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Förord 
 
Det här har varit ett väldigt intressant arbete och har innehållit delar som jag i framtiden 
hoppas komma i kontakt med inom mitt yrkesliv. Jag uppskattar att det innehålligt både 
praktiska och teoretiska moment vilket gjort arbetsuppgifterna roliga och varierande. Det är 
himla fascinerande att det med geofysiska metoder faktiskt går att ta reda på hur det ser ut, där 
nere långt under markens yta. 
 Först av allt vill jag börja med att tacka mina medarbetare på SGU, främst min 
handledare Lena Persson som stått till förfogande för frågor och funderingar, Mats Thörelöf 
för en utomordentlig fältassistans vid mätningarna i Skåne och Carl-Axel Triumf för hjälp 
med frågor rörande Sky-TEM mätningarna. Jag är också tacksam över det förstående som 
visats av de bönder vars åkrar mätningarna utfördes på. Jag vill också tacka Sten-Åke Elming 
vid LTU för hjälpen med den initiala kontakten med SGU och för hjälp och råd vid 
rapportskrivandet. Ett tack också till fröken för väldigt goda hamburgare. 
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Sammanfattning	  
	  
Tillgången till tjänligt grundvatten kan på vissa platser vara begränsad. Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) har för första gången i Sverige använt sig av Sky-TEM (Danskt 
utvecklat system för mätningar med Transient Elektromagnetism från helikopter) i ett område 
i Skåne för att mäta resistiviteten i marken och på så sätt identifiera partier med salt 
grundvatten. Detta examensarbeta har haft sin grund i jämförelse mellan dessa Sky-TEM 
mätningar och egenutförda markbundna geoelektriska mätningar (elektrisk 
resistivitetsmätning med multielektrodsystem) 
 De markbundna geoelektriska mätningarna genomfördes längs två profiler inom 
området för Sky-TEM mätningarna. Den ena profilen (Annero) i ett område där djupet ner till 
det salta grundvattnet tolkats vara stort, och den andra (Lillevång) i ett område där djupet 
hade tolkats vara litet. 
 Tolkningarna från Sky-TEM och de geoelektriska mätningarna stämmer inte helt 
överens med varandra. De visar båda på ett större djup till det salta grundvattnet vid Annero 
och ett mindre djup vid Lillevång, men också systematiskt på ett större djup vid mätningar 
gjorda med Sky-TEM jämfört med de geoelektriska. Det kan ha sin förklaring i att TEM 
fungerar bäst vid låga resistiviteter (<100 Ohm-m) och elektriska resistivitetsmätningarna är 
bra på att upptäcka tydliga kontraster mellan olika resistiviteter. Det salta grundvattnet har låg 
resistivitet (<10 Ohm-m) och dess yta skapar ingen tydlig kontrast. Det är därmed troligt att 
tolkningen från Sky-TEM mätningarna är den som ligger närmast sanningen. 
 Mätningar med Sky-TEM ger bra övergripande data men inte lika bra detaljerad data. 
Många mindre geologiska formationer och skiftningar går förlorade i tolkningar från Sky-
TEM data, dessa går dock att mer effektivt upptäcka med den geoelektriska metoden. Sky-
TEM är därför en bra metod då stora områden skall undersökas och där data inte måste vara 
allt för detaljerad. Den geoelektriska metoden är bra för mindre områden där mer detaljerad 
information krävs. För att få en bra tolkning av hur marken ser ut i området krävs alltså en 
kombination av både Sky-TEM mätningar och de markbundna geoelektriska mätningarna. 
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Summary 
 
Access to groundwater of good quality may in some places be limited. The Geological Survey 
of Sweden (SGU) has for the first time in Sweden used Sky-TEM (Danish developed system 
for measurements with Transient Electromagnetic by helicopter) in an area of Skåne to 
measure the resistivity of the ground and thus identify areas with saline groundwater. This 
thesis has its basis in the comparison between those Sky-TEM measurements and fieldwork 
with geoelectrical measurements (electrical resistivity measurement with a multi-electrode 
system) 
 The geoelectrical measurements were carried out along two profiles in the area of the 
privios Sky-TEM measurements. One of the profiles (Annero) in an area where the depth 
down to the saline groundwater were interpreted to be large, and the other (Lillevångsgatan) 
in an area where the depth was interpreted to be small. 
 The interpretations of Sky-TEM and geoelectrical measurements were not entirely in 
agreement with each other. They both showed a greater depth to the saline groundwater at 
Annero and a smaller depth at Lillevång, but also that measurements with Sky-TEM 
systematically pointed to a greater depth to the saline groundwater compared to the 
geoelectrical. It could be derived from that TEM works best at low resistivities (<100 ohm-m) 
and electrical resistivity measurements are good at detecting contrasts between different 
resistivities. The saline groundwater has a low resistivity (<10 ohm-m) and its surface creates 
no clear contrast. It is thus likely that the interpretation of the Sky-TEM measurements lies 
closest to the truth. 
 Measurements with Sky TEM provide good overall data but not as good detailed data. 
Many smaller geological formations and shifts are lost in interpretations of Sky-TEM data, 
these can however be more effectively detect the geoelectrical method. Sky-TEM is a good 
method when large areas need to be examined and when the data does not have to be too 
detailed. The geoelectrical method is good for smaller areas where more detailed information 
is required. To get a good interpretation of how the ground looks like in the area requires a 
combination of both Sky-TEM measurements and geoelectrical measurements. 
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1 Bakgrund 
 
Tillgång till grundvatten av god kvalitet är viktigt i en rad olika sammanhang, till exempel ur 
dricksvatten- och bevattningssynpunkt. Förekommer det förhöjda salthalter kan det leda till 
att vattnet blir otjänligt och det är därför viktigt att veta var det förekommer och hur den 
geologiska strukturen där det salta grundvattnet påträffas ser ut. Detta gör till exempel att 
uttaget av grundvatten kan planeras noggrannare för att undvika ett överuttag. I Danmark har 
man sedan en tid framgångsrikt använt sig av en metod kallad Sky-TEM för att kartera sitt 
grundvatten. Den skånska geologin liknar den danska på många sätt, därför bestämde sig 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att undersöka om denna metod är lämplig för 
användning även i Sverige. Det första steget var en beställning av flygmätningar över ett 
mindre område i Skåne och resultatet presenterades i Slutrapport av FoU-Projekt 352. Med 
det här arbetet vill vi jämföra resultaten från rapporten med markbundna 
resistivitetsmätningar gjorda längs två profiler inom Sky-TEM området. Dessa mätningar 
resulterade i att två områden med olika djup ned till den förmodade salta grundvattenytan 
identifierades. 

1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete har varit att med en markbunden geoelektrisk metod bestämma den 
elektriska resistiviteten i marken i ett område i Skåne och jämföra resultaten med SKY-TEM 
mätningarna. Genom att undersöka samma område där flygmätningarna gjordes med en för 
Sverige väl beprövad metod (elektrisk resistivitetsmätning med multielektrodsystem) 
hoppades svar på följande frågor kunna ges: 
 

1. Vad ger den markbundna geoelektriska metoden för bild av marken? 

2. Stämmer denna bild av elektriska egenskaper överens med resultatet från Sky-TEM 
mätningarna? 

 
3. Kompletterar de två metoderna på ett bra sätt varandra? 

1.3 Avgränsningar  
 
I detta arbeta har två profiler inom området för Sky-TEM undersökts. Dessa profiler valdes då 
området där de drogs ansågs representera djupet ner till låg resistivitet inom sitt område, ett 
relativt stort och ett litet djup. Varför det är skillnader i djupet ned till låg resistivitet är inget 
som kommer analyseras eller diskuteras. 
Instrumentet som användes vid mätningarna har kapaciteten att mäta resistivitet samtidigt 
som det mäter inducerad potential (IP). Vid analysen av profilerna har endast resistivitetsdata 
används.   
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2 Markens elektriska resistivitet 
 
Resistivitetsmätningar ger en bild av hur resistiviteten varierar under markytan. För att förstå 
den informationen måste egna tolkningar göras. Därför är det bra att veta hur olika geologiska 
materials resistivitet kan variera. Sedimentära bergarter är oftast porösa och har ett högt 
vatteninnehåll, detta gör att de för det mesta har en lägre resistivitet än magmatiska och 
metamorfa bergarter. Dessa har ofta en ganska hög resistivitet som varierar med antalet 
vattenfyllda sprickor. I allmänhet kan det sägas att våta material har en lägre resistivitet än 
torra; lerinnehållet påverkar också. Ett lerigt material har en lägre resistivitet än ett sandigt. 
Vattenhalten är dock det som påverkar mest, resistiviteten på vatten varierar enligt Nowroozi 
et alt. (1999) mellan 0,2 och 1000 Ωm beroende på jonkoncentrationen och mängden lösta 
partiklar. Medelresistiviteten på saltvatten ligger på 0,2 Ωm och grundvatten brukar ligga 
mellan 10 och 100 Ωm (tabell 1). 
 Det är inte alltid så enkelt att urskilja specifika material eller lager. Resistiviteten 
varierar både mellan och inom olika material, lägg till varierande vatten- och ler innehåll så 
kommer dessa överlappa varandra. Detta skapar ett problem med icke-unika lösningar. Till 
exempel kan en blöt sand ha samma resistivitet som en torrare lera. Tabell 1 visar några av de 
vanligaste bergarternas resistivitetsspann .  
 
Tabell 1 Olika bergarters resistivitet (Loke 1999) 
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 Lera och lerig morän karakteriseras av låg elektrisk resistivitet inom intervallet 1-100 
Ohm-m (tabell 1). Denna låga resistivitet har sin grund lerans vattenhalt och i lerkornens ytor, 
de är nämligen elektriskt laddade. Ett lerkorn är platt och detta gör att vatten kan diffusera 
mellan kornen, på så sett ökar den specifika ytarean och det i sin tur leder till ökad 
ledningsförmåga, det vill säga minskad resistivitet (Kirsch 2006). Den specifika ytan på lera 
kan vara så stor som 800 m2/g, det kan jämföras med sand vars specifika ytarea är mindre än 
0,1 m2/g (Murray 1990). Eftersom strömmen kan ledas både av lerpatiklarna och genom 
porvattnet kan det vara svårt att bestämma resistiviteten hos själva leran. I tabell 2 presenteras 
resistiviteter för olika leror och lerig morän i Danmark vars geologi påminner väldigt mycket 
om den i Skåne. 
 

 
 
 Den elektriska ledningsförmågan hos vatten är korrelerad till dess joninnehåll 
(salinitet). Eftersom ledningsförmågan i sin tur är beroende av vattenhalten betyder det att 
saliniteten i grundvattnet påverkar markens resistivitet. Salthalten är starkt sammanhörande 
med konduktiviteten i vattnet och ett EU-direktiv från 1998 har satt en gräns på 2500 µS/cm 
på konduktiviteten. Denna konduktivitet motsvarar en resistivitet på 4 ohm-m. I denna rapport 
har resistivitetsvärdet 10 ohm-m används som gränsen för vad som anses vara salt 
grundvatten. Detta eftersom det är gränsen som används i Slutrapport av FOU-Projekt 3523 
och för att bra jämförelser skall kunna genomföras måste referensvärdena vara samma. Detta 
värde stämmer också överens med information om vatten från tabell 1, det vill säga att det 
ligger mellan sött grundvatten och havsvatten. 

Tabell	  2	  Resistiviteter	  för	  olika	  lämningar	  i	  Danmark	  (Christiansen	  2012)	  
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3 Metodik 
 
I detta kapitel presenteras bakomliggande teori för de mätmetoder som använts för att 
införskaffa data så att tolkningar och jämförelser kunnat genomföras. 

3.1 TEM 
 
TEM-metoden (Transient Electromagnetic Method) använder interaktionen av en transient 
elektromagnetisk våg med marken för att bestämma den elektriska ledningsförmågan som en 
funktion av djupet. Detta sker då ström som leds genom en stor slinga abrupt stängs av ((a) i 
figur 1), på detta vis bildas det transienta  
elektromagnetiska fältet ((b) i figur 1). Tidsderivatan hos detta elektromagnetiska fält mäts 
sedan av en mindre slinga och avklingningshastigheten hos tidsderivatan blir en funktion av 
den elektriska ledningsförmågan i marken. (Kaufman et al. 1983) 
 

 
Figur 1. Grundläggande princip för TEM-metoden.  (a) Visar strömmen i sändarslingan och (c) visar 
det sekundära magnetiska fältet i mottagarslingan (Kirsch 2006). 

