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Sammanfattning: Den nedlagda deponin vid Gustavsfält i Halmstad användes mellan 1950-1967. Dokumentation-

en av vad som har lagts där är bristfällig. Flertalet grund- och ytvattenundersökningar har gjorts för att se hur påver-

kansriskerna ser ut till omkringliggande områden. Bedömningarna av resultaten har varierat, men inga större åtgär-

der har ansetts nödvändiga. 

Undersökningens målsättning var att ta reda på ifall den geofysiska metoden elektrisk resistivitetsmätning med 

multielektrodsystem kunde ge svar på hur deponins inre uppbyggnad ser ut. Det kan hjälpa kommunens arbete gäl-

lande hur ärendet ska slutbehandlas. Metoden mäter markens resistivitet genom att likström sänds ner i marken med 

hjälp av två elektroder. Med hjälp av två andra elektroder mäts under samma tid potentialskillnaden. 

Resultaten från undersökningens båda linjer med låga resistivitetsvärden och högre IPvärden visar en tydlig gräns 

mot avfallet som är beläget strax under ett ytskikt av grövre material några meter ner i deponins centrala delar. Det 

gick också att urskilja en gräns mellan mättad och omättad zon som visar var grundvattenytan befann sig. Vidare 

gick det också att särskilja lager och deponins mäktighet. Däremot gick det inte att se vilka de exakta avfallstyperna 

är eller att peka ut lämpliga provtagningsplatser. Slutsatsen är att informationen från de båda linjerna stärker 

varandra då de i stort sett ger samma bild. 
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Abstract: The closed landfill at Gustavsfält in Halmstad was used during 1950-1967. The 

documentation of what has been put there is limited. The majority of ground and surface water inve-

stigations have been done to see how advocacy risks appear to surrounding areas.  

The assessments of the results have varied, but no major action has been deemed necessary.  

The study objective was to determine if the electrical resistivity geophysical method with multi-

electrode systems could provide answers to how the landfill interior structure looks like and can be 

helpful for the municipality's work. The method measures soil resistivity by direct current is sent 

into the ground using two electrodes. During the same time eith the help of two other electrodes the 

potential difference are measured.  

The results of the survey both lines with low resistivity and higher IP shows a clear line against the 

waste that is located just below a surface layer of coarse material a few meters down in the landfill 

center. It was also possible to discern a boundary between the saturated and the unsaturated zone 

that shows where the water table was. The measurements also made it possible to distinguish the 

layers and thickness of the landfill. However it was impossible to see what the exact wastes are, or 

pointing out the appropriate sampling locations. The conclusion is that the information from the two 

lines reinforce each other when they basically give the same picture.  
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1. Inledning 
Halmstad ligger i Hallands södra del (se 

fig. 1). Inom Halmstads kommun finns 

över 50 nedlagda deponier (Länsstyrelsen, 

2009).  En av dessa finns på Gustavsfält i 

utkanten av Halmstads tätort. 

 

Fig. 1. Hallands läge. 

Här har alla möjliga avfallsfraktioner 

deponerats mellan åren 1950-1967 både 

från Halmstads kommun och från 

grannkommuner (Kjessler och 

Mannerstråle, 1995). Grundvattenprover 

som togs från den nedlagda deponin i 

februari år 2000 (Halmstad, 2012) visade 

att det nedströms deponin var högre halter 

av ammonium jämfört med de naturliga 

bakgrundsvärdena (Länsstyrelsen, 2009). 

Det har i tidigare undersökningar 

konstaterats att både ammonium- och 

nitratkväve tillhör de vanligaste 

föroreningarna i läckande lakvatten från 

deponier. En anpassad behandling kan 

därför krävas för att halternas vidare 

transport till grund- eller ytvatten ska 

reduceras (Avfall Sverige, 2012).  

En deponi är ett förorenat område och det 

föreligger ofta spridningsrisker av ämnen 

till miljön, vilket då utgör ett hot mot 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Detta är 

ett av 16 av nationella miljökvalitetsmål 

som Sveriges riksdag beslutade om 1999 

(Naturvårdsverket, 2014).  

Hos Länsstyrelsen i Halland och 

Halmstads kommun pågår ett 

planeringsarbete kring när, hur samt vem 

som ska finansiera en ny inventering och 

riskklassning av Gustavsfält (Halmstad, 

2012). Vid ett möte i kommunfullmäktige 

1995 fastslogs att kommunstyrelsen och 

det tillhörande stadsbyggnadskontoret har 

ansvaret för nedlagda avfallsdeponier 

(Halmstads kommun, 1999). Berörda 

parter är överens om att området bör 

utredas för att ett slutgiltigt beslut ska 

kunna tas kring hur objektets framtida 

hantering ska se ut. 

Det är främst deponiernas placering, 

konstruerade skyddsåtgärder och avfallets 

karaktär som styr hur stor påverkansgraden 

på människan och miljön blir (NVV, 

2012). Dessa skiljer sig åt beroende på när 

deponierna använts. Vad som fick 

deponeras blev mer kontrollerat till följd 

av införandet av en miljöskyddslag 1969, 

vilken ersattes den 1 januari 1999 av 

Miljöbalken (SFS 1998:808).  

Vid den nedlagda deponin Gustavsfält i 

Halmstad saknas information om 

deponikroppens exakta innehåll. Eftersom 

det är känt att olika material uppvisar 

skillnad i sitt elektriska motstånd (SGF, 

2008) utgör IP- och resistivitetsmätning en 

lämplig metod för att ge kompletterande 

information gällande karaktärisering av 

både innehåll och uppbyggnad (Avfall 

Sverige, 2012). 

2. Syfte 
Arbetets syfte var att med de geoelektriska 

mätmetoderna resistivitet och inducerad 

polarisation (IP-mätning) med 

multielektrodsystem dels försöka 

undersöka den nedlagda deponins inre 

uppbyggnad.  

Syftet med arbetet var även att utgöra en 

förstudie som underlag gällande placering 

av lämpliga provtagningspunkter för 

grundvatten. Detta för att på så sätt i vidare 

arbete kunna se graden av dagens 

föroreningssituation. 
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3. Frågeställningar 
Arbetet har baserats på följande 

grundläggande frågeställningar:  

- Går det att särskilja lager och hur 

mäktig är den nedlagda deponin? 

- Vilka platser är lämpliga för 

provtagning? 

-  Hur lämplig var mättekniken för 

den platsspecifika miljön? 

4. Avgränsningar 
På den tid som fanns till förfogande 

bedömdes det möjligt att utföra två linjer. 

En korsande tredje linje hade kunnat ge 

kompletterande information.  

De rådande väderleksförhållandena gjorde 

att vissa moment tog lite längre tid. 

