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Geofysiska mätmetoder för prospektering till ballastma-
terial

ERIK BOHLIN och LUDVIG LANDEN

Bohlin, E., Landen, L., 2009: Geofysiska mätmetoder för prospektering till ballastmaterial. Examensarbeten i geo-
logi vid Lunds universitet, Nr. 236, 59 sid. 30 hp.

Sammanfattning: Bergmaterialindustrin i Sverige befinner sig just nu i en omstruktureringsfas då nya regler starkt 
begränsar möjligheten att använda sig av naturgrus för så väl bygg- och anläggningsändamål som för betongindu-
strin. Detta har även lett till att teknikutvecklingen stävar mot en övergång mot krossat berg, och inte sällan har det 
lett till bergmaterial med egenskaper som överträffar dem för naturgrus. Då Skandinaviens berggrund till stor del 
består av prekambrisk kristallin gnejs som utsatts för upprepad deformation under ett par tusen miljoner år varierar 
kvaliteten, med hänseende på de mekaniska egenskaperna, i krossat bergmaterial ofta stort inom små områden. 
Denna studie syftar till att med hjälp av marknära geofysiska undersökningsmetoder skapa ett instrument för att 
i större utsträckning kunna visualisera dels berggrundens överyta, dels att försöka koppla samman data som meto-
derna genererar till variationer i kvaliteten som berggrunden besitter. Undersökningarna genomfördes vid tre olika 
stenbrott, som alla skiljer sig från varandra ur ett geologiskt perspektiv.

Som elektrisk undersökningsmetod användes multi-elektrodmätning, så kallad CVES (Countinous Vertical 
Electrical Sounding), där resistivitets- och IP-data samlades in. Elva parallella profiler utfördes med 4 meters inbör-
des avstånd och 160 meters längd för vart och ett av de tre stenbrotten. De data som erhölls inverterades både som 
tvådimensionella profiler och som en tredimensionell kropp. En seismisk profil utfördes per undersökningslokal. 
Profilen var 166 meter lång och drogs längs en utvald CVES-profil. Längs profilen gjordes 39 skottpunkter med 
”shotgun” som energikälla. Två stycken seismografer användes med vardera 24 geofoner för att samla in data. Som 
elektromagnetisk metod användes magnetometri. Magnetometrimätningarna utfördes endast på två av undersök-
ningslokaliteterna då den tredje inte förväntades uppvisa någon större magnetisk anomali. En lokalitet gav använd-
bar data.

Resultaten visar att en kombination av de använda geofysiska undersökningsmetoderna kan ge en god bild av 
markens underyta. Rapporten visar bland annat hur man kan detektera sprickzoner, gångbergarter, leransamlingar 
och svaghetszoner samt den kristallina bergrundens överytan. Även berggrundens sprickfrekvens har kunnat upp-
skattas. Försök har även gjorts att direkt korrelera geofysisk data med mekaniska kvalitetstester. En slutsats av vikt i 
rapporten är att särskilt vid större bergtäkter finns mycket att vinna på en ökad användning av geofysisk undersök-
ningsmetodik.

Nyckelord: prospektering, ballastmaterial, LosAngeles test, microDeval test, kulkvarnstest, resistivitet, IP, norma-
liserad IP, refraktionseismik, tomografi, geofysik, geologi.
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Geophysical methods used for aggregate prospecting

ERIK BOHLIN and LUDVIG LANDEN

Bohlin, E., Landen, L., 2009: Geophysical methods used for aggregate prospecting. Examensarbeten i geologi vid 
Lunds universitet, No. 236, 59 pp. 30 hp.

Abstract: The Swedish rock-mass industry is currently in a transition period because new rules and regulations 
strongly limit the possibility to use naturally sorted aggregates for construction and concrete purposes. Furthermo-
re, research and development within the industry is more oriented towards crushed bedrock aggregates. Whilst the 
crystalline bedrock of Scandinavia mostly consists of Precambrian gneiss that has been deformed a great number 
of times for over one billion years, the quality of the bedrock varies rigorously within small areas. This report aims 
at creating an instrument to visualize the subsurface, by using near surface geophysics, and connect collected data 
with variations in the quality of what will be aggregates for construction purposes. This survey has been performed 
at three different quarries, all of which differ from a geologic perspective. 

The electric method used was continuous vertical electrical sounding (CVES) where resistivity and IP-data 
were collected. 11 parallel profiles were performed with an equal distance of 4 meters and a length of 160 meters for 
all three sites where the survey was performed. The data collected were inverted both as two-dimensional profiles 
and a three-dimensional grid. A seismic profile was also performed at each site. The profile was 166 meters and was 
placed along one CVES-profile of special interest. Along the profile there were 39 shoots and the source of energy 
was a shotgun. Two 24-channel seismographs were used for maximum data coverage. As electromagnetic method, 
magnetometry was chosen. The measurements were only performed in two of the sites because no significant mag-
netic anomaly was expected at the third site.

The results of this report show that a combination of the near surface geophysical methods used in this sur-
vey can generate a good picture of the subsurface. The report also shows how joints and fracture zo-nes, dykes, 
aggregates of clay and weak structures in the bedrock surface can be detected. The fracture frequency has also been 
interpreted and attempts were made to correlate the geophysical data with the standard mechanical tests for rock 
aggregates. One conclusion of this report is that quarries can gain a lot by performing more geophysical surveys.

Keywords: Aggregate prospecting, electrical resistivity imaging, induced polarization, normalized induced polari-
zation, refraction seismics, tomography, LosAngeles test, mircoDeval test, studded tyres test, geophysics, geology
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Inledning1. 

Bakgrund och syfte1.1. 
En allt ökande brist på naturgrus från naturligt sorte-
rade glaciofluviala sediment har på senare år lett fram 
till nya lagar och regler, då gällande bevarandet av po-
tentiella grundvattenreservoarer . Detta har fått konse-
kvenser för ballastindustrin som fram till för ett tiotal 
år sedan nästan enbart tog sitt material från naturligt 
sorterade sediment såsom rullstensåsar, isälvsdeltan 
och sandurslätter. Anpassningen har skett genom en 
gradvis övergång mot krossat bergmaterial och inte 
minst har det skett en ökad kunskap om att egenska-
perna för krossade produkter i många fall överträffar 
dem för naturliga sediment. Sedan början av 80-talet 
har den årliga produktionen legat på mellan 70-100 
miljoner ton, och en andel på 20 % krossprodukter i 
början av perioden har nu blivit 80 %. Skandinaviens 
berggrund är i stora delar heterogen med variationer 
inom små områden då det gäller bergartens förmåga 
att motstå nötning, vittring eller dränering. Därför är 
det viktigt att brytning sker på rätt sätt. 

I dagsläget prospekteras bergtäkter genom kar-
tering av markytan och borrkärnor vilket är dyrt och 
ger dålig upplösning. Då merparten av Sverige är täckt 
av morän sker prospektering dessutom ofta på blottade 
hällar där kvaliteten ofta är bättre än i omgivningen, på 
grund av bättre vittringsbeständighet. Geofysiska un-
dersökningsmetoder kan ge en mer heltäckande bild 
av markens uppbyggnad samt avgränsa tjockleken på 
moräntäcket vilket kan vara av betydelse vid exempel-
vis avbaning av ett område.

Syftet med denna studie är att:

Utvärdera hurvida geofysiska undersöknings-•	
metoder kan användas för prospektering till ballastma-
terial.

Kartlägga geologin vid undersökningsom-•	
råderna och göre en geologisk tolkningsmodell över 
områderna baserad resultatet av de gofysiska under-
sökningarna.

Undersöka om några samband föreligger mel-•	
lan de mekaniska kvalitetsparametrarna och de utförda 
geofysiska mätningarna.

Detta examensarbete är en del av ett större projekt 
vid institutionen för teknisk geologi vid KTH i Stock-
holm i samarbete med institutionen för teknisk geologi 
vid LTH i Lund, som syftar till att utveckla prospekte-
ring av ballastmaterial. En del av projektet går ut på att 
utveckla och optimera geofysiska undersökningsmeto-
der för ändamålet, vilket också är det huvudsakliga syf-
tet med detta examensarbete. Prospekteringen är tänkt 
för både täktnära ändamål samt för prospektering vid 
nyetablering av täkter.

Uppdelning av arbetet1.2. 
Denna rapport har författats av Erik Bohlin och Lud-
vig Landen, vid Geologiska Institutionen på Lunds 
Universitet. Rapporten är ett examensarbete på magis-
ternivå, 30 hskp. 

För tolkning av data insamlad i Dalby stenbrott 
ansvarar Ludvig Landen. Erik Bohlin ansvarar för tolk-
ning av data från Olunda stenbrott. Då det gäller Bäckseda 
stenbrott ansvarar Erik Bohlin för tolkning av seismisk 
data samt magnetometri data medan Ludvig Landen 
ansvarar för  tolkning  av resistivitets- och IP-data.  
Samtolkning av de olika geofysiska undersökningsme-
toderna skedde genom diskussion mellan författarna.
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Beskrivning av 2. 
fältlokaler

Dalby2.1. 
Undersökningsområdet över Dalby ligger i anslutning 
till stenbrotten invid en nyligen avbanad sektion där 
man planerar att utvidga stenbrottet in på det aktuella 
undersökningsområdet (Fig. 1). 

Området är röjt på högre och större växlighet 
men snårig terräng förekommer på vissa partier. En 
dalgång förekommer i den sydöstra delen med fuk-
tigare jordlager. Sänkan uppvisar i en skärning 10 
meter från området sorterade sand och lerlager. To-
pografin inom undersökningsområdet varierar med 
ca 4,5 meter mellan den högsta och lägsta punkten.  
Området är täckt av morän utan synlig berggrund. Två 
gärdsgårdar korsar området i den norra och den södra 
delen av området. I den norra delen av området korsar 
en skogsväg gjord av makadam området .

Bäckseda2.2. 
I Bäckseda är undersökningsområdet beläget pa-
rallellt med stenbrottet (Fig. 1). Viss skogsröjning 
hade vid undersökningstillfället skett med avse-
ende på större vegetation men området är över stora 
partier snårigt och svårframkomligt. En nedgång i 
topografin inträffar i östra delen av undersöknings-
området och topografin varierar med ca 8 meter.  
En militär radiomast var belägen ca 100 meter in i 
områdets södra del, där också en vajer påträffades lig-
gandes kamouflerad av all växlighet på marken ut från 
denna, tvärs över området. Inget berg i dagen påträf-
fades och morän täckte hela området. I det nordöstra 
hörnet sträckte sig ett viltstängsel som avgränsade tät 
granskog. Längs stängslet gick även en skogsbilväg.

Olunda2.3. 
Undersökningsområdet i Olunda uppvisade inga stör-
re variationer i topografin med en maximal variation 

på ca 3,5 meter (Fig. 1). Området är beläget nära de 
aktiva delarna av stenbrottet och är röjt från växtlighet. 
Även detta område täcktes av morän och bergöverytan 
syntes i de nordöstra och södra delarna. Ytnära block 
var också vanligt förekommande vilket i viss mån för-
svårade undersökningarna.

Lokal och regional 3. 
geologi

Dalby 3.1. 
Dalby stenbrott är beläget strax utanför Lund i Skå-
ne, på  sydvästflanken av Romeleåsen (Fig. 2 och 
appendix 6). Åsen, som är den  mest sydliga av de 
skånska urbergshorstarna, är även den sydligaste ut-
posten ovan jord för den svenska urbergsskölden.   
Horsten är en del av det tektoniska komplexet Torn-
qvistzonen som går tvärsöver Skåne i sydost nordväst-
lig riktning. Bergarterna vid stenbrottet består av gnej-
ser och metabasiter, men även högkvalitativ kambrisk 
kvartssandsten finns i området. Omgivande bergarter 
är kritakalksten i söder och norr (Sivhed & Erlström 
1998).

Den kristallina berggrunden vid Dalby stenbrott 
består mestadels av finkornig röd till gråröd gnejs med 
varierande grad av ådring. Berggrundens överyta är i 
allmänhet starkt söndervittrad och blottas i princip en-
bart vid vägskärningar eller i stenbrott. Mineralogiskt 
utgörs gnejserna av kvartsrika bergarter med upp till 50 
% fältspat med övervägande plagioklas. Kvartsens kris-
taller är starkt deformerade vilket tyder på omfattande 
tryck vid metamorfosen (Sivhed et al. 1999). 

I området hittas två gnejser som skiljer sig åt. Den 
ena, och mest frekventa har granitisk till granodioritisk 
sammansättning. Enligt Sivhed et al. (1999) emanerar 
den från felsiska eruptivbergarter. Den andra typen är 
en gråröd fint medelkornig gnejsgranit. Mineralogiskt 
liknar den övriga gnejser i området. Ursprunget har 
dock tolkats som en intrusiv granit.

Inom området förekommer det även rikligt med  
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Fältundersökningsområden Figur 1: 
Till vänster: geologisk karta över sverige (SGU 2008). I mitten: lokala kartor över närområdet för varje enskild täkt 
(Lantmäteriverket 2008). Till höger: ortofoton över bergtäkterna med undersökningsområdena markerade med gult. 
(Lantmäteriverket 2008).
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flera generationer av gångbergarter, där de mest fram-
trädande är diabasgångar. De yngsta och mest framträ-
dande gångsystemet är av Perm-karbonisk ålder, vilket 
är ca 300 miljoner år sedan. Riktningen på dessa sam-
manfaller med Tornqvistzonens sprickriktningar (Ger-
mundsson & Schlyter, 1999).

De äldre  gångsystemen är så kallade hyperit-
diabaser. Dessa har en NNO-SSV sträckning och är i 
kanterna amfibolitomvandlade. Gångarna är en del av 
den så kallade Protoginzonen, som under olika tillfäl-
len under jordens historia varit utsatt för tektoniska 
händelser. De äldsta gångarna är daterade till ca 1560 
miljoner år och därefter följer två aktiva perioder vid ca 
1130 samt 930 miljoner år.  Strukturellt skiljer sig de 
äldre gångarna genom att de följer omgivande bergar-
ters skiffrighet medan de yngre istället skär dem (Siv-
hed et al. 1999).

Utöver dessa diabasgångar finns dessutom rena 
amfibolitgångar. Även de följer den äldre foliationen 
samtidigt som de yngre skär strukturerna. De sist-
nämnda följer den tidigare omnämnda protoginzonen. 
Gränsen emellan dessa gångar och omgivande berg har 
gett upphov till rörelser som har resulterat i olika grad 
av kloritskifferomvandling. Enligt Sivhed et al. (1999) 

ligger denna omvandling, som är mycket djupgående, 
till grund för den vittring som präglar de sydväst-skån-
ska gnejserna.   

Dalby stenbrott är beläget 70 meter över havsy-
tan och befinner sig över den högsta kustlinjen. Den 
dominerande avsatta kvartära avlagringen i området 
uppe på Romelåsen är morän vilken sällan sträcker sig 
mer än till ett djup på fem meter. Moränens matrix i 
området domineras av silt och sand men innehåller 
även mellan 5-10 % lera. Moränens blockfrekvens är 
låg och den innehåller få ytnära block. Bergrunden i 
närområdet överlagras av en annan moräntyp som do-
mineras av grova angulära klaster (Magnusson 2008). 
Då bergöverytan i Dalby stenbrott är kraftigt fragmen-
terad är gränsen mellan denna och det undre morän-
lagret heterogen och otydlig. Vid en tvärsektion en bit 
från undersökningsområdet, motsvarande mellan ca 
10 och 40 meter från baslinjen, påträffades även sor-
terade fluviala sediment såsom sand- och siltlager med 
organiskt innehåll. Magnusson (2008) redovisar en 
väldigt varierande sammansättning av moränen från de 
olika provtagninsställerna. De grova partiklarna, 2-20, 
cm varierar mellan 8-28 % i viktprocent och för silt och 
ler mellan 9-21 %.

Dalby stenbrott (Foto Karl Lindqvist).Figur 2: 
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Bäckseda 3.2. 
Bergtäkten utanför Bäckseda ligger söder om Vetlan-
da, Småland och bedrivs för uttag av krossberg (Fig. 3). 
Stenbrottet är beläget på toppen av en höjd runt 280 
meter över havet och det aktuella undersökningsområ-
det upprättades strax norr om själva täkten. Bergarten 
som bryts är en grå, fin till medelkornig granit.

Kartområdet (Persson 1989) över Bäckseda do-
mineras av djupbergarter, intruderade under den sve-
kokarelska orogenesen (1800-1900 Ma) och bland 
dem mestadels felsiska granitoider däribland även den 
grå graniten som bryts i Bäckseda (Persson 1989). 
Även postorogena granitoider förekommer men då 
inte i samma utsträckning. Den näst största delen av 
kartbladet utgörs av metavulkaniter och metasediment 
bildade både pre- och postorogent (Persson 1989). 
I kartbladets västra del finns också diabasgångar som 
stryker i NNO riktning. Storskaliga svaghetszoner i 
området har en dominerande nordsydlig till nordväst-
lig riktning. 

Då området befinner sig ungefär 100 meter över 
högsta kustlinjen dominerar morän i de avsatta kvar-
tära avlagringarna. I Bäckseda varierar moränens tjock-
lek mellan 2-6 meter enligt Persson (2001). Generellt 
karaktäriseras moränens sammansättning vid Bäckseda 
av sand och silt med en låg blockfrekvens. Magnusson 

(2008) har gjort en sammansättningsanalys av morä-
nen i anslutning till undersökningsområdet. I denna 
kan tre olika lager inom moränen urskiljas, vilka är 
avsatta vid olika tidpunkter och har olika sammansätt-
ning. I genomsnitt innehåller moränen i viktprocent 
mellan 17-27 % grova partiklar större än 2 cm samt 19-
26 % silt och lerpartiklar.