 Enkelt sett kan det uttryckas så att när strömmen i sändaren stängs av induceras till följd 
av Faradays lag ett elektriskt fält i omgivningen. I marken resulterar detta i att elektriska 
strömmar uppkommer, dessa strömmar skapar sedan ett magnetiskt fält, det sekundära 
magnetiska fältet som mäts av mottagaren (Kirsch 2006).  

3.1.1 Historia 
 
TEM började utvecklas i början på 1950-talet, men det var först på mitten av 1980-talet som 
arbetet med att förbättra och förfina metoden startade på allvar (Kirsch 2006). Orsaken till 
detta var att kvantitativ tolkning av TEM-data kräver datorer med bra processkraft, och det 
var först under denna period som gemene man fick tillgång till hårdvara som levde upp till 
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Mottagare	  

Instrument	  

Sändarslinga	  

kraven. Innan fanns denna bara hos forskningsinstitut och stora företag så som till exempel 
IBM. TEM-metoden utvecklades till att börja för mineralprospektering. Den äldre ”Frekvens 
domän metoden”, som även den användes för prospektering av mineral, kan användas för att 
hitta mineraliseringar med låg resistivitet omgiven av ett material med högre resistivitet. I 
Australien är detta ofta inte fallet. Där är mineraliseringarna ofta är omgivna av berggrund 
med relativt låg resistivitet. Det var därför i Australien man på 60- och 70-talet började 
använda sig av TEM för att hitta mineraliseringar, detta då den är bättre på att upptäcka dessa 
lågresistiva mineraliseringar i en berggrunden som även den har en låg resistivitet (Høyera, et 
al. 2011)  
 Under senare år har även hydrogeologer intresserat sig för TEM. Det är skillnaden i 
elektriska egenskaper mellan olika material som gör att elektromagnetiska metoder är 
användbara. Den elektriska ledningsförmågan är ofta starkt korrelerad till lerinnehåll, detta då 
större lerinnehåll ofta betyder högre vattenhalt. Leror ofta mycket täta vilket gör att det går att 
skilja mellan permeabla och icke permeabla formationer (Sørensen, Auken and Christensen, 
et al. 2005). En av de första studierna som använde TEM för att studera grundvattnet gjordes 
av Fitterman och Stewart (1986). Många stora mätningar har gjorts sedan dess. I Danmark har 
forskare till exempel under det senaste decenniet utfört fler än 50000 markbundna TEM-
mätningar (Sørensen, et al. 2004). 
 

3.1.2 Sky-TEM 
 
Sky-TEM är ett system utvecklat i Danmark där en helikopter används för att utföra 
mätningar från luften. Sändare och mottagare hänger nedsänkta under helikoptern (figur 2), 
detta för att komma så nära marken som möjligt. Sändaren sitter uppspänd längs en träram 
och mottagaren sitter på rodret som är upphöjt 1,5 m i ett av de bakre hörnen på träramen. 
Arean på sändarslingan beror på undersökningsdjupet och ligger mellan 142-534 m2 (Större 
area ger större nedträngningsdjup). Systemet har en ”Dual Moment” sändare som gör att 
djupa och grunda data kan tas emot samtidigt. Systemet har även en mottagare som eliminerar 
mycket av det primära bakgrundsbrus som kommer från sändaren. Systemet är även uppbyggt 
kring ett antal sensorer som gör att det automatiskt korrigerar för instrumentaldrift och 
kalibrerar sig själv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  2.	  Upplägg	  för	  Sky-TEM	  mätningarna	  (Hansen	  2013)	  
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Sky-TEM mätningarna i Skåne beställdes av SGU och gjordes för att utreda om Sky-TEM är 
ett lämpligt system att använda i Sverige. Mätningarna genomfördes under januari månad 
2012 och utfördes över ett 31 km2 stort område öster om Vellinge, mellan Malmö och 
Trelleborg i södra Skåne. Dessa mätningar genomfördes med både högt och lågt 
sändarmoment (Dual Moment) och med en sändarslinga på 314m2. Det höga sändarmomentet 
ger data från djupare delar av marken medan det låga ger data från de grundare delarna. 
Avståndet mellan flygprofilerna var ungefär 200 m. 
 Efter tolkningen av Sky-TEM data kunde slutsatsen att det finns salt grundvatten på 
olika djup inom mätområdet dras. I norr finns det ett väl definierat område med ett stort djup 
ned till det salta grundvattnet (ca 120-160 m), och i söder ett större område med ett grundare 
djup till det salta grundvattnet (50-70m). Denna tolkning gjordes på antagandet att salt 
grundvatten har en resistivitet på 10 ohm-m och det är djupet ner till 10 ohm-m. 
 

3.2 Geoelektriska mätningar 
 
Mätningar med resistivitet, baserade på att den elektriska potentialen i marken är beroende av 
den elektriska resistiviteten av omgivande jord och berg. I dess enklaste form kan det 
beskrivas genom att en ström (I) skickas ner i marken mellan två elektroder (A och B), se 
figur 3, och sedan mäts potentialskillnaden (V) mellan två andra elektroder (M och N). 
Resultatet blir olika beroende på markens elektriska egenskaper. Mineral, porvatteninnehåll, 
porositet och vattenmättnadsgraden hos marken är några faktorer som påverkar. 
 
 

 
Figur 3. Enkel schematisk bild av en resistivitetsmätning. Wenneruppställning (EPA 2011). 
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ρs = k V
I
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ρs = kR

Med hjälp av den utskickade strömmen och den uppmätta spänningen räknas den skenbara 
resistiviteten (ρs) ut via ekvation 2.1 
 
           (2.1) 
 
Där k är den geometriska faktorn som är beroende av vilken elektroduppställning som 
används. Resistivitet (R) är lika med V/I, för att förenkla används detta i ekvation 2.1, det ger 
ekvation 2.2: 
 
           (2.2) 
 
Denna resistivitet är alltså inte den verkliga utan den skenbara resistiviteten. 
 

3.2.1 Historia 
 
Enligt Reynolds (1997) utvecklades tekniken att använda elektricitet för att mäta resistiviteten 
i marken i början av 1900-talet. Trots detta var det först på 1970-talet som metoden på allvar 
slog igenom, detta på grund av utvecklingen av datorer med tillräcklig processor för att 
analysera data. Idag används geoelektriska metoder inom en rad områden. Det kan vara till 
exempel grundvattenprospektering och lokalisering av föroreningsplymer; lokalisering av 
håligheter och förkastningar i marken; kartläggning av gamla fornlämningar. 

3.3 Skenbar resistivitet 
 
Det går aldrig att mäta den sanna resistansen hos marken. Istället har begreppet resistivitet 
skapats för att ge plats åt de osäkerheter som finns och det är därför det begreppet som 
används vid mätningarna. Den uppmätta resistansen är en skenbar resistivitet, det innebär den 
resistivitet som skulle uppmätas i homogen mark med samma elektroduppställning som 
använts. Eftersom jorden aldrig är helt homogen utan varierar i sammansättning, både inom 
samma material och mellan olika material går denna information inte att på ett tillförlitligt sätt 
användas som det är. Den måste tolkas på något sätt. Därför görs en inversion på den 
uppmätta (skenbara) resistiviteten i ett dataprogram för komma närmare den sanna 
resistiviteten. Den skenbara resistiviteten går att använd för att ge en första inblick av hur det 
ser ut i marken, detta visas visuellt genom en psudosektion. I en psudosektion representerar 
punkterna det avlästa värdet i en geometriskt beräknad fokalpunkt, detta oberoende av de 
närliggande mätvärdena. Det kan visa om data är homogent eller om omkringliggande 
fokalpunkter visar på en stor spridning. På nyare utrustning, så som ABEM:s Terrameter LS 
kan psudosektionen ses på instrumentet, denna uppdateras kontinuerligt under mätningens 
gång då ny data ständigt kommer in (figur 15). I figur 4 visas psudosektioner för profilerna 
Annero och Lillevång. 
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SL = h
ρ = h ∗σ
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TT = h ∗ρ

 
Figur 4 a. Psudosektion för profilen Annero. Det vita fältet i ytan med start 800 m är databortfall till 
följd av icke fungerande elektroder. 

 
Figur 4 b. Psudosektion för profilen Lillevång. 

 
Som beskrevs tidigare i detta stycke kan en första inblick av hur markens resistivitet varierar 
utläsas från psudosektionerna. Om dessa från figur 4 a-b jämförs med inverser som figur 21 
och figur 24 kan en likhet urskiljas.  

3.4 Ekvivalens 
 
En geologisk lagerföljd kan vara uppdelad i flera litologiskt definierade lager utan att dessa 
nödvändigtvis kan identifieras eller skiljer sig åt elektriskt. Det kan vara två geologiska 
material som har samma resistivitet och därmed utgör en elektrisk enhet. Det kan till exempel 
också vara en diffus gräns mellan ett vattenmättat och omättat material till följd av 
kapillärkraften. Dessa sorters ekvivalens kan ibland vara svår att upptäcka med markbundna 
resistivitetsmätningar (Kirsch 2006) En elektrisk enhet består av två enheter, lagrets 
resistivitet (ρi) och lagrets tjocklek (hi), där i står för det i:te lagret (i=1 är ytlagret). Ytterligare 
fyra elektriska parametrar kan härledas från respektive lagers resistivitet och tjocklek, dessa 
är:  
 
Longitudinell ledningsförmåga (SL): 

 
        (2.3) 
 

Tvärgående resistans (TT):      
 
                            (2.4) 
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Longitudinell resistivitet (ρL):     
 
                    (2.5) 
 

Tvärgående resistivitet (ρT): 
 
                             (2.6) 
 

Summan av longitudinell ledningsförmågan kallas för Dar Zarrouks funktion och summan 
av den tvärgående resistansen för Dar Zarrouks variabel. Dessa visas i ekvation 2.7 och 2.8. 
 

                     
           (2.7)   
  

                        
 
              (2.8) 
 

 Den longitudinella ledningsförmågan (ekv. 2.3) visar att det inte är möjligt att för ett 
specifikt lager, både veta den sanna konduktiviteten/resistiviteten och tjockleken för nämnda 
lager. Detta ger uppkomst till ekvivalensproblemet. 
Låt detta demonstreras med ett exempel. Säg att ett lager har en Tvärgående resistans (TT) på 
det ur luften tagna 2000 Ohm, detta skulle kunna uppnås med många olika värden på 
resistivitet och tjocklek. Insättning av ρ=200 ohm-m och h=10 m samt ρ=100 ohm-m och 
h=20 m i ekvation 2.4 skulle till exempel ge samma resultat, det vill säga 2000 Ohm. Detta 
måste beaktas då data från elektriska mätningar ska analyseras. 

3.5 Elektroduppställning 
 
Det finns olika sätt att placera ut elektroder. Valet av uppställning beror på vad mätningen 
skall belysa och vilka förhållanden som råder. Enkelt sett kan det sägas att en uppställning 
med konstant elektrodavstånd som förflyttas i sidled ger bra upplösning i lateralt led och visar 
förändringar i marken ned till ett specifikt djup över ett område (elektrisk kartering). En 
uppställning med ett ökande elektrodavstånd ger en djupare penetration och påvisar en 
förändring i vertikalt led (elektrisk sondering) (Dahlin et al. 2004). Vid en 
multielektrodmätning kombineras elektrisk sondering och elektrisk kartering. På så vis fås 
data i både vertikalt och lateralt led. I figur 5 visas några av de vanligaste 
elektroduppställningarna 
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Figur 5.  Vanliga elektroduppställningar inom resistivitetsmätningar där A och B är strömelektroder 
och M&N är potentialelektroder. De svarta punkterna är stationära och de vita flyttas under 
mätningens gång (mod. eft Kirsch 2006).  