Utläggens längd begränsades också av hur 

länge det fanns dagsljus. Vid den första 

linjens (Linje 1) (se fig. 9) mätningar 

tilltog vinden successivt till kulingstyrka 

och tidvis regn med en temperatur på 7-10º 

C. Vid den andra linjens mätningar (Linje 

2) (se fig. 9) var det kulingvindar med 

stormstyrka i byarna, uppehåll och en 

temperatur på 5-7º C. 

4.1 Reliabilitet  

Inom alla vetenskapliga undersökningar är 

det av vikt att se till studiens reliabilitet.  

Det innebär att tillförlitligheten av studien 

speglar det den hade för avsikt att mäta 

(Halvorsen, 1992).  

4.2 Validitet 

Det är också viktigt att utvärdera den 

vetenskapliga undersökningens validitet. 

Den anger att det valda mätinstrumentet 

har kunnat inhämta ett dataunderlag som 

kunnat undersöka det uppsatta syftet 

(Halvorsen, 1992). 

5. Bakgrund 

5.1 Deponier - nya och gamla 

Det råder olika krav för gamla och 

nedlagda deponier och de som i dagsläget 

är aktiva. I övergångsbestämmelserna till 

förordningen (SFS 2001:512) om 

deponering av avfall anges i andra punkten 

att de nya bestämmelserna inte ska gälla 

för deponier där avfall har slutat att läggas 

och verksamhetsutövaren före den 16 juli 

2001 har vidtagit de åtgärder som krävts 

för att avsluta deponin.  

Enligt 3 § i samma förordning (SFS 

2001:512) kan en deponi delas in i tre 

faser. Den aktiva fasen (1) är det 

tidsintervall under vilken deponin tar emot 

avfall till dess att deponering inte längre 

sker. Även den tid som 

efterbehandlingsfasen med åtgärder och 

kontroll äger rum under innefattas. 

Driftfasen (2) är den del av den aktiva 

fasen som mottagande av avfall sker till 

dess att sluttäckning ägt rum. 

Efterbehandlingsfasen (3) innebär tiden 

som krävs för att kontrollera driftfasen och 

dess aktiva åtgärder för 

utsläppsbegränsningen som sker. Inte 

förrän tillsynsmyndigheten har godkänt 

sluttäckningen anses en deponi vara 

avslutad. Enligt 32-33 §§ i samma 

förordning pågår efterbehandlingsfasen i 

minst 30 år om inget annat beslutats 

(Avfall Sverige, 2012).   

Enligt 7 § förordning (SFS 2001:512) om 

deponering av avfall sker tre klassningar 

av deponier: 

1. Deponi för farligt avfall. 

2. Deponi för icke-farligt avfall. 

3. Deponi för inert avfall. 

Syftet med EG-direktivet 1999/31/EG om 

deponering av avfall var att minska eller 

förebygga de skador som kan vållas på 

miljön och människors hälsa i och med 

deponering av avfall. Direktivet 

införlivades 16 juli 2001 i den svenska 

lagstiftningen som förordningen (SFS 

2001:512) om deponering av avfall, även 

kallad avfallsförordningen. Den medförde 

strängare krav gällande var nya deponier 
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placeras, hur de är utformade och vilka 

egenskaper det deponerade avfallet har. 

En stor skillnad mellan gamla deponier och 

nya från och med 2005 är att det inte 

längre är tillåtet att deponera organiskt 

avfall. Det gör att framtida processer samt 

gas- och lakvattenläckage kommer att ha 

en annan karaktär än dagens gamla 

nedlagda deponier där hushållsavfall 

deponerats (Avfall Sverige, 2012). 

Till följd av ökad materialåtervinning och 

förbränning gick endast 1 % av hushållens 

avfall till deponier år 2010. Det är en låg 

siffra jämfört med övriga EU-länder 

(NVV, 2012). Likaså är det ett gott 

exempel på att Sverige är väl framme 

gällande att följa deponeringsdirektivet 

1999/31/EG deponering av avfall om att 

minska den mängd avfall som kan brytas 

ner biologiskt. 

Sverige ska följa en inom EU framtagen 

avfallshierarki (se fig. 2) med syfte att 

minimera mängden avfall genom 

förebyggande åtgärder. Vidare ska avfall 

förberedas för återanvändning, sedan för 

materialåtervinning, därefter annan 

återvinning och till sist bortskaffande 

genom exempelvis deponering (NVV, 

2012). 

 

Fig. 2. Avfallshierarkin. 

Styrmedlen som används i den svenska 

lagstiftningen för att öka återvinningen av 

avfall och minska deponering är främst 

utsortering av brännbart avfall, 

deponeringsförbud och deponeringsskatter. 

En svåruppskattad effekt av 

deponeringsskatten är att särskilja hur stor 

del av det material som används i olika 

sammanhang verkligen är återvunnet. Då 

det inte kan säkerställas att nytillverkat 

material använts, kanske inte styrmedlet 

alltid är det bästa ur miljösynpunkt (NVV, 

2012). I rapporten Hållbar 

Avfallshantering (2012) ges förslaget att 

deponiskatten skulle utvidgas för att 

minska deponeringen. Argumentet grundas 

på att konsekvensen av att vissa 

avfallsfraktioner är undantagna från 

deponiskatt hämmar utvecklingen av 

materialalternativ. Förslaget som ges är att 

införa en lägre deponiskatt på detta avfall. 

Avgiften ska stå i proportion till vilka 

miljörelaterade problem som uppkommer 

vid deponering. (NVV, 2012)  

5.2 Gustavsfälts deponi - bakgrund 

Den nedlagda deponin används idag som 

rekreationsområde. Där finns gångstigar, 

bänkar och en pulkabacke. Den första 

inventeringen av den nedlagda deponin 

Gustavsfält (fastighetsbeteckning 8:10) 

gjordes på uppdrag av kommunförbundet 

av Miljö- och hälsoskyddskontoret vid 

Halmstads kommun hösten 1984. 

Bakgrunden var att det uppmärksammats 

att avfallsupplag kunde innebära kort- och 

långsiktiga risker för hälsa och miljö 

(Halmstads kommun, 1984).  

Naturvårdsverket har tagit fram MIFO-

metoden (Metodik för Inventering av 

Förorenade områden) (Naturvårdsverket, 

1999). Det är ett likartat nationellt verktyg 

som används för att avgöra potentiella 

miljö- och hälsorisker hos förorenade 

objekt bl a deponier. Metoden ger en 

klassning grundad på föroreningarnas 

farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och 

känslighet/skyddsvärde. Den är indelad i 

två faser där det första steget är en 

teoretisk och orienterande undersökning. 

All tänkbar dokumentation av ett objekt 
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gås igenom och ett platsbesök med okulär 

besiktning görs. Standardiserade blanketter 

fylls i och resulterar i en samlad 

riskbedömning efter de förväntade 

föroreningarna och hur deras tänkbara 

utbredning tros se ut. Ifall objektet utifrån 

detta placeras i riskklass 1 eller 2 inleds en 

fas 2 underökning som innebär flera steg. 