Olunda3.3. 
Olunda bergtäkt är belägen nordost om Knivsta i 
Uppland runt 34 till 40 meter över havet och under-
sökningsområdet är beläget strax väster om den aktiva 
täkten (se appendix 6).

Kartbladet (Arnblom & Persson 2001) domine-
ras av olika granitoider såsom granit, granodiorit och 
tonalit samt även av metavulkaniter (Arnblom & Pers-
son 2002). De flesta av dessa bergarter bildades under 
den svekokarelska orogenesen för ungefär 1800-1900 
Ma.  De dåvarande vulkaniterna och sedimentära berg-
arterna, vilkas ålder är cirka 1900 Ma, började intrude-
ras av mafiska och basiska magmor från jordskorpan, 
som idag klassas som tidigorogena granitoider och 
basiter. Vid 1850-1800 Ma hade orogenesen nått sitt 
klimax och en kraftig deformation och metamorfos av 
bergartena förelåg. Alla de dåvarande bergarterna me-

Bäckseda stenbrott (Foto Ludvig Landen).Figur 3: 
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tamorfoserades och genomgick veckning. Bergarterna 
i området bär i olika grad spår av detta i form av mer 
eller mindre tydlig foliation och lineation (Arnblom & 
Persson 2002). I ett senare skede av orogenesen intru-
derade apliter och pegmatiter regionen, vilken av den 
förstnämnda återfinns som gångar vilka brutit genom 
tonaliten i Olunda stenbrott.  I de geofysiska under-
sökningarna gjorda utav SGU kännetecknas området 
i sydväst på kartbladet som utgörs Uppsalagraniten av 
höga densitetesvärden på Bougeranomaliskalan, låga 
sucseptibilitetsvärden samt låg gammastrålning (Arn-
blom & Persson 2002). Huvudriktningen på storska-
liga strukturerna i de geofysiska kartorna har en NNV-
SSO riktning.

I Olunda bryts en grov till medelkorning grå 
granodiorit-tonalit som råvara för ballastframställ-
ning. Granodioriter till tonaliter kännetecknas av ett 
lågt innehåll av kalifältspat, plagioklasrika samt ofta 
ett högt innehåll av hornblände jämsides med måttliga 
mängder kvarts och biotit. Karaktäristiskt för tonali-
ten som bryts i Olunda är att den innehåller mörka ma-
fiska enklaver som varierar i storlek från en till några 
decimeter. Detta kännetecken plus ett innehåll av blå-
färgad kvarts har gett bergarten namnet Uppsalagra-
nit. Inneslutningarna är mestadels kantavrundade och 
uppträder oregelbundet i tonaliten och dess samman-
sättning är dioritisk. Inneslutningarna kan ha sitt ur-
sprung från mafiska bergarter som den en gång felsiska 
magman trängde igenom och tog med sig stycken ifrån. 
En annan teori är att enklaverna uppstår då mafisk och 
felsisk magma blandas med varandra och bildar basiska 
utfällningar (Arnblom & Persson 2002). 

Sprickfrekvensen för tonaliten är låg, mindre än 
en meter per kvadratmeter med undantag för vissa en-
staka partier i brottet. Bergrundens överyta invid sten-
brotten är något undulerande där också rundhällar 
med tydliga stöt- och läsidor kan observeras. 

Området ligger långt under den högsta kustlin-
jen som vid Olunda stenbrott är belägen 150 meter 
över dagens havsnivå. Bergrunden i området är över-
lagrad av morän som i sin tur i vissa delar är överlagrad 
av glacial till postglaciala sediment såsom lera vilket 
också förekommer i  nedgångar i bergrundstopografin. 
Moränens matrix domineras av partiklar i sand- och 
siltfraktionen och uppvisar en hög blockfrekvens med 
stora ytnära block över 2 m3. Tjockleken på morän-
täcket överstiger sällan 4 meter (Möller 1992). Enligt 
sammansättningsanalysen gjord av Magnusson (2008) 

är medelvärdet i viktprocent för grova partiklar från 
2-20 cm, 21 % och för sand och silt 21 %.

Ballastmaterial4. 

Ballast är byggmaterial bestående av korn härstamman-
de från naturgrus eller krossat berg. Materialet används 
t.ex. som underlag vid väg- eller husbyggnad, men även 
i bunden form, som i asfalt tillsammans med bitumen, 
eller i betong tillsammans med cement (SIS 2008).  

Naturgrus i naturligt sorterad form hittas t.ex. 
i gamla isälvsdeltan, sandurslätter eller rullstensåsar. 
Dessa formationer förekommer i begränsad omfatt-
ning och två av de 15 miljömålen som ingår i miljö-
balken, ”god bebyggd miljö” samt ”grundvatten av god 
kvalitet”, syftar till att begränsa uttaget (Miljömålen 
2008).

God bebyggd miljö, innebär att år 2010 skall ut-
taget av naturgrus högst uppgå till 12 miljoner ton och 
grundvatten av god kvalitet innebär att naturgrusre-
surser skall skyddas långsiktigt senast samma år. Denna 
begränsning sker bland annat genom beskattning av 
naturgrus och med hjälp av mycket begränsade möjlig-
heter för tillståndsgivning. 

Total produktion av ballastmaterial år 2006 upp-
gick till ca 92 miljoner ton varav naturgrus och åter-
vunnet material uppgick till ca 20 miljoner ton (Fig. 
4). Resterande material kommer således från krossat 
bergmaterial (SGU 2007). 

Årlig produktion av ballastmateral mellan år Figur 4: 
1984 och 2006. Gul visar naturgrus, Blå visar krossat 
bergmaterial (SGU 2007).
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År 2006 fanns det 2224 ballastproducerande 
täktverksamheter i Sverige. Andra täkter produce-
rar exempelvis monumentsten eller torv till mull och 
förbränning. Väg- och järnvägsbyggen står för ca 55% 
av den totala ballastkonsumtionen i Sverige och an-
vändandet av krossat berg till vägar är stadigt ökande, 
men även på grund av dess överlägsna mekaniska och 
hydrauliska egenskaper vid jämförelse med naturgrus. 
Endast ca 13% används vid betongtillverkning. Av den 
totala naturgrusproduktionen används hela 38% till 
betongtillverkning. Detta på grund av att naturgrus 
anses tekniskt komplicerat att ersätta med andra ma-
terial (SGU 2007).

Tillgång4.1. 
Tillgången och kvalitet på ballastmaterial varierar stort 
över landet. Vid t.ex. Dalby stenbrott, beläget utanför 
Lund, bryts ur en horst av sprickrik gnejs omgiven av 
kalkberg. Då branschen är transportintensiv är alterna-
tiven få i Malmö-Lundregionen varpå mindre alterna-
tiv ges för beställaren, att välja rätt ballastmaterial med 
rätt egenskaper . Ofta ställs också riksintressen mot 
varandra vid etablering av nya täkter, såsom naturvär-
den mot regional tillväxt. Balansgången är ibland svår 
för länsstyrelserna vid tillståndsgivning. 

Kvalitetsaspekter4.2. 
Beroende på ändamål för ballastmaterialet ställs olika 
krav exempelvis med hänseende på förmågan att motstå 
nötning av t.ex. dubbdäck eller polering. Vid vägbygg-
nation har krossberg använts sedan 1820-talet då John 
Loudon McAdam (därav ordet makadam) kom på att 
tre lager handkrossat berg med minskande kornstorlek 
uppåt gav överlägsna hållbarhets- och dräneringsegen-
skaper. (Nationalencyklopedin 2008)

Kvalitetstester4.3. 
I Sverige används först och främst tre olika metoder; 
MicroDeval-, Los Angeles-, och den s.k. kulkvarnsme-
toden. 

Kulkvarnsmetoden är en nordisk metod som går 
ut på att bestämma motståndet mot först och främst

 

dubbdäck (Fig. 5). Metodiken går ut på att låta ett sik-
tat kubiserat makadamprov (11.6-16 mm) nötas till-
sammans med stålkulor och vatten under en timme. 
Efter det mäts viktprocenten av det material som kom-
mer genom en 2 mm sikt. 

En mer internationell metod är MicroDeval-me-
toden som fungerar liknande men är inte lika nötande.  
Även här siktas proven varpå de tumlas och siktas igen 
(SGU 2007). 

En bergarts sprödhet mäts med den s.k. Los 
Angeles-metoden. Metoden är utformad ungefär som 
övriga metoder, men stålkulorna är större och hastig-
heten långsammare. Efter testet siktas provet och vikt-
procenten som är mindre än 1.6 mm anges. Då det 
gäller sprödhet har mineralogin en större betydelse än 
vid nötning då olika mineral varierar stort i sprödhet 
(SGU 2007).

Mineralogi4.4. 
En bergarts förmåga att motstå nötning avgörs natur-
ligtvis av dess interna sammansättning. Hur kornen är 
fördelade, vilka typer av mineral och hur de är sam-
manfogade i ordningsföljd spelar stor roll. Exempelvis 
en hög halt av glimmermineral kan resultera i svaghets-
plan som kan göra en bergart känslig för abrasion. 

Motsatta problemet kan finnas om en bergart is-
tället är för hård, exempelvis porfyr. Detta kan resultera 
i att vägytan istället poleras, vilket dock inte är vanligt i 

Kulkvarnsapparatur. Mätning av bergmateri-Figur 5: 
als motstånd mot abrasion. (SGU 2007).
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Sverige på grund av vår låga trafikintensitet samt att vi 
använder dubbdäck som rispar vägytan.

Geometri4.5. 
Krossbergets geometriska form spelar roll för materia-
lets hållfasthet. Den avgörs både av mineralogin samt 
tillvägagångssättet vid krossning. Vanligen krossas ber-
get i olika steg och som avslutande steg kubiseras det 
för att minska andelen flisiga och stavformade korn. 

Flisigheten bestäms i en avlång sikt varpå ett spe-
ciellt flisighetsindex bestäms. Vid järnvägsmakadam 
bestäms även längdens och tjocklekens förhållande.

Skiktsilikater såsom muskovit och biotit t.ex. har 
ofta svårt att klara sig igenom dessa test då de tenderar 
att spricka i plan.  (SGU 2007)

Teori – Geofysiska 5. 
Undersökningsmetoder

CVES – 5.1. 
Multielektrodmätning
Det klassiska sättet att mäta resistivitet och IP på kallas 
sondering. Vid sondering används i regel två strömelek-
troder där spänningen mäts mellan två potentialelek-
troder som kan vara placerade på olika sätt beroende 
på elektrodkonfigurationen.

Vid traditionell enpunktssondering, så kallad 
Schlumbergersondering flyttas potentialelektroderna 
efter varje mätning för att på så vis variera djupned-
trängningen över punkten man mäter.

Princip för Roll-Along vid multielektrodmätning (Van Overmeeren & Ritsema 1989). Figur 6: 
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Datainsamling5.1.1. 
Ökad datorkapacitet tillsammans med tekniken 
CVES (Countinous Vertical Electrical Sounding) har 
lett till att man kan utföra många sonderingar utan 
att flytta elektroderna efter varje mätning. De punkt-
mätningarna som erhålls genom en dylik mätning 
kan sedan användas till att skapa en tvådimensionell 
profil längs en linje, eller en tredimensionell grid. 
Dessa mätningar har dessutom fördelen att variera 
resistiviteten horisontellt över profilen (Loke 2004) 
Vid CVES-mätningar används så kallade multielek-
trodkablar. Kablarna har kontakter dit man kopplar 
elektroder, som vid den aktuella undersökningen hade 
ett jämbördes avstånd på 2 meter och täcker en profil 
på 40m. Genom att koppla ihop kablar kan man til-
lämpa en teknik som kallas Roll-Along (Van Over-
meeren & Ritsema 1989). Tekniken innebär att fyra 
kablar kopplas ihop. Mätinstrumentet placeras mellan 
två kablar och medan mätningen pågår kan en femte 
kabel riggas upp framför för att direkt kopplas in då 
första mätningen är klar, varpå allting kan flyttas ett 
steg i profilens riktning. Profiler kan på detta vis i prin-
cip göras hur långa som helst (Fig. 6).

Elektrodkonfigurationer 
Beroende på vad man vill koncentrera upplös-
ningen i sin profil eller grid på, använder man sig 
av olika typer av elektrodkonfigurationer, med 
olika känslighetsfördelning (Fig. 7). Konfiguratio-
nerna har olika bra upplösning och är olika käns-
liga för brus beroende på den geometriska faktorn.  
En elektrodkonfiguration beskriver hur strömelektro-
derna och potentialelektroderna är placerade i förhål-
lande till varandra. De vanligaste typerna är; Wen-
ner-, Schlumberger- samt Dipol-dipolkonfiguration. 
Kortfattat kan man beskriva Wenner-konfigurationen 
som bra i brusiga miljöer samt fördelaktig då man vill 
åt en god vertikal upplösning. Dipol-dipol-konfigura-
tionen är att föredra då en bättre horisontell upplös-
ning önskas. Schlumberger-konfigurationen är ett mel-
lanting och används då strukturen man vill undersöka 
inte har någon speciell riktning utan bra upplösning 
önskas i alla led (Loke 2004).

Vid undersökningen användes gradient elek-
trodkonfiguration, vilken är en typ av Schlumberger-
konfiguration. Denna går ut på att ström förs ned i 
marken via 2 elektroder (Fig. 8), A och B, med sepa-
rationen (s+2)a. Därefter mäts spänningsskillnaden på 

alla a-avstånd mellan potentialelektroderna M och N 
(Dahlin & Zhou 2006). Det sker således flera poten-
tialmätningar innan strömelektroderna byts. Beroende 
på antalet kanaler mätapparaturen har kan i dagsläget 
mellan 1 och 4 mätningar utföras samtidigt. Denna 
undersökning gjordes dock med en prototyp som kla-
rar 7 mätningar. 

Separationsfaktorn s, definierar maximalt antal 
mätningar för varje läge på strömelektroderna. I figur 
8 blir därmed separationsfaktorn 7. N-faktorn defi-
nieras som avståndet mellan potential-dipolen längst 
från mitten och den närmsta strömelektroden. M, el-
ler mittpunktsfaktorn, är avståndet från mittpunkten 
mellan strömelektroderna till mittpunkten mellan po-
tentialelektoderna.

Princip för gradient elektroduppställning (Dahlin Figur 8: 
& Zhou 2006).

Känslighetsdiagram som visar geometrin för olika Figur 7: 
elektroduppställningar. Överst Wenner, i mitten dipol-dipol 
och underst pol-pol (Loke 2004).
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Djupnedträngningen beror till stor del på av-
ståndet man använder mellan strömelektroderna, men 
även vilken typ av konfiguration man använder samt 
vilka lagerförhållanden och heterogeniteter som fö-
religger under markytan. Det strömfält som bildas 
då man leder ned ström i marken sträcker sig till ett 
oändligt djup, vilket skulle leda till en oändlig djup-
nedträngning teoretiskt sett. Detta är dock inte fallet, 
utan det praktiska djupnedträngningsdjupen definie-
ras som det djup till under vilket 50 % av strömmen når 
( Jeppson 2006). För att öka djupnedträngningen och 
tätheten mellan datapunkter användes i den aktuella 
undersökningen ett kort och ett långt mätprotokoll. 
Skillnaden dem emellan är att det korta protokollet 
tar enbart två elektrodkablar i anspråk och använder 
avståndet a som 2 meter medan det långa protokollet 
tar fyra kablar i anspråk och använder avståndet a som 
4 meter. Man får på så sätt en bra djupnedträngning

samtidigt som man maximerar upplösningen i den övre 
delen av profilen.

Då man mäter resistivitet och IP medverkar olika 
delar av marken olika mycket till det uppmätta värdet. I 
teorin påverkar alla punkter i marken värdet och för att 
redogöra för hur mycket olika delar av marken under 
profilen påverkar mätningen kan man göra ett känslig-
hetsdiagram ( Jeppson 2006). Genom dessa kan man 
lättare avgöra hur en heterogenitet påverkar det upp-
mätta värdet. Diagrammen används även till att välja 
rätt typ av elektrodkonfiguration för ändamålet.

Det är viktigt att ha kännedom om att sensiti-
viteten varierar i alla tre dimensioner. Områden som 
är långt från elektroderna kan i allmänhet sägas ha låg 
sensitivitet samtidigt som områdena nära elektroderna 
har högre och varierar mellan negativ till mycket posi-
tiv beroende på vilken sida av polen man befinner sig. 
(Fig. 7 och 9)

Det finns även naturliga spänningsskillnader i 
marken. Då man utför CVES-mätningar försöker man 
därför att uppnå en så hög strömstyrka som möjligt 
för att göra spänningen som uppkommer genom den 
injekterade strömmens andel så hög som möjligt. Oli-
ka elektrodkonfigurationer är olika bra på att ta upp 
dylika spänningar eftersom den geometriska faktorn 
påverkar strömstyrkan ( Jeppsson 2006). Skillnaden 
mellan den naturliga och den inducerade spänningen 
kallas SNR (Signal to Noise Ratio) och skall vara så 
hög som möjligt.

Resistivitet5.1.2. 

