) IP-sektion för profil 3 som visar alla tidsfönster (20 till 520 ms)  
c) Normaliserad IP-sektion för profil 3. 

a) 

b) 

c) 
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8.2.3 Profil 3 

 

Generellt kan sägas att en stratigrafi med homogen 
geologi framträder både vertikalt och horisontellt. I 
ytan återfinns resistivitetsvärden mellan 20 och 100 
Ωm och stundtals upp mot 150 Ωm (figur 8.10a). 
Skillnaderna ligger troligen i varierande sammansätt-
ning och vatteninnehåll. Från geotekniska undersök-
ningar 50 m söderut återfinns ett tunt lager matjord i 
ytan, sedan antingen grusig siltig sand eller  lerig siltig 
morän. Troligen korresponderar den senare med den 
lägre uppmätta resistiviteten. Det mönster som syns i 
resistiviteten finns även i den normaliserade IP:n, där 
den leriga siltiga moränen svarar för högre normal-
iserad IP (figur 8.10c). Detta är återigen ett resultat av 
högre lerinnehåll. Siltig lera har också påträffats, vilket 
skulle kunna förklara den förhållandevis låga resistivi-
teten och höga IP:n i ytan vid 90 m (figur 8.10b). Al-
ternativt förklaras detta av att det ca 50 m norrut före-
kommer postglacial grovsilt (Daniel 1977). Skydds-
vallen vid ca 360 m in på profilen är av schaktmassor 
med högt lerinnehåll och binder vatten bättre än om-
gärdande mark, därav lägre resistivitet. 

Mindre än 90 m söder om profilen ligger borr-
punkten 997031661(figur 4.1) ur SGU:s brunnsarkiv 
där lagerföljden är 0 till 8 m morän, 8 till 12 m lös 
kalksandsten med flinta och 12 till 25 m fast kalksand-
sten med flinta. De översta 8 meterna morän in-
begriper ovan nämnda jordarter. Härunder stiger resis-
tiviteten upp mot 320 Ωm via ett parti med lägre resis-
tivitet, mindre än 100 Ωm, vilket skulle kunna passa 
till en lösare kalksandsten eller kalkmörja. Från 25 till 
30 m och nedåt sjunker resistiviteten igen till värden 
mellan 20 och 50 Ωm, vilket kan förklaras av att kalk-
sandstenen ändrar karaktär till en mer lerinnehållande 
alternativt mer permeabel sådan. Som nämndes ska 
Köpenhamnsledet hittas ca 10 m under markytan och 
tänkbart är att Limhamnsledet finns 25 till 30 m under 
markytan (kapitel 3.1). Skillnaderna mellan Lim-
hamnsledet och Köpenhamnsledet, vilket består av 
mer oregelbundet lagrad och porös kalksten, skulle 
kunna förklara skillnaden i resistivitet som syns i sek-
tionen. Bergarterna i Limhamnsledet kan då innehålla 
mera vatten. Alternativet till detta är en lakvattenpå-
verkan men detta skulle strida mot den förmodade 
grundvattenströmningen (Hägg 2006). Vidare skulle 
en saltvatteninträngning kunna förklara den uppmätta 
resistiviteten. Vad som orsakar fenomenet är dock 
okänt eftersom geologin vid dessa djup är mindre kän-
da i närområdet. 900 m mot sydväst finns borrpunkt 
12400211 i SGU:s brunnsarkiv som beskriver berg-
grunden mellan 15 och 50 m under markytan som 
kalksandsten med flinta. Ett större flintlager finns mel-
lan 19,2 och 19,8 m under markytan. En sådan förete-
else skulle kunna generera de högsta resistiviteterna i 
sektionen, som de mellan 10 och 20 m djup, men skul-
le inte ge upphov till låg resistivitet.  

