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FÖRORD 

Jordskred orsakar den enskilde och samhället stora för

luster. Närmast i åtanke ligger därvid Tuveskredet (1977) 

där 9 människor omkom och materiella skador för mer än 

hundra miljoner kronor åstadkoms . Jordskred kan utlösas 

av sk i lda orsaker . Bl a kan lermassornas jämvikt rubbas 

till följd av den sedan årtusenden pågående landhöj

ningen. Allvarligare och svårare att förutse är de skred 

som inträffar p g a att leran längs diskontinuiteter, 

företrädesvis skikt eller zoner, undergår egenskapsför

ändringar så att exempelvis sensitiviteten ökar och 

hållfastheten minskar. Rolf Söderblom har i föredrag och 

uppsatser framfört att elektromagnetisk fältstyrkernätning 

kunde vara en användbar översiktlig metod för lokalisering 

av dylika diskontinuiteter inom tänkbara skredområden. 

Avsikten med projektet har varit att värdera och even

tuellt vidareutveckla denna metod. 

Projektet , som finansierats med hjälp av anslag från 

statens råd för byggnadsforskning (BFR) , startade under 

våren 1976. Undersökningarna har genomförts dels inom 

lokaler i Göta älvs dalgång och dels i Linköpingstrakten. 

Försvarets forskningsanstalt (FOA), Kungliga tekniska 

högskolan (KTH), institutionen för teoretisk elektro

teknik, och Linköpings tekniska högskola (LiTH), insti

tutionen för fysik och mätteknik, har ställt teknisk 

utrustning till förfogande . 

Till projektet har varit knuten en referensgrupp. I 

denna har ingått: Ake Blomquist (FOA) , Bengt Enander 

(KTH) , Le i f Eriksson (SGU) samt Leif Andreasson , Göte 

Lindskog , Rolf Söderblom och Per Ahlberg från SGI. 

Referensgruppens medlemmar har under utredningsarbetets 

gång och vid den avslutande remissbehandlingen tagit 

del av resultaten och lämnat många värdefulla synpunk

ter. Rolf Söderblom och författaren har olika uppfatt

ning om metodens användbarhet, dvs om elektromagnetisk 
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fältstyrkernätning kan användas för att lokalisera be

tydelsefulla diskontinuiteter i jordlagren. Denna rap

port redovisar författarens synpunkter. 

Till referensgruppen och ovanstående institutioner 

r i ktas ett varmt tack. 

Linköping i mars 1 978 

Jan Inganäs 
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SUMMARY 

Background 

Several landslides of various dimensions occur each 

year in Sweden. Most of them are small and many don't 

come to the soil mechanist's and even less to the 

public's knowledge. Nevertheless there are quite a 

number of landslides which have eaused great losses 

both to the individual and to the society. Here can 

be mentioned the Surte landslide in 1950, the Göta 

landslide in 1957, the Jordbro landslide in 1972 and 

the Tuve landslide in 1977 . The eauses of landslides 

can vary. Among other things the equilibrium of the 

clay masses can be disturbed as a consequence of the 

since thousands of years continuing land upheaval . 

More serious and more difficult to foresee are those 

landslides which occur as a result of that the clay 

along discontinuities (layers of sand and silt) under

goes changes of characteristics so that for instance 

the sensitivity increases and the strength decreases . 

The location of potentially landslide susceptible 

areas requires with available point-control methods 

a lot of time and a lot of money. Therefore there is 

a great need f or synoptic geological-geotechnical 

methods of investigation. 

Rolf Söderblom (SGI) stated in 1974 that electro

magnetic field strength measurement (EMF-measurement) 

could be a useful synoptic method for the location 

of the above-mentioned discontinuities within possible 

landslide susceptible areas . The method invalves an 

investigation of changes of the electromagnetic 

waves - anomaly in field strength - after passage 

through the strata. The anornalies indicate electric 

and magnetic inhomogeneities, discontinuities, in the 

strata. 
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Purpose 

The intention of the project has been to estimate the 

value of and possibility to furthe r develop the EMF

measurement method for synoptic investigati o n of 

possible landslide susceptible areas. The aim has at 

first hand been to study if variation in the strength 

of the electric field can give signi ficant information 

about water-bearing l ayer s or zones (layers, zones 

with greater dielectric eonstant in relation to the 

surroundings) where the geotechnical properties of 

the clay can undergo changes through leaching and 

infiltrati on. 

Wave propagation theory 

The electromagnetic spectrum is very large. For in-

stanc e the spectrum invalves radio waves with a 

wavelength of 10 4 m but a l s o X-ray waves with a 
lo-lowavelength of m or less. For technical and 

practical reasons radio waves with frequencies about 

90 MHz have been used in this project. 

The electromagnetic wave follows the laws of the 

wave propagation theory concerning reflection, re

fraction, interference and diffraction. When t h e 

electromagnetic wave propagates in the ground - soil 

and rock - losses occur in the strength of the electro

magne tic field. The wave i s attenuated. The size of 

the attenuation is governed by the surface impedance 

of the soil which mai nly depends on the so called 

ground const ant s , the relative d i electr ic eonstant 

(Er) and the conductivity (~). The attenuation does 

not occur linearly wi th depth bu t exponen t i ally . 

Changes in t he electric properties of the soil ( E r,~) 

in superficial layers give thus a greater influence 

on the surface impedance than deeper lying discon

tinuities. Consequen t l y the surface impedance of the 

soil i s dec i s ive of how large the wave energy losses 

will be when the wave propagates in the ground. The 
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penetration depth, ö, of the electromagnetic wave will 


be the smaller the greater the surface impedance is. 


Fram the following Figure the value of ö is shown for 


same different combinations of Er and ~ at the radio 


frequencies 30 and 90 MHz. 
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Method of investigation 

The investigations have been carried out according 


to the following: 


l. Finding of suitable investigation areas 

2. Field strength measurement 

3. Geological-geotechnical investigations 

The investigated areas are Lilla Edet and Lödöse 


in the Göta river valley and Ljung, Stjärnarp and 


Tornby in the Linköping area. 


During the field strength measurements waves from 


the National Telecommunications Administration's 
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permanent radio transmitter, the frequency band of Pl 

(about 90MHz), have been used. The receiving stati on 

has consisted of a dipole antenna and a field strength 

meter. Besides a recorder has been connected to the 

field strength meter for continuous signal registration. 

The EMF- measurements have been carried out along 

parallel profiles. The distance between the profiles 

has generally been 10 or 20 m. During the measuring 

procedure the dipole antenna has been directed on the 

transmitter and carried about l m above the ground 

surface along the profile. 

Geological-geotechnical investigations have been 

carried out both in field and in laboratory. The field 

investigations have comprised static penetration, salt 

sounding (conductivity definition), piston and auger 

sampling and in one case also pore pressure sounding. 

The samples have been routine tested in the labora

tory. The definition of the dielectric eonstant has 

also been carried out on the samples from Lilla Edet 

and Lödöse. The precipitation situation has been 

studied for about 2 months before the surveying to 

be able to make clear as far as possible if there 

was surface water in eraeks in the clay at the time 

of the EMF-measurements. 

Results and conclusions 

Two different types of anornalies appear from the 

EMF- curves: 

l . 	 Amplitude variations - local anornalies 

2. 	Absolute value variations between different parts 

of one and the same investigation area - regional 

anornalies 

At the analysis of the EMF-curves the amplitude vari 

ations have been of greatest interest. The hypothesis 

which started the project was that the amplitude 

variations were eaused by water flows in layers or 
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zones in the clay (difference in dielect ric eonstant 

campar ed to the surr oundings). Already at the be

ginning of the work thi s hypothesis had to be re

vised. Ake Blomquis t (FOA) declared at an early stage 

that the anornal ies in EMF, bes i des differences in 

dielectric constant, a l so to a considerable extent 

can depend upon wave reflection and accompanying inter

ference. The theory about wave reflection and inter

ference being the reason for the anornalies in EMF has 

more and more been focused upon during the gradual 

advance of the research. 

Considering the geological-geotechnical investigation 

results and the theory of the propagation of electro

magnetic waves the anornalies in EMF are considered 

to be eaused by reflection and interference of the 

electromagnetic waves against different electric 

layer limits. In the light of that the penetration of 

the waves inta the earth strata has been very moderate, 

about 0.5-1.5 m, and that superficial discontinuities 

give the greatest influence on the wave propagation, 

the transition between dry crust c l ay and soft clay 

is considered to be the most important electric 

layer limit. 

According to the author's judgement the results show 

that anornalies in EMF don't give significant infor

mation on water-bearing layers or zones being of im

portance to lands l ide risk estimation. 

Con s i dering that anornalies i n field strength can occur 

for var i ous reason s and mainly not as a consequen ce 

of differences i n dielectri c constant , the method 

with EMF-measurement is judged to be too unreliable 

to be able to apply for synoptic investigation of 

landslide susceptible areas. For t he same r eason the 

method is considered not to be applicable to locate 

layers or zon es suitable for infiltration of chemicals 

for soil reinforcement. 





15 

SAr-mANFATTNING 

Bakgrund 

Varje år inträffar i Sverige flera skred av varierande 

omfattning. De f lesta är små och många kornmer inte till 

geoteknikerns och än mindre till allmänhetens kännedom. 

Det finns dock åtskilliga exempel på skred som orsakat 

den e nskilde och samhället stora förluster. Här kan 

bland annat nämnas Surteskredet 1950, Götaskredet 1957, 

Jordbroskredet 1972 och Tuveskredet 1977. Orsaken till 

skred kan variera. Bland annat kan lermassornas järn

vikt rubbas till följd av den sedan årtusenden pågå

ende landhöjningen, men allvarl i gare och svårare att 

förutse är de skred som inträffar på grund av att leran 

längs diskontinuiteter undergår egenskapsförändringar 

så att exempelvis sensitiviteten ökar och hållfastheten 

minskar. 

