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FÖRORD
Ett av Statens geotekniska instituts intresseområden är
seismik och i anslutning härtill samarbetar institutet
med Svenska geotekniska föreningen och dess sonderings
kommitte.
För att erhålla en översikt över nuvarande ståndpunkt och
användningsmöjligheter anordnades den 22 april 1969 en
konferens inom detta avsnitt. I avsikt att ge föredragen
vid konferensen en vidare spridning har det ansetts lämp
ligt att redovisa dem i institutets publikationsserie.
Viss del av tryckningskostnaderna har bestridits av
Svenska geotekniska föreningen.

Stockholm i november 1969
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

INTRODUKTION
Svenska geotekniska föreningens verksamhet består till en
väsentlig del av föredrag och konferenser inom olika avsnitt
av geotekniken. Som ett led i denna verksamhet anordnade
föreningen en konferens om seismik den 22 april 1969 i
Stockholm.
Seismikens användbarhet inom geotekniken har ofta varit uppe
till diskussion. Bland annat har man då framhållit det för
delaktiga i att man med seismik kan få en kontinuerlig regi
strering av jordprofilen. Vissa svårigheter kan dock före
ligga vid tolkningen av resultaten, vilket kan medföra
vissa risker för felbedömningar. Avsikten med den anordnade
konferensen var därför att närmare få en uppfattning om
tillförlitligheten hos de seismiska metoderna.
Vid konferensen hölls 10 föredrag med följande föredrags
hållare:
övering. Allan Ekström, Statens geotekniska institut.
Fil.lie. Tom Floden, Stockholms universitet.
Civ.ing. Laslo Gereben, Tekniska högskolan, Stockholm.
Bergsing. Bengt Hasselström, Terratest AB.
Fil.kand. Carl-Erik Lund, Sydsvenska ingenjörsbyrån AB.
Dir. Rune Lundström, Orrje

&

Co - Scandiaconsult.

Civ.ing. Lennart Samuelsson, AB Vattenbyggnadsbyrån-VBB.
övering. Erik Sandegren, Statens Järnvägar.
övering. Karl Artur Scherman, Statens Vattenfallsverk.
Tekn.lie. Heinz Thurner, Statens Vägverk.
Av de 10 föredragen har två ej kunnat medtas i denna skrift
på grund av att manuskript ej inkommit. Någon väsentlig
bearbetning har ej gjorts av de inlämnade manuskripten. Be-

träffande diskussionen har endast medtagits skriftliga
inlägg.
Redigeringen av publikationen har utförts av civ.ing.
Gunnar Fjelkner, Statens geotekniska institut.
Svenska geotekniska föreningen framför härmed sitt tack
till föredragshållarna samt till Statens geotekniska
institut för möjligheten att få trycka föredragen i insti
tutets publikationsserie.
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TEORI FÖR SEISMISKA MÄTMETODER
Civ.ing. Laslo Gereben, Kungl. Tekniska Högskolan, Inst.
för geodesi.
Ordet seismik kommer från det grekiska ordet seismos, vilket
betyder jordbävning. Den naturvetenskapliga gren

som stude

rar jordbävningarnasfysikaliska förlopp samt deras geologiska
orsaker kalla sesmologi. Seismologins huvuduppgift är framför
allt att genom observation på olika delar av jordens fysika
liska yta lokalisera jordbävningens centrum.
De seismiska mätmetoder, som utgör olika tekniska tillämp
ningar av den klassiska seismologin, har däremot en helt
annan huvuduppgift än seismologin. Vid seismiska mätningar
alstras små artificiella

jordbävningar vars centrum är geo

metriskt väldefinierat. Problemställningen vid dessa mät
metoder blir att teoretiskt rekonstruera och beräkna de
alstrade seismiska vågornas gångvägar mellan jordbävnings
centrum (skottpunkt) och observationspunkt (geofonpunkt).
Eftersom de seismiska vågorna passerar olika skiktgränser