 
 

9 Diskussion 
 

 
9.1 Stångslingram 
 
Från de inledande punktmässiga undersökningarna 
framträder ett resistivt utseende i området. Generellt är  
resistivitetsvärdena högre i de senare utförda kontinu-
erliga mätningarna. Möjligen kan förklaringen till det-
ta finnas i datahanteringen. För punktdata medel-
värdesbildas ett värde som representerar en punkt. Då 
många låga värden uppstår kommer också medelvärdet 
att bli lågt. För en kontinuerlig undersökning utförs 
inte medelvärdesbildningen och resistiviteten blir 
genomgående högre. Effekten påverkar tillsynes 
främst högresistiva områden och är således inte sär-
skilt påtaglig inom deponin. Tillverkaren av stång-
slingramen kontaktades i detta ärende men kunde inte 
förklara fenomenet (Robert Lawson, Geophex 2009).  

Som beskrivits tidigare blir undersökningsdjupet 
mindre då resistiviteten minskar. Pga. av den låga re-
sistiviteten inom deponin  kommer signalen från stång-
slingramen snabbt att dämpas. Området är även het-
erogent vilket ger varierande nedträngningsdjup. Om 
ett område med homogen resistivitet undersöks kom-
mer undersökningsdjupet att vara konstant. Antas sam-
ma område vara kuperat, blir fortfarande undersök-
ningsdjupet konstant men nivån för undersökningsdju-
pet varierar med topografin. Att avgöra undersök-
ningdjupet för en undersökning som genomförs inom 
ett heterogent och kuperat lågresistivt område, såsom 
en deponi, är alltså komplicerat. 

Resistiviteter utanför mätområdet är inte uppmätta 
värden och är således inte verkliga. De är en 
”biprodukt” av datainterpoleringen. Detta är viktigt att 
poängtera eftersom det t.ex. får det lågresistiva områ-
det öster om deponin att framstå som omfattande. Un-
dersökningen har inte påvisat detta (figur 8.1b). 
 

 
9.1.1 Utanför deponin 

 
Frånsett deponin består undersökningsområdet gene-
rellt av material med resistiviteter mellan 35 och 70 
Ωm. Geologin tolkas således som relativt homogen. 
Fläckvis förekommer resistiviteter ned mot 1 Ωm och 
upp mot 200 Ωm. För de kontinuerliga mätningarna 
registrerades resistiviteter på mer än 600 Ωm (figur 
8.2a). De högre resistiviteterna i norra delen av  under-
sökningsområdet tyder på grovkorniga sediment efter-
som högre mätvärden även uppmätts på de högre fre-
kvenserna. Föreligger verkligen grovkorniga sediment 
här, underlättar dessa inte eventuell lakvattenspridning 
i området. Detta kan bl.a. fastställas genom CVES-
profil 3 som inte tyder på lakvattenförekomst (figur 
8.10a). 
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9.1.2 Inom deponin 

 
För undersökningarna inom deponin gäller generellt 
att ett ökat undersökningsdjup minskar resistiviteten 
och den lågresistiva arean ökar. Genomgående för alla 
frekvenser uppmäts de lägsta resistiviteterna i depo-
nins innersta delar (figur 8.1b).  Detta är ett resultat av 
att undersökningsvolymen till större del utgörs av av-
fall alternativt material med hög jonkoncentration. 
Återinfiltration av lakvatten sker i deponins centrala 
delar och enligt Sysav finns här mycket lakvatten 
(Bengt Håkansson, muntl. 2008). Resultatet är därför 
väntat.  

Låg resistivitet förekommer inom samtliga del-
områden A till F och i kommunens gamla deponi. Re-
sistiviteten varierar mellan 2 och 20 Ωm med ett antal 
anomalier med högre värden och ett maxvärde av ca 
200 Ωm (figur 8.5b). 

Detaljundersökningar av delområdena A, B, C, D 
och F tillförde ingen ytterligare information. Den ge-
nerella trenden, med högre mätvärden i förhållande till 
punktdata, som synts i alla kontinuerliga mätningar, 
återkommer även här. 

Vinsten med kontinuerliga mätningar ligger i att 
dessa kan användas för att kontrollera interpoleringen 
av punktdata. I delområde D sänks resistiviteten då 
punkdata och kontinuerliga data interpoleras samtidigt 
(figur 8.3a).  

