
 

 

WalkTEM-undersökning vid Revingehed 

provpumpningsanläggning 

Joakim Mårdh 

Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, 

kandidatarbete, nr 476 

(15 hp/ECTS credits)  

Geologiska institutionen  

Lunds universitet 

2016 



 

 



 

 

WalkTEM-undersökning vid 
Revingehed 

provpumpningsanläggning 

Kandidatarbete 
Joakim Mårdh 

Geologiska institutionen 
Lunds universitet 

2016 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................................. 7 

1.1 Syfte 7 

2. Områdesbeskrivning .......................................................................................................................................... 7 

2.1 Hydrogeologi 8 

3. Metod .................................................................................................................................................................. 9 

3.1 Teori 10 

3.1.1 Ramper och transient stackning 11 

3.1.2 Kopplingar 12 

3.2 Fältmetodik 13 

3.2.1 Utrustning 13 

3.2.2 Utförande 13 

3.3 Databearbetning och modellering 15 

3.3.1 Viewtem 16 

3.3.2 Erigraph 17 

4. Resultat ............................................................................................................................................................. 17 

5. Diskussion ......................................................................................................................................................... 20 

6. Slutsatser ........................................................................................................................................................... 20 

7. Tackord ............................................................................................................................................................. 21 

8. Referenser ......................................................................................................................................................... 21 

Appendix  .............................................................................................................................................................. 21 

Omslagsbild: Vy av Sommarbo från sondering 14 (foto av Joakim Mårdh) 



 

 

Sammanfattning 

JOAKIM MÅRDH 

Mårdh. J, 2016: WalkTEM-undersökning vid Revingehed provpumpningsanläggning. Examensarbeten i geologi 

vid Lunds universitet, Nr. 476, 38 sid. 15 hp. 

Nyckelord:  WalkTEM, geofysik, Revingehed, transient elektromagnetism, provpumpningsanläggning 

Handledare: Per Möller, Torleif Dahlin (LTH), 

Ämnesinriktning: Berggrundsgeologi (Geofysiska undersökningar) 

Joakim Mårdh, Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: 
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Som ett komplement till en miljödomsansökan för Lunds Universitets provpumpningsanläggning vid Revingehed, 

har en geofysisk undersökning utförts för att få en bild av viktiga lagergränsers utbredning. En lerig morän som 

vilar direkt på berggrunden vid ca 30 - 50 m djup är speciellt viktigt då den separerar två akvifärer och agerar som 

impermeabel barriär för eventuell föroreningsspridning. Den använda metoden är WalkTEM, en transient elektro-

magnetisk metod som utnyttjar magnetfält och elektromotoriska krafter för att inducera en ström i marken i enlighet 

med Faradays lag. Hur snabbt strömmen avtar beror på markens ledningsförmåga och undersökningen resulterade i 

vertikala resistivitetsprofiler med god djupnedträngning (~240 m). I det här projektet har 17 sonderingar utförts, 

varav endast 15 st gav brukbar data. Efter bearbetning och invertering av rådata i ViewTEM, illustrerades de slut-

giltiga resistivitetsmodellerna längs 6 olika profiler med hjälp av Erigraph. De uppritade resistivitetsprofilerna visar 

på homogenitet i lagerföljden över hela undersökningsområdet, med undantag för små heterogeniteter vid stora 

djup (>180m). Anledningen till heterogeniteterna behöver inte nödvändigtvis vara geologisk utan det kan bero på 

dålig upplösning i modellerna. Samtliga profiler en relativt hög resistivitet i ytliga isälvssediment  och sjunker dras-

tiskt i den vattenmättade berggrunden, för att sedan successivt öka igen och nå en ny topp vid 140-160 m. Den 

gradvisa ökningen tros bero på att kalkhalten och sandmängden ökar på djupet. På ännu större djup är resistivi-

tetsvariationerna små.  



 

 

Abstract 

JOAKIM MÅRDH  

Mårdh. J, 2016: Hur man utformar ett examensarbete. Dissertations in Geology at Lund University, No. 476, 38 pp. 

15 hp (15 ECTS credits) .  

Keywords:  WalkTEM, geophysics Revingehed, transient electromagnetic, test pumping facility 

Supervisor(s): Per Möller, Torleif Dahlin (LTH) 

Subject: Bedrock geology (geophysical survey) 

Joakim Mårdh, Department of Geology, Lund University, Sölvegatan 12, SE-223 62 Lund, Sweden. E-mail: 

ada10jm1@student.lu.se 

As a complement to an application for an official permit from the environmental court regarding the Lund Universi-

ty’s groundwater pumping facility at Revingehed, a geophysical survey has been performed to map the lateral ex-

tent of important layer boundaries. A clay-rich till, resting directly on top of the bedrock at 30 – 50 m depth is of 

particular importance as it separates two aquifers and act as an impermeable barrier for potential proliferation of 

contaminations. The method that has been used is WalkTEM, which is a transient electromagnetic method utilizing 

magnetic field and electromotive forces to induce a current in the ground in accordance with Faraday’s law. The 

rate of dissipation of the current depends on the conductivity in the ground and the survey resulted in vertical resis-

tivity profiles with excellent depth penetration (~240 m). This project consists of 17 soundings, whereof only 15 

resulted in useable data. After processing and inversion of the raw data in ViewTEM, the final resistivity models 

were illustrated along 6 different profiles in Erigraph. The profiles are fairly homogenous over the whole surveyed 

area, with the exception of minor variations at great depth (>180 m). The reason for the heterogeneities is not nec-

essarily due to geological differences, but could be due to poor resolution in the models. All of the profiles indicate 

a relatively high resistivity in the shallow alluvium and then drastically drop in the water saturated bedrock. The 

resistivity then gradually increases until it reaches a new maximum at 140 – 160 m. The gradual increase is thought 

to be due to an increasing amount of marl and sand with depth. At even greater depth the variations in resistivity are 

small.  
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1. Inledning 
Tillgången till rent vatten är något som de flesta svens-

kar tar för givet. I Sverige produceras 51 % av det 

kommunala dricksvattnet från behandlat ytvatten och 

de resterande 49 procenten kommer från naturligt eller 

konstgjort infiltrerat grundvatten (Möller, 2016). Detta 

ställer höga krav på god kunskap om våra grundvatten-

reservoarer (akvifärer) och deras känslighet för förore-

ningar och överexploatering. Vid den geologiska in-

stitutionen, tillhörande Lunds universitet, utbildas 

framtidens hydrogeologer med kompetensen att kunna 

utvärdera och kartlägga grundvattentillgångar. Som en 

del i utbildningen ingår det att åka ut till en brunnsan-

läggning vid Revingehed och utföra en provpumpning 

för att lära sig hur man gör en magasinsanalys i prakti-

ken. 