Lokalisering av poten tiellt skredfarliga områden är med 

de idag tillgängliga punktkontrollmetoderna både tids

och kostnadskrävande. Behovet av översiktliga geolo

giska- geotekniska undersökningsmetoder är därför stort. 

1974 framförde Rolf Söderblom (SGI) a t t elektromagne 

tisk fältstyrkernätning (EMF-rnätning) kunde vara en an

vändbar översiktlig metod för lokalisering av ovan

nämnda diskontinuiteter inom tänkbar a skredriskomr åde n. 

Metoden innebär studium av de elektromagneti ska vågor

nas förändri ng - anomali i fältstyrka - efter passage 

genom jordlagren. Anornal i erna indikerar elektriska och 

magnetiska inhomogenitet er , diskontinuiteter , i j o rd

lagren. 

Avs ikten med projektet har varit att värdera och even

tue llt v idareu t veckl a EMF-mätningsrnetoden för översikt

l ig undersökning av tänkbara skredriskområden. Avsikten 

har därvid främst varit att studera om variationer i 

det elektriska fältets styrka kan ge signifikant in

forma tio n om vattenförande ski kt e ller zoner (skikt , 
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I 

zoner med i förhållande till omgivningen större dielek


tricitetskonstant), där lerans geotekniska egenskaper 


kan förändras genom urlakning och infiltration. 


Vågutbredningsteori 


Det elektromagnetiska spektret är mycket stort. Hit 


hör t ex radiovågor med en våglängd av 104 m men även 


röntgenvågor med våglängden l0-10 m eller mindre. 


detta projekt har av tekniska och praktiska skäl an


vänts radiovågor med frekvenser inom Pl:s frekvensband, 


ca 90 MHz. 


Den elektromagnetiska vågen följer vågrörelseteorins 

lagar om reflexion, refraktion, interferens och diffrak

tion. Då den elektromagnetiska vågen utbreder sig i 

marken - jord och berg - uppstår förluster i det elek

tromagnetiska fältets styrka, vågen dämpas. Förluster

nas storlek bestäms av markens ytimpedans, vilken hu

vudsakligen beror av de så kallade markkonstanterna, 

relativa dielektricitetskonstanten (Er) och kondukti 

viteten (~). Vågens dämpning sker dock inte likformigt 

mot djupet. Ytligt liggande förändringar i markens 

e lektriska egenskaper (Er,~) ger större påverkan på 

ytimpedansen än vad djupare liggande diskontinuiteter 

ger. Markens ytimpedans bestämmer alltså hur stora för

l uster i vågenergi som uppstår då vågen fortplantas i 

marken. Ju större ytimpedans desto mindre blir den 

elektromagnetiska vågens penetrationsdjup, 6 . Av föl jan

de FIG framgår 6 vid några olika kombinationer av Er 

och~ vid radiofrekvenserna 30 och 90 MHz. 
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Undersökningsmetodik 

Undersökningarna har utförts enligt följande: 

l. Framtagning av lämpliga undersökningsområden 

2. Fältstyrkernätning 

3. Geologiska-geotekniska undersökningar 

De områden som undersökts är Lilla Edet och Lödöse 

i Göta älvs dalgång samt Ljung, Stjärnarp och Tornby 

i Linköpingstrakten. 

Vid fältstyrkernätningarna har vågor från televerkets 

fasta radiosändare, Pl:s frekvensband (ca 90 MHz), ut

nyttjats. Mottagningsenheten har bestått av dipolan

tenn och fältstyrkerneter. Till fältstyrkernetern har 

dessutom kopplats en skrivare för kontinuerlig signal

registrering. EMF-rnätningarna har utförts längs paral

lella profiler. Avstånde·t mellan profilerna har i re

gel varit lO a 20 m. Under själva mätproceduren har 
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dipolantennen varit riktad mot sändaren och förts ca 

l m ovan markytan längs profilen. 

Geologiska-geotekniska undersökningar har utförts både 

i fält och i laboratorium. Fältundersökningarna har 

omfattat trycksondering, saltsondering (konduktivitets

bestämning), kolv- och skruvprovtagning samt i ett fall 

även portryckssondering. I laboratorium har de upptagna 

proverna rutinundersökts. På proverna från Lilla Edet 

och Lödöse har dessutom bestämning av dielektricitets

konstanten utförts. För att i möjligaste mån klargöra 

om det fanns ytvatten i sprickor i leran vid tiden för 

EMF-mätningarna har nederbördssituationen studerats 

under ca 2 månader före mättillfällena. 

Resultat och slutsatser 

Ur 	EMF-kurvorna framträder två olika typer av anoma

lier: 

l. 	Amplitudvariationer - lokala anomalier 

2. 	Absolutvärdesvariationer mellan olika delar av ett 

undersökningsområde - regionala anomalier. 

Vid analysen av EMF-kurvorna har störst intresse äg

nats amplitudvariationerna. Hypotesen som initierade 

projektet var att amplitudvariationerna orsakades av 

vattenströmning i skikt eller zoner i leran (skillna

der i dielektricitetskonstant gentemot omgivningen). 

Redan i början av projektarbetet måste dock denna hy

potes revideras. Ake Blomquist (FOA) framförde nämli

gen på ett tidigt stadium att anomalierna i EMF, för

utom av skillnader i dielektricitetskonstant, även til l 

väsentlig del kan bero av vågreflexion och åtföljande 

interferens. Efterhand som forskningsarbetet avancerat 

har teorin om vågreflexion och interferens som orsak 

till anomal ierna i EMF kommit allt mer i fokus. 

Med beaktande av de geologiska-geotekniska undersök

ningsresultaten och teorin för elektromagnetiska vå

gors utbredning bedöms sålunda anomalierna i EMF vara 
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orsakade av reflexion och interferens av de elektro

magnetiska vågorna mot olika elektriska skiktgränser. 

Med hänsyn till att vågornas inträngning i jordlagren 

varit mycket blygsam, ca 0,5-1,5 m, samt att ytligt 

liggande diskontinuiteter ger störst påverkan på våg

utbredningen, bedörns att övergången torrskarpelera/lös 

lera varit den viktigaste elektriska skiktgränsen. 

Enligt min bedömning visar alltså resultaten att ano

malier i EMF inte ger signifikant information om vat

tenförande skikt eller zoner av betydelse för skred

riskbedömningar. 

Med hänsyn till att anomalier i fältstyrka kan uppstå 

av varierande orsaker, och då huvudsakligen ej till 

följd av skillnader i dielektricitetskonstant, bedöms 

metoden med EMF-mätning som alltför osäker för att 

kunna tillämpas vid översiktlig undersökning av skred

farliga områden. Metoden bedöms av samma skäl ej heller 

vara tillämpbar vid lokalisering av skikt eller zoner 

lämpliga för infiltration av kemiska jordförstärknings

medel. 
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l BAKGRUND 

1.1 Projektets tillkomst 

Varje år inträffar i Sverige flera skred av varierande 

omfattning. De flesta är små och många kommer int e till 

geoteknikerns och än mi ndre till allmänhetens kännedom . 

Det finns dock åtskilliga exempel på skred som orsakat 

samhället och den enskilde stora förluster. Här kan 

bland annat nämnas Surteskredet 1950 , Götaskredet 1957, 

Jordbroskredet 1972 och Tuveskredet 1977. 

Alltsedan de stora skreden vid Göta älv under 1950

talet har SGI bevakning av skredfarliga områden inom 
älvdalen. Bevakningen omfattar vissa fältkontroller, 

rådgivning samt granskning av byggnadsärenden. 

Lokalisering av potentiellt skredfarliga områden är 

med de idag tillgängliga punktkontrollmetoderna både 

tids- och kostnadskrävande . Behovet av översiktliga 

geologiska- geotekniska undersökningsmetoder är därför 

stort. 

För vissa delar av geotekniken och även inom geologin 

har översiktliga undersökningsmetoder redan utvecklats 

och med framgång använts . Inom geotekniken kan nämnas 

geobildtolkning för kartläggning av jordlagrens ut

bredning i plan och i viss mån även för jorddjupsbe

stämning och inom geologin seismisk refraktionsmätning 

för jorddjupsbestämning. 

En ny, relativt oprövad översiktlig undersökningsmetod, 

avsedd främst för undersökning av tänkbara skredfarliga 

områden , har presenterats av Söderblom (1974). Metoden , 

elektromagnetisk fältstyrkernätning (EMF- mätning) , inne

bär studium av de elektromagnetiska vågornas förändring 

- anomali i f ältst yrka - efter passage genom jordlagren . 

Anomalierna indikerar elektriska och magnetiska inhomo

geniteter i jordlagren. Inom skredfarliga områden kan 

dylika inhomogeniteter (exempelvis vattenförande skikt 

eller zoner) vara av betydelse för stabiliteten. 
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I dessa skikt eller zoner kan nämligen urlakning av 

stabiliserande ämnen samt infiltration av förorenat 

ytvatten ske, vilket i sin tur kan leda till hållfast

hetsnedsättning samt till portrycks- och sensitivitets

ökning i le~an och därmed till ökad risk för skred. 

Detta och det tidigare nämnda behovet av översiktliga 

undersökningsmetoder gjorde att metoden med EMF-mätning 

ansågs så intressant att den borde undersökas närmare 

och eventuellt vidareutvecklas. 

Projektarbetet startade i juni 1976 med litteratur

studier samt förberedelser för fältmätningar. EMF-mät

ningar utfördes under sommaren 1976 och geotekniska 

fält- och laboratorieundersökningar har därefter på

gått till och med juni 1977. 

1.2 Planering och finansiering av projektet 

Projektet har delvis finansierats genom anslag från 

Statens råd för byggnadsforskning (BFR) . 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) och Kungliga tek

niska högskolan (KTH), institutionen för teoretisk 

elektroteknik, har t i llhandahållit EMF-utrustning. 

Linköpings tekniska högskola (LiTH), institutionen för 

fysik och mätteknik, har ställt laboratorieutrustni ng 

för mätning av dielektricitetskonstanten till förfo

gande. 