 
 

9.1.3 Kontinuerliga profiler Maglarp-Skegrie 

 
De kontinuerliga mätningarna mellan Maglarp och 
Skegrie resulterade i många orimliga data. Värdena 
ligger i ett intervall mellan -104 och 7*105 Ωm. An-
ledningen till detta är oklar. Enligt en responsfunktion 
mellan Re respektive Im och frekvens framgår det att 
varken Re eller Im kan vara negativ (www.geo 
phex.com). Enligt Won (okänt publiceringsår) kan 
marknära, högkonduktiva, icke naturligt förekomman-
de föremål såsom metallföremål ge upphov till negati-
va värden. Detta ger dock ingen förklaring till upp-
mätta negativa värden mellan Maglarp och Skegrie.  

 
 

9.2 IP och CVES 
 

Avfallet i deponin framträder som förhöjd IP-effekt 
och ger tillsammans med resistivitetsundersökningen 
ett bättre underlag för att avgöra avfallets omfattning. 
Detta stöds av ett flertal arbeten varav Leroux och 
Dahlin (2002) kan nämnas. 

Undre gränsen för deponin i profil 1 har varit svår 
att uttyda. Detta kan bero på sämre upplösning mot 
djupet men kan också vara ett ekvivalensproblem. 3D-
effekter från omgärdande material kan även ge felaktig 
information om hur resistiviteten ser ut i profilen 
(Loke 2004). 

I profil 2 verkar avgränsningen synas bättre, inte 

minst med IP och MN (figur 8.9b och 8.9c). Osäker-
heten kring datakvalitén av de två senare gör att tolk-
ningen kan vara felaktig. Data kan även visa på nedåt-
riktat lakvattenläckage, vilket inte ska bortses ifrån. 
Detta gäller båda profilerna inom deponin men främst 
profil 2. I övrigt framträder en relativt homogen geo-
logi under deponin. CVES- och IP-data från området 
norr om deponin tyder på en homogen stratigrafi 
(fiigur 8.8a).  

För profil 2 förekommer många negativa mät-
värden av IP. Som syns i tabell 7.1 skickades lägre 
ström ut än för övriga profiler och möjligen härstam-
mar problemet härifrån. Emellertid kan negativa IP-
värden bero på många faktorer såsom deponins inne-
håll och naturligt förekommande spänningar s.k. 
telluriska strömmar (Jonas Siikanen, muntl. 2009). 
Vidare kan, som tidigare nämnts, en flerlagerföljd med 
ökande konduktivitet nedåt också ge negativ IP. Mar-
tinho och Almeida (2006) påvisade ett samband mel-
lan en konduktiv plym, negativa IP-värden och ökat 
elektrodavstånd. De negativa värdena kan även uppstå 
pga. s.k. elektromagnetisk koppling, även kallat induk-
tiv koppling. Induktiv koppling är ett induktionsfeno-
men med IP-liknande karaktär. Detta lägger sig över 
IP-signalen och kan antingen ge negativa eller positiva 
värden (Martinho & Almeida 2006, Routh et al. 2000).  

 
 

9.3 Stångslingram och CVES 
 
Inom deponin syns endast liten variation med stång-
slingramen, i alla fall mot djupet. Detta är troligen 
främst ett resultat av för låg upplösning, dvs. att data-
punkterna ligger för glest. Genom att minska profil-
mellanrummet kan variationer framträda bättre. Konti-
nuerliga mätningar med stångslingramen ger god data-
täthet i den linje profilen går i. Skapas pseudosektioner 
av data från kontinuerliga mätningar, har man en me-
tod som ger bra överblick både horisontalt och verti-
kalt (Cossu et al. 2005). För att uppnå lika hög hori-
sontell datatäthet med CVES krävs mycket större re-
surser. I gengäld är datatätheten i vertikalled bättre 
med CVES och ger en mer korrekt djupangivelse till 
anomalier. 