Av centralt värde är den geokarta som tas 

fram där provtagningsplatser identifieras 

för att ge faktisk kunskap om vilka 

föroreningar det handlar om, samt hur 

deras spridningsförutsättningar ser ut.  

Slutligen vägs resultaten av 

föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar, samt 

känslighet/skyddsvärde samman i ett 

diagram. Det ger en gemensam 

riskbedömning av hur de farliga ämnena 

från objektet sprids till mark/grundvatten, 

sediment, byggnader/anläggningar och 

ytvattnet (Länsstyrelsen, 2014).  

Någon MIFO-undersökning för 

Gustavsfälts deponi har inte gjorts. 

Däremot anser både Länsstyrelsen i 

Halland och Halmstads kommun att det är 

motiverat att ta fram mer kunskap om vilka 

risker det föreligger från Gustavsfälts 

deponi. Med anledning av detta var mitt 

förslag att använda resistivitets- och 

IPmetoden ett välkommet inslag.  

Metoden har de senaste åren utvecklats och 

är lämplig för att ge en detaljerad aspekt 

över hur olika materialparametrar inverkar 

på processer under marken i deponier. 

Metoden kan bl a ge information om det 

existerar gas- eller vattenrörelser i form av 

portryck, temperatur, fukthalt och 

joninnehåll. Det ger en god karaktärisering 

av deponins innehåll och uppbyggnad utan 

att påverka de rådande processerna och 

spridningsförutsättningarna av farliga 

ämnen från deponin (Avfall Sverige, 

2012).  

5.3 Berggrund 

Av berggrundskartan (se fig. 3) för 

Halmstads tätort framgår att större delarna 

består av en intrusiv bergart. Den har 

mindre inslag av en sur intrusiv bergart 

exempelvis granit som i de nordöstliga 

delarna har porfyrisk eller ögonförande 

karaktär 

 

 

 

Fig. 3. Bergartskarta Halmstad tätort. 

 

 

5.3.1 Lineament 

I ett tätortsprojekt har topografiska 

höjddata tillsammans med magnetiska och 

elektromagnetiska mätningar 

sammanställts till en lineamentstolkning 

över södra Halland (se fig. 4). 

Lineamenten går främst i nord-sydliga till 

nordostliga riktningar.  
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Fig. 4. Lineamentstolkning över södra 

Halland från magnetiska och 

elektromagnetiska data. 

5.4 Jordarter 

Högsta kustlinjen för södra Halland är 55-

65 m över den nuvarande havsnivån. 

Längre ut från denna i det dåvarande havet 

avsattes lera och silt som under 

landhöjningen sedan överlagrats av sand 

(Hillefors, 1968 a). På jordartskartan över 

Halmstads kommun (se fig. 5) går det 

tydligt att se var forna strandlinjer har 

varit.  

Området där den nedlagda deponin 

Gustavsfält ligger (se fig. 5) är markerat på 

jordartskartan för Halmstad med omnejd 

som fyllning.  

Det framgår vidare att det norr om tätorten 

finns ett område med isälvssediment. Den 

dominerande jordarten i området där 

Gustavsfält ligger är postglacial sand i 

vilken det finns områden med glacial lera, 

silt och sandig morän. Vid Nissans övre 

delar finns ett större område med 

älvsediment.  

 

 

  

Fig. 5. Jordartskarta över Halmstad tätort. 

Vid inventeringen 1984 av den nedlagda 

deponin Gustavsfält gjordes en 

jordartsbestämnnig (Kjessler & 

Mannerstråle, 1995). Den kom fram till att 

de övre 4-5 meterna består av postglaciala 

finkorniga sandavlagringar (finsand) som 

på vissa ställen har inslag av silt och i de 

undre delarna snäckskal (KM Miljöteknik 

AB, 2000). Sandavlagringarna har 

uppkommit under förändringar av 

havsytans nivå (transgression). Under 

dessa finns halvfast till fast marin lera som 

kan ha en mäktighet på över 25 meter (se 

fig. 6).  
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Fig. 6. Tolkade jordlager. Bilden är en 

modifikation av en skiss från PM 1 

Geoteknik (2009). 

Ostörda lerprover från ett djup av 6-12 

meter visar att den är lågsensitiv med en 

vattenkvot på 37-41 % och en konflytgräns 

på ca 44-60 %. Därefter finns det 

friktionsjord av bl a isälvssediment, men 

även berg (WSP, 2009). För området har 

skenbar resistivitet beräknats med hjälp av 

VLF (Very Low Frequency) data. De 

lågresistiva områdena är postglaciala och 

glaciala leror och högre resistivitet 

uppvisas av ytnära berg eller av berg i 

dagen (SGU, 2004). 

5.5 Grundvattenrör och skruvborrning 

Grundvattenprovtagningar från 2 nivåer 

vid 4 punkter 1995 (se bilaga 1 

provtagningsrör) visade en mycket kraftig 

förorening från deponin. Enligt figur 7 

klassades deponin då efter hur stor dess 

miljöpåverkan var i närområdet genom 

sammanvägning av resultaten från 

grundvattenprovtagningarna och 

fältobservationerna. För den nedlagda 

deponin Gustavsfält rekommenderades 

ytterligare undersökningar (se fig. 7) för att 

kunna veta hur föroreningarna kan 

avgränsas från att spridas vidare (KM 

Miljöteknik, 1995).  

 

Fig. 7. Visar sammanfattning av 

Gustavsfält deponi 1995.  

Området där deponin är belägen är flackt, 

vilket ger dålig ytavrinning från 

deponimassorna när de infilteras av 

nederbörd. Till följd av att geologin i 

området domineras av sand är skyddet 

också dåligt mot nedträngning av 

vattenburna föroreningar mot grundvattnet 

(Kjessler & Mannerstråle, 1995). Eftersom 

undersökningar visat att det kan finnas en 

grundvattenspåverkan har ett 

påverkansområde för området tagits fram 

(bilaga 3) (KM Miljöteknik AB, 2000).   

Där linje 2 börjar (se fig.9) finns ett 

grundvattenrör som sattes ut år 2000 

(nr0007) där även skruvborrning utförts ( 

KM Miljöteknik AB, 2000). Resultatet från 

borrningen (se fig. 8) visar på att det 

översta lagret består av mullsand (muSa). 

Röret är placerat på en gräsmatta precis vid 

deponins utkant, så det lagret har lagts dit 

innan gräset såddes. Därefter följer sand 

(Sa) med ett tunt lager grusig sand (grSa) 

och igen ett tunt lager sand (Sa) följt av 

sand med torrskorpa (Sat) och sedan ett 

tjockare lager finsand (Saf) och vidare 

mellansand med skal (Sksam) och under 

det siltig lera (siLe) (KM Miljöteknik AB, 

2000).  