Bakgrund
Resistivitetsmätningar har använts och utvecklats allt 
sedan Conrad Schlumberger presenterade sina idéer 
1912 om att utnyttja markens ledningsförmåga till att 
särskilja enheter och material under markytan (Sumner 
1976). De senaste årtiondena har utvecklingen gått be-
tydligt snabbare i takt i och med att datorkapaciteten 
ständigt förbättrats samt att nya tekniker utvecklats för 
att t.ex. reducera nivån av brus eller koncentrera upp-
lösningen till en viss nivå, och likaså genom införandet 
av multielektrodmätning (Reynolds 1997). Detta har 
även skapat nya användningsområden för metoden, 
som från att först och främst ha använts till malm-
prospektering, nu i större utsträckning även används 
till miljöundersökningar såsom lokalisering av grund-
vattenföroreningar.

Känslighetsdiagram som visar variationen vid gra-Figur 9: 
dient elektroduppställning då läget för potentialelektroderna 
förflyttas samtidigt som strömelektroderna förblir på samma 
ställe (Dahlin, & Zhou 2006). 
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Även andra områden som arkeologi, sprickkar-
tering och geotekniska undersökningar använder me-
toden i stor utsträckning idag. (Loke 2004; Reynolds 
1997) Vid loggning av djupa borrhål har främst oljein-
dustrin använt metoden under lång tid. 

Teori

Fysikaliska samband, enheter och storheter
Resistivitet som begrepp är en materialegenskap som 
anger ett materials elektriska motståndsförmåga (Rey-
nolds 1997). Ett materials resistivitet avgör därmed re-
sistansen i en elektrisk ledare ( Jeppsson 2006). Storhe-
ten för resistivitet betecknas som; ρ (Rho) och enheten 
som; Ωm (Ohm-meter).

Som exempel kan en ström (I) låtas passera en 
elektriskt isotrop kub med längden L. Materialet 
som kuben består av, besitter en förmåga att mer eller 
mindre motstå den elektriska ledning strömmen ger 
upphov till. Denna förmåga, eller resistans, leder till 
ett spänningsfall mellan motstående sidor av kuben. 
Spänningsfallet är proportionellt emot längden på 
kuben och omvänt proportionell mot tvärsnittsarean 
(Fig. 10). Exempelvis har en kub av koppar en högre 
ledningsförmåga än en kub av keramik. Detta betyder 
att koppar har en låg resistivitet medan keramik har en 
hög resistivitet.  

Teorin bakom resistivitetsmätning baseras i grund 
och botten på enkel ellära med Ohms lag som beskriver 
resistansen som kvoten av spänningen och strömmen. 

R = U /I Formel 1: 

Resistansen för ett material är som tidigare nämnts be-
ror av ytan och längden för materialet i fråga och kan 
beskrivas enligt följande samband: 

R Formel 2:  L/A  

Där R är resistansen, L är längden och A är tvärsnittsa-
rean. Proportionalitetskonstanten är ett uttryck för 
den verkliga resistiviteten och benämns ρ. Resistansen 
kan ur detta uttryck skrivas som 

R = ρL/A, Formel 3: 

Detta medför att formlerna 1 samt 3 kan kombineras 
vilket leder till följande uttryck:

ρ = UA/IL  (Ω/m)Formel 4: 

Inversen till resistiviteten (1/ρ) är lika med kondukti-
viteten vilken betecknas som siemens/meter(σ). Kon-
duktiviteten som inom andra dicipliner är ett mer 
vedertaget begrepp, är materialets förmåga att leda 
elektrisk laddning.

Strömmens väg genom marken
Geologiska material leder ström huvudsakligen genom 
elektronisk ledning eller elektrolytisk ledning. Elektro-
lytisk ledning sker relativt långsamt genom att joner 
i det geologiska materialet laddas. Här spelar natur-
ligtvis markens joner en stor roll såsom innehåll och 
ledningsförmåga. Vid elektronisk ledning som huvud-
sakligen sker i metaller leds strömmen via fritt rörliga 
elektroner (Reynolds 1997).

Då en ström från en enskild elektrod flyter ge-
nom ett elektriskt isotropt geologiskt material med 
resistiviteten ρ, har den en radiell riktning och spän-
ningen minskar med ökat avstånd från strömkällan 
(Fig. 11). Strömmens densitet ( J) är proportionell mot 
strömmen (I) genom arean för dess radiella utbredning 
(2πr2), d.v.s. densiteten minskar med ökat avstånd från 
strömkällan. 

  Formel 5: 

Dessa samband, formeln 5 möjliggör att man kan 
beräkna spänningen på vilket avstånd som helst från en 
enskild punkt från strömkällan. Genom att använda sig 
av ytterligare en elektrod kan den s.k. geometriska fak

Exempel på hur ström passerar en elektriskt Figur 10: 
isotrop kub (Reynolds 1997).
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torn beräknas. Denna faktor är beroende av vilken typ 
av elektrodkonfiguration som för tillfället används. De 
mätdata som erhålls genom fältmätningar ger ett värde 
som kallas skenbar resistivitet (ρa). Detta beror på att 
teorierna som förklaras ovan förutsätter att marken är 
isotrop och homogen. Följaktligen representerar varje 
mätpunkt ett genomsnitt för de geologiska formatio-
ner strömmen penetrerar. För att erhålla verkliga re-
sistivitetsvärden modelleras erhållen data med olika 
inversionsalgoritmer.

Markens egenskaper
Markens elektriska motståndsförmåga avgörs av en rad 
geologiska parametrar, exempelvis mineralogi, porosi-
tet, vattenmättnadsgrad, porvätskans resistivitet  samt 
markens metallinnehåll (Loke 2004). Olika geologis-
ka material kan visa på samma elektriska motstånds-
förmåga. 

Med god geologisk kännedom kan dock en mo-
dell inom ett begränsat område tolkas och geologiska 
enheter särskiljas (Wisén 2005). Kvaliteten i berg-
material har ett starkt samband med berggrundens 
grad av vittring. Vittrat berg kan ge dåliga mekaniska

egenskaper samtidigt som ett allt för hårt osprucket 
berg innebär svårigheter då det genererar allt för stora 
block för att krossas i vanliga krosskvarnar (Magnus-
son 2008). Alla parametrar som omnämndes i början 
av stycket påverkar även den kristallina berggrundens 
förmåga att motstå vittring. Graden av vittring påver-
kar i sin tur i högsta grad materialets elektriska mot-
ståndsförmåga. Exempelvis ökar porositeten i ett vitt-
rat berg samtidigt som vattenmättnadsgraden ökar. 
Porvattnets kemiska sammansättning påverkas  också 
i högsta grad av omkringliggande vittrat berg (Palacky 
1987).

Vittringens omfattning över ett större område 
brukar kunna härledas till tektoniska rörelser och 
varmt klimat. Finns det dessutom en gradient som 
hjälper till att föra bort löst material och exponera un-
derliggande berg för vädrets makter, underlättas vitt-
ringen genom abrasion.

Viktigast i det här hänseendet är dock den kris-
tallina berggrundens litologi. I stora drag kan Bowens 
reaktionsserie (Fig. 12) härledas till ett minerals för-
måga att vittras (Palacky 1987). Serien beskriver vil-
ken ordning mineral bildas med hänseende på tryck 
och temperatur. 

Då kvarts, som ligger högst upp i Bowens reak-
tionsserie (Fig. 12), är ett av de vanligare mineralen, 
spelar naturligtvis kvartsinnehållet i bergarten stor roll 
för dess vittringsbeständighet. Därigenom bildas även 
ett samband mellan kvartsinnehåll och konduktivitet 
på vittrat berg (Fig. 13 och Tabell 1).

Strömmen genom marken har en radiell riktning Figur 11: 
och spänningen minskar med avståndet (Loke 2004).

Bowens reaktionsserie och mineralers känslighet Figur 12: 
för vittring (Palacky 1987).

Olika bergarters samband mellan kvartsinnehåll Figur 13: 
och konduktivitet. (Palacky 1987)   
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Begränsningar
Då resistivitetsmetoden inte ger någon heltäckande 
bild av marken under markytan bör den med fördel 
användas tillsammans med andra geofysiska metoder 
såsom t.ex. IP, seismik och Transient EM. En nackdel 
är att olika geologiska material kan ha samma resistivi-
tet. En annan nackdel som gäller för tvådimensionella 
profiler är att sensitiviteten varierar i tre dimensio-
ner varpå 3D-effekter lätt gör sig gällande. Dessutom 
kan ekvivalensproblem finnas. Dessa uppstår i botten 
av strukturer då inversionsalgoritmen är bättre läm-
pad för att tolka överytan snarare än underytan på 
en formation. Formationer med olika geometri kan 
alltså avbildas på samma sätt och omvänt kan forma-
tioner med samma geometri avbildas på olika sätt.  
Ekvivalensproblem inträffar t.ex. då lagertjockleken 
inte ökar med djupet och det förekommer variationer i 
konduktiviteten lagren emellan. (Reynolds 1997)

Därutöver kan topografi, eller avsaknad av topo-
grafi i en inversion påverka det slutgiltiga resultatet och 
bör därför alltid finnas med. IP-data har däremot visat 
sig vara mindre känsligt för detta problem. (Zonge et 
al. 2005)

IP – Inducerad polarisation5.1.3. 

Bakgrund
IP står för inducerad polarisation och bygger på det 
elektriska fenomenet att spänningsförändringar för-
dröjs då ström induceras i marken. Lättare uttryckt 
mäts markens förmåga att bevara elektrisk energi (Rey-
nolds 1997).

Metoden utvecklades även den på tidigt 1900-tal 
av pionjären Conrad Schlumberger och användes först 
på 40-talet främst till malmprospektering då särskilt 
sulfidmalmer påvisar en hög IP-effekt (Sumner 1976). 
Liksom resistivitetsmetoden har möjligheterna för IP-
mätningar på senare år utvecklats då det gäller insam-
lings-, bearbetnings, och tolkningsmöjligheter. Särskilt 
för miljögeotekniska tillämpningar då det t.ex gäller 
möjligheten att lokalisera och avgränsa gamla deponier. 
Trots ökad användning är tekniken under utveckling 
och kommer med stor sannolikhet användas i större 
utsträckning i framtiden. (Slater & Lesmes 2002)

Teori
Inducerad polarisation används ofta som komplement 
till resistivitet. Där olika geologiska material påvisar 
samma resistivitetsvärde kan IP-effekten avslöja skill-
nader. Polarisation av marken sker antingen genom 
elektrodpolarisation eller membranpolarisation (Rey-
nolds 1997).

Elektrodpolarisation kan beskrivas genom att 
det sker ett elektronutbyte mellan joner i en joniserad 
porvätska och metalliska mineral då ström induceras i 
marken (Fig. 14).  Då ett ledande korn blockerar väts-
kefyllda porsystem och en ström flyter genom berget, 
byggs en kemisk överspänning upp mellan mineralet 
och porvätskan. Elektroner kan då helt enkelt inte 
röra sig genom kornet utan samlas på ena sidan (Sum-
ner 1976).

Membranpolarisation uppstår då ojämna ladd-
ningar i t.ex. leror, spricköppningar eller kanten på 
exempelvis skiktsilikater, attraherar positiva joner 
(Sumner 1976). Det kan bero på förträngning av en 
porkanal eller att det ansamlas positiva joner i anslut-
ning till negativt laddade lerpartiklar (Fig. 15). Feno-
menet uppstår då den negativa ytan av ett material att-
raherar positiva laddningar som bildar ett skikt som är

 

Typiska resistivitetsvärden för olika bergarter (Pa-Tabell 1: 
lacky 1987).

Elektrodpolarisation. a; Jonvätska i öppen Figur 14: 
porkanal. ; Polarisation av ett elektriskt ledande korn som 
blockerar porkanalen (Sumner 1976).
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ca 100 μm tunt. Om en porkanals förträngning skulle 
minska till mindre än denna diameter blockeras flödet 
av joner då elektrisk ström induceras. Det leder till att 
koncentrationen av positivt laddade joner ökar till för-
mån för de negativt laddade, varpå en spänningsskill-
nad uppstår vilken sedermera kan mätas (Reynolds 
1997).

 Observera att det för membranpolarisation inte 
sker någon kemisk reaktion vilket är fallet vid elek-
trodpolarisation, utan fenomenet är av mekanisk art 
då det t.ex. blir stopp i en porkanal. Dock spelar jon-
halten stor roll liksom porsystemets struktur. Många 
och små porkanaler ger upphov till en högre avkling-
ning, en hög koncentration av joner spelar också in.  
Detta är fallet för lera, vittrat berg etcetra. Denna typ 
av polarisation är i stort sett ett ytfenomen och därför 
får föremål med stor yta en högre IP-effekt. 

Teoretiskt sett är inducerad polarisation dimen-
sionslös, men i praktiken mäts det som en spännings-
förändring i tid eller frekvens. Tidsdomän-, och frek-
vensmätningar är i stort sett samma och skiljer enbart 
på sättet man ser på och mäter vågformer (Sumner 
1976). 

IP mäts precis som resistivitet genom att elektrisk 
ström induceras med hjälp av två strömelektroder, 
varpå spänningen mäts mellan två potentialelektroder.  
Då IP mäts tillsammans med resistivitetsmätningar 
används tidsdomänmätning. De undersökningar som 
denna rapport baseras på har enkom innefattat tids-
domänmätning och frekvensdomänmätning kommer 
därmed inte att behandlas vidare.

Vid tidsdomänmätning induceras ström under 
en mycket kort tid varpå den slås av. Då strömmen slås 
på stiger spänningen momentant upp till en viss nivå 

varpå den stiger långsammare för att nå en maximal 
konstant nivå. Då strömmen slås av sjunker spänning-
en momentant till en sekundär nivå beroende av hur 
mycket marken polariserats.

IP-data mäts vanligtvis som kvoten av den pola-
riserade spänningen och den ursprungliga spänning-
en. Kvoten kallas chargeability (M) med enheten mil-
livolt per volt (mV/V)(Reynolds 1997).

 Formel 6: 

Själva mätproceduren vid tidsdomänmätning 
går till genom att polarisationsspänningen (Vp) mäts 
en liten stund efter det att strömmen slås av, t.ex. en 
halv sekund. Mätningen varar ca 0,1 sekund och upp-
repas ett antal gånger. På så vis fås ett antal tidsfönster 
utifrån vilka avklingningen kan studeras och det ger 
fler tolkningsmöjligheter. Integralen av dessa värden 
med hänseende på tid ger en yta under kurvan (Fig. 
16 och Formel 7). Denna yta ger tillsammans med den 
ursprungliga spänningen ett skenbart IP-värde som 
benämns apparent chargability (Ma) med enheten 
millisekunder (Fig. 16 och Formel 7). 

Membranpolarisation. A; Öppen kanal.  Figur 15: 
B; Polariserad kanal (Reynolds 1997).

IP-avklingning. Initial spänningsökning övergår Figur 16: 
i polariseringsfas. Spänningen faller och övergår i avkling-
ningsfas. Ytan under avklingningen bildar IP-tidsfönster 
(Sumner 1976).
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 Formel 7: =  

Precis som vid resistivitetsmätningar måste det 
skenbara värdet inverteras för att ge en korrekt verklig 
chargability vilket betecknas med enheten mV/v (mil-
livolt per volt) (Reynolds 1997). 

Normaliserad IP
Normaliserad IP används då man vill särskilja geolo-
giskt material som ger en stark ytpolarisation. Slater & 
Lesmes (2002) har gjort laborationsförsök som visar 
att uppladdningsförmåga (chargeability) har ett starkt 
samband med resistivitet, dock har den endast ett 
svagt samband med t.ex variationer i lerinnehåll som 
annars skulle påvisa en hög IP-effekt. 

 Formel 8: 

Genom att dela mätningens chargeability (M) 
med samma mätnings resistivitet (ρ) elimineras resis-
tivitetskomponenten och man erhåller normaliserad 
chargeability (MN) (Formel 8). Då blir ytgeokemiska 
förändringar som syns i mätningen mer påtagliga, ex-
empelvis lerlager och diabasgångar syns särskilt väl. 
Däremot ser man ingen skillnad på till exempel vanligt 
grundvatten och salint grundvatten, något som annars 
syns väldigt väl vid resistivitets och IP-mätningar. Även 
onaturligt material såsom deponier och fyllnadsmate-
rial har höga kontraster.

Brus
Av flera anledningar förekommer brus som påverkar 
mätdata vid datainsamlingen. Detta kan förebyggas 
t.ex. genom att konfigurera mätprotokoll på ett opti-
malt sätt, filtrera bort onormala datavärden eller att 
i efterhand utvärdera och korrigera insamlad data.
Ibland kan det även handla om onaturliga störningar 
såsom nedgrävda rör och ledningar eller andra metall-
föremål. Ibland är brusnivån till och med så hög att det 
inte ens är möjligt att använda sig av erhållen IP-data. 

Ett mått på kvoten mellan bruset och den faktis-
ka datan kallas SNR (Signal to Noise Ratio) och man 
eftersträvar en så hög SNR-ratio som möjligt. Enligt 
Sumner (1976) optimeras SNR genom god kontakt 
mellan elektroden och jorden. 

Då marken så gott som alltid är heterogen finns 

det en inbyggd naturlig självpotential som påverkar 
resultatet. Även jordens magnetfält varierar och ger 
i samband med markens heterogena suceptibilitet 
upphov till  så kallat magnetotelluriskt brus. Då en 
mätning genomförs byggs en spänning upp mellan 
elektroden och jorden som enligt Dahlin (2000) vid 
ogynsamma lägen kan fortsätta ligga på en hög nivå i 
tiotals minuter. Detta förebyggs genom att konstruera 
mätprotokollet så att tidsintervallet mellan två mät-
ningar är så långt som möjligt. Det finns ett stort antal 
orsaker till brus och för mer kunskap hänvisas till käl-
lorna för detta kapitel. 