Mobiliteten är en av stångslingramens största för-
delar. För ett deponiområde som Albäck kan av fram-
komlighetsmässiga skäl inte CVES användas. Vidare 
insamlas snabbt mycket stora datamängder med stång-
slingramen. För resonemangets skull kan datamängden 
från en dags mätningar, för en person i fält, med stång-
slingram respektive CVES jämföras. Om IP-data ex-
kluderas från profil 1 inbringade denna 3136 mätning-
ar. Under en dag kan ca 100 gånger mer mätdata in-
hämtas med stångslingramen. Dessa mätdata kan dess-
utom fördelas över en mycket större horisontell yta. 

Att resistiviteten från stångslingramen och CVES 
längs profilerna inte helt sammanfaller kan härledas 
till en allt för gles stångslingramsdata. Dessutom gene-
rerar två olika geofysiska metoder inte samma mät-
värden (Won, okänt publiceringsår). Trots att de båda 
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jämförda metoderna producerar resistivitetsvärden 
bygger metoderna på skilda fysikaliska egenskaper 
och vägen fram till resultatet skiljer sig åt. 

Vid undersökningen av Albäck har genomgående 
uppmätt resistivitet med CVES varit högre än med 
stångslingram. Skillnaden uppgår till storleksordning-
en 2 till 4 gånger. Då deponin undersöktes av Endo et 
al. (2005) användes en EM- och en ER-metod 
(Elektrisk Resistivitet), varvid en liknande skillnad 
framträdde. Förklaringen till att en skillnad uppstår 
återfinns främst i hanteringen och presentationen av 
data. Mätvärden från ER, såsom CVES, presenteras i 
pseudosektioner av ”verklig resistivitet”. Data från EM
-metoder presenteras vanligen som skenbar resistivitet 
och är därför ett medelvärde av en undersökt volym. 
Detta kan bero på låga medelvärden inom deponin 
men förklarar inte varför samma skillnad uppmätts i 
”ren” geologi. Möjligen kan det senare förklaras av 
variationer i djupnedträngning. För att räkna ut upp-
mätt resistivitet baserat på de två metoderna används 
även olika matematiska modeller, som med sina styr-
kor och svagheter också kan ger olika resultat. 

Då kontinuerliga mätningar utförs med stångsling-
ramen blir resistivitetsskillnaden mellan CVES och 
stångslingramen något mindre, vilket förklaras av den 
datahantering som tidigare beskrivits (se kap 8.2). 

Utveckling pågår för att med EM detektera finger-
avtryck, signaturer, för olika material. För metallföre-
mål kan detta uppnås genom att analysera objektets 
elektriska konduktivitet, magnetiska permeabilitet och 
geometriska form och storlek. Härav kan en  unik sig-
natur uppnås (Keiswetter et al. 2000).  För miljö-
tillämpningar skulle detta vara väldigt intressant. Med 
en sådan tillämpning på stångslingramen, får man en 
metod för att effektivt avgränsa avfall, såväl i horison-
talled som vertikalled, och samtidigt kunna bilda sig 
en uppfattning om avfallstyp. I detta arbete krävs att 
man ingående studerar Re- och Im-del i stångsling-
ramsdata. 

Gränsen mellan D1 och D2 kunde inte urskiljas 
med stångslingramens punktdata. För att göra detta 
krävs högre upplöst data i form av kontinuerliga mät-
ningar med stångslingram alternativt CVES och IP. 
Stångslingramen borde fungera för detta ändamål ef-
tersom den givit goda mätdata inom deponin. På fot-
bollsplanen kunde den gamla deponigränsen uttydas 
med båda metoderna. För att få fram dessa data är ar-
betsinsatsen i fält betydligt högre med CVES än med 
stångslingramen. 

Varken med stångslingram eller CVES har grövre 
sediment kunnat påvisas inom deponin. Huruvida des-
sa skulle gå att avgränsa från övrigt material i deponin 
är osäker. Utifrån stångslingramsdata är det troligt att 
den lägsta frekvensen inte kunde tränga ned genom det 
lågresistiva materialet i deponin. En ännu lägre fre-
kvens skulle lösa detta problem men genererar tro-
ligen en alltför liten induktion. Genom att minimera 
antalet frekvenser ökas energin hos de kvarvarande 
frekvenserna och problemet kringgås. Samtidigt för-
loras syftet med en flerfrekvens stångslingram. 