 

Fig. 8. Borrprofil 0007 där linje 2 börjar. 
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5.5.1 Hydrogeologi 

Grundvattenytan har påvisats av 

undersökningar att vara ca 1 m under 

markytan (Sweco Viak, 2003). Vid 

avläsningar av nivåerna i januari 2009 

visade sig dessa vara ca 0,7-1,3 m under 

markytan, vilket kan betraktas som låga 

(WSP, 2009).  

Deponin kan ses som en öppen akvifär 

eftersom ytskiktet består av grus och 

bottenskiktet av lera (Fetter, 2001). 

Grundvattnet går vid vissa ställen av 

deponins kant i dagen, exempelvis vid 

deponins norra hörn. Det huvudsakliga 

grundvattenflödet från deponikullen sker i 

SSV riktning i de övre sandlagren och 

hindras från att tränga ner djupa av den 

underliggande leran. Mindre flöden kan 

tänkas ta andra riktningar från höjdpartiet 

till närliggande områden och även 

nederbördsförhållanden kan påverka detta 

(KM Miljöteknik AB, 2000).  

För deponins omkringliggande område har 

det gjorts hydrogeologiska underökningar 

av mark- och vattenförhållandena. 

Grundvattenrören från 1995 (se bilaga 1) 

kompletterades enligt rekommendationerna 

under våren 2000 av provborrningar med 

skruvborr. Det installerades även 

ytterligare18 stycken provtagningsrör (KM 

Miljöteknik AB, 2000).  

Resultaten från vattenprovtagningar visar 

att det läckande grundvattenflödet från 

deponin ger en vidare miljöpåverkan. 

Däremot har inte någon påverkan på 

jordlagren utanför deponin kunnat påvisas 

(KM Miljöteknik AB, 2000). 

Till följd av latrintömningen under 1950- 

60talet påvisas föroreningar med förhöjda 

ammonium- och kloridhalter samt förhöjd 

alkalinitet från deponin (KM Miljöteknik 

AB, 2000). Den negativa påverkan på 

grundvattnet kan främst komma från 

ammoniumhalterna och analyserna av 

dessa har använts för att konstruera en 

påverkansplym. Denna visar sig gå i 

sydvästlig riktning och stämmer mycket 

bra med hur det konstaterade 

grundvattenflödet ser ut (se bilaga 2) (KM 

Miljöteknik AB, 2000). 

Ett prov har tagits av det ytvatten som 

flödar mot Fylleån för att se ifall 

ytvattenavrinningen påverkar det 

närliggande området. Resultatet visar att 

detta också har viss påverkan från deponin. 

Däremot visar de utökade 

undersökningarna att grundvattnet inte är 

giftigt eller utgör något större problem 

(KM Miljöteknik AB, 2000).  

5.5.2 Grundvattenytans variation 

Grundvattenytan varierar i Sverige både 

lokalt och regionalt till följd av hur 

nederbördsmängden och temperaturen ser 

ut för årstiden. Variationen är också 

materialberoende och platsspecifik. 

Generellt sett har berggrund och morän en 

stor variation över året, medan sand och 

grus har en lägre (Möller, 2012).  

Grundvattenytan är en tryckyta och 

befinner sig där det hydrostatiska trycket 

(porvattentrycket) är lika stort som 

atmosfärstrycket (Fetter, 2001).  

Vattnets kapillaritet är en egenskap som till 

följd av ytspänningen kan stiga eller hållas 

kvar i porösa material ovanför 

grundvattenytan. Hur högt vattnet kan stiga 

i en markprofil beror på kornstorleken. När 

denna är liten blir stigningen högre, vilket 

medför att i en finkornig jordart tar det 

längre tid för vattnet att stiga än i en grövre 

(Möller, 2012). 

Jordlagret i en markprofil kan delas in i 

mättade och omättade zoner. Porerna är 

helt vattenfyllda i den mättade zonen, men 

endast till viss del i den omättade zonen. 

Grundvattnet befinner sig i den mättade 

zonen och fylls på genom infiltration från 

den överliggande kapillärvattenzonen 

genom tryckskillnad som uppstår mellan 

dem. Kapillärzonen är för det mesta liten i 

material som sand och grus och tydligare i 

silt och lera (Fetter, 2001). 
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I geologiska material påverkas skillnaden i 

resistivitet främst av porositeten, 

porfyllnadsgraden (mängden vätskefyllda 

porer) och typ av porvätska t ex vatten.  

En mättad zon med helt vattenfyllda porer 

leder ström dåligt och ger för det mesta låg 

resistivitet. Om porvätskan har ett högt 

saltinnehåll blir resistiviteten lägre. Ifall 

den omättade zonen består av sand eller 

grus med en stor porstorlek och mindre 

fyllnadsgrad blir resistiviteten hög. I silt 

och lera med mindre porstorlek och större 

fyllnadsgrad blir resistiviteten låg 

(Jeppsson & Dahlin, 2013).  

Den omättade zonen påverkas mest av 

nederbördsmängden och klimatet bl a 

temperaturen. När porerna bara är 

vattenfyllda till viss del blir resistiviteten 

högre. Temperaturen i grundvattnet 

påvekar jonernas rörlighet, vilket gör att 

resistiviteten minskar med ökad temperatur 

och ökar då den höjs (Jeppsson & Dahlin, 

2013).  

I sand och grus som har stor porositet kan 

oftast en tydlig grundvattenyta ses mot att 

den mättade zonen och den omättade ger 

en märkbar skillnad i resistivitetsvärden 

(Jeppsson & Dahlin, 2013). 

5.3 MaLaGa 

Alltsedan användningen av deponin på 

Gustavsfält i Halmstad avslutades har den 

urbana miljön vuxit upp runt omkring. 

Eftersom det saknas exakt information 

kring vad för avfallstyp som döljer sig i 

deponikroppen var det lämpligt att pröva 

ifall resultatet kan kunde ge vägledning 

kring hur från resistivitets- och IP-

mätningarna kunde ge vägledning för 

kommande underhållsåtgärder.  

Inom projektet MaLaGa (mapping of 

Landfill structures and Gas migration) har 

Lunds universitet och Tyréns utvecklat 

geofysiska mätmetoder för övervakning 

och karaktärisering deponier. Metodernas 

fördel är att eftersom den bara använder 

elektroder ovan mark så förstör eller 

påverkar den inte något under markytan. 

Speciellt har tekniken visat sig tillämpbar 

för att upptäcka gasrörelser, vattenrörelser, 

interna materialskillnader, jordlagers 

utbredning och tjocklek, deponins 

utbredning och tjocklek. 