 Wenner är ett system där fyra elektroder är placerade på en rak linje, de yttersta är 
strömelektroder och de innersta mäter potentialskillnaden. Avståndet mellan elektroderna 
ökas lika mycket när dessa förflyttas lateralt för att öka undersökningsdjupet (Zhu et al. 2007)   
 Schlumberger är likt Wenner, ett system där fyra elektroder placeras på en rak linje, 
också här med strömelektroder ytterst och potentialelektroder där emellan. Skillnaden mellan 
dessa två är hur elektroderna flyttas. Vid en Schlumbergeruppställning flyttas endast 
strömelektroderna utåt, detta medan avståndet mellan potentialelektroderna förblir konstant 
(Koefoed 1979). När avståndet mellan strömelektroderna ökar, minskar potentialskillnaden 
mellan potentialelektroderna. När avståndet mellan strömelektroderna blivit för stort går 
denna skillnad inte längre att mäta, då måste avståndet mellan potentialelektroderna ökas 
(Okiongbo et al. 2011).  
 Dipoluppställningar finns i ett flertal varianter, Dipol-dipol och Pol-dipol för att nämna 
några. Det gemensamt är att avståndet mellan strömelektrodparet och potentialelektrodparet 
är stort i jämförelse med avståndet mellan varandra. Fördelen med dipoluppställningar är att 
de ger data på ett relativt stor djup utan att allt för mycket kabel måste användas. Den är också 
väldigt känslig för laterala variationer i resistivitet och därmed bra om undersökningen skall 
fokusera på sådana. En nackdel är att det inte går att göra några kvantitativa tolkningar från 
psudosektionen då grunda anomalier blandas med djupa (Perez Flores et al. 1997) 
 Multiple gradient uppställning kan sägas vara en blandning av flertalet tidigare nämnda 
uppställningar. Elektroderna sätts ut med ett jämnt avstånd (figur 6) över profilen och 
mätningarna görs sedan automatiskt enligt ett förinställt protokoll. Multiple gradient finns 
programmerat på Terrameter LS och var den uppställning som användes vid de markbundna 
resistivitetsmätningarna i Skåne. Mätningarna är upplagda så att ström skickas ut med ett 
avstånd av (s+2)a mellan strömelektroderna samtidigt som potentialskillnaden mäts mellan 

Wenner	  

Schlumberger	  

Dipol-Dipol	  

Pol-Dipol	  
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potentialelektroderna (Dahlin och Zhou 2006). Figur 6 visar en schematisk uppställning av 
elektroderna 
 

 
 
 
 
  
 Separationsfaktorn s visar det maximala antalet potentialmätningar för en 
ströminjektion. Faktorn n definieras som avståndet mellan potentialdipolen och närmaste 
strömelektrod. Dessa faktorer ändras under mätningens gång för att få en bra upplösning av 
hela undersökningsprofilen, i figur 7 visas känslighetsfunktionen för multipel 
gradientuppställning med tre olika n faktorer. 

 
 

 
 
 
 Eftersom protokollet ständigt alternerar ström- och potentialelektroder byggs den 
vertikala profilen upp steg för steg och känsligheten för alla punkter i marken blir bättre. 
Multipel gradient uppställning använder sig alltså av multipla elektrodkombinationer för att få 
så bra upplösning som möjligt. Enligt Dahlin et al. (2006) ger den lika bra eller bättre 
upplösning som Wenneruppställning och hanterar bakgrundsbrus bra. Uppställningen är väl 

a	   na	  
sa	  

A	   M	   N	   B	  

Figur 6. Illustration över multipel gradientuppställning med avståndet (s+2)a. 
Separationsfaktorn s = 7 och n-faktorn = 2. A&B är strömelektroder, M&N är 
potentialelektroder och a är avståndet mellan två elektroder (Hansen 2013). 

Figur 7. Bild som visar känsligheten i olika delar av profilen för multipel 
gradientuppställning. Områden markerade med plus (+) har positiv känslighet och områden 
med minus (-) har negativ känslighet. Nr 1: s = 9, n= 1. Nr.2: s = 9, n = 3. Nr.3: s = 9, n = 5 
(mod. efter Dahlin och Zhou 2006).  
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lämpad att användas för mätningar med instrument byggt för flera kanaler vilket ger en större 
datatäthet och en datainsamling jämfört med konventionella metoder. 
 Det är viktigt att alla elektroder får god kontakt med marken. En bra kontakt gör att 
mer ström kan skickas ut vilket gör att data blir bättre. En bra elektrodkontakt beror till stor 
del till mängden vatten i marken, mycket vatten ger bra kontakt, lite vatten ger sämre kontakt.  
 Något annat som är viktigt att tänka på är elektriska ledare i marken. Dessa kan vara till 
exempel nedgrävda elektriska ledningar och rör i metall. Om dessa ligger parallellt med 
mätprofilen kommer strömmen som skickas ut att ledas genom dessa antropogena 
störningskällor istället för genom marken. Strömmen utbreder sig i en halvsfär (figur 3). För 
att undvika inverkan från parallella ledare gäller det att vara på ett tillräckligt stort avstånd 
från denna. Detta avstånd är beroende av det största strömelektrodavståndet som används vid 
mätningen. En vinkelrät störningskälla kommer också påverka mätningen men inte i samma 
utsträckning som en parallell. Denna kommer istället att ge upphov till en mer lokal störning.  

3.6 Skillnad mellan TEM och markbundna resistivitetsmätningar 
 
TEM är som beskrevs i avsnitt 2.1 en elektromagnetisk metod som använder sig av 
magnetiska fält för att bestämma resistiviteten. De markbundna resistivitetsmätningarna är 
som beskrivs i avsnitt 2.2 en elektrisk metod som går ut på att likström sänds genom marken 
för att bestämma resistiviteten. 
 Vid TEM mätningar, precis efter att elektriciteten i sändarslingan slagits av, befinner 
sig strömmen i marken nära ytan. Det betyder att den uppmätta signalen reflekterar 
resistiviteten i de övre lagren. Efter en mycket kort stund kommer strömmen ha färdats längre 
ned i marken och det sekundära fältet kommer då ge information om resistiviteten här. Till 
skillnad från markbundna resistivitetsmätningar kan alltså information om hela djupprofilen 
fås från en punkt. Nedträngningsdjupet för de markbundna resistivitetsmätningarna är som 
tidigare sagts beroende av avståndet mellan strömelektroderna, kort avstånd ger information 
om resistiviteten i ytan och långt avstånd ger information om resistiviteten på djupet.  
 TEM är känslig för brus. Det finns naturligt brus och brus som uppkommer till följd av 
mänsklig aktivitet. Naturligt brus uppkommer till exempel till följd av blixtnedslag och kan i 
högsta grad påverka mätningarna (Kirsch 2006). Detta brus går att reducera genom att stacka 
mätningen. Det mänskligt uppkomna bruset, främst till följd av elektriska installationer så 
som kraftledningar är svårare att undkomma. Detta då dessa konstant har ett 
elektromagnetiskt fält omkring sig. De markbundna resistivitetsmätningarna påverkas inte på 
samma sätt av detta brus. Här är det nedgrävda mänskliga installationer så som kablar och rör 
som kan påverka mätningarna och inte störningar som färdats från andra platser genom 
atmosfären. 
 Enligt Kirsch (2006) är ekvivalensproblem med TEM inte särskilt allvarliga med ett 
lågresistivt lager mellan två högresistiva lager, ett högresistivt lager mellan två lågresistiva 
lager och för lager där resistiviteten gradvis sjunker. Detta betyder dock inte att metoden alltid 
är bra på att urskilja dessa. Vid modelleringar av ett högresistivt lager mellan två lågresistiva 
lager (högresistiv ekvivalens) kan endast mycket små förändringar upptäckas vid en faktor 
tjugo ökning av kontrasten. De markbundna resistivitetsmätningarna har som nämnts i avsnitt 
2.4 även dessa problem med ekvivalens. 
 TEM metoden har likt alla andra elektromagnetiska diffusionsmetoder problem med 
sämre upplösning mot djupet. I allmänhet sägs det att lager i ytan ger en bra upplösning vid en 
tjocklek på 15-20 m medans djupare lager behöver ha en mäktighet på 20-50 m (Kirsch, 
2006). De markbundna geoelektriska mätningarna ger också en sämre upplösning mot djupet.  
 TEM-mätningar fungerar bäst vid låga resistiviteter (Kirsch 2006). Det är ingen slump 
att det inom gruvnäringen blivit populärt att prospektera efter mineral med TEM. Under 100 
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Ohm-m är den som effektivast, det är också resistiviteten för de flesta konduktiva 
mineraliseringar. Även salint grundvatten har en resistivitet under 100 Ohm-m. TEM torde 
därför vara en bra metod för att kartlägga detta. Något TEM, till skillnad från markbundna 
elektriska resistivitetsmätningar, inte är bra på är att mäta i kristallint berg. Det är kanske inte 
så konstigt eftersom kristallint berg har hög resistivitet, men ofta finns det där sprickzoner. 
Beroende på vad dessa sprickzoner har för resistivitet så skapar de en mer eller mindre tydlig 
kontrast med det kristallina berget. Om denna kontrast är stor (dvs. om resistiviteten hos 
sprickzonen är låg) kan den upptäckas med både TEM och de markbundna geoelektriska 
mätningarna. Är resistiviteten hos sprickzonen hög är ofta de markbundna geoelektriska 
mätningarna en effektivare metod för att upptäcka dessa. 
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4. Områdesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras varför de markbundna geoelektriska mätningarna utfördes där de 
gjordes samt en beskrivning över området och vilken tidigare information om detta som finns 
tillgänglig. 

4.1 Mätprofilernas läge 
 
Resistivitetsmätningarna utfördes längs två profiler inom området för Sky-TEM mätningarna 
(Figur 8). Profil nummer två, Annero i norr, ligger i ett område där djupet ner till 10 Ohm-m, 
enligt tolkning av Sky-TEM mätningarna visade sig var stort. Profil nummer ett, Lillevång i 
söder, ligger i ett område där djupet ner till 10 Ohm-m nivån visade sig vara litet. Värdet 10 
Ohm-m motsvarar det på salint grundvatten, figur 8 visar alltså ett ungefärligt djup ner till det 
förmodade salta grundvattnet. 

 
Figur 8. Karta över Sky-TEM området med djup ner till nivån 10 Ohm-m (salint grundvatten). De 
svarta linjerna är resistivitetsprofilerna. Profil 2 i NV är Annero. Profil 2 i SO är Lillevång. 

Profil	  2	  

Profil	  1	  
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 För att få bra data är det viktigt att dra en så pass rak profil som möjligt, det gör att 
avståndet mellan elektroderna verkligen blir tio meter. Det är också viktigt att elektroderna får 
bra kontakt med marken och att inga stora störningskällor finns i närheten. För att uppfylla 
dessa krav undersöktes vanliga kartor, jordartskartor och ledningskartor vid den närmare 
positioneringen av profilerna. Profilerna drogs över åkermark för att underlätta 
tillgängligheten och möjligheten att dra raka profiler med god elektrodkontakt. 
Ledningskartor från aktörer med ledningar inom området begärdes. Dessa gjorde att parallella 
elektriskt ledande ledningar kunde undvikas. 

4.1.1 Annero 
 
Profil två som kan ses i figur 9 gick över delvis plöjd och delvis oplöjd åkermark i riktning 
OSO-VNV och korsade en väg vid 700m. Nedgrävd längs denna väg låg en ledning som 
anses ha haft liten verkan på mätningarna, detta då profilen korsade kabeln som då blev en 
punktstörning. Profilen går i ett område där djupet ner till 10 Ohm-m tolkades vara 120-160m.  

 
Figur 9. Sträckning av profilen Annero. Profilen är det svarta sträcket och går i riktningen OSV-VNV. 

4.1.2 Lillevång 
 
Profil ett vars sträckning kan ses i figur 10 gick över oplöjd åkermark (stubbåker) i riktning 
NNV-SSO och korsade en väg vid 500 m. Längs med nästan hela profilen, på ett avstånd av 
100 meter låg en begravd ledning som ansågs ha liten inverkan på mätningarna. Nedgrävd 
längs den korsande vägen låg en ledning som också den antogs ha liten påverkan på 
mätningarna. Profilen går i ett område där djupet ner till resistivitetsnivån 10 Ohm-m tolkades 
vara litet, 60-80 m. Figur 11 visar den åker mätningarna gjordes på. Bilden är tagen mot norr 
800 m in i profilen. 
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Figur 10. Sträckning av profilen Lillevång. Profilen är det svarta sträcket och går i riktningen NNV-
SSO. 

