
Kan det va… Yngre Dryas?

Fig. 4. Karta över VLF anomalier uppdelade efter 
ledningsförmåga. a) Troligen saltvattenförande 
sprickzoner. b) Sprickzoner kopplade till 
diabasgångarna och inom rosa cirkel kopplade till 
förkastningen. c) Anomalier som inte kan kopplas till 
någon särskild struktur.   

Undersökning av mindre förkastningar 

för vattenuttag i sedimentärt berg kring 

Kingelstad och Tjutebro

Berggrund:

Silurisk lerskiffer, permo-karbonska
diabasgångar & triassiska lerstenar 
från Kågerödsformationen (fig. 2.).

Jordtäcke:

Domineras av morängrovlera & 
lerig morän men även glaciallera 
och isälvsavlagringar återfinns.
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I ett område på gränsen mellan Helsingborgs och Bjuvs kommun, västra Skåne, har en förmodad mindre förkastning kopplad till 
Tornquistzonen undersökts för tecken på vattenförekomst (fig. 1-2). Detta har gjorts då området har dåliga förutsättningar för 
grundvatten och det tidigare setts tecken på god vattenförekomst i anslutning till förkastningen.

I arbetet har två geofysiska undersökningsmetoder använts för att besvara frågeställningen huruvida förkastningen kan detekteras 
och om det finns tecken på vattenförekomst. Den första metoden var magnetometri för att detektera diabasgångar, varav ett 
flertal detekterades i området. Den andra metoden var VLF (Very Low Frequency) som användes för att detektera förkastningen 
och eventuella spricksystem kopplade till diabasgångarna.

Resultatet av undersökningarna visar att 
förkastningen går att detektera i lerskiffern men 
inga tydliga tecken kan ses i lerstenen (fig. 4a-c). 

Inte heller kan tecken på vattenförekomst ses i 
förkastningen. Dock kan det ses antydningar till
att sprickzonerna i de nordvästra delen av 
området kan vara saltvattenförande (fig. 4a-b). 

Antalet diabasgångar i området har varit större än 
väntat och i anslutning till dessa har ett antal 
sprickzoner kunnat ses vilket tyder på bra 
förutsättningar för vattenuttag (fig. 3-4).

För vidare undersökning rekommenderas 
resistivitetsmätningar i det område där 
förkastningen kunnat identifieras. Men även i 
övriga områden rekommenderas 
resistivitetsmätningar för att ge en bättre bild.

Fig. 1. Karta över Tornquistzonens 
större förkastningar i Skåne. Röd 
fyrkant representerar det 
undersökta området.

Vid undersökningen utfördes
mätningarna längs med 17 profiler. 
Dessa var placerade så att de var 
90° mot den struktur som de var 
tänkta att detektera. Problem med 
stora störningskällor i form av 
kraftledningar begränsade 
undersökningsområdet, varav 
profilerna placerades minst 100-
150 meter från dessa. Även mindre 
elledningar fanns längs med 
profilerna vilket syntes som mycket 
stora utslag och kan ha dolt 
naturliga anomalier. Dessa 
störningar påverkade främst VLF 
mätningarna som var 
huvudmetoden för att detektera 
förkastningen. 
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Fig. 3. Diabasgångar tolkade med 
data från undersökningen samt 
flygmagnetisk data. Förkastning 
tolkad med data från 
undersökningen samt brunnsarkivet.

Fig. 2. Berggrunden i området med 
diabasgångar tolkade från 
flygmagnetisk data och 
förkastningen tolkad från data från 
brunnsarkivet, ca 1986.