En r efer e n sgr upp har vari t knu ten ti l l projektet. I 

referensgruppen h ar följande personer i ngått: 

Leif Andreasson SGI, ordförande 

Åke Blomquist FOA 

Bengt Enander KTH 

Leif Erik sson SGU 

Per Ahlberg SGI 

Jan Inganäs SGI, forskare 

Göte Li ndskog SGI 

Rolf söderblam SGI 
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SGI har med råd från referensgruppen svarat för pro

jektledning, utredningsarbete och rapportering. 

2 ~L 

Avsikten med projektet har varit att värdera och even

tuellt vidareutveckla den av Söderblom (1974) presen

terade EMF-mätningsmetoden för undersökning av tänk

bara skredriskområden. 

Söderblom visar att anomalier i elektromagnetisk fält 

styrka uppträder på flera ställen inom Göta älvs dal

gång, bland annat i Lilla Edet och Lödöse. Det konkreta 

målet har därför varit att undersöka betydelsen av 

sådana anomalier. Därvid har följande delmål satts upp. 

Delmål l har varit att undersöka om liknande anomalier, 

som de i Lödöse och Lilla Edet, kan spåras på andra 

platser i landet och då företrädesvis i Linköpings när

het. 

Delmål 2 har varit att inom samtliga påträffade områ

den klarlägga om anomalierna i elektromagnetisk fält 

styrka kan ge information av betydelse för lokalisering 

av skredfarliga områden. 

Avsikten har därvid främst varit att belysa: 

• 	 om anomalierna kan ge signifikant information om 

vattenförande skikt eller zoner - skikt eller zoner 

med i förhållande till omgivningen större dielektri 

citetskonstant 

• 	 om och hur lerans geotekniska egenskaper varierar 

inom områden med olika grad av anomali. 

Delmål 3 har varit att med ledning av de ur delmål 2 

erhållna resultaten bedöma om EMF- mätning kan vara 

en användbar översiktlig undersökningsmetod för loka 

lisering av skikt eller zoner: 



24 

• 	 där lerans geotekniska egenskaper, ex.vis vatten

kvot , finlekstal, sensitivitet, skjuvhållfas t het 

och plasticitet, kan undergå förändringar i negativ 

riktning 

• 	 där lerans geotekniska egenskaper genom infiltra

tion av stabiliserande ämnen kan förbättras 

• 	 där läckvatten från soptippar kan spridas. 

3 UNDERLAG 

3.1 Litteraturstudier 

För att klargöra teorin kring EMF- mätning samt för att 

få kunskaper ur eventuellt tidigare utförda EMF- mät

ningar startade projektarbetet med en litteraturstudie. 

Det framkom därvid att EMF-mätningar utförts vid lägre 

och högre frekvens än den som av tekniska och praktiska 

skäl kom att väljas för detta projekt. 

De 	 i litteraturen redovisade EMF-mätningarna syftade 

till att upptäcka förändringar (inhomogeniteter) i 

berg- och jordl agren, exempelvis upptäcka zoner med i 

förhållande till omgivningen högre vatteninnehål l , dvs 

ungefär samma saker som detta projekt syftade till. 

För forskningsändamål utfördes mätningar bl a vid Utah 

Water Research Laboratory under 1971- 73. Undersöknings

området , som bestod av grusig, sandig lera, preparera

des på så sätt att viss del av området bevattnades och 

därigenom gavs ökad vattenhalt. De efterföljande EMF

mätningarna (mätfre kvens 27 och 1 70 MHz) visade, liksom 

andra i l itteraturen r edovisade EMF- mätningar, ett di

rekt samband mellan storleken på den uppmätta fäl t 

styrkan och jordens vattenhal t. Sålunda ökade värdet 

på den uppmätta fältstyrkan med ökande vattenhalt i 

jorden. I Sverige använder SGU EMF- mätning som e n del 

metod vid malmletning. Mätningarna utförs vid fre 

kvensen ca 18 kHz och de syftar till att upptäcka 

krosszoner och andr a svaghetszoner som omger malmkr oppen. 



25 

Zonerna identifieras genom att de innehåller betydl igt 

större mängd vatten per volymenhet än det omgivande 

berget, vilket tydligt påverkar storleken på den upp

mätta fältstyrkan. 

Teorin kring EMF- mätning presenteras närmare under 

kapitel 4. 

3.2 Kartor, beskrivningar och handbokslitteratur 

Sveriges geol ogiska undersökning {SGU): 


Jordartsgeologiska kartblad SGU ser Ae nr 19. 


Statens lantmäteriverk {LMV): 


Ekonomisk karta över Sverige blad 7B7g, 8BOg, 8F7f, 


8F8g. 


Försvarets forskningsanstalt {FOA) 1968, Äke Blomquist 


m fl: 


Kompendium nr 24 A och B, Radiovågors utbredning. 


Statens geotekniska institut {SGI) 1974, Rolf Söder


blom: 


Särtryck och preliminära rapporter nr 55, New lines 


in quick clay research. 


Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 


{SMHI) 1976: 


Uppgifter om nederbörd för station 8200 Alvhem och 


8525 Linköping. 
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4 TEORI 

4 . 1 Elektromagnetisk strålning 

4 .l. l Allmänt 

Den elektromagnetiska strålningens egenskaper kan till 

största delen beskrivas med vågrörelseteorin. Strål

ningen följer därvid vågrörelseteorins lagar om re

flexion, refraktion, interferens och diffraktion. 

Den elektromagnetiska vågen alstras av svängande elek

triska (E) och magnetiska fält (H). Vågen är transver

sell. De elektriska och magnetiska fälten svänger alltså 

i riktningar som är vinkelräta utbredningsriktningen, 

se FIG l. 

H E 

~ ~ ~. 
., ~NINGSRIKTNING) 

FIG l . Den elektromagnetiska vågen . 

De elektromagnetiska vågorna spänner över e tt mycket 

stort våglängdsområde. Hit hör t ex radiovågor med en 

våglängd av 10 4 m men även röntgenvågor med våglängden 

lo-10 m eller mindre, jfr FIG 2. 
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~fraröd.,.t---- rad i o-- 
strolning (radar, TV, UKV,KV, MV, LV) 

gamma- ultraviol
ttr6 1 n~IStr61ning 

FI G 2. 	 Det eLektromagnet iska spektret. 

4. 1 .2 Den elektromagneti ska vågens utbredning 

De elektromagnetiska vågorna kan fortplantas p å flera 

olika sätt från sändare till mottagare, se FIG 3. 

JONOSFÄREN 
"' JONOSFÄRSREFLEKTERAD VÅG 

TROPOSFÄREN 
"' TROPOSFÄRSREFLEKTERAD VÅG 

MARKREFLEKTERAD VÅG 

SÄNDARANTENN 	 MOTTAGARANTENN 

FIG 3. 	 Schematisk framstäLLning av den eLektromagnetiska vågens 
oLika utbredningsvägar från sändare tiLL mottagare . 

I de flesta praktiska fa l l kan man dock bortse från en 

e ller flera utbredningsvägar . 
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Inom VHF-området saknar ytvågen och den jonosfärs

reflekterade vågen i regel betydelse . Däremot kan viss 

inverkan fås från den troposfärsreflekterade vågen. 

Aterstår alltså främst den direkta och den markreflek

terade vågen, där den senares utbredning huvudsakligen 

beror av markens elektriska egenskaper. 

4. 2 Markens e l ektriska karakteristika 

4.2.1 Allmänt 

Med mark avses här jord och berg så långt ned som den 

elektromagnetiska vågen tränger. 

Marken är ett partiellt ledande dielektrikumx), vars 

elektromagnetiska egenskaper kan karakteriseras med 

de tre konstanterna permeabilitet (u), dielektrici

tetskonstant (E) och konduktivitet (~). 

I detta projekt studeras den elektriska delen av det 

elektromagnetiska fältet. Intresset är därvid koncen

trerat till de s k markkonstanterna, dvs relativa di

elektricitetskonstanten (Er = dielektricitetskonstanten 

relativt vakuum)och konduktiviteten (w). 

Då den elektromagnetiska vågen utbreder sig i marken 

uppstår förluster i det elektromagnetiska fältets 

styrka, vågen dämpas. storleken av förlusterna bestäms 

av markens ytimpedans, Zyt' Denna kan förenklat skri

vas (Blomquist m fl, 1968) 

zyt = 120rrz; (l) 

där l; ber or av vågens polarisationsriktning. 

För vertikalpolariserad våg gäller 

(2)l;vp 

;er-------------
Ämnen som inte leder elektricitet men i nuti v ilka 
elektriska krafter kan upprätthållas. 
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och för horisontalpolariserad våg gäller 

(3) 

där Er-i60\~ är markens komplexa dielektri

citetskonstant relativt vakuum. \ = våg

längden 

i imaginär enhet (!=i) 

~ komplementvinkeln till vågens infalls

vinkel 

I de fall som studeras i detta projekt kan 

cos~ ~ l anses gälla. 

Den elektromagnetiska vågen dämpas inte likformigt mot 

djupet. Dämpningen sker istället exponentiellt. Ytligt 

liggande förändringar i jordlagrens elektriska egen

skaper ger härigenom större påverkan på markens yt

impedans än vad djupare liggande inhomogeniteter ger. 

Wait (1971) har matematiskt beräknat hur stor påver

kan dylika inhomogeniteter på olika djup ger på mar

kens ytimpedans. 

Djup k·f> öZyt/Zyt 

k % 

l, O 31,2 

1,5 10,5 

2,0 3,7 

2,5 1 ,4 

3,0 0,5 

3,5 0,2 

fl elektromagnetiska vågens inträngningsdjup. 

Markens ytimpedans bestämmer alltså hur stora förluster 

i vågenergi som uppstår då vågen fortplantas i marken. 

Ju större ytimpedans desto större förluster och desto 

mindre inträngningsdjup. 
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4.2.2 Den elektromagnetiska vågens inträngningsdjup 

Vågens inträngningsdjup ( ~ ) definieras som det djup på 

vilket vågamplituden (fältstyrkan) nedgått till l/e 

(37%) av vågamplituden vid markytan . 