 
Figur 11 visar ett foto från profilen i Lillevång. Som kan ses gjordes mätningarna på en 
oplöjd stubbåker. Förhållandena i Annero var utseendemässigt väldigt lika. 
 

 

Figur 11. Vy över profilen Lillevång sett i riktning mot norr. Fotot är taget vid 800m (Thörnelöf 
2013). 
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4.2 Geologisk beskrivning 

4.2.1 Kvartära avlagringar 
De kvartära avlagringarna i området (figur 12) består till stor del av moränlera eller lerig 
morän med olika inslag av sand. Det finns även inslag av sand, grus och sandiga-grusiga 
isälvssediment. I närområdet för profilerna finns alla dessa representerade men de jordlagren 
som löper under de båda profilerna är nästan uteslutande moränlera eller lerig morän. Som 
kan ses i figur 12 finns även ett parti med sand under profil 1, Lillevång. 
 
 

 
 

Figur 12. Jordartskarta över området där mätningarna utförts (mod. efter SGU). Profilerna längs 
vilka mätningarna utförts visas med röda linjer. 

4.2.2 Berggrund 
I Skåne består de övre delarna av berggrunden i huvudsak av sedimentära bergarter. Det är 
kalksten av paleocen ålder som delas in i olika lagerenheter. I kronologisk ordning (figur 13) 
är det grönsand (Lellingegrönsand), Köpenhamnskalksten/Landskronakalksten och 
Bryozokalksten. Eftersom Skåne ligger i ytterkanten av det sedementationsbäcken som utgörs 

Profil	  2	  

Profil	  1	  

Teckenförklaring 
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av Nordsjön, Danmark och norra Tyskland har området endast delvis varit täckt av hav under 
paleocen. Detta har gjort att lagerföljden på många platser är ofullständig. 
 Lellingegrönsand är från mellersta paleocen och är en av de yngsta bergarterna i Skåne. 
Den har hittats bland annat i området runt profil 2 (runt Tygelsjö och Hököpinge) men verkar 
inte finnas på platsen där själva mätningarna utförts. Den består av glaukonitisk, lerig och 
grusig sand med inslag av konglomererad sandsten. 
 Köpenhamnskalksten består i huvudsak av siltiga kalkfragment som i varierande grad 
har cementerats ihop. Den är mer eller mindre lerig. Det förekommer även lager av leriga 
finmineral mellan lager av kalksten. Dessa horisontella lager förekommer med varierad 
tjocklek (1-50cm) och har stor lateral utbredning. Vissa lager, främst de hårda förkislade 
kalkstenslagren har ett stort innehåll av flinta. Förkislingen är oregelbundet förekommande 
och har gett upphov till flintbankar med en tjocklek på upp till en meter.  
 Bryozokalkstenen är något äldre än Köpenhamnskalkstenen och skiljer sig från denna 
genom ett högt innehåll av bryozoer (mossdjur). Den brukar även vara något porösare och 
mer oregelbundet lagrad. Det kan ses genom att Bryozonkalkstenen på vissa ställen 
förekommer i långa tjockare bankar som är uppbyggda av lager med varierande 
bryozoinnehåll och cementering. Dessa bankar reflekterar bryozorernas livsmiljö då de på 
samma sätt som koralldjur dog och bildade grunden för nästkommande generationer. 
Innehållet av flinta i Bryozonkalkstenen är mer sparsamt och uppträder som sporadiska 
konkretioner eller i oregelbundna, 5-15 cm tjocka lager med liten lateral utbredning. 
Bryozorika lager förekommer oftast som 5-40 cm tjocka lager åtskilda av tunna lerlager 
(Lindström et. al. 2011). 
 Landskronakalksten finns endast i trakten kring Landskrona (i NO) och berör därför 
inte dessa undersökningar. 
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Figur 13. Den Paleogena sedimentära berggrunden i skåne från SV till NO. 

4.2.3 Hydrologi  
Den elektriska ledningsförmågan hos vatten är korrelerad till dess joninnehåll, eller som det 
också kallas, salinitet. Den Amerikanska motsvarigheten till SGU, USGS har satt en gräns för 
vad som definieras som salt grundvatten vid ett innehåll av 1000 mg klor (Cl) per liter. Inom 
Europa ligger den gränsen enligt ett EU-direktiv från 1998 på ett Cl-innehåll på 250 mg/l. 
Salthalten är starkt sammanhörande med konduktiviteten i vattnet och samma EU-direktiv har 
satt en gräns på 2500 µS/cm på konduktiviteten. Denna konduktivitet motsvarar en resistivitet 
på 4 ohm-m. I denna rapport har resistivitetsvärdet 10 ohm-m används som gränsen för vad 
som anses vara salt grundvatten. Detta eftersom det är gränsen som används i Slutrapport av 
FOU-Projekt 3523. För att bra jämförelser skall kunna genomföras måste referensvärdena 
vara samma, detta stämmer också överens med information om vatten från tabell 1. 
 Författarna till Slutrapport av FOU-Projekt 3523 har en hypotes om att det i området 
kring Annero sker ett stort underjordiskt inflöde av grundvatten från NO. I området kring 
Lillevång ska inte något inflöde av samma magnitud finnas. Sötvatten har en lägre densitet 
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jämfört med saltvatten, detta gör att sötvattnet lägger sig ovanpå saltvattnet och på så sätt 
trycker undan det. Detta ska enligt dem vara anledningen till att ytan av salt grundvatten i 
Annero befinner sig på ett större djup än i Lillevång.  
 

4.2.4 Brunnar 
I nära anslutning till profilerna finns ett antal brunnar borrade för grundvattenuttag. Data från 
SGUs brunnsarkiv har används för att få en uppskattning av jorddjupet (tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Grundvattenbrunnar i närheten av mätprofilerna. Brunns-ID består av två rader, siffrorna 
är SGU:s identifikationsnummer och bokstaven är specifik för denna rapport. 

 
 
Som kan ses i tabellen ovan är jorddjupet runt Annero något mindre än vid Lilevång. Dessa 
brunnar är alltså inte placerade i direkt anslutning till profilerna (Figur 14) men i dess närhet. 
De borde därför representera de geologiska förhållandena längs profilen väl. 
 
 

 

 

 

4.2.5 Borrhål 
Det finns inga borrhål i direkt anslutning till de båda mätprofilerna. Istället har två borrhål i 
närheten använts som typexempel för berggrunden i området. Ett borrhål som går ner till 100 

 Annero (Profil 2) Lillevång (Profil 1) 
Brunns-

ID 
22100720 

A 
22100711 

B 
905126306 

C 
22200599 

D 
22200593 

E 
22200293 

F 
908097918 

G 

Riktning 
fr profil SV SV N S O V SV 

Jorddjup 
(m) 17 11 15 13 28 23,5 19,5 

Annero Lillevång 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Figur 14. Lokaliseringen av brunnar (A-G) från tabell 3. Till vänster för profilen Annnero och till 
höger för profilen lillevång. (mod efter SGU brunnsarkivet). 
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m djup gjordes i Malmö i samband med bygget av citybanan. Detta borrhål, borrhål 98-1-216 
tilldelas beteckningen BH-1 och ligger cirka tre km norr om Sky-TEM området. Det andra 
borrhålet, Västra Kärrstorp eller nu BH-2, är ett kärnborrhål som går ner till 550 m djup. Detta 
är beläget två km öster om de centrala delarna av Sky-TEM området. 

4.2.5.1 BH-1 
Lagerföljden för BH-1 finns att se i kompositloggen för borrhålet i figur E, Appendix 1. Enligt 
loggen är de översta 10 m kvartära avlagringar. Från det ner till några meter över havsnivå är 
det kalksten från Köpenhamnsledet som kan ses. Därefter kommer ett tjockt lager från 
Limhamnsledet som sträcker sig ned till ungefär 55 m.u.h. Från havsnivå ned till 45 m hittas 
Bryozonkalksten med enstaka lerlager, efter det ökar frekvensen av lerlager ned till den något 
diffusa gränsen till Krusebergsledet. Denna ökning av antalet lerlager påverkar tydligt 
vattenföringen. Från 40 till 50 m minskar utflödet av vatten från 1m3/h till 0,2 m3/h. 
Efter 50 m.u.h. kan en ökning i konduktiviteten och en minskning i resistiviteten urskiljas, 
detta till följd av ökad salinitet då halten klorjoner ökar. Det dröjer dock ned till 90 m innan 
resistiviteten närmar sig 10 ohm-m. 

4.2.5.2 BH-2 
Lagerföljden för BH-2 finns även den att se i en kompositlogg för borrhålet i figur F, 
Appendix 1. På denna plats är de översta 17 m kvartära avlagringar i form av lerig morän. Där 
efter ett lager med 20 m Köpenhamnskalksten från Köpenhamnsledet följt av ett lager med 
Bryozonkalksten från Limhamnsledet. Likt BH-1 ökar antalet lerlager i Bryozonkalkstenen 
när gränsen mot Krusebergsledet närmar sig. Från detta borrhål finns ingen information om 
konduktivitet eller resistivitet. 
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5 Datainsamling och processering  
I detta kapitel presenteras hur upplägget för de markbundna geoelektriska mätningarna. Det 
tar även upp bakgrundsinformation om inversionsprocessen och datakvalitet. 

5.1 Utrustning  
 
Vid mätningarna användes ABEM:s Terrameter LS (figur 15). Det är ett instrument för 
resistivitets- och IP-mätningar. Möjligheten att mäta på upp till 12 kanaler samtidigt finns, 
men på instrumentet som användes vid dessa mätningar fanns endast fyra kanaler. De 
multipla kanalerna gjorde att gradientuppställningen var ett lämpligt val av 
elektroduppställning, både för att införskaffa data av hög kvalitet och för att minska mättiden. 
Hela mätprocessen tog ungefär fem timmar för varje profil. Vid båda lokalerna hade 
elektroderna mycket bra markkontakt vilket möjliggjorde att ström med hög ampere (max 
2500 mA) kunde användas, detta för att få så bra data som möjligt.  
 

 
Figur 15. Terrameter LS som användes vid mätningarna (Hansen 2013). 

 
 Åtta kabeltrummor á 100m användes vid mätningarna, det vill säga en kabellängd på 
totalt 800 m. För att uppnå profilernas fulla längd på 1000 m flyttades de två första kablarna 
till slutet när den första mätningen var avklarad. Den tillkomna längden loggades i Terrameter 
LS och instrumentet räknar sedan själv ut vilka ytterligare mätningar den måste göra för att 
förlänga profilen. Elektrodavståndet var tio meter, således satt alltså 10 elektroder på varje 
100-metersavsnitt och det totala antalet elektroder blev 101 st. Terrameter LS placerades 200 
meter in i profilen och en relästation placerades 600 m in i profilen. Mellan dessa drogs en 
separat kopplingskabel för att dessa skulle kunna kommunicera med varandra (figur 16). En 
fullständig materiallista kan ses i Appendix 2. I Appendix 2 hittas även de specifika 
mätarinställningar som gjordes på Terrameter LS vid mätningarna. 
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Figur 16. Upplägg för de markbundna resistivitetsmätningarna (Hansen 2013) 

 

5.2 Inversion 
 
En inversion har som mål att skapa en modell från en mängd data. I idealfallet finns det en 
exakt lösning som beskriver hur uppmätta data skall transformeras för att återskapa den 
korrekta modellen. Detta fungerar i praktiken näst intill aldrig, det skulle krävas oändligt med 
data och dessa data skulle behöva vara störningsfria. I praktiken finns det inte tillgång till en 
oändlig datamängd. En modell med oändligt antal frihetsgrader, skapad med ett ändligt 
dataset, har inte en unik lösning. Modellen som erhålls behöver därför inte vara den som 
eftersöks eller ligger närmast sanningen. Wirgin (2000) hävdar därför att det finns två skäl till 
att den beräknade modellen skiljer sig från den sanna. Det första är att lösningen inte blir unik 
och därmed finns det väldigt många modeller som passar in på det data som analyserats. Det 
andra skälet är att verklig data alltid är kontaminerat med fel (störningar) och modellen blir 
därmed också påverkad av dessa fel. 
 För inversionerna i denna rapport har programmet RES2DINV.EXE använts. Det är ett 
populärt program som kan laddas ner gratis från internet. Utan licensnyckelkan kan 
programmet endast användas som en demoversion och då bara utföra tre iterationer för varje 
dataset. Programmet är programmerat så att de flesta parametrar är satta på default, detta så 
det ska bli så lätt att använda som möjligt. För mer avancerade användare går det att justera 
olika parametrar för att finjustera modellen. Programmet fungerar på så sett att en 2D-modell 
av marken uppbyggd av ett antal rektangulära block skapas, detta utifrån de uppmätta data 
(figur 17).  I startmodellen tilldelas varje block en resistivitet, genom iterationer minskas 
sedan skillnaden mellan denna beräknade resistivitet och den uppmätta, detta genom att 
använda sig av en minsta kvadrat inversion. Målet är att få en liten skillnad mellan de två. 
 