 Provpumpningsanläggningen ligger på ett militärt 

övningsfält tillhörande södra skånska regementet P7 

och försvarsmakten har nyligen byggt en spolhall för 

fordonstvätt ca 200 m norr om brunnsområdet. I sam-

band med detta valde fortifikationsverket att under-

söka om spolhallen kunde få sin vattenförsörjning från 

samma akvifär från vilken resten av regementet tagit 

sitt vatten från ända sedan 1940-talet, en formation 

med  god vattenföring. Lunds Universitets provpump-

ningasanläggning är anlagd i samma arvifär. För att 

säkra framtida provpumpningar vid utbildning av hyd-

rogeologer håller Geologiska institutionen vid Lunds 

universitet på att sammanställa en miljödomsansökan 

till mark- och miljödomstolen för att erhålla tillstånd 

för denna provpumpningsverksamhet För att en sådan 

skall beviljas krävs det att hydrogeologin är väl under-

sökt och en miljökonsekvensbeskrivning för uttag av 

den ansökta vattenmängden håller på att utarbetas. 

  

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att utföra en geofy-

sisk undersökning av området i nära anslutning till 

provpumpningsanläggningen som ett komplement till 

det pågående arbetet med miljökonsekvensbeskriv-

ningen. Stratigrafin i pumpad brunn är noggrant log-

gad av Erlström (2011) ner till ett djup av 278 m och 

projektet syftar till att, med geofysiska metoder under-

söka ifall borrhålsloggen är representativ för lagerfölj-

den i lateral riktning över ett större område eller om 

det förekommer lokala variationer. Det är först och 

främst eventuella luckor i ett lerigt moränlager på ca 

30-40 m djup som är av intresse, men även djupare 

formationer i den utsträckning det är möjligt. Då 

undersökningen kräver god djupnedträngning används 

WalkTEM som är en transient elektromagnetisk 

undersökningsmetod som under goda förhållanden kan 

ge information ner till ~250 m djup vid normal 40 x 40 

m uppställning (munt. konv. Foged, April 2016). Tan-

ken är att punktundersökningar (sonderingar) skall 

utföras i ett rutmönster för att i slutändan kunna få en 3

-dimensionell uppfattning av området. 

 

2. Områdesbeskrivning 
Det aktuella undersökningsområdet  ligger i Vomb-

sänkan, ca 20 km öster om Lund (Fig. 1) och tillhör 

södra skånska regementet P7 (Rolin, 2010). Vomb-

sänkan är en kilformad depression i nordväst-sydostlig 

riktning som bildats genom tektoniska rörelser i Sor-

genfrei-Tornquistzonen under sen Krita. Nedsänk-

ningszonen  avgränsas i nordöst av Fyledalens förkast-

ningszon och dess sydvästra gräns utgörs av urbergs-

horsten Romeleåsen. Botten på sänkan utgörs av 

kristallin prekambrisk berggrund och överlagras av ca 

1000 meter sedimentära bergarter. Ca 200 m av dessa 

Fig. 1.  Geografisk läge för undersökningsområdet (modifierad från Map data ©2016 Google) 
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tillhör övre Jura och undre Krita. De resterande 800 

metrarna utgörs av gråvackor, kalcitcementerade lit-

hareniter och diverse konglomerat från övre Krita 

(Erlström & Guy-Ohlson, 1994). De kvartära avlag-

ringarna vid undersökningsområdet sträcker sig från ca 

30 m mäktighet vid brunnsområdet till 50 m vid P7 

och består av ett tunt lager (ca 3-6m) lerig morän som 

överlagras av en relativt homogen fin-mellansand 

(Andersson, 2005; Erlström, 2011). 

 Topografin i undersökningsområdet är relativt 

flack och ligger ca 20 m.ö.h., med svag lutning mot 

Ålabäck som ligger ca 16-17 m.ö.h (Llantmäteriet, 

2016). Vegetationen består huvudsakligen av lågvuxet 

gräs, med sporadiska buskar, vilket ger goda förutsätt-

ningar för etablering av WalkTEM-utrustningen. Bort-

sett från ett bostadshus (Sommarbo) norr om under-

sökningsområdet och vägar av packat grus, förekom-

mer inga antropogena konstruktioner ovan mark. Då 

försvaret använt området för diverse övningar under 

flera årtionden utan någon omfattande dokumentation 

finns det dock ingen information om vad som eventu-

ellt kan ligga nedgrävt i marken (pers. kont. Rolin, 

April 2016). 

 Provpumpningsanläggningen, tillhörande Lunds 

Universitets geologiska institution, ligger öster om 

Ålabäck i anslutning till försvarsmaktens CBRN-

anläggning. Totalt innefattar den 8 brunnar med varie-

rande djup. Den geofysiska undersökningen hade med 

fördel utförts i direkt anslutning söder om brunnsområ-

det, men p.g.a. mättekniska problem i form av extensiv 

koppling (se 3.1.2 Kopplingar) flyttades undersök-

ningsområdet till den västra sidan av Ålabäck. 

 

2.1 Hydrogeologi 
Provpumpningsområdet innefattar 3-4 akvifärer med 

varierande mäktighet. En akvifär är en vattenmättad 

geologisk formation med tillräcklig mängd vatten för 

att utvinning skall vara ekonomiskt försvarbar (Fetter, 

2013). Den översta akvifären (akvifär 1) är en öppen 

porakvifär i en kvartär sandavlagring. Denna begrän-

sas nedåt av en lerig morän (Fig. 2). Moränen har så 

pass hög lerhalt att den agerar som en akviklud, dvs att 

den är så tät att ingen betydande mängd vatten kan 

transporteras genom den (Fetter, 2013). Två brunnar 

vid provpumpningsanläggningen är borrade för att 

utgöra observationsbrunnar för eventull påverkan i den 

Fig 2. Förenklad schematisk modell av stratigrafin, tolkad från borrhålslogg av Erlström (2011) (modifierad från Adolfsson 

& Mårdh, 2016) 
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övre akvifären vid pumpning i de underliggande akvi-

färerna. 

 Under moränen finns en kombinerad por- och 

sprickakvifär i form av en kalksten/kalksandsten med 

inslag av siltsten (akvifär 2). Denna akvifär är ca 160 

m mäktig och blir både märgligare och sandigare med 

djupet (tolkning av borrhålslogg enligt Erlström 

(2011) och Andersson (2005)). Under denna kalksten 

finns en ca 8 m mäktigt lersten med inslag av finsand 

och kalklera som separerar akvifär 2 från en underlig-

gande tredje akvifär. Ifall denna lersten är en akviklud 

eller akvitard (delvis genomsläpplig) är inte helt klar-

lagt. Vissa provpumpningar tyder på läckage mellan 

akvifär 2 och 3, medan andra inte visar en sådan. En 

förklaring kan vara läckage via borrhålet då brunnen 

som penetrerar akvifär 3 inte har något foderrör på 

rådande djup (pers. kont. Sparrenbom, Mars 2016). 