Inom radiofrekvensspektret används för praktiskt bruk 

följande ekvivalenta formler för beräkning av inträn g 

ningsdjupet (Blomquist m fl 1968) . 

67,5 

( 4) 

22,5·10-2 
• Å 

(E ) J/2 
r 

där tanö 

inträngnings dj upe t i m 

frekvensen i MHz 

våglängden i m 

konduktiviteten i &/ m (=o hm-lm-l) 

relativa dielektricite tskonsta nten 

Ur ovanstå ende formler beräknat i n trä n g ningsdjup fram

g å r a v FIG 4 . 

FIG 4. 	 Den eZektromagnetiska vågens inträngningsdjup som 
funktion av f rekvens , dieZektricitetskonstant (Er) 
och konduktivitet (JG) . 
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De värden på Er och ~ som används i formlerna måste 

därvid vara representativa för den markvolym över vil

ken radiovågen integrerar. 

Vågens inträngningsdjup påverkas som synes förutom av 

markkonstanterna även av vågens frekvens eller våglängd. 

Påverkan på inträngningsdjupet sker enligt följande: 

ökar E så minskar z och därmed ökar t,. Då tano > 5 r y t 
är dock t, oberoende av Er· 

ökar J/.- så ökar z och därmed minskar t,.
y t 

ökar f så minskar t,. Då tano < 0,2 är dock t, obero

ende av f. 

4.2.3 Faktorer som påverkar markkonstanterna 

4 . 2 • 3. l Allmänt 

När man talar om faktorer som påverkar markkonstanterna, 

och därmed vågutbredningen, är det väsentligt att komma 

ihåg följande. Den elektromagnetiska vågen "uppfattar" 

det effektiva värdet av markkonstanterna, erhållet ge

nom integration i såväl horisontal- som vertikalled 

över den aktiva jordvolymen. I detta projekt har vågor 

med frekvenser inom VHF-bandet använts. Den aktiva 

jordvolymen är då huvudsakligen koncentrerad till om

rådet närmast mottagarantennen (och sändarantennen) . 

4.2.3.2 Frekvensen 

Frekvensens betydelse för värdet på markkonstanterna 

varierar. Inom VFH- området är dock frekvensens inver

kan, i jämförelse med andra faktorer som påverkar mark

konstanterna, rel ativt obetydlig , jfr FIG 5. 
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2
10 ' 

10 
.~ -~·~l· ... '-.....: ='i~ "" 

·1 
10 

10 / 
-A.<.F 

10 
-o.•

• %f' ·V/j l1 

v ... 
2 -t•c~"'... 10 • ~ l 

> v y t/IO'C;:: c 

3
s" 10 • 

~ i ~fl/
10-4 • 
~ :..---v 

FREKVENS (Hzl 
A · HAVSVAlTEN ( HEOELSALTHALTI. 20'C E : MYCI<ET TORR MARK 
B: FUKTIG MARK F · RENT VATTEN. 21l' C 
C: INSJÖVATTEN. 20'C G: IS (INSJÖ) 
D : HEDELTORR MARK 

FIG 5. Markkonstanter>nas (e: oah J.t.) frekvensberoende. 
Ka~~a: Comite Consu~~atif Inter>nationa~ des 
Radioaommuniaations 1978. 

Som framgår av FIG 5 är diel~ktricitetskonstanten (e: ) 

oberoende av frekvensen då denna understiger 109-1010 

Hz. Vid högre frekvenser minskar dock e:r . För konduk

tiviteten (~) gäller att~ är oberoende av frekvensen 

då denna understiger 10 7-108 Hz. Vid högre frekvenser 

ökar dock~ markant. 

4.2.3.3 Vattenhalt och vattnets kemiska sammansättning 

Dielektricitetskonstanten (e:r) är ca 80 för vatten, 

medan värdet för övriga i jordlagren ingående bestånds

delar är mindre än 10. En ökning av vattenhalten i 

jorden medför därför att jordlagrets dielektricitets

konstant ökar. Samma förhållande gäller även för kon

duktiviteten, jfr FIG 6. Dielektricitetskonstanten på

verkas även av om vattnet är fritt eller bundet (Selig 
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& Mansukhani, 1975). Sålunda har rörligt vatten större 

Er än bundet. 

10a 10° 

,_ 	 ,_ 
z 	 20%z 
;5 	 ,_" "' i5 30 	 20Y./ "' z 30 

o./ 10-1"' ~ 20 	 ~ E ,_ ,// .... .. 	 .... e
"' 	 _,"'o o;.1.f..1 V> ,_"' u 2:J •t. ,,"" /~,. u 	 "' 
ii: / //l ,_ ii: 	 ,_ ,_~ 10 ,_,_ "' 
~ 1 10% ..,...,"",. /'/J-5% "' "' 	 >- ..,..~ /''/' l ~ 	 ;:.... "' 	 ~ 
ö .-;-% ...... / / 

10-2 "' "'ö 	 "' :::>:::> o~ 4 	 o,_ ,.,. .... ,/''' 	 / z > z 
o ;: 	 o 

~ J ... -----_............,.. .... / ,// "' .. 
-' 	 "' 


0: 	
0: 2=-----	 /// "' 

J 

----..

1 	 10-J ~-!::-~-=--~~-:--:~-:L___J 10-J 
JO 60 120 240 1.80 960 1920 3840 JO 60 120 240 1.80 960 1920 J840 

FREKVENS IMHzl FREKVENS I MH z l 
s1sl FRÅN PUERTO RICO Ii&L FRÅN TEXAS 

FIG 6. 	 Diel ekt r icitets konstantens (--- ) och konduktivitetens 
(--- ) beroende av vattenhalten. 
Kalla : Proceedings of the IEEE. 

En a nnan faktor som har stor betyde l se för kondukti 

viteten (~) är vattnets kemi s ka sammansättning. ~ökar 

då de i vattnet l östa s a lternas koncentration ökar. 

Empiriskt gä lle r (Blomquist m fl, 1968) 

0 930,18·s ' 

där s 	 sal thalten i viktspromille 

konduktiviteten vid 20°c i S/m 
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4.3 	 Bestämning av markkonstanterna 

4.3.1 	 Allmänt 

Bestämning av mar kkonstanterna kräver tillgång till 

lämplig utrustning. Då lämplig fältutrustning endast 

har funnits för bestämning av konduktiviteten (~) har 

bestämningen av dielektricitetskonstanten (er) utför t s 

i laboratorium. 

4.3.2 	 Laboratoriebestämning av dielektricitets 

konstanten 

Bestämning av di e lektricitetskonstanten (er) har gjorts 

på härför avsedd apparatur tillhörig Linköpings tek

niska högskola, se FIG 7. Apparaten har dock modifi 

erats något för att passa aktuell mätfrekvens (90 MHz) . 

FIG 7. Apparat för mätning av dielektricitetskonstanten. 

Dielektricitetskonstanten har bestämts genom jämförande 

resonanskapacitetsmätni ng för två olika fall, jfr FIG 8 . 

c, 	 LUFT dL 

PRO V As dsl l 	 LUFT 

FIG 8. Kapacitansmätningsprincip . Fall a och b . 
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Den totala kapacitansen för fall a (Ca) och fall b (Cb) 

kan skrivas 

c a 
C t· C z 
Ct+Cz c b 

s A 
...E___E 

d o 
s A 

där C t ...E___E 
dL 

C z s s r o 

A s 
ds 

+ s o 

A A 
(~) 

d s 

Ap kondensatorplattans area 

As provets tvärsnittsarea 

ds provets tjocklek 

dL luftskiktets tjocklek i fall a 

d luftskiktets tjocklek i fall b
0 

s dielektricitetskonstanten för vakuum 
0 

sr relativa dielektricitetskonstanten 

ci kapacitans 

sambandet c cb ger s (resonansprincipen)a r 
dl s l s + (l-k)r k (do-dL) 

As 
där k Ap 

4.3.3 Bestämning av konduktiviteten 

Konduktiviteten (~) har bestämts med den vid SGI av 

Söderblom utvecklade s k saltsonden, se FIG 9. Sonden 

har kalibrerats enligt förfarande beskrivet i SGI 

Proceeding No 22. 
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Elektr isk kabe l 

Helgjut en polyester 
plast 

Glas f iberarmeradElektr oder plas t 

FIG 9. Balt sonden 

saltsonden mäter jordens elektriska motstånd (R) då en 

l kHz växelström passerar mellan elektroderna. Som mät

instrume nt används en Wheatstones-brygga, se FIG 10 . 

FIG 10 . Baltsond och mätbrygga 
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Jordens konduktivitet (~) fås ur sambandet 

där k cellkonstant (konstant som beror av son
c dens konstruktion) 

R motståndet i ohm 

4.4 Frekvensval 


Vid val av frekvens måste man alltid tänka på att av


passa frekvensen till varje enskild typ av undersök


ning. Frekvensens storlek bestämmer nämligen till viss 


del storleken av den aktiva jordvolymen. Ju lägre fre


kvens (stor vågländ) desto större aktiv jordvolym. 


Inom geoteknik och då framför allt vid undersökning av 


skredfarliga områden måste man kunna upptäcka relativt 


små inhomogeniteter, storleksordningen 0-10 m. Frekven


sen bör då väljas så att våglängden {\) är mindre än . 


ca 10 m. 


En annan sak att tänka på vid val av frekvens är att 

jorden uppför sig olika vid olika frekvenser. En vik

tig "frekvensgräns " är ca 30 MHz. Under denna "gräns" 

uppför sig jorden som om den vore kondukti v. Konduk

tiviteten (~) har då större inverkan på vågutbredningen 

än vad dielektricitetskonstanten ( Er ) har. Vid frekven

ser över ca 30 MHz är förhållandena de omvända. 