Figur 17. Modell av profilen där varje block har tilldelats en resistivitet. Profilen är från Lillevång. 
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 I vissa fall kan det vara känt om det i marken finns diffusa övergångar; underjordiska 
formationer som föroreningsplymer har gradvisa övergångar och ett vittrat lager i 
berggrunden kan variera i resistivitet från en gräns till en annan. I dessa fall ger the traditional 
smoothness-constraind inversion ett resultat som bäst överensstämmer med verkligheten (de 
Groot-Hedline et al. 1990). Detta sker genom att anpassa det som kallas ”misfit criterion”, på 
det viset fås en modell som är maximalt utjämnad (smooth). Det är mindre troligt att data i en 
utjämnad modell blir överanalyserat och därmed på ett bättre sätt representerar markens sanna 
utseende.  
 Då marken till exempel består av geologiska formationer med mer distinkta 
övergångar, det vill säga lagerföljder som är mer homogena i sin utformning och har skarpare 
gränser passar en robust smoothness-constraind inversion bättre. En robust inversion fås 
genom att passa data så bra som möjligt. Det ger en modell med maximala skillnader mellan 
uppfattade strukturer.  
 I de flesta fall innehåller troligtvis data både information från diffusa övergångar och 
information från distinkta övergångar. Det kan därför vara bra att invertera data två gånger, en 
med smoothness-constraind inversionen en med robust inversionen. I vissa geologiska 
miljöer, till exempel gamla havsbottnar, domineras lagerföljden av horisontella formationer. I 
andra, till exempel subduktionszoner, hittas många vertikala formationer så som gångar och 
förkastningar. Information om den dominerande riktningen på formationer kan användas i 
inversionsprocessen. Detta görs genom att ändra den relativa vikt som givits till de 
horisontella och vertikala ”flatness filters”. Om strukturerna i marken domineras av 
horisontella formationer ges det horisontella filtret en större vikt än det vertikala.  
 En undersökning resulterar i en ändlig mängd data men en oändlig mängd lösningar 
kan skapas. I de flesta fall vet undersökaren något om områdets geologi. Jord- och 
bergartskartor kan studeras, brunnar kan ha borrhålsdata som kan analyseras, tidigare 
undersökningar i samma geologiska miljö kan utvärderas. Denna kunskap kan användas till 
att göra datormodellen bättre och minska antalet lösningar, till exempel genom att välja en 
passande inversionsmodell. 
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5.3 Datakvalitet 
 
För att modellen ska resultera i något som representerar verkligheten måste den data som 
analyseras vara av god kvalitet. En psudosektion med jämna och fina övergångar i skenbar 
resistivitet (figur 4) brukar vara ett första tecken på att kvalitén är bra. Ett annat sätt är att 
studera data i profilform (figur 18). Då ska linjerna vara jämna och inte ha några datapunkter 
som skiljer sig nämnvärt från sina grannar, ett lite svajande, speciellt i övre delen är oftast 
oundvikligt eftersom resistiviteten delvis varierar mer i ytan än på djupet och för att det är 
lättare för Terrameter LS att urskilja skillnader där. Om det där emot är punkter som står ut 
längre ner i profilen är dessa troligtvis av sämre kvalitet. Det är orimligt att instrumentet kan 
urskilja sådana omedelbara skillnader och dessa punkter bör tas bort.  Figur 18 visar ett 
urklipp (högra nedre hörnet) ur mätdata från Annero. Här har några datapunkter som anses 
vara dåliga markerats. Dessa har sedan tagits bort. Hela profilen för Annero och den från 
Lillevång kan hittas i figur A och figur B respektive i Appendix 1 
 
 

 
Figur 18. Urklipp från dataprofil från Annero. Figuren visar hur resisrtivitetsvärdena skiljer sig i 
förhållande till varandra. Dåliga data som skiljer sig mycket från sina respektive grannar har 
markerats med röd ring och tagits bort. 
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 Ett annat sätt att hitta dåliga datapunkter är att kolla RMS värdet. Det visar skillnaden 
mellan uppmätta och från modellen beräknade värden. Om denna skillnad är för stor kan det 
tyda på att datapunkterna är dåliga. I figur 19, som är från Lillevång, syns att åtta punkter har 
en felmarginal på 20 % eller mer, dessa punkter har då plockats bort. Försiktighet skall antas 
då punkter tas bort på detta vis. Eftersom det är skillnaden som visas i diagrammet behöver 
bara en av punkterna vara dålig. Det betyder att om allt för många punkter tas bort, tas även 
bra data bort. Diagrammet för Annero hittas i figur C i Appendix 1. 
 
 
 
 

 
Figur 19. Procentfördelning av datapunkters RMS-värde för Lillevång. Datapunkter till höger om det 
gröna strecket har tagits bort.  

 



	   26	  

6 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras de inversioner som gjorts för respektive profil. Här beskrivs också 
vad som direkt kan utläsas ur dessa inversioner, för en djupare analys av dess innebörd 
hänvisas till kapitel 6, Analys och Diskussion. Vidare kan sägas att de fält med kraftig 
färgförändring som ses i de nedre hörnen på inversionerna ej reflekterar verkligheten utan är 
en feltolkning av RES2DINV. 

6.1 Inversion Annero 
 
Den första inversionen som skapades för Anneroprofilen gjordes med en standardinversion 
(Defaultinställningar för RES2DINV) . Som kan ses i figur 20 indikerar inversionen ett lager i 
ytan med en resistivitet på mellan 40-90 ohm-m och en tjocklek på ungefär 17 m. Under detta 
följer en sekvens med högre resistivitet, mellan 120-300 ohm-m. Vid 710 m längs profilen 
finns en störning som troligtvis påverkat mätningen och möjligen orsakar det fält med lägre 
resistiviteten (orange) som syns under denna punkt. Denna störningskälla är sannoligt en 
elkabel vars position stämmer överens med ledningskartor från elbolaget och från 
fältmätningar med en ledningsfinnare. Till höger om 800 m syns ett uppehåll i det gröna, det 
vill säga att resistiviteten tycks vara något högre här. Detta överensstämmer med det parti där 
några av elektroderna ej fungerade vilket gav något sämre data i de övre delarna i denna del 
av profilen (figur 34). Inget tecken på lägre resistivitet mot djupet som skulle kunna indikera 
salt grundvatten syns i denna inversion. 
 
 

 Figur 21 visar samma profil med en robust inversion. Denna visar i stort sätt samma 
sak. Ett lågresistivt lager i ytan följt av en högre resistivitet vid cirka 17 m. Den elektriska 
kabeln framhävs tydligare och denna inversion visar på en homogenare lagerföljd under 17 m. 
Till höger om ledningen, på båda sidor om 800 m syns fortfarande ett avsnitt med lägre 
resistivitet. Det område med lägre resistivitet (gult) i övre lagret som sågs i figur 20 (standard 
Annero) syns däremot inte längre, det övre lagret har också blivit tunnare till höger om 
ledningen. Mot djupet syns tecken på att resistiviteten blir lägre då färgen har gått från orange 
till gult. Det är däremot långt ifrån de 10 ohm-m som skall motsvara saltvattenytan. 
 

Figur	  20.	  StandardInversion	  Annero.	  Tydlig	  störning	  till	  följd	  av	  elkabel	  vid	  710	  m.	  
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 Den sista profilen för Annero gjordes med ett flatness filter på 0,5. Det betyder att 
inversionsprogrammet skall lägga ytterligare vikt till horisontella formationer. Resultatet i 
figur 22 skiljer sig endast marginellt från den robusta inversionen (figur 21) Till exempel 
uppträder ett område med något lägre resistivitet än omgivningen på havsnivå rakt under 280 
m i profilen. På djupet syns samma resistivitet (gult) som i figur 21 vilket betyder att inget 
saltvatten syns. 

 

 

6.2 Inversion Lillevång 
 
Den första inversionen som gjordes över Lillevångprofilen gjordes med en standardinversion. 
Inversionen fFigur 23) indikerar ett övre lager med en resistivitet på över 200 ohm-m och en 
tjocklek på ungefär 20 m. Under detta följer en sekvens med lägre resistivitet, mellan 40-100 
ohm-m. Under dessa två lager syns ytterligare en tydlig förändring, denna gång till högre 
resistivitet igen. Vid 480, 640 och 850 m finns förändringar som uppmärksammats och 

Figur 21. Robust inversion Annero. Tydlig störning till följd av elkabel vid 710 m. 

Figur 22. Robust inversion Annero med flatness filter 0,5. Tydlig störning till följd av elkabel vid 710 m. 
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analyserats i diskussionsdelen. Inga tydliga tecken på lägre resistivitet mot djupet syns i denna 
inversion.  

 

 

 
 Figur 24 visar profilen över Lillevång där en robust inversion gjorts. I ytan visar den i 
stort sätt samma sak som inversionen i figur 23. Överst syns ett högresistivt lager (200< m), 
följt av ett lager med lägre (20-80 m) resistivitet och sedan ett lager med högre 
resistivitet(200< m) igen. Den stora skillnaden mellan inversionerna (figur 23 och figur 24) är 
att i den sistnämnda syns en tydlig minskning av resistiviteten mot djupet efter det tredje 
lagret där denna går ned till 30 ohm-m. Anomalin vid 480 m syns inte längre.  
 
 

 

 

Figur 23. Standardinversion Lillevång. 

Figur 24. Robust inversion Lillevång. 
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Även för Lillevång gjordes en inversion med ett flatness filter på 0,5. Modellen (figur 25) 
skiljer sig endast marginellt från den robusta inversionen i figur 24. Mot djupet av profilen har 
övergångarna blivit finare och jämnare men resistiviteten går fortfarande ner till runt 30 ohm-
m. 

 

Figur	  25.	  Robust	  inversion	  Lillevång	  med	  flatness	  filter	  0,5.	  
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 7 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras inversionerna från respektive profil. Slutsatser 
försöker dras utifrån detta och sedan jämföras med resultatet från Sky-TEM mätningarna. 
Kapitlet tar även upp felkällor och fortsatta undersökningar. 

7.1 Annero 
 
Mellan ledningen på 710 m och 900 m syns ett avsnitt med lägre resistivitet, detta är markerat 
i figur 26 nedan och kan ses i alla inversionerna, figur 20-22. Detta kan bero på att det finns 
ett område med lägre resistivitet just här, eller så är detta till följd av påverkan från 
elledningen och avsaknaden av några elektroder mellan 800 och 900 m. Detta gör att modulen 
under de fallerande elektroderna blir något sämre, speciellt på grundare djup då de fallerande 
elektroder varken kan skicka ström eller mäta potentialskillnad där. Inverkan på grundare 
djup kan ses i figur 20 där det precis under de fallerande elektroderna uppträder ett gult fält (∼ 
80 ohm-m) istället för det gröna (∼ 60 ohm-m) i resten av profilen Det tycks enligt 
jordartskartan i figur 12 inte finnas någon skillnad i jordart över det påverkade området. 
Minskningen i resistivitet mellan 640-900 m skulle kunna vara ett resultat av felmodellering 
av inversionsprogrammet (Rode och Sass 2012). Det konstiga i sådana fall är påverkan på det 
stora djupet. Att enskild påverkan från elkabeln eller de fallerande elektroderna skulle orsaka 
detta är inte troligt, men kanske är det en feltolkning som uppkommer till följd av dessa två 
felkällor tillsammans. Eller så är det helt enkelt så att det inom området finns ett parti i 
berggrunden med lägre resistivitet. 