i ett icke homogent medium innebär en dylik rekonstruktion
av gångvägen samtidigt en bestämning av skiktgränsernas geo
metriska läge. De seismiska mätmetodernas geotekniska be
tydelse tycks ligga däri att de geometriskt bestämda elas
tiska gränserna oftast sammanfaller med geologiska gränser
och att jordarternas olika seismiska egenskaper i regel
ligger till grund för en översiktlig geologisk kartering.
Fysikaliska grunder
Vid spänning alstras en märkbar

elastisk vågrörelse i

marken. Efter detonationsögonblicket utsätts sprängpunktens
omgivning för stora mekaniska krafter. Materialpartiklarna
pressas ihop, dvs. tvingas in i en mindre volym, respektive
skjuts ifrån varandra på grund av enorma skjuvspänningar.
När sprängkraften upphör och mekaniskt jämviktsläge på nytt
har intagits av materialpartiklarna skall en permanent
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deformation uppstå i sprängpunktens omedelbara närhet (se
fig 1 a). Utanför den permanenta deformerade zonen undergår
materialet endast en elastisk deformation, dvs material
partiklarna intar åter sina ursprungliga lägen sedan den
deformerade kraften har upphört att verka. Denna elastiska
deformation fortplantas i alla riktningar och bildar en
seismisk vågfront (se fig 1 b).
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Pig. 1. Principskiss över hur en seismisk våg alstras.
Den elastiska deformationen i materialet fortplantar sig
utåt från sprängcentrum med en hastighet, som varierar med
materialets elastiska egenskaper. En tryckökning inom en
koncentrisk ring avlöses mycket snabbt av en tryckminskning.
Det skildrade förloppet överensstämmer i princip med de
akustiska

svängningarna och kan därför betraktas som en
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form av harmonisk svängningsrörelse, som kan åskådliggöras
matematiskt med hjälp av ekvationen

=

A

där

A

0

2
·
1T (v • t - x)
sin;;:-

A = en materiell punkts förskjutning från sitt jäm
viktsläge
A = förskjutningens maximalvärde
0

:\=våglängden
x = avståndet från sprängcentrum
t =tidenräknad från skottögonblicket
v = fortplantningshastigheten
En plötsligt inträffad spänningsförändring i ett fast mate
rial med oändliga dimensioner alstrar två typer av elastiska
vågor:
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Fig. 2.

Longitudinell och transversell våg.
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1) Longitudinell våg (P-våg, kompressionsvåg).
Materialpartiklarnas förskjutning sker parallellt
med fortplantningsriktningen (se fig 2 a)
2) Transversell våg (S-våg, skjuvvåg).
Materialpartiklarna förskjuts vinkelrätt mot fort
plantningsriktningen (se fig 2 b)
Om spänningsförändringen förorsakas av sprängning blir
skjuvningen i materialet mycket liten i förhållande till
volymändringen, varför den elastiska energin fortplantas
till större del i form av longitudinella vågor.
Vid begränsade geometriska dimensioner, som alltid är fallet
i verkligheten, uppträder emellertid en tredje typ av elas
tiska vågor, ens k ytvåg, där materialpartiklarnas utsväng
ning är en komplicerad sammansatt svängningsrörelse av de
två ovannämnda huvudtyperna. Denna typ av elastiska vågor
fortplantar sig utmed markytan och spelar endast en helt
obetydlig roll vid seismiska mätningar för geotekniska ända
mål.
Om en kropp utsätts för en tryckspänning, förkortas krop
pen i tryckspänningens riktning men förlängs samtidigt i
alla däremot vinkelräta riktningar. För längdändringen i
spänningens riktning gäller följande ekvation
61
o
c:= 1 = E

där

c:
1

=
=

relativa längdändringen
kroppens längd

61= längdändringen

a
E

=
=

tryckspänningen
elasticitetsmodulen
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Den relativa dimensionsförändringen i en godtycklig, mot
spänningsriktningen vinkelrät riktning kan sättas lika med
v • s, där v är ett av materialet beroende värde och kallas
kontraktionstalet.
Om ett tvärsnitt utsätts för tangentiella krafter i tvär
snittets tyngdpunkt, framkallas tangentiellt riktades k
skjuvspänningar, som ger upphov till att tvärsnittets ur
sprungliga räta vinklar ändras med ett belopp, som mätt
i radianer utgör
y

där

T

= G

= skjuvspänningen
G = skjuvmodulen
T

Om en kropp med volymen V utsätts för en spänning, som är
lika stor i alla den begränsande ytans normalriktningar,sker
en volymförändring 6V hos kroppen. Storleken av denna för
ändring bestäms av ekvationen
6V