Ett av syftena med projektet var att bestämma vatten

haltens (dielektricitetskonstantens) betydelse för upp

komst av anomalier i elektromagnetisk fältstyrka. Lämp

lig mätfrekvens bedömdes därför, med hänsyn till vad 

som nämnts ovan, vara ca 50-100 MHz. 
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5 UNDERSÖKNINGSMETODIK 

5.1 Förberedande kartstudier 

En inte minst viktig del av projektet var att välja 

ut lämpliga undersökningsområden. I Göta älvs dalgång 

hade Söderblom (1974) tidigare funnit områden där ano

malier i elektromagnetisk fältstyrka uppträdde. I detta 

projekt har två av dessa områden, Lilla Edet och Lödöse, 

studerats närmare . Som komplement har dessutom några 

områden i Linköpingstrakten studerats, nämligen Ljung, 

Stjärnarp och Tornby. Framtagningen av dessa har skett 

med SGUs jordartsgeologiska kartbla d samt den ekono

miska kartan som underlag. Kriteriet på lämpligt områ de 

har därvid varit att området skall bestå av lera och 

vidare att g rundvattenströmning i skikt eller zoner 

kan tänkas förekomma. 

5.2 F ä ltstyrkernätning 

5.2.1 Utrustning 

EMF-mätning ar kräver tillgång till sändare och motta

gare . Sändaren kan vara transportabel eller f ast. För 

detta projekt valdes av praktiska skäl televerkets 

fasta radio sändare, P l:s f rekvensband. Mo ttagnings

enheten har be stått av dipolantenn och fältstyrke

meter, se FIG 11. Till fältstyrkemetern har dessutom 

kopplats en skrivare för kontinuerlig signa lregistre

ring. 

FIG 11. Fältstyrkemeter, VHF-mottagar e 30- 180 MHz . 
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5. 2. 2 Mätning 

EMF-mätningarna har utförts längs parallella profiler. 

Avståndet mellan profilerna har i regel varit 10 a 20 m. 

Under själva mätproceduren har antennen förts ca l m 

ovan markytan och i riktning mot sändare längs profilen. 

Efter varje mättillfälle har avdriften i signalstyrka 

kontrollerats i en referenspunkt. Avdriften har dock 

visat sig vara obetydlig. 

EMF-kurvorna (variationer i signalstyrka mätt i dB) har 

överförts till linjärskala och därefter analyserats med 

avseende på både regionala och lokala anomalier. Varia

tioner med en amplitud mindre än ca 5 dB är därvid så 

små att de kan ha orsakats av antennvibrationer under 

själva mätarbetet. 

5.3 Geologiska-geotekniska undersökningar 

5.3.1 Allmänt 

De geologiska-geotekniska undersökningarna har utgjort 

en stor del av projektet. Dessa ligger nämligen till 

grund för tolkningen av EMF-kurvorna. Undersökningar 

har sålunda utförts både i fält och i laboratorium. 

5.3.2 Fältundersökningar 

Fältundersökningarna har omfattat trycksondering, salt

sondering (~-bestämning) , kolv- och skruvprovtagning 

samt portryckssondering enligt föl jande (TAB l) . 

2]qBELL 1. Fältundersökningar 

Metod 

Område 	 rrryck- Salt- Portrycks Kolv- Skruv
sonder. sonder. sondering provt. provt. 

Ljung x x x 

Stjärnarp x x x x 

Tornby x 

Lilla Edet x x x 

Lödöse x x x 
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5.3.3 Laboratorieundersökningar 


De upptagna kolv- och skruvproverna har transporterats 


till och rutinundersökts i institutets laboratorium. 


Undersökningen av kolvproverna har därvid omfattat 


jordartsbenärnning, densitetsbestärnning, bestämning av 


vattenkvot och finlekstal samt bestämning av skjuvhåll 


fasthetsvärde och sensitivitet. Undersökningen av skruv


proverna har omfattat jordartsbenämning samt vatten


kvotsbestämning på de prover som innehållit lera. 


5.3.4 Utvärdering 


För att få en bild av respektive områdes geologiska


geotekniska förhållanden har resultaten av fält- och 


laboratorieundersökningarna studerats parallellt. I 


rapporten presenteras endast det utvärderade materi 


alet. Grundmaterialet finns tillgängligt på SGI. 


5.4 Meteorologiska observationer 


Vatten är en betydelsefull faktor att ta hänsyn till 


vid EMF-mätningar. Sålunda kan även ytvatten i tork


sprickor i leran ge påverkan på den uppmätta fältstyr


kan. För att i möjligaste må n klargöra om "sprickvatten" 


fanns i jorden v id tiden för EMF-mä tningarna har nede r 


bördssituationen för SMHI-station 8200 Alvhem samt 


8525 Linköping studerats under ca 2 månader före mät


tillfällena (TAB 2) . 


TABELL 2 . Nederbörd i mm . 

8200 Alvhem 8525 Linköping 

Juni 37 17 

Juli 26 68 

Augusti 17 16 

Nederbördsmängderna är så små att de rimligtvis ej kan 

ha gett upphov till någon nettonederbörd (nederbörd 

avdunstning) eller till något "sprickvatten". 
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5.5 	 Laboratoriebestämning av dielektricitets

konstanten 

I målformuleringen för detta projekt angavs som en vik

tig del att ~elysa dielektricitetskonstantens (Er) bety

delse för uppkomsten av anomalier i elektromagnetisk 

fältstyrka. 

Teorin kring mätningarna liksom använd apparatur redo

visas under rubrik 4.3.2. 

Mätningarna, som utförts i laboratorium, har gjorts på 

från kolvprover utskurna lameller. Provet placerades i 

en plattkondensator vars maximala plattavstånd är 10 mm 

och vars plattdiameter ~ = 50 mm, se FIG 12. För att 
p 

minimera inverkan av randeffekter har mätningarna ut

förts på lameller med diametern ~ s = 30 mm och tjock

leken d = 5 mm. Randeffekterna är därvid mindre än 
s 

10%. 

FIG 12 . PZattkondensator. Detalj av FIG 7. 
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6 UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

6.1 Område Ljun g 

6 .1. 1 Läge och topografi 

Området är beläget ca 20 km NV Linköping, se FIG 13. 

Området används som åkermark . Det avgränsas i söder av 

Göta kanal , som på platsen ligger i ca 1-1,5 m bank , 

och i väster av en mindre väg . Från kanalens bankfot 

och ca 20 m ut f r ån densamma faller markytan ca 5%. 

övrigt är den i stort sett horisontell. 

6.1.2 Geologiska- geotekniska förhållanden 

överst uppträder fast lera med siltskikt, därunder silt 

som på 2,5- 5 m djup underlagras av mycket fasta jord

lager, troligen morän och moränlera. 

Vattenkvotsbestämning på lerproverna från skruvborr

hålen (7 st) visar att vattenkvoten (w) är låg och att 

variationerna proverna emellan är små. Sålunda varierar 

vattenkvoten i jordprofilen endast mellan ca 30 och 40 % 

och någon skillnad mellan proverna närmast kanalen och 

proverna längre ut på fältet kan ej iakttas . 

Elektriskt kan den sonderade jordprofilen delas in i tre 

zoner. ö verst en zon med salturlakad lera, vars konduk

tivitet (~) understiger 4,0·10- 2 S/m. Därunder en zon 
2med högre konduktivitet ~ = 6 0 · 10- S/m , även den 

max ' 
innehållande lera, och slutligen en zon med silt, där 

konduktiviteten ant ar värden som i stort överensstämmer 

med värdena från zon l , dvs~ < 4 , 0·10 - 2 S/m. 

Läge och resultat av de geologiska- geotekniska under

sökningarna framgår av FIG 13- 19 . Nivån ±O är därvid 

ekvivalent med kanalens vattenyta . 

6 . 1.3 Fältstyrkemätningsresultat 

EMF- mätningar utfördes sista veckan i augusti 1976 med 

Norrköpings Fl- sändare (90 rrnz) som sändningskälla. 

I 
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Mätningarna utfördes i sju profiler parallella med Göta 

kanal, vardera med längden ca 160-170 m, se FIG 14. 

Variationer i fältstyrka mellan olika delar av under

sökningsområdet, s k regionala anomalier, är relativt 

små. Det är endast profil Ll och kanske i någon mån 

även L2 och L3 som på sträckan 0-40 m uppvisar någon 

nämnvärd regional anomal i. Fältstyrkan är inom nämnda 

parti ca 5-10 dB lägre än i omgivningen. 

De lokala amplitudvariationerna är betydande endast 

för profil Ll-L2, dvs för profilerna närmast kanalen. 

storleken på amplitudvariationerna minskar dock med 

ökande avstånd från kanalen. För övriga profiler, 

L3-L7, är anomalierna i stort sett obetydliga (25 dB, 

se kap 5.2.2) frånsett sträckan 160-170 m i profil L6. 

EMF-kurvorna redovisas i FIG 15-17 och statistik över 

lokala amplitudvariationer i Dili.GP.AM l (sid 54). 

6.2 Område Stjärnarp 

6.2.1 Läge och topografi 

Området är beläget ca 20 km N- NV Linköping se FIG 13. 

Området ligger i en smal uppodlad dalgång som omges av 

kraftiga i NV-SO orienterade moränryggar. Mitt i dal

gången rinner en ca 3 m bred bäck som avvattnas till 

sjön Roxen. 

Undersökningarna har utförts inom den del av dalgången 

som ligger nordost om bäcken. Markytan faller här ca 

7% mot bäcken. 

6.2.2 Geologiska-geotekniska förhållande n 

Jordprofilen uppbyggs av varvig lera och silt under

lagrad av friktionsjord, finsand och grovsand. De olika 

lagrens mäktighet varierar beroende på avstånd till 

bäcken och omgivande moränhöjd. Sålunda uppbyggs jord

profilen närmast bäcken av ca 1,5-2,5 m varvig lera, 

http:Dili.GP.AM
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varav ca 1,2 m torrskorpelera, ca 3- 5m silt och där

under friktionsjord till ca 12-15 m djup. I profil SS 

(50 m från bäcken) har de olika lagrens mäktighet 

minskat till ca hälften. 