9.4 Lakvattenförhållanden 
 
I tabell 4.1 presenteras konduktivitetsvärden från Sy-
sav (2007). Enligt dessa har lakvattnet i den äldre del-
en av deponin, D1, generellt högre konduktivitet än i 
D2.  Detta kan inte utläsas från stångslingramsdata, 
vilket borde vara fallet. Förklaringen kan finnas i av-
fallet och dess elektriska egenskaper. Antas t.ex. att 
avfallet i D1 har högre resistivitet än i D2, kommer 
den uppmätta konduktiviteten för hela deponin att 
framstå som homogen. Stångslingramen mäter, som 
tidigare nämnts,  den genomsnittliga ledningsförmågan 
i en volym, inte volymens ingående konduktiviteter. 

För att med säkerhet kunna uttala sig om täck-
ningsgraden i den avslutade deponin krävs förmodlig-
en tätare elektrodavstånd såsom en meter (Leroux & 
Dahlin 2002). Från CVES och IP samt fältobservation-
er kan möjligen en sämre täthetsgrad påvisas i täck-
skiktet vid brandkårens övningsplats. Stämmer detta 
kan även andra platser längs profilerna ha sämre tät-
hetsgrad (figur 8.8a och 8.9a). Upplösningen för un-
dersökningarna är inte tillräckligt hög för att noggrant 
identifiera gränsen mellan avfallets vattenmättade re-
spektive omättade del. De högre resistiviteterna i ytan 
behöver därför ej avspegla sämre täthetsgrad utan kan 
även avspegla denna gräns. Resistiviteten i deponins 
övre meter ligger mellan 50 och 400 Ωm och sjunker 
under 50 Ωm på djupet. Värdena stämmer väl överens 
med andra liknande undersökningar av deponiers vat-
tenomättade respektive mättade del (Endo et al. 2005). 
Enligt Sysavs kontrollprogram (G23 och G26, den 9 
september 2008) fanns grundvattenytan drygt 0,8 m 
under markytan i profil 1, vilket också gäller för den 
östra delen av profil 2. I den västra delen av profil 2 
fanns grundvattenytan ca 2,5 m under markytan. 

Ovan bottentätningen i deponin finns dräneringsrör 
för lakvatten. Rimligtvis sker lakvattenrörelser mot 
dessa men det framgår inte av undersökningen. Möjli-
gen har en koppling mellan högre resistivitet, pga. 
lägre lakvattenförekomst, och ett mindre avstånd mel-
lan dräneringarna påvisats från delområde D och från 
gränsen mellan A och F. 

Baserat på data från profil 3 (figur 8.10a, b och c) 
kan strömningen av lakvatten mot norr uteslutas. Före-
ligger lakvattenspridning mot öster och sydost, sker 
detta i berggrunden, vilket är osannolikt (figur 8.8a, b 
och c). Utseendet hos profil 2 tyder på att vatten-
rörelsen mot söder sannolikt sker längs hela deponins 
bredd (figur 8.9). Under perioder av mycket nederbörd 
kan tidvis läckage av lakvatten ske vid deponins västra 
gräns (Bengt Håkansson, muntl. 2008). Detta styrks av 
uppmätt punktdata med stångslingramen men syns inte 
med den kontinuerliga mätningen. Som framgått gene-
rerar dessa något högre mätvärden, vilket kan förklara 
varför det eventuella läckaget ”försvinner”. 