Akvifär 3 är, liksom akvifär 2, en por- och sprickakvi-

fär som också denna begränsas nedåt av lersten. Form-

ationen är ca 50 m mäktigt och består huvudsakligen 

av siltsten och tuff. 

 Under lerstenen, som är ca 20 m mäktig följer troli-

gen ytterligare en akvifär, men eftersom borrhålet end-

ast är 278 m djupt är informationen om denna knapp-

händig. Den schematiska modellen är en grov förenk-

ling av stratigrafin baserad på borrhålslogg från 

Erlström (2011) och den egentliga litologin innehåller 

flera mindre variationer. 

 

3. Metod 
Elektromagnetiska metoder delas in i induktionsme-

toder och reflektionsmetoder. Reflektionsmetoder an-

vänder sig av vågor med hög frekvens (1 MHz – 1 

GHz) och bygger på att en puls sänds ut som sedan 

reflekteras vid lagergränser. Exempel på en  reflektion-

smetod är georadar. Induktionsmetoder däremot an-

vänder sig i huvudsak av vågor med relativt låg fre-

kvens (1 – 100 000 Hz) och skapar sekundära elektro-

magnetiska vågor som sedan kan mätas. Dessa meto-

der kan i sin tur delas in i frekvensdomänmetoder 

(FEM) och tidsdomänmetoder (TEM) där skillnaden är 

vilken typ av elektromagnetisk våg som används. Vid 

FEM mäter man amplituden på en periodisk våg vid en 

specifik frekvens. TEM däremot använder sig av 

transienta vågor där amplituden är en funktion av tiden 

och genom att mäta avklingningsförloppet kan man få 

information om markens ledningsförmåga (fig. 3)

(Jeppson, 2015).  

Jämfört med frekvensdomänmetoderna är TEM en 

relativt ny metod som i huvudsak utvecklats sedan 

mitten av 1980-talet. Detta beror delvis på att transient 

elektromagnetisk data kräver 50-100 ggr större proces-

sorkraft för tolkning än FEM-data data, vilket ställde 

till problem när datorerna inte var så kraftfulla. Med 

dagens datorer är detta inte längre något problem, men 

med tanke på mängden  data som samlas in vid en 

TEM-sondering är det fortfarande ovanligt att man gör 

en 3-dimensionell tolkning av insamlat material 

(Christiansen et al.,, 2009). En 3-dimensionell tolkning 

av data ska inte förväxlas med att lägga flera 1-

dimensionella modeller i ett rutmönster och på så sätt 

få en 3-dimensionell bild av ett område. 

Slutresultatet vid en TEM-undersökning är en pro-

fil som visar resistivitetsfördelningen i marken. Resis-

tivitet är ett mått på ett materials förmåga att inte leda 

ström och är inversen av konduktivitet. Då olika geo-

logiska material har varierande resistivitet kan en re-

sistivitetsprofil ofta användas för att finna lagergrän-

ser, grundvattenytor och sulfidmalmer, men även vissa 

typer av föroreningar (McNeil, 1980). Generellt gäller 

att desto högre salinitet, porvattenmängd och lerhalt en 

formation innehåller desto lägre blir resistiviteten. 

Lägre salinitet i porvattnet samt högre kompaktions- 

och litifieringsgrad leder till högre resistiviteter. Mas-

siva magmatiska bergarter såsom granit och basalt har 

oftast hög resistivitet, medan en sufidmalm är en god 

ledare med låg resistivitet (Fig. 4). För lösa sediment 

ökar resistiviteten generellt sett med grövre kornstor-

lek så länge avlagringen inte innehåller porvatten som 

kan öka ledningsförmågan (University of Alberta, 

2014). 

Fig 3. Till vänster är en transient elektromagnetisk våg där 

amplituden är en funktion av tiden. Till höger är en peri-

odisk våg där amplituden är konstant vid en specifik 

Fig 4. Sammanfattning av schablonresistiviter för olika 

vanligt förekommande geologiska material. (University of 

Alberta, 2014) 
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FEM och TEM är båda mycket känsliga för kon-

duktiva formationer med resistiviteter under 100 

Ohmm (pers. kont. Foged, april 2016). Detta gör att 

metoderna är väl lämpade för grundvatten- och sul-

fidkartering. Däremot har FEM-metoder svårt att pene-

trera mäktiga högresistiva formationer, vilket inte är 

något problem vid TEM (Christiansen et al., 2009). 

 

3.1 Teori 
Grundprinciperna för elektromagnetiska vågor förkla-

ras av Maxwells ekvationer, med huvudprincipen att 

ett elektriskt fält alltid kommer ge upphov till ett pro-

portionellt, men fasförskjutet, magnetiskt fält. Det 

magnetiska fältet kommer i sin tur skapa ett nytt elekt-

riskt fält och processen fortsätter teoretiskt sett i all 

oändlighet (Christiansen et al., 2009). När styrkan i ett 

magnetfält förändras kommer en elektromotorisk kraft 

(emk) att bildas och sprida sig bort från källan. Desto 

snabbare det magnetiska fältet förändras ju större emk 

kommer att skapas. Efterhand som den elektromoto-

riska kraften sprider sig i marken kommer den att in-

ducera s.k. virvelströmmar i enlighet med Faradays lag 

Fig 5. Konceptuell modell av strömdensiteten i homogen 

mark vid olika tidpunkter efter att sändarströmmen stängts 

av (Christiansen et. al, 2009). 

Fig 6. Konceptuell modell av strömdensiteten i heterogen 

mark vid olika tidpunker. Formationer med låg resistivitet 

är känsligare för uppladdning och strömmen avtagande är 

långsammare vilket ger god information om högkondukti-

va lager (Christiansen et. al, 2009) 

om induktans (Fig. 5). Styrkan på den elektriska 

strömmen är proportionell mot resistiviteten i marken 

och kommer ge upphov till ett sekundärt magnetfält. 

Den elektriska strömmen avtar sedan proportionellt 

mot resistansen i marken. I högresistiva material kom-

mer strömmen att avta snabbt medan lågresistiva 

material håller laddningen längre (Fig. 6). Detta leder 

till att även magnetfältet försvagas med tiden. Lågre-

sistivaFmaterial ger ett magnetfält med liten amplitud 

och långsam avklingning, medan högresistiva material 

har stor initial amplitud men ett snabbt avklingnings-

förlopp (McNeil, 1980). Genom att placera en motta-

gare i form av en spole på marken i vilken det induce-

ras en elektrisk ström proportionell mot magnetfältet 

kan man mäta fältets styrka (b) som en funktion av 

tiden (db/dt) (Christiansen et al., 2009). Detta kan se-

dan översättas till skenbar resistivitet (Rhoa). Det skall 

noteras att skenbar resistivitet endast är ett normali-

serat värde från marken och inte nödvändigtvis repre-

senterar den geologiska lagringen.  