Det övre jordlagret innehållande lera och silt är myc

ket inhomogent med en mängd skikt. Detta framgår spe

ciellt tydligt av den "taggiga" portryckssonderings

kurvan från profil Sl, se FIG 21. I anslutning till 

portryckssonderingen bestämdes porvattentrycket i silt

lagret på 6,1 m djup. Porvattentrycket motsvarar här 

trycket av 3,9 m vattenpelare, dvs en fri vattenyta ca 

2 m under markytan. Tryckytan låg därvid vid mättill

fället ca 0,5 m under vattenytan i bäcken. Detta för

klaras av att lågpermeabla lager skiljer bäcken från 

siltmaterialet . 

Vattenkvotsbestämningen på lerprover från skruvborr

hålen (5 st) visar att vattenkvoten variera r från ca 

30% närmast markytan till maximalt ca 65 % på 2 m djup. 

Endast obetydliga variationer förekommer mellan de 

olika undersökningshålen. 

Elektriskt kan jordprofilen, på samma sätt som för om

råde Ljung, delas in i tre zoner. Ko nduktiviteten (~) är 

här dock genomgående något lägre,~ = 4-5·10- 2 S/m.max 
Variationer i konduktivitetet mellan olika borrhål är 

obetydliga. 

Läge och resultat av de geologiska- geotekniska under

sökningarna framgår av FIG 21- 28 . Nivån ± Q är därvid 

ekvivalent med bäckens uppskattade medelvattenyta. 

6 .2. 3 Fältstyrkemätningsresultat 

EMF-mätningar utfördes sista veckan i augusti 1976 med 

Norrköpings Fl- sändare (90 MHz) som sändningskälla. 

Mätningarna utfördes i fem med bäcken paralle lla pro

filer, vardera med längden 150m, se FIG 20. 
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Variationerna i fältstyrka mellan olika delar av under

sökningsområdet är kanske något mer framträdande än vad 

fallet var i område Ljung. De regionala anomalierna har 

sammanställts i FIG 29. Figuren karakteriseras av två 

fältstyrkemaximum och ett fältstyrkeminimum. Skillnaden 

i fältstyrka mellan dessa båda delar är ca 10 dB . 

De lokala amplitudvariationerna är både till storlek 

och antal ganska jämnt fördelade över de olika profi

lerna. 

EMF-kurvorna redovisas i FIG 24-28 och statistik över 

de lokala amplitudvariationerna i DIAGRAM 2 (sid 55) . 

6.3 Område Tornby 

6.3.1 Läge och topografi 

Området är beläget ca 3 km N Linköping vid Stångåns 

utlopp i sjön Roxen, se FIG 30. 

Undersökningsområdet är uppodlat. Det begränsas i söder 

av ett fastmarksparti, berg i dagen, och i öster av 

Stångån. Markytan faller ca 0,5-1% mot Roxen. 

6.3.2 Geologiska- geotekniska förhållanden 

De undersökningar som ligger till grund för nedan

stående redogörelse över de geologiska- geotekniska 

förhållandena har utförts för och i samband med insti

tutets undersökning av områdets lämplighet som geotek

niskt provfältsområde. Undersökningarna är fåtaliga 

(endast två)och inte direkt avsedda som underlag för 

tolkning av fältstyrkemätningskurvorna. 

Undersökningarna visar att jordprofilen uppbyggs av 

siltig och varvig lera till ca 4,5- 10 m djup. Vatten

kvo t en varierar mellan ca 40 och 120%, dvs betydande 

variationer, med maximum ca 2-3 m under markytan . 

Läget på undersökningarna redovisas i anslutning till 

fältstyrkemätningskurvorna i FIG 32. 
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På grund av det ringa undersökningsmaterialet presen

teras inte någon interpolerad och extrapolerad jord

profil. Resultatet av de geologiska- geotekniska under

sökningarna framgår i stället i diagramform av FIG 33. 

6.3.3 Fältstyrkemätningsresultat 

EMF-mätningarna utfördes i mitten av augusti 1976 med 

Norrköpings Fl- sändare (90 MHz) som sändningskälla. 

Mätningarna utfördes i tre med Roxens strandlinje paral

lella profiler, vardera med längden 2xl20 m, se FIG 31. 

Vid mättillfället var området uppodlat med ca l m hög 

säd, och den signal som mottagningsenheten registrerar 

är troligen därför starkt vegetationsdämpad, varför 

varken regionala eller lokala amplitudvariationer fram

träder. 

EMF-kurvorna redovisas i FIG 32. 

6.4 Område Lilla-Edet 

6.4.1 Läge och topografi 

Området är beläget ca 55 km N Göteborg i Göta älvs 

dalgång, se FIG 34. 

Undersökningarna har utförts i en profil längs älvens 

släntkrön inom den del av Lilla Edet som kallas Fuxerna. 

Undersökningsområdet, som delvis utgörs av åkermark, 

ligger i sin högsta del ca 7 m och i sin lägsta del ca 

2 m ovan älven . 

Ca 10-50 m öster om undersökningsprofilen ligger en 

avloppsledning. 

6.4.2 Geologiska-geotekniska förhållanden 

Jordprofilen uppbyggs av siltig lera till stor t djup. 

Inom undersökningsområdets södra del är lerans mäktig

het dock begränsad till max ca 6 m. På vissa ställen 
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överlagras leran av ett friktionsjordlager, se FIG 

38-39. 

Från rutinundersökningen på kolvborrproven (2 hål) fram


går att jordproverna uppvisar relativt begränsade varia


tioner i vattenkvot (w). Sålunda varierar vattenkvoten 


mellan ca 40 och 65% i leran. I den, på vissa partier, 


överlagrade friktionsjorden nedgår den dock till ca 


25%. 


Vattenkvotsbestämningen har kompletterats med dielek


tricitetskonstant-bestämning. Dielektricitetskonstanten 

( E ) uppvisar betydande variationer, E = 15-30. Skill 

r r 
naderna är, som väntat , speciellt stora, ca 100%, mellan 

leran och den på vissa ställen överlagrade friktions

jorden. 

Liksom dielektricitetskonstanten uppvisar konduktivi

teten (~) betydande variationer mellan leran och frik

tionsjorden. således är konduktiviteten ca 1·10-2 

7·10-2 S/m i leran medan värdet ligger ner mot l ·l0- 3 

S/m i friktionsjorden. De förhållandevis l åga konduk

tivitetsvärdena kan möjligen förklaras av relativt låg 

vattenhalt samt av eventuell infiltration av kondukti 

vi t e tsnedsättande ämnen. Vid tidigare konduktivitets

mätningar inom det aktuella området har det uppmätts 

konduktivitetsvärden kring 5 ·10- 2 - 1.10-l S/m (Söder

blom, 1974). Detta samt EMF- kurvans avsaknad av tyd

liga lokala anomalier (se kap 7.2 .1 ) gör att de låga 

konduktivitetsvärdena troligen beror av något tekniskt 

missöde under mätningen . 

Läge och resultat av de geologiska-geotekniska under

sökningarna framgår av FIG 36-39. 

6.4.3 Fältstyrkemätningsresultat 

EMF-mätningar utfördes första veckan i september 1976 

med Göteborgs Pl-sändare (89,4 MHz) som sändningskälla . 

Mätningarna utfördes i en med älvens släntkrön parallell 

profil med profillängden 280 m, se FIG 35. 
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Variationerna i fältstyrka, såväl regionala som lokala, 

är relativt små och fåtaliga. Den enda direkt påtagliga 

anomali n påträffas vid längdmätning 180- 210 m. Fält

styr kan är inom nämnda parti ca lO dB högre än i omgiv

n i ngen. Anomalin framträder på den sträcka där avstån

det till avl oppsledningen är minst, ca lO m, och där 

markytan börjar falla kraftigt. Nivåskillnaden till pro

filens ändpunkt är ca 4 m. 

EMF-kurvorna redovisas i FIG 36-38. 

6.5 Område Lödöse 

6.5.1 Läge och topografi 

Området är beläget ca 40 km N Göteborg i Göta älvs dal

gång, se FIG 40. 

Undersökningsområdet begränsas i öster av en N-S berg

och moränrygg och i väster av järnvägen samt Göta älv. 

Området delas av Rv 45 i två delområden, en fotbolls

plan väster om vägen och ett stycke åkermark öster om 

densamma. öster om vägen faller markytan ca 5% medan 

den på västra sidan är i stort sett horisontell. 

6.5.2 Geologiska-geotekniska förhållanden 

Jorden uppbyggs av homogen lera som mellan- och under

lagras av friktionsjord. Lerans mäktighet ökar med av

ståndet från angränsande berg- och moränrygg till max 

ca 20 m. Friktionsjordlagret, som mellanlagrar leran, 

har ca 0,5-2 m mäktighet . Djupet till lagret ökar med 

avståndet från moränryggen . Sålunda uppträder det på 

ca 5-7 m djup vid Rv 45 men inte förrän på ca 15 m djup 

i undersökningsområdets västligaste del. 

Då de tydligaste anomalierna framträder inom fotbolls

planen har jordprovtagning och saltsondering koncen

trerats till denna area. Rutinundersökningen på pro

verna från de fyra kolvborrhålen visar att vattenkvo

ten varierar från ca 55% i u k torrskorpa till max ca 

105% i den underliggande lösa leran. Vattenkvotsbestäm

ningen har även kompletterats med bestämning av 
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dielektricitetskonstanten (Er). Denna antar värden mel

lan ca 25 och 30. Således gäller, något anmärkningsvärt, 

att medan vattenkvoten är hälften så stor i torrskorpan 

som i den underliggande lösa leran så varierar dielek

tricitetskonstanten för motsvarande fall endast med max 

ca 10%. 

Markens elektriska ledningsförmåga, konduktiviteten (~, 

varierar inom olika delar av den undersökta fotbolls

planen. Sålunda ökar konduktiviteten med ökat lerdjup 

samt med minskande avstånd till Göta älv. Dessutom upp

träder skillnader i konduktivitet mellan fotcellspla

nens södra och norra långsida på så sätt att kondukti

viteten ökar mot söder. Sammantaget ger detta ett kon

duktivitetsminimum i fotbollsplanens nordöstra hörn. 