V=

CJ

K

där K= kompressibilitetsmodulen
Om minst två av de fyra här behandlade materialkonstanterna
E, G, K och v är givna, kan även de övriga två beräknas med
hjälp av följande två matematiska samband
E

G

=

2

K

=

3 (1 -

(1

+

v)

samt
E

2 v)

Sambandet mellan fortplantningshastighet och de elastiska
konstanterna framgår av följande ekvationer

6

och
där

vT=Jf=J2p(lE+v)
vL = longitudinella vågens fortplantningshastighe~
v

T

= transversella vågens fortplantningshastighet

p = tätheten
Förhållandet mellan de båda hastigheterna blir

=J2(l
- v)'
l - 2V
Hos ett flertal fasta material (tex järn, stål, glas) är
relationen

K "" 5
G
3
medan kontraktionstalet för dessa är 0,25. Relationen mel
lan hastigheterna blir således

oefi'

cel,73

varav framgår att den longitudinella vågen fortplantar sig
med en högre hastighet än den transversella. I fluida mate
rial är skjuvmodulen G= 0, vilket betyder att inga trans
versella vågor kan alstras i vätskor.
Instrumenttekniken på elektronikens område motiverar att
registreringen av rörelseförlopp i tid och rum utförs på
elektrisk väg. Omvandlingen av markytans vibrationsrörelser
till eftersträvade elektriska signaler sker med hjälp av ett
särskilt instrument, som kallas geofon eller seismometer. Den
vanligaste typen av geofoner innehåller en elektrisk spole och
en permanent magnet. Den ena av dessa båda komponenter är
fixerad, medan den andra är elastiskt upphängd i geofonens
ytterhölje (se fig 3). Då ytterhöljet jämte den fixerade
komponenten följer markytans rörelser induceras elektrisk
ström i spolen, vilken i sin tur vidarebefordrar de elektris-
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Principskiss över geofon.

ka impulserna via kabelförbindelse till registreringsenheten.
Registreringsenheten bestAr av en förstärkare och en regi
streringskamera, i vilken varje spegelgalvanometer motsvarar
en registrerande kanal. Antalet registrerande kanaler brukar
i regel uppgA till 12 resp 24, beroende pA instrumenttyp.
Fig 4 visar ett kopplingsschema över en 12-kanals seismisk
utrustning.
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I

SkottLåda

Registr
---- kamera

Fig. 4.

Kopplingsschema över en 12 kanals seismisk
utrustning.
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Registreringen av spegelgalvanometrarnas utslag sker på en
ljuskänslig pappersremsa, som löper förbi det optiska
systemet med en hastighet av 0,5 - 2 m per sekund. Skott
ögonblicket (skottmoment), som registreras på en separat
galvanometer, fungerar som utgångspunkt för tidmätningen
(se fig 5).
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Seismogram

Beräkningens teoretiska grunder
Vid behandling av de seismiska vågornas utbredning kan
problemet ur geometrisk synpunkt förenklas genom att studiet
begränsas till ett godtyckligt valt vertikalplan, vars skär
ningslinje .med referensytan (markytan) i praktiken

kallas

seismisk mätlinje. Om materialet under referensytan icke
är homogent, utan flera skikt bestående av olika fasta mate-

9

rial förekommer, reflekteras och refrakteras de seismiska
vågorna vid passerandet av elastiska gränsytor (se fig 6).

n,

'
I

Fig. 6.

Reflexion och refraktion av en seismisk våg.