 
Figur 26. Del av robust inversion från Annero med elkabel, fallerande elektroder och område med 
lägre resistivitet markerat. 

 I det översta lagret syns två färgnyanser (grönt och gult) som representerar olika 
resistivitet. Det gröna och något lågresistivare är i toppen och under det kommer det gula och 
mer resistiva. Under detta kommer det röda vilket tolkats som berggrunden enligt tabell 1 och 
2. Ovanpå berggrunden är en plats där det är troligt att stöta på grundvatten. Grundvatten 
skulle mätta sedimenten och därmed sänka resistiviteten. Detta stämmer inte överens med den 
bild som fås från figur 26. Enligt den är resistiviteten lägre närmast den tolkade berggrunden 
jämfört med i ytan. Det skulle kunna indikera att vattnet infiltrerar ner i berggrunden så som 
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Figur	  27.	  Del	  av	  robust	  inversion	  från	  Lillevång	  med	  puckel	  och	  möjlig	  leransamling	  
utmärkt.	  

Puckel	  
	  

Område	  med	  mycket	  lera?	  

800	  m	   900	  m	  

kan ske vid kalkstensberggrund (Perttu et al. 2012). Om moränen närmast ytan samtidigt 
innehåller mer lera än den som ligger ovanpå berggrunden skulle en modell som i figur 26 
kunna genereras. 
 I figur 20 syns inga tecken på förändrad resistivitet mot djupet efter gränsen mellan 
lösa sediment och berggrunden på 17 m, detta görs där emot i figur 21. Den robusta 
inversionen ger en resistivitetsmodell som tydligare visar en horisontell lagring vilket 
troligtvis stämmer bättre överens med verkligheten. Detta är troligt eftersom marken, som 
tidigare beskrivits i avsnitt 3.3.5 Berggrund, är en sedimentär berggrund av horisontell 
karaktär. Denna övergång sker runt 90 m under havsnivån där resistiviteten börjar sjunka, ner 
till 100 ohm-m. Att resistiviteten är så pass hög på detta djup stöds inte av Sky-TEM 
mätningarna. Enligt figur 8 finns 10 ohm-m ytan runt Annero på ca 120 m under havsnivån 
vilket då endast är 20 m längre ner. Om figur D i Appendix 1 studeras borde enligt Sky-TEM 
mätningarna resistiviteten 90 m under havet ligga på ungefär 50 ohm-m, vilket skiljer sig från 
de 100 ohm-m som uppmätts. 
 

7.2 Lillevång 
 
I standardinversionen (figur 23) ses ett område med högre resistivitet vid 480 m gå upp från 
det tredje lagret, genom det andra och upp till det första. Detta syns inte i den robusta 
inversionen vilket skulle kunna tyda på att det är en vertikal struktur som då försvinner när 
horisontella formationer får ett större fokus. Det mest troliga är dock att det är något som 
uppkommit då inversionsprogrammet försökt tolka data och att det i verkligheten inte finns 
någon sådan vertikal förändring i resistivitet (Rode och Sass 2012). 
 I alla inversionsmodeller syns variationer i resistivitet inom det lågresistiva lagret. 
Dessa variationer beror troligtvis inte på programmets tolkning av data utan snarare på grund 
av till exempel en varierande vatten- eller lerhalt inom lagret, detta då varierande resistivitet 
har en relativt klar korrelation till en varierande lerhalt (Long et al. 2012) 
 I alla inversionsmodeller över Lillevång syns även ett avbrott i det högresistiva lagret 
mellan 620-650 m. Till detta finns ingen förklaring. Det fanns inga synliga tecken i fält som 
tyder på att en sådan förändring skulle ske under markytan. Det sker ytterligare en förändring 
som ses tydligt i alla inversioner, detta vid 850 m. Här upphör det högresistiva lagret i ytan 
och övergår till att ha samma resistivitet som det underliggande lagret, lager två. Samtidigt 
syns en liten uppstickande högresistiv puckel (figur 27), från det tredje lagret. Det är svårt att 
säga om puckeln existerar i verkligheten eller inte då programmet försöker kompensera vid 
stora resistivitetsskillnader. Med tanke på att det som tros vara ett område med mycket lera 
har en väldigt stor kontrast från det omkringliggande skulle det vara möjligt att puckeln 
uppkommit som ett resultat av kompensation från inversionsprogrammet (Perttu 2013). 
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Figur	  28.	  Delar	  av	  inversioner,	  tv.	  Lillevång	  och	  th.	  Annero.	  Berggrunden	  utmärkt	  och	  den	  möjligen	  
vittrade	  ytan	  i	  Lillevång	  (Samma	  skala	  i	  båda	  profilerna).	  

 
 
 
 
 Profilen i Lillevång är sluttande från vänster (NNV) till höger(SSO). Detta syns dåligt i 
inversionerna då lutningen är låg i jämförelse med djupet men höjdskillnaden är 10 meter från 
början till slut. Hypotesen för det lågresistiva andra lagret är att det är ett vattenförande lager 
innehållande lera. Detta förklaras närmare i nästa avsnitt. Fältobservationer visar på en bäck 
strax utanför profilen, vid cirka 1100 m. Denna bäck rinner på samma höjdnivå som det 
lågresistiva området till höger om 850 m och kan möjligtvis ha avsatt finare material som i 
den blötare miljön då sänker resistiviteten.  
 Till vänster om 850 m börjar marken slutta uppåt. När grundvattnet med hjälp av 
gravitationen rinner åt höger i profilen är det inte otänkbart att det fört med sig väldigt fina 
lerpartiklar och andra elektriskt ledande suspenderade partiklar. När vattnet pressas upp över 
puckeln som ses mellan 840-850 m (figur 27) kan dessa partiklar ha avsatts och därför 
markant sänkt resistiviteten vilket syns som ett blått fält (McDowell-Boyer et al. 1986). 
 I de två robusta inversionerna från Lillevång, figur 24 och 25 syns som sagt tydligt att 
resistiviteten sjunker mot djupet. På nivån 100-120 m under havet har resistiviteten sjunkit 
ned till 30 ohm-m. Detta är ganska nära de 10 ohm-m som representerar det salta 
grundvattnet. Enligt Sky-TEM data (figur 8) skall dock denna yta hittas redan vid 40-60 meter 
under havet, alltså 60 m längre upp än vad de markbundna resistivitetsmätningarna pekar på.  

7.3 Jämförelse mellan Annero och Lillevång 
 
Trots att de två profilerna endast befinner sig dryga tio km ifrån varandra ser de ut att skilja 
sig relativt mycket åt. Detta illustreras av figur 28 som visar den vänstra halvan från den 
robusta inversionen för Lillevång och den högra halvan av den robusta inversionen för 
Annero, sammansatta i en bild. I Lillevång kan tre tydliga förändringar i resistivitet ses, 
medan i Annero finns bara en tydlig skiftning.  
 

 
 
 
 
 
 Det kanske mest intressanta är skillnaden i resistivitet i respektive topplager och det 
andra lågresistiva lager som ses i Lillevång. I Lillevång har det översta lagret en resistivitet på 
200-400 ohm-m medans det i Annero har en resistivitet på 40-90 ohm-m. Till denna skillnad 
har ingen självklar lösning hittats. På ytan ser båda platserna väldigt lika ut, det vill säga att 

Berggrund?	  

Vittrad	  yta	  /Lerlager? 
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båda profilerna är dragna över vad som till största delen var oplöjd åkermark med matjord i 
ytan.Under natten till mätningen i Lillevång regnade det cirka 2,5 mm i området, detta kan 
inte vara förklaringen då detta skulle minska resistiviteten i det övre skiktet, inte öka den. Ett 
sådant regn skulle inte heller påverka resistiviteten på sådana djup det här är frågan om. 
Utdikning och täckdikning skulle möjligtvis kunna öka resistiviteten då dessa ingrepp skulle 
minska vattenmängden i marken. Inga åtgärder av dessa slag har dock gjorts i området. 
 En skillnad i jordmån skulle kunna påvisa en resistivitetsskillnad i denna magnitud. I 
båda områdena är det morän och lera i olika former som dominerar. Enligt jordartskartan 
(figur 12) är det morängrovlera och moränfinlera som framträder mest längs profilen i det 
norra området, Annero. I söder går profilen Lillevång till stor del genom morän som klassats 
som lerig-sandig samt genom ett mindre parti med sand (mellan-grov). Denna skillnad i 
jordmån är kanske den troligaste anledningen till att resistiviteten i ytan skiljer sig åt. I 
Annero är det alltså mer lera i jordmånen vilket leder till att strömmen transporteras lättare 
genom marken, det vill säga att resistiviteten sjunker. Marken i Lillevång innehåller till större 
del sand än Annero. Sand är en mycket bättre isolator än lera (Loke 1999). Detta då sand inte 
kan hålla samma mängd vatten som lera och därmed blir mer resistiv. Detta skulle kunna 
förklara skillnaden i ytlagret. 
  
 Om olika sandinnehåll i moränen är svaret till resistivitetsskillnaderna i ytlagret, vad är 
då svaret till det till synes extra lågresistivt lagret under ytlagret i Lillevång. Två teorier till 
dess utseende har undersökts och som tidigare nämnts tros detta vara ett grundvattenförande 
lager innehållande lera. En förklaring skulle kunna vara att det är en vittrad yta (Rucker et al. 
2011), möjligen innehållande vatten och lera (figur 28). En annan och kanske troligare 
möjlighet är att det är ett lager med mer lera och vatten än det ovanliggande, också enligt 
figur 28 
 Tjockleken på det översta konduktiva lagret i Annero och det översta resistiva lagret i 
Lillevång är enligt inversionerna nästan likvärdig (figur 28), något tjockare i Lillevång. Denna 
skillnad i tjocklek på det översta lagret skall enligt tabell 3 existera. Skillnaden i tjocklek skall 
dock vara ansenligare då jorddjupet systematiskt är större runt den södra profilen, Lillevång. 
Det borde dock vara lite tjockare än vad som kan utläsas. Hur mycket tjockare kan det då vara 
under själva profilen i Lillevång? För att det andra lågresistiva lagret skall vara ett lager med 
större lerinnehåll måste jorddjupet enligt figur 24 vara runt 30 m. Detta stöds av brunnsdata 
som finns från området, enligt brunn E i figur 9 som ligger ungefär 350 m in i profilen cirka 
100 m åt sidan är djupet till berggrunden 28 m. Detta stämmer ganska bra överens med figur 
24 som också visar att djupet ner till det lågresistiva lagret är ungefär 15 m, de 350 m in i 
profilen där brunnen finns. Det skulle alltså vara möjligt att det som manifesterar sig som ett 
lågresistivt lager skulle ha uppkommit till följd av till exempel morän med större lerinnehåll, 
men då skulle detta lager behöva vara 15 m tjockt. Då har inte problemet med ekvivalens 
tagits med i tankegången. 
 Låt oss säga att inversionen i Lillevång har ett ekvivalensproblem. Det skulle då 
förenklat sett kunna se ut som något av fallen i figur 29 nedan.  
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Figur 29. Illustration som påvisar problemet med ekvivalens. Båda kolonnerna 
kan efter mätning visa ett resultat med samma resistivitet.  