Databehandling5.1.4. 

Datorprogram
Följande datorprogram användes för bearbetning av 
insamlad data; 

Res2Dinv – för inversion av tvådimensionella profiler

Res3Dinv – för inversion av tredimensionella grids 

Surfer 8 – för presentation av tredimensionella grids

Erigraph – för presentation av tvådimensionella pro-
filer

2D
Som förklarades tidigare består den insamlade datan 
av skenbara resistivitetsvärden. Dessa värden repre-
senterar genomsnittliga värden från olika sektioner i 
en homogen marksektion. Värdena plottas i en pseu-
dosektion där x-skalan är verklig medan z-skalan visar 
ett s.k. pseudodjup, som inte är ett verkligt djup utan 
enbart relaterat till nedträningsdjupet samt elektrod-
konfigurationens sensitivitet ( Jeppson 2006). Vid 
datainsamling är denna pseudosektion viktig för att 
kunna snabbgranska uppmätt data och kontrollera att 
mätningen gått rätt till.

Då datan skall bearbetas används pseudosektio-
nen för att beräkna en verklig modell för marken som 
undersöks. Modellen byggs upp genom att marken de-
las in i ett större antal rektangulära block. Det finns 
flera varianter på hur profilen delas, bland annat kan 
man skapa fler block än det finns datapunkter och in-
terpolera värdena emellan, eller motsatt att använda 
flera datapunkter i ett enda block (Fig. 17). 

Utifrån pseudosektionen inverteras värdena och 
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en startmodell produceras. Därefter anpassas model-
len med ytterligare iterationer till dess att önskade 
värden för residualerna, skillnaden i procent mellan 
den uppmätta och den beräknade modellen uppnåtts 
(Reynolds 1997).  

All data från fältundersökningarna inverterades 
med hjälp av programmet Res2Dinv. Inversionsalgo-
ritmen som användes utförde en så kallad robust in-
version (se appendix 1 för inversionsparametrar). Den 
robusta inversionen använder en variant av minsta 
kvadratmetoden men är till skillnad från denna min-
dre känslig för avvikande värden. Inversionsmetoden 
är bra för ändamålet då den tydliggör skarpa gränser 
såsom till exempel diabasgångar vilket är intressant för 
denna rapport.  

3D
Då en tredimensionell modell skapas, varieras resistivi-
teten i alla tre dimensioner. Man kommer därför runt 
problemen med t.ex. sensitivitet och de 3D-effekter 
som skapas vid tvådimensionell inversion (se appendix 
2 för inversionsparametrar). 

Vid de aktuella undersökningarna modellerades 
resistivitet-, och IP -mätningarna i ett antal rektangu-
lära block (Fig. 18). Tjockleken på det översta lagret 
var i de aktuella undersökningarna 0.7 meter varpå 
blockstorleken ökade i storlek med 15 % per lager. 
Dessutom delades det översta lagrets block upp så att 
inversionen i detta lager utfördes med hälften av det 
verkliga elektrodavståndet. Detta för att upplösningen 
är som störst i de översta delarna och kraftigt minskar 
nedåt mot djupet (Loke 2004).

De aktuella fältundersökningarna utfördes i 
form av elva profiler med jämbördes avstånd på 4 me-
ter. Enligt Loke (2004), bör avståndet mellan dessa 
linjer inte vara mer än dubbelt så stort som elektrod-
avståndet i själva mätningen vilket är fallet vid de ut-
förda mätningar. 

Dahlin et al. (2002) har utfört en undersökning 
baserad på en ”riktig” tredimensionell elektrodupp-
ställning. Rapporten slår fast att ”2D-tekniker utan 
fjärreletroder med parallella linjer är logistiskt enk-
lare” och ger tillräckligt tillfredställande data för pro-
duktion av tredimensionella modeller.

Olika blockindelningar för modellering i 2D (Loke 2004).Figur 17: 
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Refraktionsseismik5.2. 

Bakgrund5.2.1. 
Det finns två huvudsakliga seismiska metoder som 
nyttjas vid geofysiska undersökningar; reflektionsseis-
mik och refraktionsseismik, men i viss mån utförs även 
ytvågsseismik. I denna undersökning tillämpas refrak-
tionsseismik som är en bra metod för att särskilja olika 
enheter på grunda djup ( Jeppsson 2006).

Som geofysisk undersökningsmetod har refrak-
tionsseismik använts sedan början av 1900-talet för 
främst prospektering av olja, innan den blev utkonkur-
rerad av reflektionsseismiken i början av 1930-talet 
(Dobrin 1976). Stora framsteg inom refraktionsseis-
miken gjordes under första och andra världskriget av 
båda sidorna, då främst som mål för att kunna lokali-
sera fiendens artilleri. De seismiska metoderna utveck-
lades också snabbt med introduktionen av datorerna 
som möjliggjorde snabb behandling av den insamlade 
datan och modelleringar utifrån den. Idag används de 
två metoderna till prospektering av främst olja men 

även inom byggnadsgeologin och hydrogeologin (Rey-
nolds 1997).

Teori5.2.2. 
De seismiska vågorna som alstras vid en seismisk un-
dersökning är mekanisk energi som breder ut sig 
sfäriskt från energikällan. Markens partiklar förskjuts 
i förhållande till varandra och rörelsen kan beskrivas 
som en våg (Reynolds 1997). Det finns två olika typer 
av vågor, periodiska och transienta vågor. En periodisk 
våg har en återkommande vågform med en begränsad 
period T. En transient våg har däremot en oregelbun-
den vågform (Fig. 19). Periodtiden T är därför oändlig 
och transienta vågor har en tydlig början och slut. Hur 
en våg uppträder beror på vilket sätt den alstras på, och 
i de flesta seismiska undersökningarna betraktas vågor-
na som transienta.

Man delar också in de seismiska vågorna i mark- 
och ytvågor. Markvågorna är beroende av ett elastiskt 
material för att kunna bildas och fortplantas. Mark-
vågorna kan i sin tur delas upp i två typer, kompres-
sionsvågor (P-vågor) och skjuvvågor (S-vågor). I en P-
våg rör sig partiklarna längs med vågriktningen, precis 
som ljudvågor. I en S-våg rör sig partiklarna vinkelrätt 
mot vågens riktning (Fig. 20). Vid seismiska undersök-
ningar är det vanligast att studera P-vågor. Metoder att 
även inkludera S-vågor är i dagsläget ovanliga men un-
der utveckling ( Jeppson 2006).

Markvågornas hastighet bestäms av materialpara-
metrar för det medium som vågorna fortplantas genom, 
såsom densiteten och de elastiska egenskaperna (Rey-
nolds 1997). Då dessa egenskaper varierar mellan olika 
geologiska enheter kan man göra tolkningar av lager-
följden utifrån den seismiska våghastigheten. Materia-
lets densitet och elastiska egenskaper beror på variatio-
ner i konsolideringsgrad, metamorfos, sammansättning 
och sprickighet. Desto högre konsolingsgrad materia-
let har desto högre hastighet färdas markvågaorna med. 

Blockindelning vid 3D-inversion (Wisén 2005).Figur 18: 

Typskiss för transient våg (Jeppsson 2006).Figur 19: 



Geofysiska mätmetoder för prospektering till ballastmaterial

18

Ett sätt att beskriva markens olika mekaniska 
egenskaper i olika lager är akustisk impedans Z som är 
summan av materialets densitet δ och kompressions-
vågshastighet VP ( Jeppsson 2006). Då en seismisk våg 
träffar en gränsyta med en annan akustisk impedans 
kommer den att förända sin bana. En del av energin 
transmitteras vidare ner i marken, men det sker också 
en reflektion av vågen upp mot markytan igen, samt att 
en kritisk refraktion i lagerytan kan inträffa. 

Då den ursprungliga P-vågen träffar en lagergräns 
kommer denna även splittras upp som reflekterad och 
refrakterad S-våg. 

För den reflekterade vågen gäller att infallsvinkeln 
och reflektionsvinkeln är lika stor. För den refrakterade 
vågen bestäms refraktionsvinkeln av Snells lag som lyder:

 

 sinΦFormel 9: i /v1 = sinΦrf /v2   

Där Φi är den infallande vinkeln, Φrf den refrak-
terade vinkeln, v1 och v2 seismiska hastigheten för 
första lagret respektive anda. Kritisk refraktion sker då 
den inkommande vågen har en sådan vinkel att refrak-
tionsvinkeln blir 90°. Denna vinkel kallas den kritiska 
vinkel, Φcr, och kan beräknas med hjälp av Snells lag 
där

 sinΦFormel 10: rf =1

vilket ger 

 sinΦFormel 11: cr = v1/v2

Den refrakterade vågen kommer således färdas 
längs horisontella lagergränser (Fig. 22). Detta är ett 
grundläggande begrepp som hela refraktionsseismiken 
är uppbyggd på. Från lagergränsen därefter kommer i 
varje punkt en våg utgå vilken färdas upp mot marky-
tan. Detta förklaras med Huygens princip som lyder: 
Varje punkt på en vågfront är en källa till en ny våg som 
utbreder sig sfäriskt.

Refraktionsseismiken är beroende av att det sker 
en ökning av den seismiska hastigheten i det underlig-
gande lagret vid en gränsyta, om inte så bryts vågen 
istället in mot normalen vilket omöjliggör att kritisk 
refraktion sker. Om så är fallet ger det upphov till så 
kallade blinda zoner, lager med lägre hastighet som 
inte detekteras, vilket därmed leder till feltolkning av 
lagerföljden

. 

a; P-våg. b; S-våg (Jeppson 2006).Figur 20: 

Olika seismiska hastigheter. (Jeppsson 2006)Figur 21: 

Principskiss för kritisk refraktion vid enlagerföljd Figur 22: 
(Reynolds 1997).
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I refraktionsseismiken är man främst intresserad 
av de första ankomsttiderna som registreras och att 
med hjälp av dessa räkna ut djup till olika lagergränser 
samt lagerhastigheter. För att möjliggöra detta registre-
ras vågornas ankomsttider i trace av seismografen och 
tiderna ritas sedan upp i ett tid-, avståndsdiagram ett så 
kallat XT-diagram (Fig. 23).  

Det största problemet inom seismiken är brus, 
vilket är alla signaler som registreras förutom de som är 
associerade med den alstrade. Brus kan genereras bland 
annat av ytvågor, multipla reflektioner eller diffraktion 
i ytnära strukturer såsom block och sprickor. För mät-
ning av bruset använder man sig liksom vid resistivitet 
och IP av SNR (Signal to Noise Ratio). För att uppnå 
detta finns det olika metoder att reducera bruset, Ini-
tialt gör man brusreducering under datainsamlingen 
och sedan också under dataprocesseringen. Vanligtvis 
består första steget av en filtrering av vissa oönskade 
frekvenser, då oftast låga. Det finns både analoga och 
digitala filter, dock försöker man eftersträva att regist-
rera så mycket data som möjligt för att sedan filtrera 
signalerna med digitala filter då de bortsållade signa-
lerna med analog filtrering inte kan återskapas ( Jepps-
son 2006). En annan vanlig metod är så kallad stacking 
vilket innebär att flera trace från olika skottillfällen 
adderas så den alstrade signalen förstärks och bruset 
undertrycks. 

Datainsamling5.2.3. 
Man brukar dela in utrustningen som används i fält vid 
seismiska undersökningar i tre grupper. Energikällan 
som skapar den seismiska pulsen, geofoner som om-
vandlar och skickar den seismiska pulsen till seismo-

grafen som i sin tur registrerar och sparar signalen.
Det finns ett antal metoder man använder för att 

generera seismiska vågor, allt beroende på vilken typ 
av undersökning som skall genomföras. En ideal källa 
är en säker kostnadseffektiv och upprepningsbar källa 
som genererar vågor med ett brett amplitudspekrum 
och styrka (Pelton 2005). I den ytnära refraktions-
seismiken är kravet på god djupnedträngning inte så 
stor utan det kan räcka med en slägga eller hagelgevär 
som skapar en kortvarig seismisk puls. Sprängämnen är 
också vanliga källor då dessa genererar en starkare puls 
med bredare amplitudspektrum men kräver tillstånd 
och certifikat samt är mer markförstörande. 

Gefonernas uppgift är att omvandla den seismiska 
vågens energi till en elektrisk signal. Då en puls detek-
teras av geofonen rör sig en magnetisk kärna upphängd 
i en spole relativt till varandra och elektrisk ström in-
duceras i spolen. Spänningsvariationerna som kärnans 
rörelse ger upphov till skickas sedan till seismografen 
(Fig. 24). Då de flesta geofoner mäter endast rörelse-
variationer i vertikalled kommer endast de seismiska 
vågornas vertikala komponent mätas och registreras. 
De vågor som träffar geofonen horisontellt utan eller 
med liten vertikal komponent kommer inte registreras 
överhuvudtaget. Alla geofoner har även en så kallad re-
sponsfunktion som gör den känslig för en viss frekvens. 
Känsligheten är som störst vid resonansfrekvensen f0 
och under denna är geofonen relativt okänslig vilket 
rensar bort oönskade låga frekvenser och därmed fung-
erar som ett analogt filter ( Jeppsson 2006). 

Seismografen är en portabel enhet med uppgift 
att förstärka, filtrera, registrera och digitalisera de 
analoga signalerna från geofonerna. Generell sett är 
seismografen uppbyggd av en förförstärkare som för-
stärker de elektriska signalerna från geofonerna och 

Till vänster trace från en seismograf. Till höger XT-digram av samma trace där linje 1 representerar den kritiskt Figur 23: 
refrakterade vågen, linje 2 direktvågen samt linje 3 den reflekterade markvågen(Jeppsson 2006).
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ett analogt filter som filtrerar ut oönskade frekvenser. 
I seismografen finns också en multiplexer som kopplar 
de inkommande signalerna till en AD-omvandlare vil-
ken transformerar den analoga signalen till digital. Den 
tid det tar för multiplexen att koppla in signalen från 
samma geofon, den kan endast koppla en kanal i taget, 
kallas samplingsintervall. Ju högre samlingsintervall 
desto högre kvalitet erhåller man på datainsamlingen, 
dock på bekostnad av lagringsutrymme. Seismografen 
sparar sedan datan på ett minne. Dagens seismografer 
plottar även signalerna i ett seismogram för överskåd-
ning ute i fält.

Dataprocessering5.2.4. 
Traditionellt bearbetades all data genom beräkningar 
för hand. Idag används dock  i ökad usträckning da-
torprogram som medgör mer komplexa beräkningar av 
modeller, s.k. seismisk tomografi. Att manuellt kunna 
tolka datan i fält är dock fortfarande viktigt då man får 
information om datakvaliteten samt hurvida uppställ-
ningen är korrekt utförd.

Då refraktionsseismiken baserar sig på kartlägg-
ning av de kritisk refrakterade vågorna bestäms den 
helt av teorin bakom vågläran. Ett stort antal olika 
tolkningsmetoder har publicerats fram till idag men 
alla är nära besläktade med varandra då alla är helt be-
roende av Snells lag (Pelton 2005). Traditionella meto-

der såsom delay time och generalized reciprocal method 
(GRM), baserar sig på ett antal antagande såsom att 
lagren är homogena och med tydlig lagergräns, att has-
tigheten ökar nedåt i lagerföljden, samt att lagergrän-
sena är horisontella. För vidare fördjupning av nämn-
da metoder se Pelton (2005). Antagelserna för ovan 
nämnda metoder strider i många fall mot verkligheten 
som uppvisar hetrogeniteter i marken, skarpa laterala 
förändringar samt gradvisa lagergränsövergångar. En 
metod som bortser från detta är seismisk refraktions-
tomografi (Sheehan et al. 2005). Istället för att basera 
sig på lager med olika hastighet bygger metoden sin 
modell på sammanhängande hastighetshorisonter som 
varierar längs undersökningsprofilen. 

I denna undersökning gjordes seismiska refrak-
tionstomografianalyser i programmet Rayfract som är 
utvecklat av Intelligent Resources Inc. Först importe-
rades all data från seismografen till rayfract som själv 
skapar en databas för gångtiderna, dock måste skott-
punkterna och topografin längs profilen specificeras 
manuellt. Därefter plottades även de första ankomst-
tiderna manuellt ut i alla trace. För tomografiprocesse-
ringen användes rayfracts ”smooth inversion” algoritm. 
Den skapar automatiskt en endimensionell modell ba-
serad på Delta-t-V metoden (Rohdewalt 1999) vilken 
räknar ut hastigheterna utifrån ”Common mid-point”, 
är en beräkningsmetod som används för beräkning av 
hastighet och djup till lutande refraktorer. Delta-t-V 
metoden räknar ut hastigheten, lutningen och djupet 
till refraktorer mellan två skottpunkter och använde det 
genomsnittliga värdet som grund för den endimensio-
nella modellen. Den klara endimensionella modellen 
utvidgas sedan att täcka hela profilen i två dimensioner 
som en initial modell för den fortsatta modelleringen 
(Sheehan et al. 2005). 