Problemet är analogt med optiska fenomen, varför brytnings
lagen även gäller här
sin a 1
sin a
2

=

eller med hänsyn till att brytningsindices är omvänt pro
portionella mot resp. hastigheter blir
sin a 1
sin a
2

=

Därav framgår, att den infallande strålen (vågfrontsnormalen)
vid större infallsvinkel än arcsin

vl
v2

reflekteras totalt,

10
vl
2
1
v2
Vid det sistnämnda fallet skall den brutna vågen fortplantas
samt att a

blir 90

o

vid en infallsvinkel a

=arcsin

längs diskontinuitetsytan med en hastighet av v

och alstra
2
sekundära vågor med plana vågfronter. De två fallen kan åskåd
liggöras med vågrörelserna på en vattenyta kring en nedfal
lande sten (koncentriska cirklar) resp. vid en passerande
båt (parallella linjer).
Refraktionsseismik
-----------------Vid tvåskiktsproblem (se fig 7) blir gångtiden för den
direkta vågen mellan skottpunkt S och en godtycklig geofon
punkt 0

där

x = avståndet mellan skottpunkt och geofonpunkt
v = seismiska vågens fortplantningshastighet i
1
skikt 1.

Förhållandet kan även åskådliggöras medelst ett sk gångtids
diagram, i vilket gångtiden läggs in grafiskt som funktion
av avståndet x. Enligt gångtidsdiagrammet blir den direkta
vågens vinkelkoefficient identisk med den inverterade fort
plantningshastigheten v 1 . Det framgår vidare av fig 7, att
de kortaste gångtiderna ej alltid behöver vara sammanbundna
med den direkta vågen. På ett visst avstånd från skottpunkten
(sk kritiskt avstånd)

uppträder plötsligt gångtider, som

tyder på att den direkta vågens dominans avlöses av sekun
dära refraktionsvågor, vilkas gångväg även framgår av fig 7.
Den refrakterade vågens gångväg skall enligt figuren bestå
av delsträckorna SA, AB och BO och då blir gångtiden för den
refrakterade vågen

11
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v,

Fig. 7.

Seismiska vågor vid två skikt.

men eftersom

SA= BO =

h
-=-
cos Cl

samt
AB=

X

-

2h • tg

Cl
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blir gångtiden för den refrakterade vågen

+

där

X

-

2h•tga

h = översta skiktets tjocklek.

Gångtiden för den refrakterade våg som passerar n horison
tella diskontinuitetsytor kan åskådliggöras med hjälp av
den generaliserade ekvationen
m=n-1
-~

2hm,.,,___
L__,v . cosa
m=l m
mn

där

m=n-1
- ~ 2 hm •tgamn )
m=

hm = tjockleken hos skiktet m
V

m = utbredningshastigheten i skiktet m
= antalet skikt

n
X

a

0

= horisontella avståndet mellan skottpunkt
och geofon
= infallsvinkeln i skiktet m för den refrakterade vågen.

Eftersom infallsvinklarna är beroende av hastigheterna i de
olika skikten så innebär ett nytillskott av ett skikt en
ökning med två obekanta parametrar i ovanstående ekvation.
För entydig bestämning av de obekanta parametrarna erfordras
2n ekvationer, var och en svarande mot en enda seismisk
registrering. Ekvationen representerar en idealiserad bild
av de verkliga förhållandena. Om dessa kraftigt avviker
från de idealiserade, kan en begränsning av fältarbetena till
ett minimalt antal observationer vid bearbetningen lätt leda
till mycket felaktiga slutsatser rörande de sökta paramet
rarnas numeriska värden. En betydligt större tillförlitlighet
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är att förvänta, om antalet observationer mångfaldigas, så
att
N >> 2n

där

N

= antalet observationer.

Vid horisontella gränsytor kan observationernas antal mång
faldigas dels genom ett stort antal geofoner med motsvarande
registrerande kanaler dels genom en förtätnina av skott
punkterna i den seismiska mätlinjen.
I normala fall är förhållandena icke så enkla, att ovan
stående ekvation utan vidare kan användas. Diskontinuitets
ytorna kan luta mer eller mindre och i

speciella fall vara

vertikala (tex förkastningsplan). För mer komplicerade fall
måste i regel någon annan teJ<nik än ovan skisserade till
gripas för lösning av det uppställda problemet. De praktiska
lösningarna använder sig av approximationer, som utvecklas
med hjälp av insamlade data och erfarenheter från olika
mätningar. Ett annat förfaringssätt ä r t ex att uppställa
olika matematiska modeller med ett begränsat antal variabla
parametrar representerande geometriska dimensioner och
elastiska egenskaper och att med hjälp av datamaskin upp
rätta ett tabellverk, vars värden användes för direkt jäm
förelse med aktuella seismiska mätresultat.
Reflektionsseismik