Zoner som innehåller vatten visar ofta en 

lägre resistivitet än de med gas. Det gör att 

mätresultaten kan användas för att 

exempelvis avgöra en lämplig placering av 

lakvattensdränering och hitta 

grundvattennivåer. 

Genom att kombinera resistivitet- och 

IPmätning går det bl a att få fram vilka 

olika typer av material som ingår i en 

deponi samt uppskatta hur sluttäckningens 

tjocklek ser ut. Det går även att lokalisera 

metallförekomster och därmed ge 

förutsättningar för att gräva ut material 

lämpliga för återvinning. Mätningarna har 

visat att fyllnadsmaterial och organiskt 

avfall har skilda elektriska egenskaper. Det 

möjliggör kartläggning av skillnader i dess 

utbredning. Resultatet kan användas som 

vägledning för planering av lämplig 

sluttäckning och framtida underhåll. Likaså 

kan resultaten visa på hur deponins 

utbredning och nedåtgående mäktighet ser 

ut, eftersom materialet i deponin inte alls 

uppvisar samma elektriska egenskaper som 

de naturliga geologiska material som om 

ger den. Därmed kan man avgöra var det är 

av intresse att ta jordprover 

(http://malagageophysics.com/index.html).    

6. Metod 

De inledande förberedelserna bestod av att 

med hjälp av Länsstyrelsen i Halland, 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Plan- och 

byggnadskontoret och Kommunarkivet i 

Halmstads kommun leta upp 

undersökningsprotokoll, kartor och annan 

dokumentation som gjorts. 

Jag utförde ett platsbesök på deponin som 

gav en okulär överblick. Efter det ritade 
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jag upp två lämpliga profiler (linje 1 och 

linje 2) för mätningar med hjälp av Google 

Earth (se fig. 9). Den andra linjens 

placering justerades en aning dagen då 

mätningen ägde rum. Det gjordes för att 

bättre täcka in deponins utbredning, samt 

till följd av att ett bra riktmärke visade sig 

vara att det vid linjens början fanns ett 

grundvattensrör (0007) från 2000 

utplacerat. 

 

Fig. 9. Linje 1 och linje 2 (röd), svart pil 

anger grundvattenriktningen. 

Undersökningsområdet ligger i urban miljö 

och avgränsas mot sydöst av E6:an och ett 

ställverk samt i nordväst av villor och 

lägenhetshus.  

Två mätlinjer gjordes med en 

gradientuppställning och linje 1 var 220m 

och linje 2 var 240m (se fig. 9).  

Varje kabelutlägg var 60m och 

elektronavståndet var i båda fallen 2m. 

Djupnedträngningen beräknas vanligen bli 

ca hälften av ett kabelutlägg, I den här 

undersökningen blev det cirka 30m. 

Utifrån skalan och höjdkurvorna (se bilaga 

1) så borde det räcka för att komma nära 

markytan. För att få en så rak riktning som 

möjligt för varje linje togs den ut med 

kompass och ett GPS-system v märket 

Trimble bestående av en handenhet (TSC3) 

och en antenn (R8 GNSS RTK).  

 

6.1 Utförande 

För mätningarna användes den 

tvådimensionella metoden CVES 

(Continuos Vertical Electrical Sounding). 

Det är en multielektrodmätning som både 

ger sondering och profilering. Det är vanlig 

metod som gör flera mätningar på skilda 

djup med många mätpunkter. Det ger en 

bra upplösning, vilket underlättar en 

trovärdig modellering med ett så 

tillförlitligt resultat att tolka som möjligt.  

Metoden har använts länge och är 

välbeprövad för att mäta resistivitet. Den är 

bra då det går att förutsätta att resistiviteten 

varierar utmed den profil som ska utföras, 

men är likvärdig vinkelrät mot profilen 

(Mussett & Khan, 2009).  

 

För mätningen tillämpades en ”roll-along” 

teknik (se fig. 10) med 

gradientuppställning (se fig. 11). För varje 

kabellängd användes 21 elektroder och 

utlägget flyttades successivt från 

mätlinjernas startpunkt till deras slutpunkt.  

 

Fig. 10. Roll-along teknik (Abem, 2014). 

 

Fig. 11. Gradientuppställning (SGF, 2008) 

Mätningarna utfördes med en 12-kanalers 

Terrameter LS ABEM (se fig. 12), som 

samlar in datamängden med hjälp av en 

inbyggd dator. Strömkällan utgjordes av ett 

bilbatteri (12 V). Kablarna rullades ut vid 

mätningarna och deras elektroduttag 

kopplades ihop med jumpers till 

elektroderna som var nedslagna i marken 
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med hjälp av en hammare. ”Roll-along” 

tekniken gjorde det möjligt att få den 

önskvärda längden på mätlinjen. När 

mätningen med ett fullt utlägg var slutförd 

pausades mätningen. Därefter flyttades den 

första kabeln och placerades istället längst 

fram i mätlinjens riktning. När 

mätinstrumentet är redo för att starta 

mätningarna gör det först ett 

elektrodkontakttest för att se så att det ger 

tillräcklig elektrodkontakt. Vid ett par 

gånger gav någon enstaka elektrod dålig 

kontakt. Detta åtgärdades lätt genom att 

sätta ner och koppla till en extra elektrod, 

varefter testet visade god kontakt och 

mätningarna kunde utföras. Direkt efter att 

mätningarna avslutades gick det att se 

mätpunkternas interpolerade konturlinjer i 

färger på mätinstrumentets skärm, vilket 

kallas för en pseudosektion. Det utgjorde 

en direkt kvalitetskontroll i fält och de 

uppmätta skenbara resistivitetsvärdena som 

uppstod bekräftade att mätningarna gett ett 

godtagbart resultat.  

 

Fig. 12. Terrameter LS ABEM. Bild av My 

Olausson, 2013.  

6.2 Databearbetning 

Första steget var att föra över mätvärdena 

från mätinstumentet Terrameter LS till en 

dator. De uppmätta värdena är då i en 

textfil (DAT-fil) som tabellform. Värdenas 

kvalitet kontrollerades och extrema över- 

och underliggande värden togs bort. Dessa 

värden kontrollerades sedan en gång till i 

Excel, men inga mer värden behövdes tas 

bort.   

Under andra steget fördes profilernas längd 

ihop med koordinaterna från GPS för 

höjdjustering i CAD till Notepad och 

därefter vidare till DAT-filen med de 

kontrollerade mätvärdena från 

mätinstrumentet. Sedan kunde allt föras in 

för analys i inversionsprogrammet 

Res2DInv (Geotomosoft, 2014)  

Programmet använder en antagen 

startmodell och en beräknad pseudosektion 

för att jämföra den data som förs över från 

den aktuella mätningen. Utifrån det sker 

uppdaterade justeringar så kallade 

iterationer, vilka presenteras som 

pseudosektioner. En bra sådan har en låg 

medelresidual. Det innebär att skillnaden 

mellan det uppmätta värdet och det värde 

som modellsvaret i Res2Dinv har är så litet 

som möjligt (SGF, 2008).  