Rayfract använder sig sedan i sin ”smooth in-
version” av Wavepath Eikonal Traveltime”-metoden 
(WET) vilken i sin tur använder sig av algoritmer ba-
serade på Fresnel volymer. En fresnel volym definieras 
av vågfronter som anländer inom en halv period av den 
första ankomna vågen, detta medgör en kartläggning av 
många seismiska strålbanor istället för enskilt kritiskt 
refrakterade vågbanor (Sheehan et al. 2005). För vi-
dare läsning om metoderna se Rohdewalt (1999) samt 
Intelligent Resources hemsida, www.rayfract.com. 

För varje profil gjordes två inversioner baserad på 
20 och 100 iterationer, detta beroende på att  detaljer 
kan utjämnas helt när man använder ”smooth inversi-

Principskiss för geofon (Reynolds, 1997).Figur 24: 
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on”. De klara modellerna presenteras som tomografiska 
profiler längs respektive linje. 

Magnetometri 5.3. 

Bakgrund5.3.1. 
Tillämpad magnetometri som geofysisk undersök-
ningsmetod har en lång historia som sträcker sig till-
baka till mitten av 1600-talet, då de första mätningarna 
av jordens magnetfält gjordes i Sverige för att lokalisera 
järnmineraliseringar (Reynolds 1997). Instrumentet 
bestod av en upphängd magnetisk nål som ställde in 
sig i förhållande till det omgivande magnetfältet och 
man kunde då grovt läsa av dess deklination och in-
klination. Det dröjde ända till 1870 förrän metoden 
och instrumenten var så pass utvecklade att man kunde 
börja använda det i större utsträckning. 

I början utvecklades balansmagnetometern, som 
gjorde det möjlig att uppmäta den vertikala styrkan på 
magnetfältet genom att balansera en magnetisk nål så 
jämvikt råder mellan magnetfältstrykan och gravita-
tionskraften. Vidare utvecklades metoden under andra 
världskriget då främst i syfte att söka efter ubåtar. Man 
kunde därefter mäta magnetfältets alla komponenter 
i x-, y- och z-led. Under 1960-talet började man göra 
undersökningar med flygburna magnetometrar och 
kunde täcka in stora ytor på kort tid (Reynolds 1997).

Idag används magnetometri inom flera olika 
områden; allt från småskaliga undersökningar till re-
gionala kartläggningsprojekt. Primärt används mag-
netometri för kartering av geologiska material med 
olika magnetiska egenskaper, främst mineraliseringar 
men även till diabasgångar och andra basiska bergar-
ter. Man kan även upptäcka sprickzoner, som ofta har 
en annan magnetisk signatur än det omgivande berget 
( Jeppsson 2006). 

Teori5.3.2. 
I ett magnetiskt fält strömmar ett magnetiskt flöde 
längs fältlinjerna, från nord- till sydpolen, som be-
tecknas Φ med enheten weber (Wb). Inom magne-
tometrin mäter man den magnetiska flödestäthe-
ten (B). Flödestätheten definieras som magnetisk 
flöde (Φ) per ytenhet (A), där enheten benämns 
som Wb/m2,  vanligen uttryckt som Tesla (T).  
Ett annat sätt att betrakta ett magnetiskt kraftfält är 

att beskriva magnetiska fältstyrka vilket betecknas (H) 
och har enheten A/m, ampere per meter (Fig. 25). 
Magnetiska kraftfält är ett resultat av elektriska ström-
mar och har i varje punkt en storlek och riktning som 
kan beskrivas som ett vektorfält ( Jeppsson 2006). Re-
lationen mellan fältstyrkan H och flödestätheten B är 

B = μ × HFormel 12: 

 
där μ är lika med den magnetiska permeabiliteten. 

Den magnetiska permeabiliteten har enheten 
H/m och är en materialparameter som beskriver hur 
ett särskilt material påverkar ett externt magnetfält. 
Ett magnetfält ger upphov till en magnetisering hos ett 
föremål som förs in i fältet. Magnetiseringen innebär 
att ett antal magnetiska dipoler induceras i materialet 
parallellt med det påliggande magnetfältet. Materialet 
får då en inducerad magnetisering som betecknas ( Ji)
och ett inducerat magnetfält (Hi). Materialens för-
måga att magnetiseras kallas susceptibilitet (κ) och är 
en dimensionslös parameter. Denna tillsammans med 
det externa magnetfältet (H0) bestämmer styrkan på Ji 
(Reynolds 1997).

En del material såsom metaller och vissa geolo-

Principskiss över magnetisk fältstyrka, H samt Figur 25: 
flödestäthet, B (Jeppsson 2006).
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giska enheter kan ha en remanent magnetisering vilket 
innebär att en magnetisering föreligger oberoende av 
ett externt magnetfält. Denna permanenta magnetise-
ring har en egen styrka och riktning på sitt magnetfält 
(Hr). Det finns ett antal anledningar till att vissa ma-
terial och geologiska enheter har en remanent magne-
tisering, men den vanligaste är termoremanent magne-
tisering (TRM), som uppstår då magmatiska bergarter 
svalnar och speglar det rådande magnetiska fältet som 
rådde vid den tidpunkten. 

Vid geofysiska undersökningar mäter man det 
totala magnetfältet flödestäthet alltså B-fältet eller nå-
gon av dess komponenter i vertikal-, horisontalled. Det 
totala fältets fältstyrka kan skrivas:

H = HFormel 13: 0 + Hi + Hr 

och den totala flödestätheten

B = μFormel 14: 0 (H0 + Hr +Hr)

 
Där H står för den totala magnetiska fältstyrkan, H0 
för den fältstyrka orsakad av jordens magnetfält, Hi 
inducerad magnetisk fältstyrka och Hr remanent mag-
netisk fältstyrka. B står för magnetisk flödestäthet och 
μ0 för permeabilitetskonstanten. 

Det man är intresserad av är att se avvikelser i 
susceptibiliteten eller den remanenta magnetiseringen 
som ger upphov till anomalier i det totala magnetfäl-
tet. Anomalierna är orsakade av geologiska enheter el-
ler kroppar med avvikande magnetism. Det är anoma-
liernas storlek och form som ligger till grund för den 
geologiska tolkningen ( Jeppsson 2006).

Material med avvikande magnetism5.3.3. 
Gångbergarter såsom diabas och basiska in-
trusivbergarter är vanliga företeelser man stö-
ter på i fält som ger upphov till förhöjda ano-
malivärden vid magnetometriundersökningar.  
Sprickzoner ger upphov till låga magnetiska 
värden till följd av att vatten i sprickorna oxi-
derar bergartens magnetitinnehåll till hema-
tit som därmed sänker dess susceptibilitet.  
Förkastningar kan rubba lagerföljden och därmed 
också den magnetiska signaturen, då lager kan ham-

na på olika djup och vittras bort. Detta märks som 
en permanent förändring i de uppmätta B-värdena. 
Vittringsgrad och förändringar i jorddjupet kan även 
dessa ge upphov till anomalier. Jordlager är nästan 
alltid lågmagnetiska jämfört med den underliggande 
berggrunden. Abrupta förändringar i jorddjupet kan 
då orsaka lokala lågmagnetiska anomalier. Även berg-
grundens vittringsgrad ger lågmagnetiska värden då 
dessa zoner är naturligt sammankopplade med ökad 
sprickighet och ökat jorddjup vilket förstärker anoma-
lin.

Datainsamling5.3.4. 
Vid undersökningen i Bäckseda och Dalby användes en 
Geometrics GSM 858 som är en magnetometer av ty-
pen gradiometer (Fig. 26). En gradiometer är uppbyggd 
av två sensorer som är placerade över varandra med ett 
mellanrum på en halv meter. De båda sensorerna mäter 
den totala flödestätheten det vill säga B-fältet styrka i 
vertikalled. Då man mäter med två sensorer samtidigt 
är korrektion från en basstation onödigt eftersom båda 
sensorerna kommer påverkas lika mycket av de natur-
liga variationerna i magnetfältet. Instrumentet mäter 
konturnerligt med en och en halv sekunds mellanrum 
och för att uppnå bäst resultat skall man försöka gå i så 
jämn takt som möjligt. För att kompensera för hinder 
i terrängen som saktar ned gångtempot mättes varje 
profil två gånger, i olika riktning. Datan processerades 
i datorprogrammet Mag Map och modellerades i Mag-
Cad och presenteras som konturkarta samt rådata.

Gradiometer (Foto Ludvig Landen).Figur 26: 
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Teori – Kvalitet i 6. 
ballastmaterial 

Mekaniska 6.1. 
kvalitetsparameterar
I nuläget utförs brytning av ballastmaterial utan några 
större förstudier och den täktnära prospektering som 
faktiskt sker, utförs först och främst där berget går i da-
gen, där kvaliteten i allmänhet är som bäst. I efterhand 
utförs därefter en rad standardiserade kvalitetsunder-
sökningar såsom kulkvarnsvärde, MicroDeval, LA-
värde och s.k. flisighetsindex. De tre anger ett värde på 
antalet procent som nötts bort under en viss procedur, 
och förklaras i kapitel 4.

Enligt Räisänen & Torppa (2005) duger endast 
1 % av den skandinaviska berggrunden för ballast till 
asfaltproduktion och det finns mycket att vinna på att 
utförligt undersöka berggrunden i den aktuella täkten 
och särskilja större geologiska enheter för en mer dif-
ferentierad produktion (Fig. 27). I dagsläget menas det 
att bergmaterial av den högsta kvalitetsklassen går till 
spillo genom att ”bra” berg kubiseras tillsammans med 
berg av sämre kvalitet. Genom att bryta de olika geolo-
giska formationerna separat menar Räisänen & Torppa 
(2005) att fler produkter för fler ändamål kan erbjudas 
till försäljning samtidigt som högkvalitativt material 
inte går till spillo.

I Skandinavien ställs det högre krav på ballast-
material än i övriga Europa då lastbilar på upp till 60 
jämfört med 40 ton tillåts köra på vägarna samt dubb-
däck används på personbilar. Dessutom går frostdjupet 
ned till 2 meter under markytan, vilket ökar risken för 
tjälskador.   

Kvalitetskrav som ställs på asfaltbundna lager 
beror på antalet standardaxlar som beräknas passera 
vägen i genomsnitt dagligen. Även bärlager och för-
stärkningslager dimensioneras efter användning men 
här spelar även frostdjup och underliggande jordarts 
frostkänslighet in. 

Både bergartens glimmerinnehåll och dess LA-
värde spelar in i dess lämplighet att fungera som bundet 
och obundet lager. Enligt Räisänen och Torppa (2005) 
har en bergart med LA-värde mindre än 20 (klass 1) 
men samtidigt en glimmerhalt på över 30 procent så 
dåliga egenskaper att den inte ens är möjlig att kvali-
tetsklassa. Även pyrrotiter och sulfider förstör effek-
tivt, med endast några få procents innehåll, en bergarts 
mekaniska egenskaper. 

Ett lågt kulkvarnsvärde borgar inte alltid för en 
hög kvalitet, t.ex. en skiffrig finkorning bergart tende-
rar att ge låga (bra) kulkvarnsvärden men ett högt fli-
sighetsindex. Dessutom kan en finkornig bergart som 
normalt ger en för stor andel fint material krossas i flera 
steg vilket kan ge högkvalitativt material för asfaltbun-
det bär- och slitlager.

Fracture mapping6.2. 
Vid Bäckseda och Olunda bergtäkter har det utförts 
s.k. fracture mapping, varpå ett sprickighetsindex räk-
nats fram (Magnusson 2008). Anledningen till att 
ingen kartering utfördes i Dalby var att frekvensen av 
sprickor där är alldeles för hög för att vara mätbar.

Proceduren gick till så att längden av samtliga 
sprickor inom en yta på 100 m2 a adderades, och däref-
ter dividerades summan med ytan (Tabell 2). 

Gradiometer (Foto Ludvig Landen).Figur 26: 
Tabell som för olika bergarter visar densitet, kulkvarnsvärde (AFigur 27: N), LosAn-

geles-värde (LA)  samt (FI)flisighetsindex (Räisänen & Torppa 2005).
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Fältundersökningar7. 

Beskrivning av 7.1. 
profildragning och grid
Undersökningsområdet för de tre lokalerna låg i nära 
anslutning till områden där aktiv brytning sker  samt 
inom områden där det planeras exploateratering vid 
framtida utvidgning av stenbrotten. De geofysiska un-
dersökningsmetoder som genomfördes vid alla lokaler 
var CVES och seismik, samt magnetometri vid Bäckse-
da- och Dalby stenbrott. Vid varje stenbrott upprätta-
des en grid och upplägget för griden var samma för alla 
tre lokaler. Gridens sträckning var 160 meter lång, det-
ta i och med att fyra elektrodkablar som mäter 40 me-
ter styck användes. Elva stycken parallella linjer drogs 
med fyra meters mellanrum viket gav griden en bredd 
på 40 meter. Ett lokalt koordinatsystem uppfördes för 
griden där x-led är längden, 160 meter medan y-led är 
bredden, 40 meter (Fig. 28). De elva linjerna namngavs 
1000, 2000, 3000 osv. där linje 1000 hade sin början i 
x0,y0. Enskilda punkter fick namnet på profilen plus 
antalet meter in från nollpunkten. Hörnpunkterna 
mättes in med GPS där det var möjligt för vegetatio-
nen, annars mättes en intilliggande känd punkt inom 
undersökningsområdet in. Topografin mättes in med 
ett analogt avvägningssystem för alla lokaler då tillgång 

till differentiell GPS, vilket är en nödvändighet för höj-
dinmätning, endast fanns i Dalby. Höjddata presente-
ras därför med punkt 1000 som referens. 

Vid varje lokal genomfördes elva stycken parallel-
la tvådimensionella CVES profiler längs linjerna 1000 
till 11000. Anledningen till parallelldragningen var 
möjligheten att kunna göra en tredimensionell modell 
genom att lägga ihop datan som erhölls från de tvådi-
mensionella mätningarna. Fyra elektrodkablar använ-
des som var 40 meter långa med ett elektrodkontaktav-
stånd varannan meter. Inledningsvis sträcktes kablarna 
ut längs hela profilen med en total längd på 160 meter. 
Elektroderna sattes ner i marken vid varje elektrod-
kontakt på kabeln och kopplades till densamma med 
elektrodkopplare, så kallade jumpers. Kablarna i sig var 
sammankopplade med varandra till en kopplingsdosa 
eller direkt till instrumentet. Profileringen genomför-
des med en teknik kallad roll-along (se kapitel 5 och 
Fig. 6).

Varje mätning började med att instrumentet pla-
cerades i mitten mellan kabel två och tre. Vid första 
mätningen exkluderades den första kabeln och i den 
sista mätningen den sista kabeln. Detta tillvägagångs-
sätt appliceras för att få en bättre täckning av data-
punkter i hörnet av profilen. Då mätningarna för för-
sta punkten var klar flyttades instrumentet till nästa 
position belägen mellan efterkommande kabelpar. När 
hela profilen täcktes av ett utlägg behövde inga kablar 
flyttas upp längs profilriktningen, som skulle vara fallet 
om profilen sträckte sig längre. Denna procedur uppre-
pades en gång till innan hela profilen inmätts och totalt 
flyttades instrumentet tre gånger per profil.

På varje undersökningslokal gjordes även refrak-
tionsseismik längs en utvald profil baserat på resultaten 
från tidigare resistivitetsundersökningar. I Dalby un-
dersöktes profil 5000, Bäckseda profil 3000 och i Olun-
da profiIen 9000. I samtliga undersökningar på de tre 
lokalerna användes en så kallad shotgun som seismisk 
källa vilket fungerar som ett hagelgevär som skapar en 
kortlivad men högfrekvent seismisk puls. Profileringen 

Profildragning. Observera att endast hälften av Figur 28: 
linjerna finns med i exemplet.

Sprickfrekvens för undersökningslokaliteterna. Tabell 2: 
(Magnusson 2008)
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sträcktes över hela profilens längd, totalt 166 meter 
med två skottpunkter fyra meter utanför i början samt 
i slutet av profilen. Detta för att få täckning ända ut i 
kanterna av profilerna. Geofonavståndet som användes 
var två meter och två  seismografer användes samtidigt. 
Instrumentet har 24 kanaler vilket gav ett utlägg på 46 
meter vardera, totalt 94 meter. Ett utlägg består av en 
seismograf i mitten sammankopplad med 12 geofoner 
på vardera sida totalt 24 stycken. 

För att få så bra upplösning som möjligt place-
rade skottpunkterna vid var tredje geofonposition på 
det första utlägget bortsett från det första skottet som 
låg utanför profilen. När utlägg två nåddes ökades av-
ståndet till var fjärde geofonposition. Då alla skott vid 
utlägg två var utförda, flyttades det första utlägget till 
efter utlägg två som då blev profilens tredje utlägg. Där-
efter påbörjades mätningarna vid utlägg två och denna 
gång med början på den tredje geofonpositionen. Det 
gav en skottpunktstäthet på 4 meter i utlägg två och 
tre. 

I nästa ompositionering flyttades endast en geo-
fonkabel, utlägg fyra vilket var hälften så kort. Därefter 
byttes position på båda seismograferna och den totala 
längden på profilen blev 166 meter. På utlägg fyra utö-
kades skottpunkterna till vart tredje geofonavstånd och 
en skottpunkt utanför var ej nödvändig då den aktuella 
profilen i sig var längre än 160 meter. Seismograferna 
var inte sammankopplade sinsemellan utan båda kopp-
lades till en triggergeofon som placerades nära skott-
punkten. Triggergeofonen som erhåller en signal först 
vid skottögonblicket skickar då en elektrisk signal till 
de båda seismograferna som i sin tur börjar registrera 
signaler från de utsatta geofonerna. Geofonerna som 
användes hade en resonansfrekvens på 4,5 Hz i Bäck-
seda samt 10 Hz i Dalby och Olunda.