Eftersom signalen snabbt försvinner i lager med 

hög resistivitet är informationen om dessa knapphän-
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dig och metoden kan inte särskilja två högresistiva 

formationer som ligger i anslutning till varandra. För 

en TEM-undersökning med perfekt datainsamling är 

ekvivalensproblemen, dvs att flera olika modeller kan 

ge samma skenbara respons, små och i teorin kan end-

ast en modell ge korrekt passning. I praktiken är dock 

insamlingen av perfekt data nära på omöjlig pga. brus 

och därför tilldelas alla mätningar en viss osäkerhet 

(Christiansen et al., 2009). 

 

3.1.1 Ramper och transient stackning 

WalkTEM är designat så att en sändarslinga läggs ut i 

en 40 x 40 m kvadrat med två mottagarslingor (0,59 x 

0,59 m samt 10 x 10 m) i centrum (se 2.2.2 utförande). 

Genom att sända en ström i form av en fyrkantsvåg 

genom slingan och sedan abrupt stänga av den kom-

mer den tidigare beskrivna emk:n att bildas. En puls 

(transient) består av 50 – 200 µs turn-on ramp, 1 – 40 

ms on-time, 1 – 30 µs turn-off ramp och 1-40 ms off-

time (Fig.  7). Turn-on ramp är den tid det tar för 

strömmen att nå sitt max-värde efter att den slagits till. 

Under denna tid kommer en initial emk att bildas och 

därför måste strömmen vara tillslagen tillräckligt länge 

för att det associerade magnetfältet hinner försvinna 

och endast ett statiskt magnetfält runt sändaren åter-

står. Eftersom styrkan på emk:n är proportionell mot 

förändringen i magnetfältets styrka bör strömmen slås 

av så abrupt som möjligt för att få en stark signal. Di-

rekt efter att det primära magnetfältet försvunnit mäts 

förändringen i det sekundära magnetfältet som skapats 

av de inducerade virvelströmmarna (off-time). Mät-

ningen sker i s.k. gates (tidsfönster) som är logarit-

miskt fördelade över off-time (Christiansen et al., 

2009). I början används korta gates för att kunna regi-

strera de snabba förändringar av det sekundära mag-

netfältet i tidigt skede, vilket representerar lager nära 

ytan. Eftersom signalen snabbt blir svagare är sena 

gates längre för att minimera inverkan från bakgrunds-

brus (McNeil, 1994). Mätningarna som sker tidigt re-

presenterar lager nära ytan, medan de sena mätningar-

na med långa gates ger mer information från större 

djup. 

Eftersom TEM registrerar ett brett frekvensspektra 

är mätningen av en transient känslig för naturligt bak-

grundsbrus från t ex åskväder, radioantenner eller det 

lokala elnätet (McNeil 1994). Elnätet har dock en kon-

stant frekvens på 50 Hz i Sverige, vilket instrumentet 

tar hänsyn till och effektivt undertrycker. För att mini-

Fig 7. a) Illustration av strömmen i sändarslingan (fyrkantsvåg). Turn-on är tiden det tar för strömmen att nå sitt maxvärde. 

Turn-off är den tid det tar för strömmen att helt avta. Desto snabbare turn-off desto större blir emk:n. b) induktion av emk i 

förhållande till sändaren. Under turn-on bildas en initial emk som måste försvinna innan mätningarna kan börja. c) Under off-

time mäts det sekundära magnetfältets styrka i s.k. gates som är logritmiskt födelade över tiden. (Christiansen et. al 2009) 
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mera effekten av bruset består en sondering (mätning) 

av 1000 – 10 000 transienter som stackas för att skapa 

ett medelvärde för signalen (Fig. 8).På så sätt under-

trycks det naturliga bruset. Signal/brus-förhållandet är 

proportionell mot √N där N är antalet transienter som 

stackats (Christiansen et al., 2009). 

Inverkan av brus kan även undertryckas genom att 

sända en ström med högre moment (högre ström-

styrka), varvid signalen blir betydligt starkare jämfört 

med bruset (Christiansen et al., 2009). I undersökning-

en har 24V använts istället för 12V strömkälla, vilket 

effektivt har ökat momentet från 8 Amp till 16 Amp. 

Ett högre moment gör dock att avstängningen av 

strömmen tar längre tid, vilket i sin tur orsakar s.k.  

’ringing’ som ger en oscillerande signal i tidiga gates 

(pers. kont. Foged, April 2016). Ringing kan dämpas 

genom att använda en dämpningsresistor med lägre 

resistans (ABEM Instruments, 2014). Detta är oftast 

inte tillräckligt effektivt och för att kringgå problemet 

görs mätningar med två olika moment (högt och lågt). 

Vid lågt moment sänds en ström med endast 2 Amp (1 

Amp ifall 12V strömkälla används) vilket gör att 

strömmen snabbt avtar vid avstängning och ringing 

kan därmed effektivt undvikas. Den låga strömstyrkan 

leder dock till att emk:n blir liten och försvinner 

snabbt, vilket leder till begränsad djupnedträngning. 

Vid högt moment sänds full strömstyrka på 16 Amp (8 

Amp för 12V strömkälla), vilket ger dålig signal i ti-

diga gates. Däremot ger det höga momentet en större 

emk, vilket leder till god djupnedträngning. Genom att 

kombinera data från lågt moment (tidiga gates) och 

högt moment (sena gates) erhålls tillförlitlig data ge-

nom hela lagerföljden (Christiansen et al., 2009). 

Det effektiva penetrationsdjupet vid en sondering 

är således begränsat till det djup där signalen drunknar 

i bakgrundsbrus. Tre faktorer påverkar vid vilket djup 

detta sker; dessa faktorer är momentet, konduktiviteten 

i marken och nivån på bakgrundsbruset. Om marken är 

högkonduktivt stannar signalen i grunda lager och pe-

netrationsdjupet blir begränsat. Det är svårt att utvär-

dera effektivt penetrationsdjup, men följande ekvation 

kan användas för en approximation: 

där zd = penetrationsdjup,  M =momentet, σ = produk-

ten av konduktiveten och Vbrus = brusnivån 

(Christiansen et al., 2009). 

 

 3.1.2 Kopplingar 

Förutom bakgrundsbrus kan kopplingar till konduktiva 

föremål orsaka störningar i en TEM-undersökning. Det 

finns två olika typer av kopplingar som kan ge felaktig 

data: kapacitiv koppling och galvanisk koppling 

(Christiansen et al.,, 2009).  

 

3.1.2.1 Kapacitiv koppling 
Denna typ av koppling uppstår när en ström induceras 

i ett ojordat konduktivt föremål som t ex bilar, ned-

grävda isolerade kablar, järnvägsräls och metallstaket. 