I det tredje steget användes programvaran 

Erigraph för att göra de grafiska 

presentationerna för tolkning. Hur väl 

modellen stämmer med uppmätt data anges 

i procent och en skillnad (felresidual) 

under 2 % (muntlig källa C-H, Månsson) 

är bra. Det betyder däremot inte att ett 

värde på över 2 % är dåligt. För att ge en 

så bra helhetsbedömning som möjligt är 

det viktigt att se till hur bra den framtagna 

modellen stämmer överrens med det 

undersökta området i övrigt såsom borrhål, 

provtagningsresultat och geologin (SGF, 

2008).   

6.2.1 Felkälla 

Vid elektrodtestet för linje 1 fungerade inte 

en elektrod och denna har plockats bort vid 

databearbetningen.  

6.3 IP 

IP (inducerad polarisation) mäter markens 

uppladdningsförmåga och innebär att 

ström sänds ner i marken under en 

uppladdningsfas och kan kallas IP-effekt.  

Den nedsända strömmen får elektroniskt 

ledande material i marken att dra till sig 

positiva respektive negativa joner (NE, 

2014).  
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Mätningarna kan göras i antingen 

frekvensdomän eller i en tidsdomän. För 

mina mätningar gjordes de i en tidsdomän 

och mättes i enheten mV/V. Då strömmen 

bröts mättes tidsförloppet för urladdningen 

av en mottagare, vilket gav en 

avklingningskurva (Mussett & Khan, 

2009). Den speglade hur marken lagrade 

den nedsända strömmen och kan benämnas 

kondensatorseffekt (NE, 2014). 

6.4 Resistivitet 

Först med att utveckla och tillämpa 

resistivitetsmätningar var Conrad 

Schlumberger. Resistivitet betyder 

specifikt elektriskt motstånd och metoden 

har använts sedan tidigt 1900tal. Den kan 

tillämpas bl a för att se på bergets 

sprickfrekvens och för att hitta det djup 

som berggrunden befinner sig på (Mussett 

& Khan, 2009). 

På senare år har resistivitetsmätning även 

tillämpats inom miljögeologi för att ge en 

bild av markens vatten- och jonhalt, 

rörelser från deponigas och lakvatten samt 

karaktärisering av avfallstyper i marken. I 

en jordart varierar det elektriska 

motståndet av bland annat kornstorlek, 

porositet, vattenhalt och temperatur. 

Metoden lämpar sig mycket bra för att 

finna strukturer med låg resistivitet såsom 

deponier och förorenad mark (SGF, 2008).  

Resistivitet är en fysikalisk 

materialparameter (𝜌) som mäts i 

ohmmeter (Ωm)och anger hur bra eller 

dåligt materialet kan leda ström. Elektriska 

laddningar rör sig på olika sätt beroende av 

det geologiska materialet. Det gör att i 

sand och grus är resistiviteten högre än den 

för lera (tabell 1). Resistiviteten på 

organiskt avfall såsom hushållsavfall har 

enligt Rosqvist, Dahlin, Linders & Meil 

(2007) även visat sig kunna ha ett större 

resistivitetsinervall än 5-100 Ωmm. 

 

 

 

Material Resistivitet (ohm-m) 

Lera 1-200 

Lera/Silt 50-100 

Torr sand 800-5000 

Våt sand 100-500 

Sand/Grus 100-10 000 

Morän, lerfattig 300-3000 

Moränlera 20-200 

Morän 50-4000 

Sandsten 100-20 000 

Ovittrat berg 1200-100 000 

Vittrat berg 10-1200 

Hushållsavfall 10-50 

Lakvattenplym 

från 

hushållsavfall 

1-10 

Bygg- och 

rivningsavfall 

30-300 

Industriavfall 1-1000 

 

Tabell 1 Modifierad tabell med exempel på 

resistivitetsintervall från Jeppson, 2009 & 

SGF, 2008) 

Elektrisk ström förs ner i marken av 

elektrodpar. Den mäts i ampere (I), vilket 

är den mängd elektricitet som passerar en 

viss punkt i kretsen på en sekund. För att 

strömmen ska kunna flytta sig krävs en 

elektrisk tryckskillnad, potentialdifferens. 

Det spänningsfall som uppstår mäts i volt 

(V) av ett annat elektrodpar. För de flesta 

material gäller att mängden ström igenom 

ett material ökar med potentialdifferensen 

så när den dubblas gör även strömmen det.  

Ekvation 1 förklarar mängden ström som 

då potentialdifferensen är 1 volt kallas 

resistens (R). Den mäts i enheten ohm (Ω) 

där Ω kommer från det grekiska alfabetets 

”omega”. Ohms lag anges med ekvationen 

1 (Mussett & Khan, 2009). 
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𝑅 =
𝑉

𝐼
 

vilket är 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 =
𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑚𝑒𝑛
 

(Ekvation 1) 

 

6.5 Resistans 

Begreppet resistans skiljer sig från 

resistivitet. Resistansen beror av materialet 

ifråga, men styrs främst av dess 

geometriska egenskaper som dess längd 

och tjocklek. Exempelvis har en 

kopparledning mindre motstånd än en 

ledning tillverkad av bly med samma 

dimensioner. En lång och tunn ledning har 

större resistans än en kort, tjock ledning 

med av samma material. Vid fördubblad 

längd, fördubblas resistensen, men dubblas 

tvärsnittsarean så halveras resistansen 

istället, precis som ifall ett rörs 

tvärsnittsarea fördubblas så dubblas 

vattenmängden som kan passera igenom.  

För att förklara resistensen kan ekvation 2 

användas. Den utgår från antagandet om en 

cylindrisk homogen ledare med en läng 

längd (L) och en tvärsnittsarea (A) antas 

resistensen (R) vara lika med materialet 

resistivitet (𝜌) mätt i ohmmeter oberoende 

dess form och uttrycks: 

𝑅 =
𝐿 𝑥 𝜌

𝐴
 

(Ekvation 2) 

Strömmen väljer generellt att ta vägen 

genom ett material eller marklager som har 

minst resistens. Det gör att den i en 

markprofil samtidigt kan breda ut sig nedåt 

och åt sidorna. Strömmen når ungefär ner 

till ett djup ungefärligt med hälften av 

längden mellan elektrodernas placering. 

Eftersom strömmen sprider sig på det här 

sättet når endast 30 % av den utsända 

strömmen ner till detta djup under likartade 

markförhållanden (Mussett & Khan, 2009).  