Magnetfältsmätningarna gjordes med en gradio-
meter av typen Geometrics GSM 858. Instrumentet 
mäter konturnerligt med en och en halv sekunds mel-
lanrum och för att uppnå bäst resultat skall man för-
söka gå i så jämn takt som möjligt. För att kompensera 
för hinder i terrängen som saktar ned gångtempot samt 
för att erhålla bättre och säkrare mätdata mättes varje 
profil två gånger i olika riktning. För att säkerhetsställa 
positionen längs profilen användes kontrollpunkter 
som matades in i gradiometern vid fasta avstånd in i 
profilen. 

Undersökningen i Dalby7.2. 
De geofysiska undersökningsmetoder som användes i 
Dalby stenbrott var CVES,  seismik samt magnetome-
tri. Griden i Dalby sträcker sig i sydöstlig till nordväst-
lig riktining med x0,y0 i dess södra hörn (Fig. 1 och 
28). Mätningen av resistivitet, IP och normaliserad IP 
genomfördes under en vecka i början av Maj 2008 och 
vädret var soligt och marken torr till mycket torr. Elva 
parallella, 160 meter långa mätprofiler utfördes längs 
gridens linjer med 4 meters mellanrum med startpunkt 
längs den östra kanten av griden. Seismikmätningen ge-
nomfördes något senare, under en dag i början av juni 
2008 med liknande väderlek. Mätningen genomfördes 
längs profil 5000 också med början i den östra kanten. 
Magnetometriundersökningen skedde längs de elva 
profiler där CVES-mätningarna utfördes. Varje profil 
mättes två gånger i olika riktning för säkrare resultat 
samt en kontrollpunkt togs varje tionde meter.

Undersökningen i 7.3. 
Bäckseda
Undersökningarna som genomfördes i Bäckseda 
stenbrott innefattade CVES-, seismik- samt magne-
tometrimätningar. Griden sträcker sig parallellt med 
stenbrotten och har en väst till östlig riktning med 
nollpunkten för griden i dess sydvästra hörn (Fig. 1  
och 28). CVES-,IP- och normaliserade IP-mätningar 
genomfördes av Mimmi Magnusson, KTH, 2006 (se 
Magnusson 2008). Elva profiler gjordes längs gridens 
linjer med startpunkt längs den västa kanten. Seis-
mik- och magnetometrimätningarna genomfördes vid 
samma tidpunkt under två dagar i slutet av maj 2008. 
Seismikprofilen drogs längs linje 3000, även den med 
startpunkt i den västra kanten, i östlig riktning. Mag-
netometriundersökningen gjordes längs varannan 
linje 1000, 3000, 5000 osv. i båda riktningar, detta på 
grund av dålig terräng samt tidsbrist. Kontrollpunkter 
togs varje tionde meter samt var tjugonde i profil 1000, 
3000.
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Undersökningen i Olunda7.4. 
Geofysikundersökningarna i Olunda som genomför-
des var CVES samt seismikmätningar. Griden var be-
lägen längs med den aktiva brytningsväggen med en 
stäckning i öst till väst. Gridens x0,y0 punkt var loka-
liserad i det sydöstliga hörnet med en stäckning i väst- 
samt nordled (Fig. 1 och 28). Alla de geofysiska mät-
ningarna genomfördes i mitten av juni 2008 i en blöt 
väderlek. Resistivitet samt IP mätningarna drogs längs 
gridens elva linjer i västlig riktning med start i den öst-
ra kanten av griden. Seismikprofilen drogs längs linje 
9000 också den med en sträckning i väst. 

Utrustning7.5. 
Vid varje lokal genomfördes CVES mätningar med en 
modifierad variant av ABEM Lund Imagning System. 
Systemet bestod av ett mätinstrument, RIP924 från 
TerraOhm Instrument AB, En booster, SAS 2000 från 
ABEM Instrument AB samt en reläväxel, ES10-64C, 
även den från ABEM Instrument AB. Systemet styr-
des av en medhavd ruggad PC med programmet ERIC 
som styrprogram, också det från TerraOhm Instru-
ment AB (Fig. 29).

Seismikmätningarna genomfördes med två seis-
mografer Terraloc MK6 från ABEM Instrument AB 
(Fig. 29).

Magnetfältsmätningarna gjordes med en gradio-
meter av typen Geometrics GSM 858 från Geometrics 
Inc. 

CVES
- 1st Terraohm RIP 924 med 8 kanaler från 
Terraohm Instrument AB
- 1st Booster SAS 2000 från ABEM
 Instrument AB
- 1st ABEM Electrode Selector ES10-64C
från ABEM Instrument AB 
- 1st ruggad PC
- 5st  40 meters elektrodkablar med 2 meters  
elektrodavstånd
- 81st Stålelektroder
- 81st Jumpers
- 12 V batterier

Magnetometri
1 st Geometrics GSM 858; Geometrics Inc.

Seismik
- 2st Terraloc MK6 från ABEM Instrument AB
- 48 st 10Hz och 4.5 Geofoner
- Shotgun 
- Triggergeofon
- Geofonkablar med 2 meters geofonavstånd
- Lös hagelammunition

Överst: CVES-utrustning (Foto Miriam Cegrell), Figur 29: 
Nederst: seismograf (Foto ABEM Instrument AB)
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Resultat 8. 

Dalby8.1. 
För att lättare beskriva och hänvisa till resulta-
ten, har undersökningsområdena delats in i zo-
ner som representerar områden där generella 
trender i resultatet, främst från IP- och resistivitets-
mätningar, syns i undersökningsprofilerna (Fig. 30).  
Dessa zoner skall ej ses som en tolkning, utan endast 
som en beskrivning över de olika enheterna som sär-
skiljer sig över profilerna i xz-led. 

Resistivitet8.1.1. 
Beskrivningen av resistivitetsdata nedan ut-
går från 3D inversionen om inget annat anges. 
I zon 1 på profil 1000, (Fig. 30 och 31b) finns ett 
ca 20 meter brett område med resistivitetsvär-
den upp till ca 4000 Ωm. Detta område smalnar 
av mot nordost och syns knappt i profil 11000. 
Därpå följer, i zon 2, ett område med mycket låga resisti-
vitetsvärden, ned mot 20 Ωm. Detta område slutar tvärt 
vid 40 meter. Därunder, i zon 3, följer något högre värden 
om ca 500 Ωm i 3D-inversionen (Fig 31b). I 2D-inversi-
onen ligger dock värdena kvar nära noll (se appendix 3).  
Zon 5, som börjar lika tvärt som zon 2 och zon 3 
slutar, är ett högresistivt område med värden på upp 
mot 10000 Ωm. Sekvensen minskar gradvis i vär-

de åt höger mellan ca x50 till x70 till ca 2000 Ωm.  
Zonen överlagras av zon 4 som tillsammans med zon 6 
uppvisar varierande och osammanhängande värden på 
mellan ca 500 och 20000 Ωm.

I zon 8 förändras värdena från ca 10000 
Ωm ned till ca 1000 Ωm gradvis mellan pro-
fil 1000 och 5000. I profil 6000 till 11000 bi-
behålls dock resistiviteten runt 1000 Ωm. 
I zon 7 kan i till exempel profil 5000, 6000, 
7000 och 8000 urskiljas ett område med vär-
den ned mot ca 200 Ωm samtidigt som bak-
grundsvärdet runtom ligger på ca 1000 Ωm. 
Zon 9 påvisar i profil 4000-10000 ett område med 
ca 3000 Ωm som avgränsas tvärt i båda riktningarna. 
Denna zon är även mycket väl synlig i xy-led (Fig. 31b) 
Zon 10 karaktäriseras av lägre värden mellan ca 500 
och 1000Ωm.

IP8.1.2. 
IP-resultaten i zon 1 uppvisar värden upp till 30 mV/V 
och smalnar av något från ca x20 mot x40 (se appendix 
3). Därefter följer en sektion, zon 2 och 3 med låg upp-
laddningsförmåga från 0 till 10mV/V som abrupt över-
går till högre värden vid x40. I den översta delen från 
x40 till x160 (zon 4 och zon 6), ned till 6 meters djup, 
så varierar uppladdningsförmågan mellan 10mV/V 
och 100mV/V.  Vid x40, under 6 meterns djup, ökar 
uppladdningsförmågan gradvis över ett 10 meter brett 
område, i början av zon 5, för att slutligen nå IP-värden 
över 30mV/V. 

I 2D inversionerna av profilerna 3000, 4000,  och 

Typskiss över horisontala strukturer i XZ-led för Dalby stenbrott.Figur 30: 
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a: Presentation av seismisk- (profil 5000), normaliserad IP- (profil 3000) samt magnetometridata. För Figur 31: 

fullständiga data över Dalby se appendix 3.
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Figur 31: b: Presentation av  resistivitetsmodellerna 3D i horisontalsnitt (till vänster) och vertikalsnitt (till höger). 
Profil 1000 har sin startpunkt i x0,y0.
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5000, över samma sektion, uppvisas starka utslag vid 
x50 till x70 med värden mellan 60mV/V och 100mV/
V(se appendix 3). 

Mellan 100 och 120 meter i de första profilerna 
av gridden, breder ett avsnitt med lägre IP-värden runt 
10-20 mV/V ut sig ifrån för att breddas mot den nord-
iga. I övrigt uppvisar zonerna 7, 8, 9 och 10 inga större 
IP-variationer sinsemellan, förutom i slutet av profil 
1000, 2000 och 3000, där något högre värden, över 30 
mV/V, uppmättes.

Normaliserad IP8.1.3. 
Vid normaliserad IP finns två områden som särskiljer 
sig från bakgrunden genom samtliga profiler (Fig 31a 
och appendix 3). I zon 1 och 2 samt vid zon 8 finns vär-
den som ligger över 0.2 mS/m. I zon 5 finns det värden 
som är högre än 0.06 mS/m. Därutöver finns även ett 
område vid zon 9 och 10 som har värden högre än 0.06 
mS/m. 

Refraktionsseismik8.1.4. 
Generellt har de 2 översta metrarna i profilen gånghas-
tigheter på ca 500 m/s, därunder finns ett ca 1 meter 
tjockt område med hastigheter på ca 3000 m/s, och det 
lägst belägna uppmätta området har gånghastigheter 
på ca 5500 m/s (Fig 31a).   Den seismiska datan visar 
på 2 områden som har en mycket lägre gånghastighet 
än övriga. Det första området, (zon 2 och 3) står för 
den största av dessa och den sträcker sig ned till ca 15 
meters djup. De översta 2-4 meterna har en gånghastig-
het på ca 500 m/s, mellanlagret därunder ligger på ca 
3000 m/s. Detta sträcker sig ned till ca15 m djup och  
gånghastigheten är ca 5500 m/s. Det andra området 
ligger över zon 10 och sträcker sig även in i zon 9. Detta 
område skiljer sig från föregående genom att gånghas-
tigheten vid ca 5 meters djup övergår från ca 500 m/s 
till 5500 m/s.

Magnetometri8.1.5. 
Undersökningsområdets normalvärde ligger mellan 
50100 till 50200 nT (Fig. 31a). Inom området före-
kommer två större magnetiska anomalier. Mellan x60 
till x90 uppträder en sammanhängande magnetisk 
anomali tvärs över profilriktningarna. Anomalin är 
starkast i undersökningsområdets kanter och varierar 
där från 50000 nT till 51000 nT. Den andra anomalin 
är belägen i slutet av profil 1000 och uppvisar anomali-
värden upp till 50500 nT.

Bäckseda8.2. 

Resistivitet8.2.1. 
Generellt visar resistivitetsmätningarna i de översta 
4 metrarna av undersökningsområdet kraftigt va-
rierande värden (Fig. 32b och appendix 4). Spannet 
sträcker sig mellan 1000 och 15000 Ωm och uppvisar 
ett fragmenterat mönster utan några tydliga trender. 
Mot djupet upphör det fragmenterade mönstret och 
resistivitetsvärdena stabiliseras och påvisar en större 
enhetlighet med värden mellan 3000–10000 Ωm. 
Vid x30,y30 breder en lågresistiv anomali ut sig ner till 
ett djup på ca 7-8 meter och uppvisar resistivitetsvär-
den ner mot 700 Ωm. Anomalin sträcker inte ut sig i 
någon riktning utan uppträder som en lokal lågresistiv 
ö och de omkringliggande resistiviteterna uppvisar vär-
den runt 2500 Ωm.

Den mest iögonfallande lågresistiva strukturen är 
belägen i den östra halvan av undersökningsområdet, 
vid x100, och sträcker sig tvärs över griden i nära nord-
sydlig riktning. Den uppvisar resistivitetsvärden mellan 
700 till 2000 Ωm och kan följas ned till resistivitets-
undersökningens maximala djup runt 25 meter, dock 
sker en ökning av resistiviten mot djupet upp till 2000 
Ωm. Sammanhängande med denna breder en lågresis-
tiv anomali ut sig mellan x100,y15 till x160,y15. Struk-
turen sträcker sig också djupare än griden och har låga 
resistivitetsvärden ned till 700 Ωm. Hela det sydöstra 
hörnet uppvisar lägre resistivitetsvärden, men dock 
måste man ha i åtanke att den tredimensionella inver-
sionen interpolerar fram värden i djupet på kanterna 
där datapunkttäckningen är låg. 

IP8.2.2. 
IP-mätningarna visar i den östra delen ett liknande 
anomalimönster som för resistivitetsmätningen vilken 
sträcker sig i nord-sydlig riktning vid x100 samt väst-
östlig riktning vid x100,y15 till x160,y15 (Fig. 32a och 
appendix 4). Anomalin uppvisar höga värden mellan 
40 till 80 mV/V jämfört med omkringliggande normal-
värden i den nedre delen av området som ligger runt 10 
till 20 mV/V. De översta 4 metrarna uppvisar generellt 
något högre IP-värden kring 20 samt några enstaka lo-
kala höga anomalier, i ett fragmenterat mönster som 
stabiliseras mot djupet.
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a: Presentation av seismisk- (profil 3000), IP- samt normaliserad IP-modeller (profil 4000). För fullständiga Figur 32: 

data över Bäckseda se appendix 4.
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Figur 32: b: Presentation av  resistivitetsmodellerna 3D i horisontalsnitt (till vänster) och vertikalsnitt (till 
höger). Profil 1000 har sin startpunkt i x0,y0.
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NIP8.2.3. 
Den större delen av undersökningsområdet uppvisar 
inga utslag i den normaliserade IP-datan förutom i den 
mellersta till östra delen (Fig. 32a och appendix 4). 
Två väl avgränsade strukturer syns, som uppträder i de 
tvådimensionella profilerna där anomalimönstren för 
resistiviteten samt IP-datan förekommer. Den ena skär 
tydligt ungefär vinkelrät mot griden vid x100 och syns 
i samtliga profiler men blir svagare i profil 7000 och 
8000. Värden uppgår till över 0.06 mS/m och sträcker 
sig ned till ett djup runt ca 10 meter.

Den andra anomalin går längs med griden och är 
obefintlig i profil 3000 men väldigt kraftig i profil 4000 
och 5000 för att vara helt försvunnen i profil 7000. 
Anomalin sträcker sig ner till ett maximalt djup på 14 
meter i profil 4000 och uppgår till över 0.06 mS/m. En 
tredje anomali kan skönjas i profil 2000 vid x80 och 
verkar vara lokal då den inte syns i några andra profi-
ler.  

Refraktionsseismik8.2.4. 
I Bäckseda stenbrott gjordes en seismisk undersökning 
längs profil 3000 i väst-östlig riktning. Den seismiska 
tomografiprofilen visar tre distinkta zoner med olika 
gånghastigheter (Fig. 32a). En skarp gräns med hastig-
heter över 4000 m/s i det undre lagret kan följas på ett 
djup runt 5-6 meter mellan x0 och x110. Vid x110 bör-
jar gränsytan slutta för att nå ett maximalt djup på 18 
meter vid x140. Därefter är datapunktstäckningen för 
låg för att kunna följa gränsytan. Den överliggande zo-
nen i förhållande till understa gränsen, uppvisar gång-
hastigheter i ett spann mellan 1500-3000 m/s. Denna 
zon följer den underliggande gränsytan väl och har en 
jämn tjocklek på ca 2 meter längs hela profilen fram 
till x110. Hastighetszonen närmast markytan med 
gånghastigheter mellan 500-1500 m/s har en tjocklek 
på 2 meter från x0 till x110. Från x100 till x160 ökar 
tjockleken på de översta zonerna när den undre börjar 
slutta.

Magnetometri8.2.5. 
Magnetometrimätningarna visar två högmagnetiska 
anomalimönster (se appendix 4). Den ena uppträder 
vid x100,y0 och är lokal. Den andra anomalin sträcker 
sig och innesluter det nordöstliga hörnet.

 Olunda8.3. 