Inverkan av metalliska föremål är direkt beroende av 

föremålets storlek, form och avstånd från sän-

darslingan (Danielsen et al., 2003). Därför är det vik-

tigt med ett väl tilltaget säkerhetsavstånd på minst 100 

m från kända metallföremål. Kapacitiv koppling är 

dock enkelt att känna igen då en sådan orsakar en 

oscillerande signal och datan får därmed ett oregelbun-

det mönster (Fig. 9). Ifall kapacitiv koppling uppstått i 

undersökningen skall mätresultatet generellt sett inte 

användas (Christiansten et al., 2009), men om kopp-

lingen är begränsad är det möjligt att plocka bort på-

verkade gates (+2-3 efterföljande gates) för att sedan 

använda resterande data. Detta bör dock göras med 

försiktighet (pers. kont. Foged, April 2016). 

 

3.1.2.2 Galvanisk koppling 
Galvanisk koppling sker mot jordade ledare så som 

kraftledningar och elstängsel. Effekten av en sådan 

koppling är att datan förskjuts så att den visar lägre 

resistivitet än den borde (Fig. 10). Eftersom datakur-

van vid galvanisk koppling inte uppvisar någon oscil-

lation är den svår att upptäcka och det enda sättet att 

utvärdera ifall koppling uppstått är att jämföra datakur-

van med närliggande sonderingar. Även här bör försik-

tighet vidtas då en förskjutning av kurvan likväl skulle 

kunna bero på en högkonduktiv geologisk formation. 

Det är därför viktigt att resonera över vad som är geo-

logiskt rimligt innan man avfärdar galvanisk koppling 

som en naturlig variation. Om man misstänker att gal-

vanisk koppling uppstått är den insamlade datan 

obrukbar och hela sonderingen skall sorteras bort 

(Christiansen et al., 2009) 

Fig 8. Jämförelse av mottagen signal vid 50 resp. 5000 tran-

sientstackningar. Signalen blir jämnare och bättre desto fler 

stackningar som utförs (christiansen et. al, 2009). 
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3.2 Fältmetodik 
3.2.1 Utrustning 

Fältstudien har utförts med instrumentet WalkTEM 

från ABEM Instrument AB. Detta instrument är ut-

vecklat i samarbete mellan ABEM Instrument AB, 

Århus Universitet och SkyTEM Survey ApS och är i 

praktiken en förminskad version av det helikopter-

burna instrumentet SkyTEM (Nilsson, 2013). Utrust-

ningen består av  följande delar (Fig. 11): 

 

 WalkTEM instrument med inbyggt Windows XP 

operativsystem, GPS och 2 interna batterier 

(kopplas automatiskt bort när man kopplar instru-

mentet mot en extern strömkälla) 

 1 st. sändarslinga (AWG12), 160 m (40x40m) 

 2 st. mottagarslingor, RC-5 (0,59x0,59 m) och RC-

200 (10x10 m) med 5 m2 resp. 200 m2 effektiv area 

(20 varv i RC-5  och 2 varv i RC-200-mottagaren 

 1 st. 3 m förlängningskabel 

 1 st. 330 Ohm dämpningsresistor  

 2 st. 12V bilbatteri med tillhörande kopplings-

kablage 

 8 st. plastspikar 

 

Utöver instrumentets delar har en dragkärra använts 

för att förenkla transporten mellan mätpunkterna. 

 

3.2.2 Utförande 

Uppställning och mätning med WalkTEM-

instrumentet är simpelt och snabbt utfört vid flack ter-

räng utan högvuxen vegetation. Mätningar går att ut-

föra även där vegetationen är högvuxen, men det kom-

plicerar utläggningen av kablage. Det första steget för 

en mätning är att välja mittpunkt för mätningen. När 

detta är gjort följer man stegen 1 - 9 nedan. Det är en 

stor fördel att vara två personer som hjälps åt med ut-

läggningen. 

 

1) Placera den mindre mottagarspolen (RC-5 vid mitt-

punkten och försök att rikta dess hörn så att de pe-

kar i riktningar som har så lite vegetation som möj-

ligt inom 28,5 m från mottagaren. 

2) Lägg ut den större mottagaren (RC-200) i en 

kvadrat runt RC-5:an (Fig. 12). För att enkelt mar-

kera ut hörnen för RC-200 passar man ett måttband 

genom två motstående hörnor på RC-5 och sedan 

sätts en plastspik vid 7,35 m på den förlängda hy-

potenusan. Detta upprepas för samtliga 4 hörn. Det 

är även möjligt att markera ut hörnen för sän-

darspolen samtidigt; i detta fall sätter man ut spikar 

vid ca 28,5 m, men av erfarenhet har det visat sig 

att det är enklare att skapa en kvadrat om man re-

dan har RC-200 utlagd. På så sätt har man 3 punk-

ter att passa med för att få en rak linje, vilket är en 

stor fördel ifall det blåser mycket. 

3) Lägg ut sändarkabeln i en 40x40 m kvadrat runt 

mottagarna. Rikta in måttbandet mot hörnen på RC

-5 och ett hörn på RC-200 och sätt en spik vid 28,5 

Fig 9. Konceptuell bild av hur kapacitivt kopplad 

(ojordad) data ser ut jämfört med ostörd data 

(Christiansen et. al, 2009). 

Fig 10. Konceptuell bild av galvaniskt kopplad 

(jordad) data påverkar datakurvan. Galvanisk 

koppling är betydligt svårare att upptäcka jämfört 

med kapacitiv koppling. (Christiansen et. al, 2009) 
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m. Fäst sändarkabeln i spiken och börja lägga ut 

kabeln. När personen med kabelvindan befinner sig 

på rak linje genom hörnen på mottagarspolarna 

sätts nästa hörn ut. Upprepa tills du är tillbaka där 

du började. 

4) Kontrollmät så att det är ungefär 20 m från mitten 

på långsidorna till mitten på RC-5. Det är godtag-

bart om avståndet varierar något, men det får inte 

vara stora skillnader. 

5) Rulla ut anslutningskablarna till mottagarspolarna 

mot hörnet där sändarslingan kopplas ihop. 

6) Koppla in förlängningssladden till sändarslingan så 

att instrumentet kan placeras 3 m utanför kvadra-

ten. Koppla sedan förlängningssladden andra ände 

till instrumentet via dämpningsresistorn 

(parallellkoppling). Var noga med att strömmen 

sänds i samma riktning som mottagarna ligger i. 

Detta görs enklast genom att alltid se till att både 

sändare och mottagare ligger medsols. 

7) Koppla in RC-5 och RC-200 i input A resp. input 

B. 

8) Koppla in den externa strömförsörjningen genom 

att seriekoppla bilbatterierna. 