Som framgår av tabell 1 varierar 

resistiviteten inom och mellan olika 

geologiska material. För det mesta är 

sedimentära bergarter porösa och kan 

därmed ha ett högre vatteninnehåll än 

magmatiska och metamorfa. Det gör att de 

får en lägre resistivitet. De magmatiska och 

metamorfa bergarter som har vattenfyllda 

sprickor påvisar lägre resistivitet än de 

utan och ovittrat berg har högre resistivitet 

än vittrat 

7. Resultat 
För Linje 1 (220m) och Linje 2 (240m) har 

jag valt att presentera var sin inverterad 

2D-sektion för resistivitets- och IP-

mätning. Motiveringen är att dessa 

sektioner på bästa sätt kan härledas till 

undersökningens syfte. Vägledande för 

valet var också att gå efter att 

medelresidualen befann sig på en 

acceptabel nivå. Den är ett mått på hur pass 

bra den tolkande modellen lyckats anpassa 

sig med mätdata och ska helst inte vara 

högre än ett par procent.  

7.1 Resultat - Resistivitet Linje 1 

Deponins topografi för linje 1 (se fig. 13) 

börjar i NW på ca + 9m, därefter följer en 

jämnt stigande slänt som slutar i en liten 

höjd på ca +18 m ca 100 m in på linjen. 

Därefter mot SE följer en flack platå på ca 

+ 17 m fram till en brant slänt vid ca 150 

m. Slänten utgör en gräns till nästa platå, 

vilken har en svag nedåtgående lutning 

från + 15 m och slutar vid ca +11m. Den 

branta slänten är troligen en vall och 

sannolikt ett resultat av att deponeringen 

under driftsskedet skett i pall. 

För linjens första 40 m och de sista 40 m 

uppvisar deponikroppen höga 

resistivitetsvärden nära ytan på 190-360 

Ωmm (Ohmmeter).  

Från 30 m till 60 m ca finns en större zon 

med en nedåtgående mäktighet på ca 5 m 

med värden på ca 2500 Ωmm. Från ca 60-

120m är de ytnära värdena mellan något 
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lägre, 190-360 Ωmm med formen som en 

lins.  

Ungefär 50-220 m från deponins botten 

och uppåt ca10-12 m finns horisontella 

lager med lägre resistivitet på 28-190 

Ωmm.  

Geologin under deponikroppen uppvisar 

låga och homogena värden på 4-10 Ωmm. 

Det förekommer även fläckvis något lägre 

värden kring 4 Ωmm.  

 

Fig.13. visar inritade konturer av 

resistivitet Linje 1.  

7.2 Resultat - IP Linje 1 

Från linjens början (se fig. 14) i nordväst 

och 30 m fram i en mäktighet under 

deponiytan om 2-4 m är IP-värdena höga 

45-50 (mV/V). Vidare uppför den 

nordvästra slänten och ungefär i dess mitt 

vid 60 m finns det ett område med samma 

värden. Strax därefter och upp till 

deponikullens och linjens högsta punkt vid 

ca 100m och vidare ner över den första 

platån/avsatsen mot sydöst till ca 150 m 

sträcker sig ett utbrett område som även 

det uppvisar samma höga IP-värden.  

 

Fig. 14. visar inritade konturer av IP Linje 

1 

7.3 Resultat - Resistivitet Linje 2 

Topografin för linje 2 (se fig. 15) börjar i 

nordväst i en plan yta vid + 8 m de första 

20 m och därefter kommer en flack, låg 

slänt upp till nästa avsats som befinner sig 

vid + ca 9 m. Denna avsats fortsätter fram 

till ca 40m. Här kommer en brant och 

därefter en mer utbredd platå vid ca + 13 m 

från ca 40 m till nära deponikullens mitt 

vid ca 110m. Här stiger en lite längre slänt 

upp till ca + 16 m varefter en plan yta 

fortsätter mot sydöst till ca 200 m. Slänten 

som kommer där är kort och brant och 

linjens avslutande sträcka består av en 

svagt lutande yta.  

Resistivitetsvärdena hela vägen för 

deponikroppens övre 2-4 m är höga (ca 

690-2500 Ωmm).  

Under de högre resistivitetsvärdena från 

linjens början i nordväst till mätningens 

slutpunkt vid 240 m finns ett ganska 

sammanhållet lager med en mäktighet på 

ca 4 m med värden på ca 53-360 Ωmm.  

Det följs åt med ett tjockare underliggande 

lager med en mäktighet på ca 8-10 m där 

resistivitetsvärdena är något lägre ca 14-

100 Ωmm.  

Geologin under deponikullen längs hela 

mätlinjen visar låga resistivitetsvärden (ca 

4 Ωmm).  

 

Fig. 15. visar inritade konturer av 

resistivitet Linje 2 

7.4 Resultat - IP Linje 2 

Från linjens början (se fig. 16) och vid 15 

till 35 m är värdena på 45-50 mV/V i en 

tjocklek av ca 2 m ner. Därefter vid en 

brantare slänt vid 40 m är värdena vid ytan 

lägre, men bara ca 2 m ner börjar tjockare 
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lager med värden återigen på 34-50 mV/V. 

Samma höga värden når upp till ytan vid 

80-90 m, 130-140 m cch vid 160-190 m 

den nedåtgående mäktigheten av området 

är ca 10-13 m. Insprängt däremellan vid 

35-130 m och 140-160 m varierar värdena 

mellan 0-25 mV/V i de övre 0-4 m. Under 

det tjockare lagret är värdena mellan 0-25 

mV/V.  

 

Fig.16. visar inritade konturer IP Linje 2 

7.5 Tolkning – Resistivitet och IP Linje 

1  

Enligt jordartskarteringen för deponin som 

gjordes 1984 består de övre 4-5 meterna 

från markytan och ner av postglaciala 

sandavlagringar med inslag av silt och 

därefter underlagras området av marin lera 

(Kjessler & Mannerstråle, 1995). 

Resistivitetsvärdena för de naturliga 

geologiska materialen i området stämmer 

överrens med de uppmätta. Det stärker den 

geologiska tolkningen att ytskiktet består 

av grus. De mäktigare och utbredda 

horisontella lagrena ca 50-220 m i 

profilens riktning visar vid 

resistivitetsmätningen lägre värden, men 

högre vid IP-mätningen. Just så är fallet 

oftast för avfall (Rosqvst, Leroux, Dahlin, 

Svensson, Lindsjö, Månsson, och 

Johansson, 2011). Däremot kunde inte 

någon specifik avfallstyp urskiljas.  

De låga resistivitetsvärdena under 

deponikroppen stämmer vidare överens 

med de för lera. Det tolkar jag som att 

området kan ha grävts ur och eventuellt 

jämnats till för att underlätta 

avfallsdeponeringen. I så fall har det 

medfört att avfallet på vissa ställen näst 

intill befinner sig direkt på den 

underliggande marina leran. Denna har då 

istället hamnat nära den ursprungliga 

markytan och ger de låga värdena.  