Resistivitet8.3.1. 
Undersökningsområdet kan delas in i två delar, en 
undre och en övre zon. Den övre zonen uppvisar varie-
rande resistivitetsvärden från ett par hundra ohmmeter 
till sektioner med runt 4000 Ωm (Fig. 33b och appen-
dix 5). Sektionen uppträder sporadiskt över stora delar 
av undersökningsområdet, medan den i andra delar är 
sammanhängande, och sträcker sig till ett djup mellan 
2 och 6 meter. I vissa delar saknas en övre zon helt, vil-
ket förekommer mer frekvent i de östra delarna av un-
dersökningsområdet. Den undre sektionen med hög 
resistivitet uppvisar ett homogent mönster med värden 
över 30.000 Ωm. Generellt är det svårare att urskilja 
gränsen mellan den övre och den undre zonen i den 
mittersta delen av undersökningsområdet och där den 
syns ligger den något ytligare än ut mot kanterna. 

Den undre sektionen visar i den norra samt 
sydvästra delen något lägre resistiviteter, runt 15000 
Ωm. Dock bör man ha i åtanke att den tredimen-
sionella inversonen (Fig. 33b) interpolerar fram 
värden i kanterna där datapunkttätheten är lägre. 
Vid x110 meter, tvärs över undersökningsområdet 
sträcker sig en lågresistiv struktur i öst-västlig rikt-
ning ned till ett djup kring 8 meter. Resistivitetsvär-
dena ligger i denna sektion något under 1000 Ωm.  
Parallellt längs den nyss förklarade strukturen, också i 
rak öst-västlig riktning vid x130 stäcker sig en liknande 
långtgående anomali och syns till ett djup på  ca 6 meter. 
Vid x130;25 till x160;y25 sträcker sig en lågresistiv zon 
i nord-sydlig riktning, 6 meter bred, ned till ett djup på 
8 meter. Zonen uppvisar de lägsta resistivitetsvärdena 
uppmätta i undersökningsområdet på runt 100-200 
Ωm (Fig. 33b och appendix 5).

IP8.3.2. 
Generellt uppvisar inte undersökningsområdet någ-
ra större anomalier i IP-datan (se appendix 5). Den 
översta delen präglas av något varierande värden men 
dessa stabiliseras mot djupet. En enstaka anomali vid 
x140;y25 i den södra delen, med låga IP-värden på ett 
par mV/V kan följas ned till ca 7 meters djup. I övrigt 
uppvisar den undre zonen inga variationer med en 
uppladdningsförmåga kring ca 5-6 mV/V.
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a: Presentation av seismisk- (profil 9000) samt normaliserad IP-modeller (profil 9000). För fullständiga Figur 33: 

data över Olunda se appendix 5.
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Figur 33: b: Presentation av  resistivitetsmodellerna 3D i horisontalsnitt (till vänster) och vertikalsnitt (till 
höger). Profil 1000 har sin startpunkt i x-40,y0.
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NIP8.3.3. 
Även den normaliserade IP-datan uppvisar en stark ho-
mogenitet med få anomalimönster (Fig. 33a). Man kan 
skönja en anomali vid x110 i profilerna 7000 till 11000 
med värden runt 0.02 mS/m ner till ca 8 meters djup. 
Från ca x130 i profilerna 5000 till 11000, kan även ett 
ytnära anomalimönster med NIP-värden kring 0.01 
mS/m skönjas.

Refraktionsseismik8.3.4. 
Över profil 9000 i nord-sydlig riktning, gjordes en 
seismisk undersökningsprofil. (Fig. 33a). De översta 
1-2 metrarna uppvisar gånghastigheter mellan ca 0 
och 1500 m/s, därefter sker en gradvis ökning av den 
seismiska hastigheten mot djupet. Denna övergångs-
zon har hastigheter som varierar från ca 1500 m/s till 
ca 3000 m/s och sträcker sig ner till ett djup från 5 till 
8 meter vid x0 till x120 av profilen. Zonen avgränsas 
nedåt av en skarp övergång med gånghastigheter över 
5500 m/s. Denna gräns går inte att följa på grund av 
dålig datatäckning de första 30 metrarna, och är något 
undulerande i den mittersta delen av profilen.  I de sis-
ta 30 metrarna av profilen ligger denna gränsyta på ett 
djup mellan 2 och 4 meter. Den övergående zonen med 
hastigheter mellan 1500 och 3000 m/s saknas helt i 
denna sista del av profilen.

Tolkningar9. 

Dalby9.1. 

Tolkning9.1.1. 
De seismiska undersökningarna (Fig. 31a  och 35) på-
visar, med den skarpa kontrasten i gånghastigheter, ett 
jorddjup på ca 2.5 till 5 meter vilket ligger väl i linje med 
tidigare undersökningar i anslutning till området (se 
Magnusson 2008). Övergången mellan berggrunden och 
jordlagret ovan är ca 1 meter tjock. Denna övergång tol-
kas som den undre moränen, som är blockrik med lokalt 

ursprung (se kapitel 3.1). 
Även resistivitetsmodellen delas in i en övre del 

som tolkas som moräntäcke, och en undre del som tol-
kas som kristallin berggrund. Den övre delen kan delas 
in i två områden med brytpunkt vid ca x40 för samt-
liga profiler. Materialet före x40 tolkas som fluvialt och 
lakustrint avsatta lerrika sediment under humuslagret 
och därunder möjligen lervittrat uppsprucket berg. Att 
det rör sig om lera syns tydligt i den normaliserade IP 
då denna är känslig för höga jonhalter viket lera har. Då 
det är hög lerhalt är även vattenhalten hög. Detta syns 
på resistivitetsdatan som visar en kraftigt lägre anoma-
li. Även den seismiska modellen påvisar att det skulle 
kunna vara vatten närvarande, dock med reservation 
för fel i modellen på grund av diffraktion. Området är 
inte tolkat som en diabasgång då det inte ger upphov 
till någon magnetisk anomali.

Bortom x40 i den övre delen (zon 4 och 6 i figur 
30) tolkas de osammanhängande resistivitetsvärdena 
som morän ovanför grundvattentryckytan, som föröv-
rigt antas ligga under den kristallina berggrunden med 
undantag för zon 3.

Svaghetszonen slutar tvärt vid ca x40 längs hela un-
dersökningsområdet där den övergår till en sektion med 
hög resistivitet, hög avklingning samt höga gånghastig 
heter. Strukturen tyder på en gångbergart, men detta kan 

 Anomali från magnetometrimätning, tolkad som Figur 34: 
diabasgång (se även figur 31).         
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m/s
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inte bekräftas och förefaller heller ej sannolikt eftersom 
något utslag inte syns på varken magnetometridatan el-
ler den normaliserade IP-modellen, då dessa metoder 
vanligtvis passar bra för att lokalisera gångbergarter. 
Den skarpa gränsen (Fig. 31a, 31b och 35) skulle istäl-
let kunna förklaras av att berggrunden är veckad och, 
eller förkastad. Figur 35 visar ett förslag på hur det 
skulle kunna se ut med ett veckben i en synklinal som 
har en mer lättvittrad bergart på utsidan av benet. Vid 
figuren finns inritat en förkastning som skulle kunna 
förklara den abrupta förändringen.

Vid ca x80 syns en anomali, dels på den norma-
liserade IP-modellen och dels på magnetometridatan. 
Anomalin (Fig. 35) tolkas som en diabasgång. Gången 
har modellerats fram i MagCad utifrån den magnetiska 
anomalin och har beräknats ha en maximal tjocklek på 
ca 2,3 meter, samt 60 grader stupning åt väst. Detta lig-
ger väl i linje med de sprickriktningar som härrör från 
protoginzonen. 

Vid ca x140 kan i den seismiska profilen skönjas 
ytterligare en depression i topografin. Det som skiljer 
den från den första är att kontrasten i gånghastighet 
är skarpare, d.v.s. hastigheten går från ca 500 m/s till 
5500 m/s direkt. Det tolkas som att eventuellt grund-
vatten som funnits har dränerats ut till bergtäkten som 
här endast ligger några meter bort. Detta kan verifieras 
med hjälp av den normaliserade IP-modellen som här 
påvisar en något svagare anomali än fallet vid x40. Den 
övriga modellen stödjer ovanstående resonemang om 
lervittring med något lägre resistivitet än omgivningen 
samt något högre avklingning i IP-modellen. 

I profilerna 1000-6000 syns i resistivietsdatan 
en anomali vid ca x150 i profil 1000 och x160 i profil 
6000. Anomalin återfinns även i den normaliserade IP-
modellen samt magnetometridatan. Detta tolkas som 
ännu en diabasgång, dock av en senare generation med 
nord-sydlig riktning som omnämns hyperitdiabas i lit-
teraturen.

En slutlig tolkningsmodell över Dalby presente-
ras i figur 38, kap. 9.4.

Bäckseda9.2. 
Den seismiska profilen som utfördes längs profil 3000 
i Bäckseda visar en undre zon med gånghastigheter 
på upp till över 4000 m/s, vilket tolkas som kristallin 
berggrund med ett medeldjup på ca 5 meter fram till 
x100. Den skarpa kontrasten till ovanliggande lager 
som har gånghastigheter mellan 1500 till 3000 m/s, 
tolkas som berggrundsöverytan. Det ovanliggande lag-
ret är ca 3 till 4 meter mäktigt, och tolkas som morän 
under grundvattenytan. Det översta lagret, är ca 2 till 
3 meter mäktigt och tolkas som morän ovanför grund-
vattenytan. Moräntäcket finns beskrivet utförligare i 
geologisk beskrivning samt av Tafesse (2008). 

Mellan x100,y4 och x160,y4 i undersökningsom-
rådet  sker en nedgång på ett par meter i topografin. 
Den seismiska gränsytan, tolkad som berggrundsöve-
rytan, har därunder en lutning på 37 %. Detta tolkas 
inte som den verkliga bergrundsytan utan som sprick-
zon som ger upphov till hastighetsnedgången i kombi-
nation med en viss nedgång i berggrundens topografi. 
Detta styrks även av de andra utförda geofysiska un-
dersökningarna vilka visar ett lågresistivt område med 
hög IP-avklingning samt utslag i den normaliserade IP-
modellen.

Tolkningsmodell för Dalby stenbrottFigur 35: 
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Resultatet från resistivitetsmätningarna tyder 
på en mycket homogen berggrund med resistivitets-
värden mellan 3200 och 6400 Ωm. Tre områden ut-
märker sig som anomalier. En av dem mellan x0-x20 
samt y28-y40, är ett område med något lägre resisti-
vitetsvärden samt IP-avklingning. Anomalin befinner 
sig i den nedre delen av den tredimensionella griden 
och uppträder först på ett djup runt 12 meter och bör 
därför tolkas med försiktighet. Då den inte ger utslag 
på någon annan av de geofysiska undersökningar som 
företagits tolkas anomalin som en lokal spricka alter-
nativt fel i modelleringen. 

Nästa anomali ligger mellan x30-x40 och y24-
y32. Den är en väl avgränsad nedgång, på ca 3-7 me-
ters djup, främst i resistivitetsmodellen men även svagt 
i den normaliserade IP-modellen vilket tyder på att det 
rör sig om ett lokalt område med högre lerhalt.

Tredje anomalin ser på resistivitet och IP-mo-
dellerna ut som en anomali, men med hjälp av den 

normaliserade IP-modellen har två olika anomalier 
kunnat särskiljas. Anomalin beskrivs som en rät vinkel 
som går mellan ca x100;y0 och x160;y20. Anomalin 
avviker med förvånande tydlighet från övrig data över 
området och därför presenteras flera tolkningar.

Tolkning nummer ett baseras på teorin om att 
det går en ledning vinkelrät genom hela profilen vid 
ca x100. Denna tolkade ledning skulle ha ett ursprung 
från den militära verksamheten och är inte orsakad 
av den ytnära vajern som hittades på markytan vid ra-
diomasten. Anomalin syns i resistivitetsvärdena som 
sjunker, och IP-värdena som stiger. Tydligast syns den 
i den normaliserade IP-modellen, som kan uppgå till 
höga  värden runt 0.35 mV/V. Det som styrker teo-
rin är att det finns en gammal radiostation ungefär vid 
punkt x100,y0. Det som talar emot den är att anoma-
lin försvagas kraftigt i profil 7000 och 8000 för att se-
dan bli kraftigare i de andra profilerna. Anomalin som 
går i väst-östlig riktning vid x100,y16 till x160,y16 har 
tolkas som ett område med högre lerinnehåll och vat-
tenhalt baserat på de låga resistivitetsvärdena samt de 
kraftiga utslagen i både IP samt normaliserade IP-mo-
dellerna. Orsaken kan då vara en sprickzon alternativt 
en naturlig sänka i berggrunden.

Den andra tolkningen är att det lågresistiva om-
rådet skulle vara en sammanhängande sprickzon al-
ternativt ett område med högre sprickfrekvens. Detta 
baseras på de låga resistivitetsvärdena samt utslag i IP 
och normaliserade IP mätningarna. Detta i sin tur 
tyder på ett högre innehåll av vatten och konduktiva 
mineral såsom ler vilket kan förklaras av en högre vitt-
ringsgrad inom området. Seismikundersökningen in-
dikerar på en förändring i berggrundsytan vid ca x110 
vilket stämmer väl överens med övergången till de 
lägre resistivitetsvärdena. Dock bör man vara försiktig 
att tolka bergsytan direkt ur den seismiska mätningen 
då kraftiga förändringar i gånghastigheten kan repre-
sentera sprucket berg vilket i sin tur skulle styrka den 
senaste teorin. 

Anomalierna uppmätta i magnetometriunder-
sökningen beror med största sannolikhet på den mili-
tära radiomasten vid x100,y0 samt ett viltstängsel som 
korsade undersökningsområdet vid just den sträckan 
vilket längs anomalimönstret uppträder.

En slutlig tolkningsmodell över Bäckseda pre-
senteras i figur 39, kap. 9.4.

Tolkningsmodell för Bäckseda.Figur 36: 
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Olunda9.3. 
Den seismiska undersökningen längs profil 9000 upp-
visar tre distinkta gånghastigheter. Den skarpa över-
gången till hastigheter över 5500 m/s tolkas som över-
gången mellan den överliggande moränjorden och 
bergöverytan. Enligt seismikresultaten varierar jord-
djupet mellan 2-6 meter och når sitt maximala djup 
på över 7 meter i den första och mittersta delen av pro-
filen. Detta är i linje med tidigare undersökningar på 
platsen (Magnusson 2008; Möller 1992). 

Den övre zonen, med värden mellan 100-4000 
Ωm tolkas som morän och den undre zonen med 
höga resistivitetsvärden som bergrunden. Bergöve-
rytan kan också urskiljas i resistivitetsmätningarna 
och tolkas befinna sig i övergångzonen mellan 4000 
till 10000 Ωm. Denna är inte alltid tydlig och sak-
nas helt i delar av undersökningsområdet men ligger 
i på ett genomsnittligt djup mellan 2 och 6 meter. De 
östra delarna av undersökningsområdet i resistivitets-
modellen, skiljer sig från den västra genom att berg-
grunden här verkar ligga mer ytnära och överlagrat 
av några meter tunt till obefintlig moräntäcke. Berg-
överytan verkar här vara något undulerande och gå 
i dagen vid x80 samt x40 vilket också stämmer med 
observationerna gjorda under fältundersökningen. 
I de östra delarna av undersökningsområdet är det 
tolkade moräntäcket mer sammanhängande och har 
en större mäktighet, tolkat till maximalt 6 meter. I 
detta område drogs den seismiska profilen längs y32. 
Första delen av den seismiska profilen stämmer väl 
överens vid jämförelse med resistivitetsmodellen. Den 
kristallina berggrunden ligger vid x20 på ca 6 meters 
djup, för att successivt minska till ca 5 meter vid x70. 
Vid x70 sker en drastisk nedgång i gånghastigheterna 
för seismikprofilen samtidigt som höga resistiviteter 
på samma ställe i profilen visar värden över 30.000 
Ωm upp till marknivån.

Detta skulle tyda på en sänka enligt den seis-
miska modellen, samtidigt som resistivitetsmodellen 
visar på berg i dagen, vilket också observerades i fält. 
En förklaring till det motsägande resultatet är att det 
finns ett stort ytnära stenblock, något som är vanlig 
förekommande i området. I den tvådimensionella 
resistivitetsinversionen för linje 9000 (se appendix 
5) syns lägre resistivitetsvärden under områden med 
högre resistivitet, något som styrker denna tolkning. 
Detta fenomen kan också ses i andra tvådimensio

Ytnära block

Svaghetzon

Bergöveryta

Lervittrad
svaghetzon

N Resistivitet

Normaliserad IP

Ωm

nella profiler samt i den tredimensionella model-
len vid exempelvis x70,y36-40 samt x115,y28-40.  
Detta leder till att det är svårare att göra en korrekt 
bedömning av bergrundsytan i detta område, sär-
skilt i områden som uppvisar höga ytnära resistivi-
teter som flyter samman med den underliggande 
berggrunden. Även de seismiska resultaten allena är 
svåra att tolka men den abrupta förändringen i gång-
hastigheterna kan tolkas som en plötslig nedgång i 
bergrundstopografin eller som en sprickzon. Till-
samman ger metoderna en mer heltäckande bild och 
bergöverytan tolkas ligga på ett djup runt 4 meter. 
Den tolkade bergrunden, den undre zonen, i 
området visar höga till extremt höga resistivite-
ter, upp till över 30000 Ωm. Detta tyder på att 
bergrunden är föga vittrad och har en mycket 
låg sprickfrekvens med få konduktiva mineral. 
IP-, och normaliserad IP-data stärker denna tes då det 
knappast förekommer några anomalier.