9) Starta instrumentet och kontrollera så att kablarna 

till mottagaslingorna ligger så vinkelrätt som möj-

ligt där de korsar sändarslingan. Kontrollera också 

att kablarna inte ligger dubbla någonstans eftersom 

detta kan orsaka störningar från elektriska fält. Pla-

cera även ledande föremål på så stort avstånd från 

sändarslingan som möjligt för att undvika kapaci-

tiva kopplingar. 

 

Ovanstående utläggningsförfarande är en modifie-

rad version av Nilssons (2013) metodik. 

När instrumentet är startat kommer WalkTEMUI 

automatiskt att startas. WalkTEMUI är ett lättanvänt 

användargränssnitt som används för att göra inställ-

ningar för mätningen. Först väljer man vilket skript 

instrumentet skall köra. Skripten är de instruktioner 

som instrumentet följer vid mätningen och definierar 

bland annat antalet repetitioner av mätningar, stack-

ningen, vilken frekvens som skall användas, areor för 

sändare/mottagare och längden på varje gate, etc. För 

detta arbete användes ett 40x40m sändarskript för 

Fig 11. Utrsutningsdelar från vänster till höger: Mottagarspole RC-5, måttband, Mottagarspole RC-200 (gul kabel), 

Sändarslinga (röd kabel), WalkTEM instrument, 2 st bilbatteri, väska med plastspikar, strömförsörjningskablage samt dämp-

ningsresistor. 

Fig 12. Koncepteull bild över hur färdigutlagda mottagare 

och sänder skall förhålla sig till varandra (ABEM Instru-

mets AB, 2012) 
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12V, men vår externa strömkälla var på 24V. Detta är 

inte något problem då instrumentet använder sig av 

den spänning som är inkopplad oavsett skript när man 

använder en extern strömkälla (pers. kont. Foged April 

2016). Utöver val av skript väjer man frekvens för det 

lokala elnätet för att instrumentet inte skall använda 

samma frekvens. I Sverige är det 50 Hz. När inställ-

ningarna är klara startas mätningen och uppmätt data 

illustreras för varje enskilt moment för respektive mot-

tagare. På så sätt kan man redan i fält se om datan är 

ostörd eller om kapacitiv koppling uppstått (ABEM 

instruments, 2014). 

 

3.3 Databearbetning och modellering 
Insamlad data har bearbetats och inverterats i mjukva-

ran ViewTEM, utvecklat åt ABEM instruments AB av 

Fig 13. Exempel på hur stackad db/dt (a) kans e ut jämfört med stackad Rhoa data. Exemplet är taget från sondering 

13. 
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Århus Universitet. Modellerna från ViewTEM har 

sedan kombinerats till längre sammanhängande profi-

ler (80 - 320 m) och visualiserats i Erigraph. Erigrapgh 

är ursprungligen utvecklat för att visualisera ERT-data 

(Electrical Resistivity Tomography) som är den van-

ligaste typen av resistivitetsundersökning men funge-

rar även för inverterad TEM-data (pers. kont. Dahlin, 

Maj 2016). Tyvärr har Erigraph inte möjligheten att 

lägga flera profiler bredvid varandra för att skapa en 3-

dimensionell bild av ett område. 

 

3.3.1 ViewTEM 

Exporteringen från WalkTEM-instrumentet till 

ViewTEM är enkel och alla sonderingar presenteras 

som separata stationer i programmet där det är möjligt 

att titta på separata kanaler (högt, lågt moment eller 

brus) för respektive mottagare. Man kan även välja 

ifall man vill titta på stackad eller ostackad data för 

både tidsderivatan (db/dt) och den skenbara resistivite-

ten (Rhoa) (Fig. 13). Datakurvorna presenteras med 

automatiskt beräknade standardavvikelser, men den 

går att ändra för varje enskild punkt manuellt. Pro-

grammet kan dessutom markera koordinaterna för re-

spektive sondering på en karta, men eftersom GPS-

enheten sitter i instrumentet (ABEM Instruments AB, 

2014) och inte i mottagaren är alla positioner för-

skjutna 28,5 m från den verkliga mittpunkten. För att 

få exakta koordinater för sonderingarna har istället en 

extern GPS använts och punkterna har manuellt mar-

kerats på en karta. 

Det fönster som är av störst intresse är stackad 

Rhoa. Innan datan kan inverteras måste man välja vil-

ken data som skall användas vid inverteringen (ABEM 

instruments AB, 2015). Det är i det här skedet sonde-

ringar med tydliga kopplingar väljs bort eller selekte-

ras för att endast behålla ostörd data. I fall med endast 

begränsad kapacitiv koppling väljs endast delar av 

datakurvan bort. Efter rekommendation har data från 

RC-5 med lågt moment använts för tidiga gates och 

data från RC-200 använts med högt moment använts 

för sena gates då de anses vara mest representativa 

(pers. kont. Foged, April 2016). På grund av glappkon-

takt i en fattning saknar flertalet sonderingar tillförlit-

lig data från RC-200. I de fall där data från RC-200 ej 

varit tillgänglig har istället det höga momentet från RC

-5 använts som underlag för invertering. 

Inverteringen av data kan ske på två sätt, antingen 

genom simpel inversion eller genom avancerad invers-

ion. Vid en simpel inversion skapar programmet auto-

matiskt två 1-dimensionella modeller som anses ha 

optimal passning mot den skenbara resistiviteten. Den 

ena modellen är en 5-lagermodell (layered model) och 

medan den andra är en 20-lagermodell (smooth model) 

där resistiviteten mellan två intilliggande lager inte kan 

variera med en faktor större än 4, 2 eller 1,5 beroende 

på vald inställning. Nackdelen med en ’smooth model’ 

är att den resulterar i en utjämnad kurva där stora ab-

rupta förändringar i resistivitet inte blir lika tydliga 

som i en ’lagrad’ modell. Däremot ger ’smooth mo-

del’-kurvan en hög upplösning av små resistivitetsvari-

ationer i marken. En ’layered model’ med få lager har 

fördelen att abrupta resistivitetsförändringar syns väl-

digt tydligt men upplösningen för små variationer blir 

sämre (Aarhus GeoSoftware, 2015). 

Det går även att göra en avancerad inversion där 

man manuellt skapar en startmodell med önskat antal 

lager, uppskattade resistivitetsvärden och djup till la-

gergränserna. Vid inverteringen försöker programmet 

sedan passa den skenbara resistiviteten mot den förut-

bestämda modellen (ABEM Instruments AB, 2015). 

Detta kan vara fördelaktigt om mycket information om 

stratigrafin finns tillgänglig, men kräver en hög nivå 

Fig 14. Exempel på modellerad data som passats mot rådata (jmf. fig 13 b) med en vertikal 1-d modell av resistiviteten  på olika 

djup. 
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av expertis för att få tillförlitliga resultatsmodeller 

(pers. kont. Foged, April 2016). 