2torrskorpanär konduktiviteten ca 3-4·10- S/m. Den 

ökar sedan i den underliggande lösa leran till max 

ca 1,3 S/m, se FIG 57. Dessa värden överensstämmer väl 

med de mätningar som tidigare utförts av Söderblom 

(1974) . 

Läge och resultat av de geologiska-geotekniska under

sökningarna framgår av FIG 42-57. 

6.5.3 Fältstyrkemätningsresultat 

EMF-mätningar utfördes första veckan i september 1976 

med Göteborgs Fl-sändare (89,4 MHz) som sändningskälla. 

Mätningarna utfördes i fyra profiler , Löl-4, öster om 

Rv 45 och 11 profiler, LÖS-15, väster om vägen, alla 

p~rallella med fotbollsplanens kortsida. På grund av 

den korsande vägen har olika referenspunkter använts 

vid mätningarna öster och väster om vägen, varför fält

styrkenivån varierar mellan de olika delområdena. 

Läge och avstånd mellan de olika profilerna framgår av 

FIG 41. 

De regionala variationerna i fältstyrka är relativt 

små och obetydligt. Däremot framträder mycket markerade 
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lokala amplitudvariationer koncentrerade till fotbolls

planens nordöstra hörn, dvs till det område där konduk

tiviteten är lägst. storleken på variationerna är max 

ca 15 dB. Kurvornas utseende är nästan identiska med 

dem som redovisats av Söderblom (1974) . 

EMF-kurvorna redovisas i FIG 42-49 och statistik över 

lokala amplitudvariationer i DIAGRAM 3 (sid 56). 
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7 ANALYS AV UNDERSÖKNINGSRESULTATEN 

7.1 Faktorer som påverkar penetrationsdjupet 

För att kunna analysera vad som orsakar anomalierna i 

elektromagnetisk fältstyrka måste man veta vilken del 

av jord- och/eller berggrunden, i detta projekt jord

grunden, som kan ha påverkat den elektromagnetiska 

vågens utbredning. Man måste med andra ord känna till 

vågens inträngningsdjup i jordlagren. 

Projektet startade med hypotesen att den elektromagne

tiska vågens inträngningsdjup i jordlagren är ungefär 

lika stort som den använda våg längden. Som framgått av 

kap 4.2.2 beror den elektromagnetiska vågens inträng

ningsdjup dock inte endast av våglängden utan även av de 

s k markkonstanterna - dielektricitetskonstanten och kon

duktiviteten, se TAB 3. Dessa beror i sin tur av flera fak

torer, se kap 4.2:3, och uppvisar därför stora variationer. 

TABELL J. Markkonstanterna i jord och berg 

MarkkonstanterMaterial 
Er S/m Informationskälla 

Lera 15-30 10-2 l Mätning 

n 5-45 10-2- l Litteratur 

Morän 5-15 10-2-lo-4 Litteratur 

Berg 5-10 <10 3 Litteratur 

Ovanstående hypotes måste därför anses grov och stora 

variationer i inträngningsdjup förekommer, se FIG 4. 

Vid analys av anomalikurvorna är det också viktigt 

att komma ihåg att den elektromagnetiska vågen dämpas 

exponentiellt när den penetrerar jordlagren. Ytligt 

liggande inhomogeniteter ger därför störst påverkan 

på vågutbredningen, se kap 4.2.1. 
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Med hänsyn till ovanstående bedöms att följande in

trängningsdjup uppnåtts i de olika undersökningsområ

dena, se TAB 4. 

~BELL 4. Beräknade inträngningsdjup i undersökningsområdena 

Område Inträngningsdjup (m) 

Ljung 	 1-1,5 

StjärnoJ:p 1-1,5 

Tornby 	 okänt 

Lilla Edet ( 2-5) 

Lödöse 	 0,5-1 

7.2 Tolkning av EMF-kurvorna 

Som framgått av kapitel 6 framträder två olika typer 

av anomalier ur fältstyrkemätningskurvorna: 

l. 	Amplitudvariationer - lokala anomalier. 

2. 	Absolutvärdesvariationer mellan olika delar av ett 

undersökningsområde - regionala anomalier. 

Det huvudsakliga syftet med projektet har varit att 

studera de lokala anomalierna. Vid analys av EMF

kurvorna har därför störst intresse ägnats åt just dessa 

anomalier. 

7.2.1 Lokala anomalier 

7. 2 .l. l Allmänt 

Amplitudvariationer - lokala anomalier - framträder i 

mer eller mindre uttalad omfattning inom alla undersök

ningsområden, dock med undantag för område Tornby . 

Anomalierna är i regel av storleken 1-10 dB men lokalt 

förekommer anomal ier på upp till 15 dB. Det bör därvid 

observeras att anomalier <5 dB är så små att de kan ha 

orsakats av antennvibrationer under mätarbetet. 

Projektet initierades med hypotesen att de lokala 
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anomalierna i elektromagnetisk fältstyrka orsakas av 

närvaro av fritt rörligt vatten i skikt eller zoner 

leran (skillnader i dielektricitetskonstant gentemot 

omgivningen) . Redan vid första referensgruppsmötet i 

mars 1976 måste dock denna hypotes revideras. Blom

quist (FOA) framförde nämligen då att anomalierna i 

EMF, förutom av skillnader i dielektricitetskonstant, 

även till väsentlig del kan bero av vågreflexion med 

åtföljande interferens. Efterhand som forskningsarbetet 

avancerat har teorin med vågreflexion och interferens 

som orsak till anomalierna vuxit sig allt starkare. 

Reflexionen har därvid sannolikt åstadkommits av två 

slags hinder: 

l. Elektriska skiktgränser 

2. Topografiska hinder 

Som exempel på elektriska skiktgränser kan nämnas över

gången mellan torrskarpelera och underliggande lös lera, 

jordartsgränser, vattenytor osv och som exempel på topo

grafiska hinder kan nämnas byggnader, vallar, träd och 

dylikt. 

7.2.1.2 Områdesanalys 

De områden som är av störst intresse vid analys av EMF

kurvornas lokala anomalier är Ljung, Stjärnarp och 

Lödöse . Inom två av dessa områden, nämligen Ljung och 

Lödöse, har de stora och intressanta anomalierna rela

tivt begränsad utsträckning. I det tredje området, 

Stjärnorp, har de en mer jämn fördelning. Även området 

Tornby har visst intresse. EMF-mätningarna gjordes näm

ligen under en period då området var bevuxet med ca 

l m hög säd. De elektromagnetiska vågorna blev därför 

sannolikt starkt vegetationsdämpade med följd att lo

kala anomalier saknas, se FIG 32. 

Inom område Ljung uppträder anomalierna med störst in

tensitet intill kanalbanken. De avtar därefter snabbt 

med avståndet från densamma, se FIG 15-17 och DIAG l. 
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DIAGRAM 1. Frekvensen av anomalier <5 dB inom område Ljung. 

Antal 
anomalier 

30 

25 

20 

15 

lO 

5 

Ll L2 L3 L4 L5 L6 L? 

Profil 

Med hänsyn till anomaliernas snabba avtagande med av

ståndet från kanalbanken bedörns att interferensmönstret 

- amplitudvariationerna - till största delen orsakats 

av vågreflexion och interferens mot kanalbanken. Dylika 

fenomen förorsakade av någon elektrisk skiktgräns be

döms alltså inte ha inverkat i någon nämnvärd omfatt

ning. 

Tyvärr saknas, på grund av rnarktillträdesproblern, kon

duktivitetsvärden som kunnat bekräfta eller dementera 

ovanstående bedömning. Det faktum att den markanta 

elektriska skiktgränsen lera-silt ligger mer ytligt i 

profilerna längre ut på fältet, utan att nämnvärda 

amplitudvariationer uppträder i dessa profiler med 

undantag för profil L6, tyder ändå på att vågreflexion 

och interferens mot elektriska skiktgränser i jord

grunden inte varit orsaken till anomalierna. 

För profil L6 bedörns variationerna vara orsakade av 

vågreflexion och interferens mot de på ca 0,5 m djup 

liggande stenskärvorna. 
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Område Stjärnarp uppvisar en mot djupet mycket inhomo

gen jordprofil med en mängd skikt, se FIG 21-28. Skik

ten är dock så tunna att de i regel inte framträder i 

konduktivitetsdiagrammen, vilka bygger på mätningar 

på var 20:e cm. Inom de elektromagnetiska vågornas i n

trängningsdjup (1- 1,5 m) har jordprofilen likartade 

geologiska-geotekniska egenskaper över hela undersök

ningsområdet. Det är därför inte förvånande att ampli

tudvariationerna har en relativt jämn fördelning, se 

DIAG 2. 

DIAGRAM 2. Frekvens av anomaZier <5 dB inom område Stjärnorp. 

Antal 
anomalier 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

Sl 82 53 84 55 


Profil 


De lokala anomalierna inom område Stjärnarp bedöms 

alltså vara orsakade av vågreflexion och interferens 

mot elektriska skiktgränser i jordgrunden, företrädes 

vis jordartsgränser. 

Det mest intressanta området, dvs det område där orsa

kerna till de lokala anomalierna framträder tydligast, 

är Lödöse, se FIG 42-49. Jordlagerprofilen är relati vt 

homogen och dessutom likartad över hela området. Ano

maliernas koncentrerade uppträdande är därför kanske 

något förvånande, se DIAG 3. 
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DIAGRAM J. Frekvens av anomalier <5 dB inom område Lödöse. 