Seismikundersökningen visar på en trelagersföljd 
och de översta två hasighetshorisonterna är tolkade 
till morän ovan respektive under grundvattenytan.  
Zonen med hastigheter upp till 1500 m/s tolkas som 
morän över grundvattenytan och sektionen med has-
tigheter i spannet 1500 m/s till 3000 m/s tolkas som 
morän under grundvattenytan, vilket stämmer bra med 
förväntade gånghastigheter för morän (Fig. 21). Dessa 
lagergränser styrks även med hjälp av resistivitetsmo-

Tolkningsmodell för Olunda. Figur 37: 
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dellen där det översta tolkade moränlagret uppvisar 
varierande värden mellan 1500-4000 Ωm ökande mot 
djupet. Vissa delar av jordlagret uppvisar låga resisti-
vitetsvärden runt 100 Ωm exempelvis vid x130-160-
,y20-28. Dessa zoner tolkas som jordlager med högre 
ler- och vatteninnehåll som även ger utslag i IP- samt 
normaliserade IP-modellerna. Strukturen sträcker sig 
ned mot ett djup på 8 meter viket tolkas som en svag-
hetszon i bergrunden med högre sprickfrekvens.

Vid x110 tvärs genom undersökningsområdet 
kan man följa en lågresistiv anomali, några meter bred, 
i öst-västlig riktning. Strukturen ger även utslag i den 
normaliserade IP-modellen och stäcker sig till ett max-
imalt djup på 10 meter. Denna tolkas som en vertikal 
svaghetszon. Tolkningen baseras på låga resistivitets-
värden och utslag i den normaliserade IP-modellen, 
vilket tyder på ett högre innehåll av lera än den övriga 
bergrunden. Parallellt längs denna vid x130 syns i re-
sistivitetundersökningen en liknande struktur med 
något lägre resisitvitetsvärden. Anomalin tolkas också 
som en sprickzon som stryker parallellt i öst-västlig 
riktning, dock ej lika utpräglad som den förra.

En slutlig tolkningsmodell över Olunda presen-
teras i figur 40, kap. 9.4.

Geologiska 9.4. 
tolkningsmodeller
På nästa sida presenteras tre geologiska tolkningsmo-
deller, en för varje undersökningslokalitet, som var 
och en baseras på tolkningarna av den erhållna datan. 
Modellerna skall inte ses som en absolut sanning, utan 
som en fingervisning av vad resultatet för de geofysiska 
undersökningarna kan ge. Sannolikt ligger resultatet 
närmare sanningen än vad kartering av häll samt borr-
kärnskartering hade gett. 

Diskussion10. 

Tolkningar10.1. 
Berggrunden för de tre lokalerna uppvisar skilda resis-
tiviteter vid jämförelse med varandra. I Olunda upp-
mättes de högsta resistiviteterna i bergrunden till över 
50.000 Ωm medan det i Bäckseda och Dalby uppmät-
tes betydligt lägre värden. En förklaring är att sprick-
frekvensen i Olunda är lägre än för Bäckseda och Dal-
by vilket speglar sig i resistiviteten (se Tabell 2 kap. 6). 

En kristallin berggrund med hög sprickfrek-
vens innehåller mer vatten och med det en högre jon-
halt vilket ökar bergets konduktivitet.

Resultatet från de seismiska mätningarna visar 
på skarpa gränser till höga gånghastigheter över 5500 
m/s för Dalby och Olunda. Då sprickfrekvensen spelar 
stor roll för den seismiska hastigheten är det inte för-
väntat att Dalby ska uppvisa så höga gånghastigheter. 
I Bäckseda sker det en mer gradvis övergång till högre 
hastigheter och bergrunden uppvisar hastigheter på 
4000-5000 m/s. Detta indikerar att sprickfrekvensen 
är något högre i Bäckseda jämfört med de andra sten-
brotten, vilket också stämmer med de seismiska resul-
taten från Olunda men dock inte för Dalby. 

Anledningen till de höga P-vågs hastigheterna i 
Dalby kan förklaras med att bergrunden som uppvi-
sar höga gånghastigheter har en hög beständighet mot 
vittring vilket bevisas av dess höga ålder, utsatta läge 
och tektoniska historia.  Detta i samband med en hög 
fuktighet i den kristallina berggrunden, på grund av 
spricktätheten gynnar fortplantningen av de seismiska 
vågorna (Zou &Wu 2001). En annan förklaring till de 
höga gånghastigheterna i Dalby kan vara att sprickor-
na är läkta med sprickfyllnadsmineral vilket skulle öka 
bergets förmåga att transmittera markvågor.

Resistivitetsmätningarna uppvisas i Dalby ett 
fragmenterat mönster med varierande höga och låga 
resistivitetsvärden mellan 500 och 20000 Ωm. Resis-
tivitetsvärdena speglar ju moränens heterogena sam-
mansättning bra, dock ligger värdena högre än vad 
som anses normalt (Tabell 1 kap 5). Detta förklaras 
med att moränen är väldigt torr och innehåller en låg 
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Modell som visar tolkad  Figur 38: 
geologi inom undersökningsområdet 
vid Dalby stenbrott.

Modell som visar tolkad  Figur 39: 
geologi inom undersökningsområdet 
vid Bäckseda stenbrott.

Modell som visar tolkad  Figur 40: 
geologi inom undersökningsområdet 
vid Olunda stenbrott.



Geofysiska mätmetoder för prospektering till ballastmaterial

42

andel finpartiklar såsom silt och lera. 
Även i Bäckseda kan mönstret återfinnas i mo-

ränlagret men då ej så extrema värden som i Dalby. 
Olundas övre moränlager visar i resitiviteterna en mer 
homogen natur där de ytnära högresistiva anomalierna 
antingen är tolkade som berg i dagen eller större sten-
block i moränen.

Den tolkade diabasgången som korsar undersök-
ningsområdet i Dalby i nordvästlig riktning baserades 
på mätningarna av den normaliserade IP- samt magne-
tometridata. Gångstrukturen ger inte upphov till några 
tydliga förändringar i resistivitetsmätningarna. Gene-
rellt ligger diabaser och sprickrik gnejs inom samma re-
sistivitetsintervall och så verkar vara fallet i Dalby där 
något lägre resistivitetsvärden uppmätts vid den intol-
kade gången ( Jeppsson 2006). Även den nordsydliga 
gången i det sydvästra hörnet av undersökningsom-
rådet uppvisar något lägre resistivitetsvärden än den 
övriga berggrunden. De båda gångarna med tanke på 
deras riktning tillhör med stor sannolikhet de äldre di-
abaserna. Många av dessa kännetecknas av att vara mer 
eller mindre amfibolitomvandlade (Sivhed & Erlström 
1998). Om detta är fallet skulle det förklara de lägre 
resistiviteterna i anslutning till de tolkade diabasgång-
arna då amfibolit är mer konduktivt än den omgrän-
sande gnejsen (Tabell 1, kap. 5). Detta kan också vara 
en anledning till att diabasen inte ger ett typiskt utslag 
i den normaliserade IP. Anomalin uppträder i många 
profiler som en ytnära prick och i vissa profiler som  två 
prickar vilka inte sträcker sig ner mot djupet, mot vad 
såsom oftast kännetecknar en diabas. Även dess ringa 
storlek och stupning kan ha haft en påverkan av ano-
malins utseende.

Säkerheten till bestämningen av bergrrundsytan 
ökar avsevärt med tillgång till flera geofysiska meto-
der. De seismiska mätningarna och resistivitetsunder-
sökningarna kompletterar varandra bra och reder ut 
oegentligheter som skulle vara svåra att upptäcka om 
endast en metod fanns tillgänglig. Kraftiga nedgångar 
i gånghastigheter vilka kan synas i vissa avsnitt i Bäck-
seda samt Dalby bör tolkas med försiktighet med av-
seende på bergöverytan. Då svaghetszoner uppvisar 
en gradvis övergång till högre seismiska hastigheter 
underlättar resistivitetsmätningarna bestämningen av 
bergöverytan.

Samband mellan 10.2. 
mekaniska egenskaper och 
geofysiska metoder.
Tabell 3 visar värden på de mekaniska tester som utförts 
på bergartsprover som tagits i anslutning till bergtäk-
terna. Värdena representerar berg som i dagsläget bryts 
för ballastproduktion. Den geofysiska data som finns i 
tabellen är genomsnittlig data från det som tolkas som 
friskt berg i denna studie.

     

Bäckseda Dalby Olunda
Resistivitet (Ωm) 6000 3000 >30000
Seismisk hastighet (m/s) 4000-5000 5500 5500
LA 19 18-20 20
MD 5,3 9 9
AN 9,8 10 12
FF 2 ∞ 0,8
Glimmerhalt max, (%) 2 till 12 < 5 6 till 19

Kvalitetsparametrarna för de tre lokalerna skiljer 
sig inte mycket gällande kulkvarn- och LosAngeles-
värden. Då det gäller microDeval uppvisar Bäckseda 
stenbrott något bättre värden. En kvalitetsklassifice-
ring i likhet med Räisänen & Torppa (2005) utfördes 
för de tre stenbrotten, se tabell 4.

      

Genomsnittliga värden för de tre undersök-Tabell 3: 
ningslokalerna som beskriver geofysiska, mekaniska, och 
mineralogiska parametrar

Kvalitetsklasser enligt Räisänen & Torppa Tabell 4: 
(2005).
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Kulkvarnsvärden (AN) i kvalitetsklassen I och 
II är lämpliga som slitlager vid vägbyggnationer, i tät-
trafikerade områden är kraven högre och man efter-
strävar då klass I, AN < 7. LA värdet ger information 
om lämplighetsgraden aggregatet har som obundet la-
ger, kvalitetsklass I och II uppfyller kraven i de flesta 
byggnationer. Glimmerhalten är också kopplad till 
lämpligheten som obundet lager. En jämnt fördelad 
glimmerhalt över 30% gör aggregatet olämpligt fastän 
godkända LA värden uppnåtts. Om glimmerminera-
len är samlade i band eller aggregat gäller en halt på 
högst 20% glimmer (Räisänen & Torppa 2005). Enligt 
klassificeringen uppfyller alla de tre bergtäkterna kva-
litetskraven för lämplighet som obundet lager, klass I 
med godkänd glimmerhalt, se tabell 5. 

       

AN LA Glimmerinnehåll
Bäckseda II I användbart
Dalby II I användbart
Olunda III I användbart

Som slitlager godkänns aggregaten från Bäck-
seda samt Dalby med kvalitetsklass II. Dock ligger 
kulkvarnsvärdet för båda täkterna nära den godkän-
da gränsen som lämpligt slitlager. Detta gör täkterna 
känsliga för lokala förändringar i bergartsammansätt-
ningen vilket kan leda till diskvalificering av aggregatet 
som slitlager. mD-värdet ger också en bild av nötnings-
resistansen och här uppvisar Bäckseda stenbrott bättre 
resultat än Dalby stenbrott. 

Kopplingar mellan kvaliteten av det friska berget 
och de geofysiska undersökningsmetoderna har visat 
sig vara svåra att göra. Generellt så ser man en kopp-
ling mellan sprickfrekvensen och resistiviteten och den 
seismiska hastigheten. En hög sprickfrekvens ger lägre 
resistiviteter och seismiska hastigheter. Detta stämmer 
dock inte fullt ut för Dalby stenbrott som uppvisar lika 
höga seismiska hastigheter som Olunda som har en be-
tydligt lägre sprickfrekvens. En orsak till detta kan ha 
att göra med den låga glimmerhalten i Dalby vilket gör 
bergarten mindre vittringsbenägen. De geofysiska me-
toderna är däremot väldigt bra på att lokalisera svag-
hetszoner och lokala förändringar av geologin såsom 
gångbergarter, sprickzoner, leransamlingar och vitt-
ringszoner och den kristallina berggrundens överyta.

Slutsatser11. 

Syftet med detta arbete gick ut på att utveckla och op-
timera geofysiska undersökningsmetoder för prospek-
tering efter ballastmaterial både vid täkter och för ny-
etablering av bergtäkter.

Resultaten av undersökningarna visar på möj-
ligheterna att visualisera markens uppbyggnad. Vi har 
även visat på att det går att göra en grov uppskattning 
av kvaliteten för ändamålet. 

Samtolkning av resistivitet- och seismikdata •	
ger ett säkrare resultat vid tolkning av berggrundsöve-
rytan. 

De olika geofysiska undersökningsmetoderna •	
ger en bra bild av olika geologiska formationer samt en 
grov uppskattning av kvalitet. Det är dock inte möjligt 
att se små litologiska förändringar som kan vara av be-
tydelse för bergets mekaniska egenskaper.

3D-inversion av CVES-data ger säkrare tolk-•	
ningsmöjligheter.

Det är svårt att se klara samband mellan seis-•	
misk hastighet samt elektrisk motståndsförmåga och 
de mekaniska kvalitetsparametrarna.

Normaliserad IP-data är bra till att lokalisera •	
lervittrade zoner.

Hög sprickfrekvens innebär inte nödvändigt-•	
vis sämre mekaniska värden.

Kvalitetsklassificiering för de tre stenbrotten en-Tabell 5: 
ligt Räisänen & Torppa (2005).
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Förslag på vidare 12. 
studier

Korrelera resultat och mekaniska egenskaper i •	
undersökningsområdet med borrkärnor.

Göra en samtidig inversion av resistivitetsdata •	
och seismisk data och korrelera detta med borrkärna.

Kontrollprogram för de mekaniska kvalitets-•	
parametrarna för ett mer oberoende resultat. 

Tunnslipsanalys för mineralogisk sammansätt-•	
ning

Petrologisk analys av sprickornas egenskaper •	

såsom sprickfyllnad och orientering
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Appendix 1 - Inversionsparametrar i 2 dimensioner
Inversion settings
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)
15
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)
2
Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4)
2
Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity (0=model changes only,1=directly on model)
0
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)
1
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)
0
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)
0
Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest)
0
Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes)
0
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
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)
0
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
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USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT RESISTIVITY, 1=USE RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RE-
SISTIVITY)
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)
0
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)
0
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)
1.00
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)
0.01000
Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes)
1
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
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
Floating electrodes survey inversion method (0=use fixed water layer, 1=Incorporate water layer into the model)
0
Resistivity variation within water layer (0=allow resistivity to vary freely,1=minimise variation)
1
Use sparse inversion method for very long survey lines (0=No, 1=Yes)
0
Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes)
0
Automatically switch electrodes for negative geometric factor (0=No, 1=Yes)
1
Force resistance value to be consistant with the geometric factor (0=No, 1=Yes)
0
Shift the electrodes to round up positions of electrodes (0=No, 1=Yes)
0
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Appendix 2 - Inversionsparametrar i 3 dimensioner
Inversion settings
Initial damping factor
0.1500
Minimum damping factor
0.0100
Line search option
1
Convergence limit
3.5000
Minimum change in RMS error
0.2000
Number of iterations
15
Number of iterations to recalculate Jacobian matrix
10
Vertical to horizontal flatness filter ratio
1.0000
X horizontal flatness filter weight
1.0000
Y horizontal flatness filter weight
1.0000
Flatness filter weight for half-size layers
1.0000
Number of nodes between adjacent electrodes
2
Normalise potentials
0
Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity
1
Increase of damping factor with depth
1.0500
Type of topographical modeling
0
Factor for damped topography model
0.50
Type of topography trend removal
0
Robust data constrain?
1
Cutoff factor for data constrain
0.0500
Robust model constrain?
1
Cutoff factor for model constrain
0.0100
Reduce effect of side blocks?
0
Optimise damping factor?
0
Thickness of first layer
0.7000
Factor to increase thickness layer with depth
1.1500
Number of half-size layers
0
Divide half-size layers vertically (1=YES,0=NO)
0
Factor to increase model depth range
1.00
USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0)
0
RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT)
5.000
USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=LOG OF APP. RESIS., 1=RESISTANCE, 2=APP. RESIS.)
0
TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL)
1
PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO)
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1
IP DAMPING FACTOR
0.250
USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0)
0
CUTOFF FACTOR FOR LOW POTENTIALS (0.0005 to 0.02)
0.00200
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
Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN)
2
Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method
0.010
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
0.20000
Type of initial model (0=Homogeneous,1=approx.inverse)
0
Time-lapse inversion constrain
0
Type of time-lapse inversion method
0
Type of time reference model,0=first,1=preceding
0
Reduce effect of side blocks?  (0=No,1=Yes)
0
Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes)
0
Extra damping factor for first layer
2.00000
Automatically re-sort data points (0=No, 1=Yes)
1
Automatically switch electrodes for negative geometric factor (0=No, 1=Yes)
0
Automatically force apparent rsistivity values to be positive (0=No, 1=Yes)
0
Scale Incomplete Gauss-Newton method (0=No, 1=Yes)
0
Type of scaling for Incomplete Gauss-Newton method (1=First, 1=Second)
1
Use uniform filter weights (0=No, 1=Yes)
0
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Appendix 3 - Resultat Dalby

2D-profiler för Dalby, ovan IP, nedan Normaliserad IP
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2D-profiler för Dalby, ovan resistivitet, nedan refraktionsseismik över profil 5000.
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Horisontalsnitt IP Dalby
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Appendix 4 - Resultat Bäckseda

2D-profiler för Bäckseda, ovan IP, nedan Normaliserad IP
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2D-profiler för Bäckseda, ovan resistivitet, nedan refraktionsseismik
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Konturkarta för Bäckseda, magnetometri
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Ovan 2D-profil för resistivitet, nedan horisontalsnitt IP Olunda
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Appendix 6 - Panoramabilder över Dalby stenbrott (till 
vänster) och Olunda stenbrott (till höger)
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