Eftersom de uppmätta resistivitetsvärdena 

på 28-190 Ωmm för samma område (50-

220m) stämmer överrens med både de i 

tabell 1 och 2) kan det tänkas att rester av 

finkorniga jordarter som silt och sand finns 

inlagrade i deponikullen.  

Det var svårt att få ner elektroder i marken 

uppför deponins slänt i nordväst till följd 

av grus i ytskiktet. Den högre resistiviteten 

på över 1000 Ωmm i de sammanhållna 

övre horisontella lagrena och de områdena 

som visar på 100-400 Ωmm är relativt 

höga för en avfallsdeponi.  

Jag har inte hittat några uppgifter om hur, 

om eller med vilket material i så fall som 

någon form av sluttäckning skett. Då 

slänten däremot används som pulkabacke 

och det inom området finns bredare vägar 

farbara med bil som går längs 

höjdkurvorna är det tänkbart att grus 

använts som bland annat stabiliserings- och 

täckningsåtgärd. Detta utgör därmed också 

en tänkbar trolig orsak till de höga 

resistivitetsvärdena nära ytan.  

Det är troligt att grundvattenytan finns i 

den övre delen och att den till följd av den 

grövre kornfördelningen befinner sig i en 

kapillär zon där det finns en fluktation av 

grundvattennivån över året. Det ser ut som 

att grundvattenytan buktar konvext uppåt i 

mitten av deponin, och kan antas finnas vid 

1-4 m men det är osäkert var den går exakt.   

7.6 Tolkning – Resistivitet och IP Linje 

2  

I ett stort område några meter ner i de 

centrala delarna av deponikroppen är IP-

värdena relativt höga. Resistivitetsvärdena 

på samma ställen är 100-400 Ωmm. Enligt 

tabell 1 skulle detta motsvara värden för 

bygg- rivnings eller industriavfall. De lägre 

IP-värdena i ytskiktet tyder på att det är 

fyllnadsmaterial. I ett flertal studier, bland 

annat inom MaLaGa-projektet har höga IP-
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värden i deponikroppar visat sig vara avfall 

och ger då en bra bild av deponis inre 

struktur och dess utbredning (Avfall 

Sverige, 2012). 

De låga resistivitetsvärdena för geologin 

under deponikullen visar en tydligare gräns 

mellan underliggande lera och avfall än 

vad IP-värdena gör. 

Precis som för linje 1 är det även här troligt 

att grundvattenytan finns i den övre delen 

och att den till följd av den grövre 

kornfördelningen befinner sig i en kapillär 

zon där det finns en fluktation av 

grundvattennivån över året. Även här 

buktar grundvattenytan konvext uppåt en 

aning, och kan antas finnas vid 1-4 m men 

dess exakta läge är svår att ange.  

7.7 Gemensam tolkning – linje 1 och 2 

För båda linjerna är resistivitetsvärdena 

nära ytan höga och IP-värdena låga i de 

centrala delarna och vidare ut en bit mot 

nordväst och sydöst för båda linjerna. Det 

antyder att det övre lagret är ett täckskikt 

som lagts där av ett grövre material 

bestående av grus.  

 

För båda linjerna går att se en tydlig gräns 

mot avfallet som är beläget strax under ett 

ytskikt av grövre material några meter ner i 

deponins centrala delar. Resistiviteteten är 

där låg och IPvärdena höga, vilket tyder på 

avfall.  

Mäktigheten där under har lägre 

resistivitetsvärden och högre IP-värden. 

Det tror jag är en gräns mellan mättad och 

omättad zon som visar att grundvattenytan 

finns där. Det är viktigt att komma ihåg att 

denna är en ögonblicksbild och varierar till 

följd av bl a kapillär uppstigning, årstid, 

porstorlek och nederbörd.  

 

Under deponin är både resistivitets- och 

IPvärdena låga och överrensstämmer väl 

med värden för det naturliga materialet 

marin lera som naturliga materialet, som 

jordartskarteringen för området visat.  

 

IP-värdena för den underliggande geologin 

för linje 1 är vid ca 80 m något högre än 

den omkringliggande leran. På ungefär 

samma ställe är IP-värdena för linje 2 

också högre. Det är osäkert vad detta kan 

vara, men en möjlig förklaring är så 

kallade 3D-effekter som kan uppstå i 

speciella fall då en okänd 3D-struktur 

påverkar mätresultaten.  

8. Frågeställningarnas svar 
 

- Går det att särskilja lager och hur 

mäktig är den nedlagda deponin? 

Ja, deponin visar skiktade lager med 

tydliga skillnader Det gick att särskilja ett 

grövre ytskikt, under vilket det finns avfall. 

Därunder kunde en grundvattenyta antas 

bukta uppåt en aning. Det gick att se att det 

naturliga geologiska materialet vid 

deponins botten med stor sannolikhet är 

lera. 

- Vilka platser är lämpliga för 

provtagning? 

En resistivitets- och IP mätning som korsar 

linje 1 och linje 2 och vidare in mot 

flerfamiljsbostäderna i 

grundvattensriktningen (SSV) hade kunnat 

kompletteras med nya provtagningar ur 

befintliga rör i den riktningen t ex 0013, 

0009, 0011 (se bilaga 3).  

- Hur lämplig var mättekniken för 

den platsspecifika miljön? 

Den valda mättekniken var väl lämpad för 

den valda platsen och kunde svara på de 

uppsatta frågeställningarna.    

9. Diskussion/Slutsats 
Min tolkning av resultaten från de båda 

linjerna är att de är robusta och stärker 

varandra genom att de i stort sett ger 

samma bild.  

 

Med kortare elektrodavstånd kunde en mer 

detaljerad bild av deponins inre struktur ha 
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uppnåtts. Ifall det hade funnits 

tidsutrymme skulle en tredje linje utförts 

som korsade de andra två gjorts.   

Det gick inte att i närmare detalj urskilja 

den exakta avfallstypen i deponikroppen. 

Däremot styrker mätningarna att 

mätmetoden är användbar för att kartlägga 

en deponis utbredning i en urban miljö.  

Validiteten av mätningarna av den 

underliggande geologin anser jag hög till 

följd av att resistivitets- och IPmätningen 

vid linje två stämmer bra överens med hur 

resultatet från tidigare skruvborrning ser 

ut.  

Reliabiliteten för båda linjerna är också 

hög till följd att det inhämtade 

dataunderlaget från mätningarna 

överensstämmer med syftet att försöka se 

den nedlagda deponins inre uppbyggnad. 
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Bilaga 7 Resultat för IP linje 2 
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