 
 
 
 
Eftersom brunn E ligger nära så antar vi här att dess djup till berget är representativt för 
profilen, det vill säga 28 m och använder det för jorddjupet. Som det nämnts tidigare i kapitel 
3.4 kan två lager med olika tvärgående resistans och olika tjocklek ha samma resistivitet. Det 
skulle betyda att lagerföljd 1 och 2 i figur 29 skulle kunna ha samma resistivitet, trots att de 
har olika utseende. Det är alltså möjligt att det lågresistiva lagret i figur 24 kan vara ett lager 
innehållande mer lera. För att det ska stämma skulle resistiviteten vara lägre än vad som visas 
i inversionen. Om resistiviteten hos lagret vore lägre skulle tjockleken i verkligheten vara 
mindre och därmed vara mindre än de 15 m som enligt inversen skulle behövas för att nå upp 
till en tjocklek på 30 m. 
 Om hela det översta lagret är löst material av nästan samma tjocklek (tabell 3) och båda 
profilerna går över berggrund som bildades under samma geologiska period, borde det betyda 
att berggrunden ligger på ungefär samma höjd över havet. Detta kan styrka att det lågresistiva 
lager, lager nummer två i Lillevång, är en del av den ursprungliga kalkberggrund som vittrat 
och fått svaghetszoner. Dessa sprickor har då släppt in vatten i snabbare takt än i Annero och 
på så sätt påskyndat vittringen ytterligare. När sedan berggrunden täcktes av löst material har 
fina partiklar urlakats och transporterats ner i sprickorna. Dessa lerpartiklar tillsammans med 
vatten är som tidigare beskrivits en bra elektrisk ledare. Något som talar emot teorin om en 
vittrad yta är inversens utseende i slutet av profilen, det kan ses efter 840 m i figur 27. Här 
syns inte det som nämnts som det högresistiva lagret i ytan, istället är det en lägre resistivitet 
ända ner till det som antas vara berggrunden. Denna del är belägen i en dal, lägre än resten av 
profilen. Det kan därför tänkas att mer fint material (lera) har ansamlats här och att detta 
finare material går enda ner till berggrunden och fortsätter uppåt i profilen under det mer 
högresistiva. Varför berggrunden skulle vara vittrad under den ena profilen och inte den andra 
är svårt att svara på. Av någon anledning har förhållandena kanske varit olika på de två 
platserna. Det kan också vara så att berggrunden är av sämre kvalitet i söder än i norr. Detta 
skulle en borrkärneundersökning kunna svara på. 
 Det mest troliga verkar dock vara att det som manifesterar sig som ett andra lågresistivt 
lager i figur 24 är en del av de lösa avlagringar som ligger ovanpå kalkberggrunden och inte 
en vittrad del av denna. Anledningen till att det visar på en lägre resistivitet är troligtvis att 
lerinnehållet och kanske också vatteninnehållet är större än i ovanliggande material. 

28	  m	  

14 m 

14 m 

21 m 

7 m 

Berggrund 
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Tjockleken ned till det solida lågresistiva (röda), som troligtvis är berggrunden, är enligt 
inverserna för Lillevång runt 30 m, detta stämmer bra överens med borrdata från brunn E som 
ligger i anslutning till profilen. 

7.4 Ekvivalensproblemet 
 
Tjockleken på de olika lagren är som sagt inget som säkert kan bestämmas med 
resistivitetsmätningar, för detta krävs ett borrhål. Det översta lagret i båda profilerna kan antas 
ha en korrekt tjocklek i inversionerna. De har enligt tabell 3 givits tjocklekar som stämmer 
rellativt bra överens med de förmodade jorddjupen hos de kvartära avlagringarna i respektive 
område. Frågan är om det lågresistiva lagret är en del av de lösa avlagringarna eller en vittrad 
yta. Enligt inversen i figur 24 skulle det i fallet med en vittrad del sträcka sig mer än tio meter 
ned i berggrunden. Det är svårt att svara på om detta stämmer. Det skulle kunna vara en 
kortare bit ned till den ovittrade berggrunden om resistiviteten är lägre, möjligt till följd av ett 
större lerinnehåll. Att fastslå om det är en mer lerrik avlagring är också svårt att säga men 
ekvivalens påverkar i sådana fall tjockleken på lagret i inversionerna. 
 När det gäller att hitta ytan på det salta grundvattnet borde inte ekvivalens ställa till 
med något stort problem (Thörnelöf 2013). Gränsen mellan salt och sött grundvatten kan på 
nära håll vara något diffus men på den skala som används här borde gränsen vara ganska 
tydlig då skillnaden i resistivitet mellan det söta och det salta grundvattnet är åtminstone en 
tiopotens. Som det är nu stämmer gränsen från de markbundna resistivitetsinversionerna inte 
alls överens med den från Sky-TEM, och det beror inte på ekvivalens.  
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7.5 Jämförelse mellan geoelektriska mätningar och Sky-TEM 
 
En av frågeställningarna i början av arbetet var ifall resultatet från de markbundna 
resistivitetsmätningarna stämde överens med resultatet från Sky-TEM mätningarna. I det stora 
hela kan de två mätmetodernas resultat sägas stödja varandra. Även om djupet ned till den 
förmodade saltvattenytan skiljer sig åt, visar båda metoderna samma trend; det vill säga att i 
det norra området (Annero) påträffas salt grundvatten på ett större djup än i det södra området 
(Lillevång)  
 Nedan visas en modell som bygger på 1D inversion av SkyTEM data från Annero. I 
likhet med modellen från markmätningarna (figur 21), visar resistivitetsmodellen nedan två 
tydliga skiftningar i resistivitet. Överst ett lågresistivt lager, följt av ett lager med högre 
resistivitet. Sedan ytterligare en skiftning, tillbaka till en lägre resistivitet. 
 De markbundna resistivitetsmätningarna inte nådde ner till det förmodade djupet för 10 
ohm-m, det vill säga saltvattnet. Det går därmed inte att fullt ut stödja resultatet på stort djup 
från Sky-TEM med resultatet från mätningar med Terrameter LS. Enligt figur 30 ligger denna 
gräns (10 ohm-m) mellan 120-140 m under havsnivån. Det går däremot att säga är att 10 
ohm-m gränsen enligt figur 24 inte ligger ovanför de 100 m under havsnivå som 
undersökningsdjupet för resistivitetsmätningarna var.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30. 19-lagersmodell från inversionen av Sky-TEM data för Annero. Sökradien är 200 m så 
inversionsresultatet som visas kan komma från punkter upp till 200 m från profilen. 
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 Nedan visas en modell som bygger på 1D inversion av SkyTEM data från Lillevång. I 
likhet med modellen från markmätningarna (figur 24), visar resistivitetsmodellen nedan på ett 
större djup till det understa lagret med låg resistivitet jämfört med profil 2, Annero. I 
kolonnerna längst till vänster i figur 31 kan en antydan till de 4 lager från figur 28 ses. 
 Lillevång var det förmodade djupet ned till 10 ohm-m enligt Sky-TEM mätningarna 
40-60 m under havsnivå (figur 31). Mätningarna med Terrameter LS ger där emot en annan 
bild. De visar en resistivitet på ungefär 30 ohm-m på ett djup av 100-120 m under havsnivå. 
Enligt dessa mätningar når alltså inte resistiviteten ner till 10 ohm-m, inte ens på det dubbla 
djupet från Sky-TEM mätningarna. 
 

 
 
 
 
 Det tycks alltså vara återkommande att tolkningarna från Sky-TEM och markbundna 
resistivitetsmätningarna skiljer sig åt när det kommer till djupet för det salta grundvattnet. Hur 
kan det då komma sig? Som beskrivits tidigare i rapporten (kap 3.6) är de två metoderna bra 
på att belysa olika saker. TEM-metoden fungerar bäst vid låga resistiviteter, under 100 ohm-
m (Kirsch 2006). Den geoelektriska metoden är bra på att upptäcka tydliga kontraster mellan 
olika resistiviteter. Denna skillnad i metodernas effektivitet belyses av resultaten från 
mätningarna. 
 Mätningarna med den geoelektriska metoden ger en tydligare bild av hur de ytnära 
strukturerna ser ut. Det syns väl hur resistiviteten varierar både inom och mellan olika lager. 
Detta är tack vare metodens förmåga att utskilja tydliga kontraster (Friedel	  2003)	  . 
Mätningar med Terrameter LS utförs även i direkt anslutning till marken, detta gör att 
utrustningen kommer nära det som skall undersökas och därmed får bra data.  

Figur 31. 19-lagersmodell från inversionen av Sky-TEM data för Lillevång. Sökradien är 200 m så 
inversionsresultatet som visas kan komma från punkter upp till 200 m från profilen. 
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 En annan av frågeställningarna var om de två metoderna på ett bra sett kompletterar 
varandra. Mätningarna med Sky-TEM ger en bra överblick och med tanke på att gränsen till 
det salta grundvattnet är diffus och inte bildar någon tydlig kontrast i resistivitet, borde det 
innebära att de ger en mer korrekt bild av djupet än den geoelektriska metoden. Då TEM 
mätningarna utfördes från luften, borde det större avståndet från marken påverka resultatet. 
Det märks tydligt i figur 30 och figur 31. På vissa platser längs profilen saknas data vilket 
resulterar i vita områden mellan 19-lagerskolonnerna. Dessa vita områden utan data kan till 
exempel ha uppkommit för att punkten är för långt ifrån flyglinjen eller att en störningskälla 
har gjort att kvaliteten på data är otillräcklig. 
 De markbundna geoelektriska mätningarna verkar alltså ge bättre upplösning på 
detaljnivå medan flygmätningarna med Sky-TEM ger en bättre överblick av hela området. Är 
intresset endast över ett litet område skulle nog de markbundna mätningarna vara att föredra, 
de tycks ge en upplösning som inte på samma sätt kan nås med Sky-TEM. De ger en bättre 
bild av markens lagerföljd. Små anomalier så som ”puckeln” i figur 27 och det som tolkats 
som en leransamlig bakom den i samma figur ses bra på inverserna från markmätningarna 
men skulle (som kan ses i figur 31) inte gå att urskilja från flygmätningarna. Flygmätningar 
med Sky-TEM är bättre lämpade för undersökning av större områden där stora ytor skall 
täckas under en kortare tid. De ger då bra övergripande information och lite större formationer 
och trender torde synas bra. Därför borde Sky-TEM lämpa sig väl för den här sortens 
undersökning där ett stort område skulle undersökas för att finna saltvattengrundytan. Detta 
hade inte varit praktiskt möjligt med markbundna geoelektriska mätningar.  
 Kostnaden för mätningarna måste också beaktas. Om undersökningsområdet är litet blir 
helikopterhyra en onödigt stor kostnad när två personer på marken kan utföra mätningarna. 
Vid ett stort undersökningsområde sparar en helikopter mycket tid vid mätningarna och skulle 
säkerligen sänka den totala kostnaden.  
 En intressant observation är skillnaden i det översta lagret för profilen Lillevång mellan 
mätningar med Sky-TEM och Terrameter LS. Figur 24 visar på en hög resistivitet (>250 
ohm-m) och figur 31 visar på en låg resistivitet (<75 ohm-m). (I de kolonnerna längst till 
vänster i figur 31 syns dock en tendens till en högre resistivitet i ytan). I detta fall skulle nog 
mest vikt läggas på de resultat som uppnåtts med Terrameter LS. Detta enligt tidigare 
resonemang med de olika metodernas effektivitet att belysa olika saker.  
 Ett borrhål vid varje profil hade som sagt varit bra. Då hade lagerföljden exakt kunnat 
bestämmas och salthalten mätas på djupet. Nu finns inte detta men det finns däremot ett 
borrhål med denna information i Malmö, nämligen BH-1. Enligt kompositloggen i figur E, 
Appendix 1 börjar Cl-halten i vattnet öka markant först vid 85 meter under havet. En svag 
ökning av Cl-halten kan dock ses redan på 50 meters djup under havet. Eftersom borrhålet 
ligger så pass långt ifrån någon av profilerna går det inte att använda som referens i detta fall. 
Om förhållandena vid BH-1 motsvarar de vid Annero skulle Sky-TEM:s resultat stärkas och 
om de motsvarar de vid Lillevång skulle de markbundna resistivitetsmätningarnas resultat 
stärkas. 
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7.6 Från resistivitet till geologi 
 
När alla teorier undersökts kan en modell av hur lagerföljden ser ut skapas. Figur 33 nedan 
visar ett urklipp från profilen Annero med de olika resistiviteterna tolkade och översatta till 
geologiska material. 
 