För den här undersökningen har 20-lager smooth 

model använts för samtliga sonderingar då variationer-

na i resistivitet är relativt små, men väldigt spridda 

(Fig. 14). En 5-lager layered model hade i det här fal-

let gett dålig upplösning och djupet till lagergränserna 

hade blivit inkonsekventa. 

 

3.3.2 Erigraph 

För visualisering av flera sonderingar bredvid 

varandra, i en profil, har den modellerade resistiviteten 

förts in i Erigraph. Filformatet för ViewTEM-

modellerna är dock inte kompatibelt med Erigraph 

eftersom det ursprungligen är ämnat för ERT-data och 

därför har datan förts in manuellt. En RHO2-fil har 

skapats för varje profil där resitiviteten och djupet till 

botten på varje lager har definierats samt vilka sonde-

ringar som ingår. Genom att läsa in RHO2-filerna i 

Erigraph ritas 2-dimensionella profiler upp där resisti-

viteten är färgkodad, vilket gör jämförelse av profiler-

na enkel. En stor fördel med att själv välja vilka sonde-

ringar som skall ingå i varje fil är att profiler kan skap-

as i valfri orientering så till vida att mätningarna ut-

förts i ett grid-mönster. Eftersom enskilda sonderingar 

är helt oberoende av varandra kan de dessutom ingå i 

flera profiler.  

 

4. Resultat 
Totalt har 21 sonderingar utförts, varav 4 ligger öster 

om Ålabäck i det initialt tilltänkta området. Samtliga 

sonderingar på den östra sidan gav helt obrukbar data 

till följd av extensiva kopplingar från nedgrävda före-

mål och är därför helt exkluderade från denna studie. 

Av de resterande 17 sonderingarna har 15 använts för 

resultattolkning (Fig. 15). Sondering 14 uppvisade 

tydlig kapacitiv koppling genom hela mätningen, tro-

ligtvis pga. närhet till bostadshuset Sommarbo i nord-

öst, och var därför inte tolkningsbar. Vidare är punkt 

17 exkluderad då denna sondering har ofullständig 

data pga. problem med strömförsörjning till motta-

garslingorna. Sex punkter visar begränsad kapacitiv 

koppling i tidiga gates; dessa har sorterats bort för att 

sedan kunna använda den ostörda delen av datan. Res-

terande mätpunkter gav ostörd data bortsett från natur-

ligt bakgrundsbrus. Ingen sondering i undersökningen 

har visat någon indikation på galvanisk koppling. 

Kombination av sonderingarna resulterade i 6 pro-

filer, mellan 160 och 320 m långa. Profil 1- 3 löper i 

SV – NÖ riktning (Fig 16) och profil 4 – 6 löper från 

NV till SÖ (Fig 17). Vid illustration av profilerna sat-

tes maxdjupet till det värde dit sonderingen med minst 

djupnedträngning i respektive profil hade tillförlitliga 

värden. De flesta av sonderingarna är tillförlitliga ner 

till ca 240-260 m med ett par undantag där sondering-

en nått >300 m (se appendix för djupnedgträngning för 

varje individuell sondering). Det bör tilläggas att grän-

sen för vad som anses vara tillförlitligt djup är automa-

tiskt beräknad av ViewTEM utifrån signal och STD. 

Eftersom den spatiala upplösningen på stora djup är 

begränsad bör nedträngningsdjupet dock betraktas med 

en sund skepticism. 

Samtliga profiler är så nära på homogena de kan 

bli och uppvisar relativt hög resistivitet i de översta 0 – 

50 metrarna för att sedan abrupt minska kraftigt (Fig. 

16-17) (observera att 0 inte representerar markytan 

utan havsnivån). Eftersom en smooth model använts 

med förbestämt antal lager och förändringsfaktor blir 

gränsen något missvisande och om en layered model 

hade använts hade gränsen blivit betydligt tydligare. 

Däremot hade en sådan modell haft väldigt dålig upp-

lösning i resterande delarna av profilerna. Efter att 

resistiviteten snabbt minskat så ökar den sedan gradvis 

mot djupet och når en ny topp (15 – 20 ohmm) vid ca 

140 - 160 m djup. Nedanför ca 180 m varierar resisti-

viteten mellan profilerna, vilket kan bero på heteroge-

niteter men även på upplösningen i profilerna eftersom 

de absoluta resistivitetsvärdena är låga. Det krävs såle-

des inga stora skillnader i resistivitet för att profilen 

skall gå från färgkoderna grönt till gult. Vid sondering 

6 minskar dock resistiviteten mer än vid någon annan 

sondering, vilket kan indikera en lokal anomali. 

 

 

Fig 15. Karta över undersökningsområdet men utmarkerade 

sonderingar, profiler och topografi. Onumrerade sonderin-

gar direkt söder om brunnsområdet är kraftigt störda och är 

helt exkluderade från undersökningen. (Modifierad från 

Imagery ©2016 DigitalGlobe & Map data ©2016 Google) 
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Fig 16. Uppritade profiler I sydvästlig — nordöstlig riktining (1-3) i Erigraph. Pro-

filerna varierar mellan 240 – 320 m beroende på hur många punkter som använts i 

varje profil. För information om vilka punkter som använts i respektive profil, se fig. 

15. Profilerna är relativt homogena ner till ca 180 m för att sedan visa små hetero-

geniteter. Observera att 0 är m.ö.h och representerar inte markytan. 
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Fig 17. Uppritade profiler I snordvästlig — sydöstlig riktining (4-6) i Erigraph. 

Profilerna varierar mellan 160 – 240 m beroende på hur många punkter som anvä-

nts i varje profil. För information om vilka punkter som använts i respektive profil, 

se fig. 15. Profilerna är relativt lika profil 1-3 eftersom samma sonderingar använts 

fast i andra kombinationer. 
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5. Diskussion 
Som nämnt i resultaten har samtliga profiler baserats 

på en smooth model-inversion, vilket har både sina för

- och nackdelar. En tydlig nackdel är att skarpa resisti-

vitetsförändringar illustreras som en gradvis föränd-

ring över större djupintervall än vad det är i verklighet-

en. Det är dock inte säkert att den gradvisa förändring-

en vid ~50 m beror på modelleringen, men utifrån vad 

som är geologiskt rimligt är det mer sannolikt att 

denna representerar en skarp övergång från kvartära 

avlagringar till berggrund, än att det är en gradvis 

övergång. Den varierande mäktigheten på övergången 

är rimlig att betrakta som variationer i den leriga morä-

nen som skiljer akvifär 1 från akvifär 2. Eftersom sand 

(akvifär 1) generellt sett har högre resistivitet än lera är 

det inte oväntat att resistiviteten här är lägre än i morä-

nen. Att grundvattenytan för akvifär 1 inte är synlig 

beror troligtvis på låga resistivitetskontraster mellan 

sanden och porvattnet (Fitterman & Stewart, 1986) 

samt att grundvattenytan endast ligger ca 1 m under 

markytan (Engvall. 2015). Det är vanligtvis svårt att 

särskilja en grundvattenyta ifall akvifären består av 

färskvatten i ett grovt alluvium såsom sand eller grus 

(Fitterman & Stewart, 1986). I det här fallet har por-

vattnet en elektrisk konduktivitet på 497 μS/cm 

(Engvall, 2015), vilket är något högre än normalt för 

färskvatten och motsvarar en resistivitet på ca 20 

Ohmm. Den kumulativa resistiviteten för en formation 

kan uppskattas med hjälp av Archie’s lag med hänsyn 

till vattenmättnadgrad, resistivitet för porvatten re-

spektive mineral och porositet (University of Alberta, 

2014). 