Antal 
anomalier 

20 

15 

10 

5 

LÖ1 LtJ2 WJ W4 Ltf5 W6 W? LtfB Ltf9 W10 Ltf11 W12 LtJlJ Ltf14 W15 

Profil 

Ser man sedan på anomaliernas fördelning i respektive 

profil, finner man att anomalierna inom profil LÖ 5-10 

är koncentrerade till fotbollsplanens norra del. För

klaringen till anomaliernas koncentration till just 

denna del av fotbollsplanen finns att hämta i de geo

logiska-geotekniska undersökningarna. Av dessa framgår 

att de geotekniska förhållandena är likartade över 

hela fotbollsplanen men däremot uppträder skillnader i 

elektriska egenskaper mellan olika delar av undersök

ningsområdet. Sålunda når konduktiviteten ett minimum 

i fotbollsplanens nordöstra hörn, se FIG 50-57, dvs 

där anornalierna är koncentrerade. Detta innebär, då 

övriga geologiska-geotekniska förhållanden är likartade 

inom hela undersökningsområdet, att de elektromagne

tiska vågornas inträngningsdjup varit störst där. Då 

dessutom den elektriska skiktgränsen torrskorpelera; 

lös lera ligger ytligast och mest distinkt utbildad 

inom denna del av undersökningsområdet, framträder 

orsak-verkan relativt tydligt. Orsaken till anomali

erna bedöms alltså vara vågreflexion och interferens 

mot en elektrisk skiktgräns. Samma förhållande bedörns 

också gälla för profil LÖ l intill moränhöjden. Det 

enda som bryter mönstret är anomalierna i profi l LÖ 

13-14, se FIG 48- 46 . Anomalierna i dessa profiler kan 

dock sannolikt förklaras med att den elektromagnetiska 
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vågen refleketerats och interfererat mot intilliggande 

byggnad. Att anomalierna inte utbildas jämnt över hela 

undersökningsområdet beror alltså på att de elektro

magnetiska vågornas inträngningsdjup är för litet inom 

större delen av undersökningsområdet för att ovannämnda 

reflexionsfenomen skall uppstå. 

7. 2. 2 Regionala anomalier 

7.2.2.1 Allmänt 

Regionala anomalier uppträder inom undersökningsområde 

Ljung, Stjärnarp och Lilla Edet. Anomalierna är av stor

leken 5-10 dB och de orsakas med största sannolikhet 

av en eller flera av följande faktorer: 

l. Variationer i jordlagrens elektriska egenskaper. 

2. Topografiska hinder som ger radioskugga. 

3. Tekniska svagheter vid EMF-mätningen. 

De olika faktorernas betydelse för anomaliernas upp

komst varierar därvid från område till område. I all

mänhet bedöms dock faktor 3 ha spelat en underordnad 

roll. Påståendet grundas på det faktum att kontroll av 

fältstyrkan efter varje mättillfälle visat ingen eller 

endast ringa avdrift. 

7.2.2.2 Områdesanalys 

Inom område Ljung och Stjärnarp visar de geologiska

geotekniska undersökningarna endast på små och som det 

tycks obetydliga förändringar i jordlagrens elektriska 

egenskaper. Anomaliernas läge och utseende, se FIG 

1 5-17 och 29, tyder ändå på att faktor l, speciellt inom 

område Ljung, haft den avgörande betydel sen för ano

maliernas uppkomst. Sålunda saknar område Ljung synliga 

hinder som kunnat ge radioskugga. 

Inom område Lilla Edet har troligen faktor 2, dvs topo

grafin, haft den avgörande betydelsen för anomalins 

uppkomst, se FIG 36-37. Anomalin uppträder nämligen 

där de topografiska mottagningsförhållandena är maxi

malt positiva. 
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Inom två av områdena, Ljung och Stjärnorp, bedöms ano

malierna alltså vara avhängiga av att det övre jord

lagret (1-1,5 m) har varierande elektriska egenskaper 

inom olika delar av respektive undersökningsområde. 

Vad dessa elektriska egenskapsvariationer beror av är 

svårt att säga. En viktig orsak är förändringar i 

vattenkvoten. Vattenkvotsvariationerna är dock så små 

inom de aktuella områdena att de inte ensamma kan an

ses vara orsaken till anomalierna. 

7.3 Diskussion av resul taten 

När det gäl lt att analysera de olika typerna av anoma

lier i elektromagnetisk fältstyrka har intresset främst 

riktats mot de lokala anomalierna - amplitudvariatio

nerna. 

Den första hypotesen var att amplitudvariationerna or

sakades av vattenströmning i skikt eller zoner i leran 

(skillnader i dielektricitetskonstant gentemot omgiv

ningen) . Redan vid första referensgruppsmötet måste 

dock hypotesen revideras, se kap 7 . 2 . 1.1. Med beaktande 

av resultaten av de geologiska- geotekniska undersök

ningarna och teorin för elektromagnetiska vågors ut

bredning har den nya arbetshypotesen med vågreflexion 

och interferens som väsentl ig orsak till anomalierna i 

EMF kommit allt mer i fokus. 

Anomalierna i EMF bedöms vara orsakade av reflexion och 

interferens av de elektromagnetiska vågorna mot andra 

elektriska skiktgränser än vattenförande skikt. Med 

hänsyn till vågornas ringa inträngnin gsdjup i jordl ag

ren samt det av Wait (1971) framförda sambandet mellan 

djupet till en inhomogenitet och dess påverkan på våg

utbredningen bedöms att övergången torrskarpelera/lös 

lera varit den viktigaste elektri ska skiktgränsen . 

Som framgått har vattenströmni ng i skikt eller zoner 
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inte i något fall kunnat påvisas vara orsaken till 

amplitudvariationerna. Det kan dock inte uteslutas att 

dylik vattenströmning ger en tillräckli gt uttalad dis

kontinuitet så att anomalier uppstår. 

slutsatsen blir att anomalier i EMF inte ger signifi

kant information om vattenförande skikt eller zoner 

av betydelse för skredriskbedömningen. 

8 PRAKTISKA KONSEKVENSER AV RESULTATEN 

EMF-mätningarna har utförts i 5 lokaler med hjälp av 

elektromagnetisk strålning med frekvensen f -90 MHz, 

dvs våglängen A ~ 3,3 m. Vågornas penetrationsdjup be

döms därvid ha varit max ca 1-2 m. För att få ett in

tressant och användbart penetrationsdjup (5 m) krävs 

att man använder sig av strålning med frekvensen 

f = 300 kHz, dvs våglängden A = 103m. Mätningsupplös

ningen blir dock vid dessa våglängder så dålig att de 

förhållandevis små inhomogeniteterna, storleksordningen 

0-5 m, som krävs för att skred skall utlösas kan bli 

svåra att detektera. 

Ovanstående, samt de i rapporten tidigare framförda 

slutsatserna att anomalier i elektromagnetisk fäl t

styrka kan uppstå av varierande orsaker , ex.vis re

flexion mot övergången torrskorpa/lös l era, jordartsgrän

ser, reflexion mot topografiska hinder som byggnader och 

vallar, och alltså ej huvudsakligen t ill följd av skill

nader i dielektricitetskonstant, gör att metoden med 

EMF-mätning bedöms som a ll tför osäker för att kunna 

tillämpas vid översiktlig undersökning av skredfarli ga 

områden. Metoden bedöms av samma anledning ej heller 

vara tillämpbar vid lokalisering av skikt eller zoner 

lämpliga för infiltration av kemiska jordförstärknings

medel och ej hel l er för lokalisering av läckvatten

vägar från soptippar. 
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FIG 30. Oversiktskarta ~ver unders~kningsområde Tornby. 

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. statens lantmäteriverk 
1978-01-30. 

Särtryck ur Topografiska kartan från Statens lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr 1278, LiberKartor, Stockholm. 
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FIG 34. bVersiktskarta över undersökningsområde Lilla Edet. 

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. statens lantmäteriverk 
1978- 01- 30. 

Särtryck ur Topografiska kartan från Statens lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr 1278, LiberKartor, Stockholm . 



FIG 35. PLanskiss ~ver unders~kningsområde Lille Edet. 
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FIG 34. bVersiktskarta över undersökningsområde Lilla Edet. 

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. statens lantmäteriverk 
1978- 01- 30. 

Särtryck ur Topografiska kartan från Statens lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr 1278, LiberKartor, Stockholm . 



FIG 35. PLanskiss ~ver unders~kningsområde Lille Edet. 
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FIG 38. Geologiska-geotekniska ~rhål~den i unders~kningsområde Lilla Edet. 
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FIG 40. Oversiktskarta över undersökningsområde Lödöse . 

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. statens Zantmäteriverk 
1978-01-30 . 

Särtryck ur Topografiska kartan från statens Zantmäteriverk . 
PubZiceringstiZZstånd nr 1278, LiberKartor, Stockhotm. 
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FIG 42. UndsrslJkningsommds MdtJsfl 
Profit UJ1-Lt12 
EMF-kurvor och princip-i•U 
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PIG 4 3. 	 Underal1kningaomrodll UJdlJaB 
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FIG 44. Unders~kningsområde LOd~se 
Profil UJ5-Lt16 
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FIG 45. 	Und~rsokningsområds LOdOss 
Profi Z. LlJ7- LlJB 
EMF- kurvor ooh prinaipisll 
jordlagerprofil
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FIG 46. Undera~kningaområde L~ddae 
Profi 1. Lt19-LIJ1O 
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F IG 4 7. Undei's tJkningsområde UJdlJse 
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FIG 48. Undsralfkningaområds UJd1Jae 
Profil LlJ13-Ltf14 
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FIG 49. 	 UndsrstJkningsomräd. UJdiJs11 
Profil LtJ15 
EMF-k.urva och proincipiB l l 
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FIG 50. Geologiska-geotekniska ~rhåttandsn i unders~kningsområde ~~BB 
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3. 	 Methods for reducing undrained 1977 30 : 
shear strength of soft clay. 
K. V. 	 Helenelund 

4. 	 Basic behaviour of Scandinavian 1977 40: 
soft clays. 

R. Larsson 

5 . Snabba ödometerförsök. 1978 25 : 
R. Karlsson, L. Viber g 

6. 	 skredriskbedömningar me d hjälp 1978 40:
av elektromagnetisk fältstyrke 
mätning - provning av ny metod. 
J . Inganäs 