 
 
 
 
 I ytan är resistiviteten låg och enligt jordartskartan (figur 8) skall detta motsvara en 
moränlera. Vid 20 meter över havsnivå kommer en skiftning i resistivitet som troligen är 
berggrunden, denna teori överensstämmer med brunnsdata som finns från området (tabell 3). 
Gränsen mellan kalksten innehållande sött grundvatten och salt grundvatten är diffus och dess 
läge är osäkert. I denna figur syns ingen kraftig skiftning i resistivitet mot djupet, men enligt 
Sky-TEM mätningarna ligger 10 ohm-m ytan runt -130 m. Som tidigare beskrivits anses Sky-
TEM:s resultat representera verkligheten bättre så det salta grundvattnet kan anta hittas i den 
regionen. 

1)	  Moränlera	  

2.a)	  Kalksten	  med	  sötvatten	  

2.b)	  Kalksten	  med	  saltvatten	  

(?) 
Berggrund 

? 

Figur 32. Geologisk tolkning av profilen Annero gjord utifrån resistivitetsvärden och annan tillgänglig 
information. 
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Figur 32 nedan är ett urklipp från profilen Lillevång med de olika resistiviteterna tolkade och 
översatta till geologiska material. 
 

 
 
 
 
 I ytan är resistiviteten hög och enligt jordartskartan (figur 8) skall detta motsvara en 
sandig morän. Under detta kommer ett område med lägre resistivitet, detta anses vara lera 
eller moränlera med ett stort lerinnehåll. Vid några meter över havsnivå kommer en skiftning 
i resistivitet som troligen är berggrunden, denna teori överensstämmer med brunnsdata som 
finns från området (tabell 3). Gränsen mellan kalksten innehållande sött grundvatten och salt 
grundvatten är diffus och dess läge är något osäkert. Enligt Sky-TEM mätningarna ligger den 
runt -50 m och enligt de markbundna geoelektriska mätningarna under -100 m. Som tidigare 
beskrivits anses Sky-TEM:s resultat representera verkligheten bättre här så det salta 
grundvattnet är snarare närmare -50 m än -100 m. 
  

1.a) Sandig morän 

2.a) Kalksten med 
sötvatten 

2.b) Kalksten med saltvatten 

1.b) Lera/Moränlera 

Berggrund	  
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Figur 33. Geologisk tolkning av profilen Lillevång gjord utifrån resistivitetsvärden och annan tillgänglig 
information. 
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7.7 Felkällor 
 
Under mätningarna vid profilen i Annero var det några av elektroderna som slutade att 
fungera. Det var efter förlängningen av profilen som en kopplig i ena kabeln slutade att 
fungera. Detta ledde till att elektrod 3,5,15 och 17 mellan 800-900 m samt elektrod 17 mellan 
900-1000 m varken kunde sända ut ström eller användas för att mäta potentialskillnad. 
Terrameter LS korrigerar själv för detta och uteslöt dessa elektroder från mätupplägget. 
Resultatet av uteslutandet av dessa elektroder blir att upplösningen i ytan försämras till följd 
av bortfallna datapunkterna. Detta påverkar dock bara de ytnära mätningarna i de 
malfungerande elektrodernas närhet då ström fortfarande färdas djupare ner och potentialen 
kan mätas av de fungerande elektroder som är placerade längre ut. Figur 34 illustrerar var i 
profilen som datainsamling inte kunde genomföras. 

 
Figur 34. Illustration som visar på vilket område som direkt påverkades av de malfungerande 
elektroderna i form av utebliven data (Hansen 2013). 
 
 I Annero låg en strömkabel nedgrävd 710 m in i profilen. Denna ger ett tydligt utslag i 
inversionerna och sänker resistiviteten i närområdet (figur 21). Det är dock svårt att säga hur 
mycket den har påverkat resultatet. Under 710 m och åt höger i profilen syns ett område med 
lägre resistivitet (orange) än i början av profilen (röd), längst till höger i profilen syns sedan 
ett område med högre resistivitet (röd) igen. Detta område med lägre resistivitet skulle kunna 
ha uppkommit till följd av påverkan från elkabeln i samband med de icke fungerande 
elektroderna. Det kan också vara så att det där helt enkelt finns ett område med lägre 
resistivitet. 
 Vid profilen i Lillevång fanns det också kablar nedgrävda. Utmed med vägen som gick 
längs hela profilen, på ett avstånd av cirka 100 m från mätutrustningen låg en nedgrävd 
strömkabel. Profilen flyttades längre väster ut för att komma ifrån denna påverkan. Eftersom 
mätningarna utfördes på tillräckligt avstånd från denna parallella kabel ansågs inverkan på 
mätningarna vara marginell. Vid 500 m korsade profilen en väg. Längs den vägen låg 
ytterligare en ledning nedgrävd. Till skillnad från den korsande ledningen i Anneroprofilen 
tycks denna ledning inte ha åsamkat någon påverkan på mätningarna, det syns om inte annat 
inget på inversionerna. 
 Under natten till mätningarna i Lillevång föll ett regn på 2,5 mm. Detta skulle kunna 
innebära att elektroderna under denna mätning fått bättre kontakt med marken än vid 
mätningen i Annero. Ingen skillnad märktes dock mellan de två tillfällena. Terrameter LS 
visade under testerna innan mätningen påbörjades att alla fungerande elektroder hade mycket 
bra markkontakt vid båda lokalerna. All ström som skickades ut ur instrumentet kunde 
penetrera ner i marken utan problem. 

800	  m	  

Område	  där	  data	  
saknas	  

0	  m	  
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7.8 Fortsatta undersökningar 
 
Det skulle vara intressant att säkert veta vilka tolkningar av djupet som ligger närmast 
sanningen. För att undersöka detta skulle några borrhål behöva göras. Att borra är det enda 
sättet att säkerställa sin kunskap om hur det ser ut under markytan. Ett borrhål vid varje profil 
skulle visa hur långt ner det faktiskt är till det salta grundvattnet. 
 Det skulle också vara intressant att se hur Sky-TEM metoden fungerar på andra platser 
i Sverige. På Gotland finns grundvattenproblem och där har en beställning av Sky-TEM 
mätningar gjorts. Resultatet av dessa blir säkerligen intressanta. Det skulle också vara 
spännande att se hur metoden fungerar längre norrut i Sverige där en kristallin berggrund är 
mer dominerande.  
 Om nya brunnar skall borras i området kan förutom djupet ned till det salta 
grundvattnet, också mängden sött grundvatten vara av intresse. För detta kan Magnetic 
Reconance Sounding (MRS) användas. Det är en geofysisk metod som kan undersöka 
vatteninnehållet i marken utan att borrhål behöver göras. Därmed kan den plats som 
innehåller mest grundvatten identifieras och också på vilket djup grundvattenmängden är som 
störst.  
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8 Slutsats 
 
Det två profilerna tycks skilja sig något åt. I Lillevång är resistiviteten i ytan högre än i 
Annero, detta kan bero på ett större innehåll av sand vilket minskar vatteninnehållet och 
därmed ökar resistiviteten.  
 Det som i Lillevång benämnts som det andra lågresistiva lagret tros vara ett avsnitt i de 
lösa avlagringarna vars innehåll av lera och vatten gör att resistiviteten här är lägre än i 
ovanliggande. 
Djupet ner till berggrunden vid de två profilerna stämmer bra överens med de data som 
hämtats från SGU:s brunnsarkiv.  
 
Resultatet från Sky-TEM mätningarna och de markbundna resistivitetsmätningarna med 
Terrameter LS tycks på vissa områden stämma överens och på vissa gå isär. Grovt sett säger 
de samma sak då båda metoderna visar på ett större djup till salt grundvatten under den norra 
profilen än den södra. Sky-TEM ger på båda platserna ett mindre djup än Terrameter LS.  
 I Annero är inte nedträngningsdjupet för Terrameter LS stort nog för att se på vilket 
djup resistiviteten börjar sjunka på allvar. Enligt Sky-TEM skall en resistivitet på <60 ohm-m 
ses redan 70 meter under havet. Detta kan inte ses på inversionerna från markmätningarna 
utan på 70 m där ligger resistiviteten på runt 140 ohm-m. 
 I Lillevång är nedträngningsdjupet för Terrameter LS stort nog för att se en rejäl 
sänkning i resistiviteten, vid 100 meter under havet har den sjunkit ned till 30 ohm-m. Även 
här skiljer sig dock resultatet från Sky-TEM, enligt dem skall gränsen för 10 ohm-m 
(saltvatten) finnas på 40-60 m.u.h. Det är alltså långt ifrån de 30 ohm-m på 100 m djup som 
uppmättes med Terrameter LS. 
 Det verkar alltså som att Sky-TEM systematiskt ger ett mindre djup ned till låga 
resistiviteter än vad mätningarna med Terrameter LS visar på. Eftersom TEM är bättre på att 
upplösa lågresistiva variationer är tolkningen från SkyTEM mätningarna mer tillförlitliga med 
avseende på djupet ner till salint grundvatten. Sky-TEM är dock sämre på att få en detaljerad 
bild över hur resistiviteten varierar i marken, för detta är den geoelektriska metoden bättre. I 
ytan varierar resistiviteten mycket mer än på djupet och sådana små variationer blir svåra för 
Sky-TEM att identifiera. Exempelvis då mätavståndet för flygmätningarna är större än för 
markmätningarna vilket gör att små variationer kan överses. För att få en korrekt bild av hela 
markens uppbyggnad är därför en sammantolkning av båda metoderna nödvändig. Sky-TEM 
för att få en bra överblick av marken och grundvattnet och markbundna resistivitetsmätningar 
för att få en detaljerad bild.  
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Appendix 1 
 
 

 
Figur A. Dataprofil från Annero. Varje streck som korsar en horisontell linje är en datapunkt. Den 
röda rektangeln markerar urklippet, figur 18 i rapporten. 
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Figur B. Dataprofil från Lillevång. Varje streck som korsar en horisontell linje är en datapunkt 
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Figur C. Procentfördelning av datapunkters RMS-värde för Annero. Datapunkter till höger om det gröna 
strecket har tagits bort.  
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Figur D. Resistivitetskartor för varje 10m intervall mellan 50 möh och 130 muh (Slutrapport av FOU-
Projekt 3523) 
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Figur E. Kompositlogg från borrhålet BH-1 vid dragningen av citybanan i Malmö (Slutrapport av 
FOU-Projekt 3523) 
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Figur F. Kompositlogg från kärnborrhålet BH-1 (Slutrapport av FOU-Projekt 3523) 
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Appendix 2 
 
Materiallista 

• Åtta kabeltrummor à 100m för elektrodankoppling 
• Fyra kopplingar för att sammankoppla elektrodkablarna 
• 101 elektroder i rostfritt stål och tillhörande kopplingskablar (plus ett antal i reserv) 
• Två kabeltrummor à 200m för ihopkoppling av Terrameter LS och relästationen. 
• Kopplingskabel för att sammankoppla 200m-kablarna 
• Fyra externa batterier till Terrameter LS och relästationen 
• Kabelsökare 

 
Följande tabeller visar vilka inställningar som användes på Terrameter LS under mätningarna vid de 
två profilerna i Anero och Lillevång. Dessa inställningar anpassas efter vad som skall mätas och vilka 
förhållanden som råder under mätningarna. Till exempel en fuktig mark som ofta ger en bra 
elektrodkontakt möjliggör för ett större strömutskick. Vid sämre elektrodkontakt måste ”maximum 
curent” minskas (Tabell 1). Vid bra elektrodkontakt kan till exempel också ”error limit” (tabell 2) 
minskas, detta för att få noggrannare data. 
 
Tabell 1. Sändarinställningar för Terrameter LS. 
Transmitter settings 
Minimum current 20 mA 
Maximum current 2500 mA 
Max power 200W 
Max output voltage 600 V 
Bad electrode 20KΩ 
Fail electrode 300KΩ 
Electrode test current 20 mA 
 
 
Tabell 2. Mottagarinställningar för Terrameter LS. 
Receiver settings 
Minimum # of stackings 2 
Maximum # of stackings 4 
Error limit 1,0 % 
Delay time 0,4 s 
Acq. Time 0,6 s 
Number of IP stackings 8 
Power line frequency 50Hz 
 
 
 
 
 
 
 