Den sedimentära berggrunden uppvisar betydligt 

lägre resistivitet (5 – 20 ohmm) än vad som kan förvä-

ntas av en torr kalksandsten. Efter provpumpning i 

brunn 3 har Engvall (2015) gjort en vattenkemisk 

analys från akvifär 2 som påvisade att porvattnet i for-

mationen har en elektrisk konduktivitet på 916 μS/cm, 

vilket motsvarar en resistivitet av ca 11 ohmm. Med 

tanke på de låga uppmätta resistiviteterna är det rimligt 

att anta att hela formationen är vattenförande. Detta 

visas också av uppmätta trycknivåer för akvifär 2 där 

grundvattenytan ligger ca 1 m under marknivå 

(Engvall. 2015). Att resistiviteten gradvis ökar med 

djupet kan förklaras genom att mängden kalk och sand 

ökar nedåt i formationen (Andersson, 2005). 

Det går inte att särskilja en distinkt nedre gräns för 

akvifär 2, detta av okända anledning(ar). En rimlig 

förklaring kan dock vara att litologin från 160 – 240 m 

relativt likartad, med mycket kalk, sand och varierande 

mängd silt vilket gör att resistiviteterna inte skiljer sig 

nämnvärt. Dessutom består formationen som antas 

separera akvifärer 2 från akvifär 3 av kalkig lersten, 

vilken kan ha samma resistivitet som den vattenmät-

tade kalksandstenen. Gemensamt för samtliga profiler 

är dock att resistiviteten sjunker något vid ca 180 – 

200 m djup, vilket är kongruent med ökad silt- och 

lerinnehåll (215 – 230 m utgörs av silt/lersten). Tyvärr 

har inte vattenkemin för akvifär 3 undersökts och 

därför är resistiviteten för porvattnet okänd. Baserat på 

resistivitetsprofilerna (Fig. 16) är det dock troligt att 

vattenkemin är snarlik den i akvifär 2 med hänsyn till 

konduktivitet.  

En annan förklaring varför akvifärsgränserna inte 

är synliga kan bero på läckage genom lerstenen. Ler-

stenen har i sig själv låg resistivitet och med tillskott 

av porvatten från akvifär 3 kommer resistiviteten ytter-

ligare att homogeniseras, vilket försvårar urskiljning 

av separata lager. Om läckaget dessutom varierar lat-

eralt i lagret kan det förklara variationerna mellan 

sonderingarna. Eftersom analysresultat från porvattnet 

saknas och lerstenens resistivitet endast kan uppskattas 

grovt, går det inte att säga ifall de sonderingar med 

lägre resistivitet vid ca 190 m indikerar större eller 

mindre läckage.  

Det kan också vara så att variationerna i resistivitet 

på djup över 180 m endast beror på modellparametrar-

na. Desto djupare signalen går, desto svagare blir sig-

nalen och indelningen av lagerna blir grövre. Ler-

stenen som tros separera akvifär 2 och 3 är endast 7 – 

8 m mäktig, och en sådan begränsad mäktighet kan 

vara svår att särskilja på så stora djup. Då de absoluta 

resistiviteterna är låga och variationerna små, kan de 

laterala förändringarna i profilerna vid >180 m djup 

helt enkelt bero på dålig upplösning och sedimentberg-

grunden kan eventuellt vara mer homogen är vad den 

ger sken av. 

 

6. Slutsatser 
Utförda mätningar har gett goda resultat och påvi-

sat homogena resultat ner till ca 160 m djup i den sedi-

mentära berggrunden. På större djup blir osäkerheten 

större och responsen från sedimenten påvisar vissa 

små, men ej försumbara heterogeniteter som kan för-

klaras på flera olika sätt. Det går dock att göra vissa 

någorlunda säkra (inom ramen för en geofysisk under-

sökning) tolkningar, främst av de mer ytligt liggande 

delarna av undersökningsområdets geologiska upp-

byggnad. 

 

 Utbredningen av de kvartära avlagringarna (sand 

och underliggande morän) är homogen över större 

laterala områden. Djupet till den sedimentära berg-

grunden varierar dock mellan 30 och 50 m, bero-

ende på var på övningsfältet man befinner sig. 

 Den leriga moränen som separerar akvifär 1 och 2 

varierar också i mäktighet över området, men är 

aldrig helt frånvarande. Detta gör att läckage mellan 

akvifärerna inte är trolig. Detta betyder i sin tur att 

akvifär 2 är skyddad från direkt infiltration av för-

oreningar från markytan, vilket även förstärks ge-

nom en uppåtriktad tryckgradient i akvifären. 

 Undre gränsen för akvifär 2 går inte att direkt ut-

skilja från erhållen resistivitetsdata. Resistiviteten i 

akvifären är lägre än vad som kan förväntas med 

avseende på akvifärens litologi ner till ca 180 m. 

Detta indikerar att akvifären är helt vattenmättad. 

Det är därför rimligt att anta den undre gränsen för 
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akvifär 2 utgörs av den kalkiga lersten som återfinns 

vid 190 m i enlighet med den konceptuella mo-

dellen. 

 En säker tolkning av heterogeniteterna på  djup 

större än 180 m kan inte göras. Detta kan bero på 

snarlika resistivitetsvärden för formationerna, late-

ralt varierande läckage mellan akvifärerena, dålig 

upplösning i mätningen eller en kombination av 

flera faktorer. 
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Appendix 
Bilaga 1 presenterar rådata, inverterad data, 1-d modell 

samt modellvärden i tabellform med resistivitet, mäk-

tighet och djup till under gränsen samt standaravvi-

kelse för varje lager. 

Rådata i form av stackad Rhoa längst upp till väns-

ter där färgade datapunkter är de som använts. Inverte-

rad data längst ner till vänster. 

1-d modell med djup på y-axeln längst upp till hö-

ger. Den gröna streckade linjen visar vilket djup mo-

dellen anses tillförlitlig till. 

Den inverterade modellen i tabellform längst ner 

till vänster. I tabellen definieras resistiviteten, mäktig-

heten och djupet till undre gränsen för varje lager. 

Standardavvikelsen för varje parameter ingår också i 

tabellen.  
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