För mätningarna nordväst, väst och sydväst om 
brandkårens övningsplats bör störst tilltro givas de 
kontinuerliga mätningarna med högst upplösning ut 
mot Albäcksån. Enligt jordartskartan är platsen marke-
rad som utfyllnadsmaterial (figur 3.2). Tänkbart är att 
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avfall ligger ytligt och att med större djupnedträng-
ning, dess inverkan på resistiviteten minskar och mer 
liknar omgivande geologi. Eftersom resistiviteten är 
låg kommer också undersökningsdjupet att minska. De 
högre frekvenserna når då enbart ned ett par till tre 
meter. Fältobservationer av ytan tyder på att betong 
lagts här. Utgörs området av sådant utfyllnadsmaterial 
verkar punktdata ge mest korrekta värden. Hur man än 
tolkar data, finns det sammantaget sett mycket som 
talar för en lakvattenpåverkan här. Enligt Gustavsson 
och Lundkvist (1978) påvisade en vattenprovtagnings-
punkt i området en möjlig lakvattenpåverkan. I övrigt 
är området i fråga en våtmark och vattenrörelser sker 
hit. En grundvattengradient har också skapats mot om-
rådet från deponin genom den branta slänt som skiljer 
de båda åt.  

Från figur 4.3 kan det uttydas att en grundvatten-
rörelse sker ungefär mot sydväst. Detta verkar sam-
manfalla med hur vattenrörelserna har tolkats utifrån 
denna undersökning.  

I undersökningen av lakvattenrörelser inom och 
kring Albäcks avfallsupplag har ingen omfattande lak-
vattenspridning påvisats. 
 
 

10 Slutsatser 
 
Baserat på stångslingramen och CVES framträder en 
homogen geologi med en generell trelagerföljd direkt 
norr om deponin. Baserat på stångslingramsdata från 
hela undersökningsområdet är geologin genomgående 
lika homogen.  Geologin vid fotbollsplanen liknar den 
direkt norr om deponin men har genomgående något 
lägre resistivitet. Detta beror på planens läge i för-
hållande till den deponigräns som en gång gick här. 
Geologin i profil 2 är svårtolkad. En berggrundsöver-
yta har tolkats in runt 15 m under markytan. 

Norr om deponin förekommer troligen grovkorniga 
sediment med större mäktighet, men inga grovkorniga 
sediment som kan underlätta lakvattenspridning har 
påvisats inom avfallsupplaget. 

Låg resistivitet har uppmätts med stångslingram 
inom hela deponiområdet och i synnerhet i deponins 
centrala del. Detta är troligen kopplat till den återin-
filtration av lakvatten som sker där. Enligt mätningar-
na blir resistiviteten ytterligare lägre mot djupet. 

Lakvattenspridning förekommer troligtvis mot 
våtmarksområdet i väster, Rådmansängar, och mot 
Albäcksskogen i söder. Data tyder inte på lakvattenpå-
verkan mot norr och troligen ej heller mot öster. 

Metoderna stångslingram och CVES kompletterar 
varandra väl. De genererar mätvärden med olika stor-
lek men uppvisar god överensstämmelse i resistivitets-
mönster. 
CVES ger en bättre djupbestämmelse av anomalier 
men för översiktliga undersökningar av större områden 
är stångslingramen ett klart bättre val. Mobiliteten hos 
stångslingramen är troligen dess största fördel och 
tillåter undersökningar av platser som med t.ex. CVES 

skulle vara svårundersökta. Dessutom kan stora data-
mängder snabbt insamlas. 

Kontinuerliga mätningar kan utföras för att på ett 
effektivt sätt ge detaljerad information om intressanta 
företeelser. De kontinuerliga mätningarna utanför de-
ponin har givit många orimligt höga och låga värden. 
Inom deponin har de kontinuerliga mätningarna funge-
rat väl, trots att de ej tillfört mycket användbar infor-
mation. 
 
 

11 Rekommendationer 
 
Ytterligare undersökningar av området mellan deponin 
och Albäcksån bör utföras. Detta gäller i synnerhet för 
våtmarksområdet Rådmansängar sydväst om deponin. 
Som geofysisk metod förslås IP/CVES och eventuellt 
kompletterande mätningar med stångslingram. 

För att säkerställa att täckskiktet är i gott skick bör 
detta undersökas där högre resistiviteter uppmätts i 
ytan av profilerna 1 och 2. 

För att utesluta eventuella lakvattenföroreningar ut 
mot havet bör området söder om Albäcksskogen un-
dersökas närmare. Som metod rekommenderas punkt-
mätningar med stångslingram för att snabbt öka data-
tätheten här och på så sätt lokalisera och avgränsa 
eventuell lakvattenspridning. Skulle en djupbestäm-
ning av eventuell lakvattenpåverkan behöva utföras 
bör IP/ CVES användas. 
 
 

12 Tackord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Dan 
Hammarlund, Hans Jeppsson och Kenneth M. Persson 
för stöd och engagemang under detta examensarbete. 
Tack också till Sysav och Bengt Håkansson på Al-
bäcks avfallsupplag för att ni gav mig möjligheten att 
utföra mina undersökningar.  

Tack till ”grupp 1218” på SWECO, Malmö för 
utlåning av instrument samt rådgivning med databe-
arbetning och tolkning. 

Tack till min familj och mina vänner för ert stora 
tålamod. Däribland ett speciellt stort tack till min sam-
bo som under perioden fått stå ut med geofysik-
utrustning i lägenheten. 

Sist men inte minst vill jag uppmärksamma alla 
personer som jag kommit i kontakt med under min tid 
i Lund. Tiden med er har inneburit mycket glädje och 
kunskap. 
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               Bilaga 1 
Inversionsparametrar 

 
Initial damping factor (0.01 to 1.00) 
0.1600 
Minimum damping factor (0.001 to 0.75) 
0.0150 
Line search option (0=Never, 1=Sometimes, 2=Always) 
2 
Convergence limit for relative change in RMS error in percent (0.1 to 20) 
5.0000 
Minimum change in RMS error for line search in percent (0.5 to 100) 
0.4000 
Number of iterations (1 to 30) 
4 
Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0) 
1.0000 
Model for increase in thickness of layers(0=default 10, 1=default 25, 2=user defined) 
3 
Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4) 
4 
Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity (0=model changes only,1=directly on model) 
1 
Reduce number of topographical datum points? (0=No,1=Yes. Recommend leave at 0) 
0 
Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes) 
1 
Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-squares,2=End to end) 
0 
Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 1=Gauss-Newton, 2=Mixed) 
1 
Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0) 
1.0500 
Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer supported so do not use, 2=uniform distorted FEM, 
3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM with inverse Swartz-Christoffel) 
5 
Robust data constrain? (0=No, 1=Yes) 
1 
Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1)) 
0.0500 
Robust model constrain? (0=No, 1=Yes) 
1 
Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0) 
0.0050 
Allow number of model parameters to exceed datum points?  (0=No, 1=Yes) 
1 
Use extended model? (0=No, 1=Yes) 
0 
Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 2=Severe, 3=Very Severe) 
2 
Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest) 
1 
Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes) 
1 
Time-lapse inversion constrain (0=None,1=Least-squares,2=Smooth,3=Robust) 
0 
Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential) 
0 
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Thickness of first layer (0.25 to 1.0) 
0.5000 
Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 1.25) 
1.1000 
USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 
1 
WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 5=QUINTIPLE) 
1 
MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH (YES=1,NO=0) 
1 
RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 
1.000 
USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT RESISTIVITY, 1=USE RE-
SISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RESISTIVITY) 
0 
TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 
0 
PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO) 
0 
IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 
0.100 
USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0) 
1 
CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 0.02) 
0.00300 
TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL (0=normal,1=halfsize) 
0 
LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 
1 
Upper limit factor (10-50) 
50.000 
Lower limit factor (0.02 to 0.1) 
0.020 
Type of reference resistivity (0=average,1=first iteration) 
0 
Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 
0.50 
Combined Combined Marquardt and Occam inversion (0=Not used,1=used) 
0 
Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN) 
0 
Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method (0.005 to 0.05) 
0.005 
Use data compression with Incomplete Gauss-Newton (0=No,1=Yes) 
0 
Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 
0 
Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 
0.05000 
Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes) 
0 
Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 
0 
Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 
2.50000 
Type of finite-element method (0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 
0 
Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 
1.000 
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Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 
0 
Factor to control the degree variations near the boreholes are reduced (2 to 100) 
5.0 
Factor to control variation of borehole damping factor with distance (0.5 to 5.0) 
1.0 
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