------------------

Så som framgår av fig 7 uppträder aldrig reflektioner
som primära insättningar på seismogram. Den reflekterade
vågrörelsens gångtidskurva är alltid en hyperbel, som vid
två skiktsproblem har den direkta vågens rätlinjiga gren
som asymptot. Om man även tillämpar de optiska principerna
kan skiktgränsen enligt figuren betraktas vara en spegelyta och S' vara skottpunktens spegelbild. Det är då uppen
bart, att den reflekterade vågens gångväg SC + CG är lika
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med avståndet mellan spegelpunkt S' och geofonpunkt G.
Gångtiden för reflexionsvågen blir således

varav ekvationen för den sk reflexionshyperbeln blir

Denna metod tycks sakna aktualitet vid våra vanliga geo
tekniska problem på grund av svårigheterna vid reflexionernas
tydning på seismogrammen, där de primära vågornas senare faser
överlagras på reflexionerna med helt dominerande amplituder
inom den aktuella tidsintervallen.
Reflexionsmetoden har däremot en stor betydelse vid under
sökning av djupa geologiska strukturer somt ex vid olje
prospektering.
Mätförfarandets olika funktioner
Vid tillämpning av seismiska refraktionsmetoder innebär en
djupare penetrering en ökning av mätprofilens längd. Detta
betyc'.er i praktiken, att den kortast tänkbara profilsträckan
är direkt beroende av nivåskillnaden mellan markytan och
berget. Förutom de geometriska faktorerna är också några
fysikaliska faktorer såsom elastiskt tillstånd, inhomoge
nitet och energiabsorption av betydelse för förfarande och
mätresultat. Det elastiska tillståndet representeras av den
elastiska vågens fortplantningshastighet, vilken i de svenska
jordarterna är mycket beroende av vattenhalten i materialet.
Nedanstående tabell visar fortplantningshastighetsvärdena för
olika material i vattenfattigt resp. vattenmättat tillstånd.
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Hastighet m/s
vattenfattigt
vattenmättat
300 600
1100 - 1600

Material
Lera
Mjäla, mo

500 -

800

1300 - 1500

Sand

250 -

450

900 - 1500

Grus

500 - 1000

1500 - 2000

Morän

500 - 1200

1600 - 2800

Granit

4500 - 5900

Gnejs

4700 - 5500

Inhomogenitet uppträder regelbundet i form av plötslig
materialväxling i höjd- och horisontalled.
Energiabsorption är av stor betydelse i torrt jordmaterial
samt i organiska jordarter. Kopplingen mellan geofon och
jord jämte laddningarnas placering och storlek måste där
för alltid vara optimalt utnyttjade.
Profillängderna kan i förväg uppskattas med hjälp av ekva
tionen

xk
där

xk

=

2h·cosa
1 - sina

=

det kritiska avstånd, på vilket brytpunkt
uppträder på gångtidsdiagrammet

h
sin

Cl

v. d
Jor

=
=

antaget djup till berg
v.JOr d
V
berg

=

uppskattad genomsnittlig fortplantnings
hastighet i

Vberg

=

jordtäcket

uppskattad genomsnittlig fortplantnings
hastighet i berget.

Ur diagrammet på fig 8 kan värdena på. xk hämtas direkt med
för planeringen tillräcklig noggrannhet. Om jordtäcket be
står av flera skikt, bör helst en medelhastighet användas
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för jordtäcket. Diagrammet har upprättats med en antagen
vberg av 5000 m/s.
För att erhålla den optimala profillängden måste det kri
tiska avståndet xk multipliceras med 3.
Exempel: Lerområde med uppskattat djup till berg av ca 30 m.
v.

JOr

d (från ovanstående tabell)

xk (ur diagram på fig 8)

~

Svar: Profillängden~ 3 xk

~

1500 m/s

80 m
~

240 m

Geofonavståndet bör under svenska förhållanden icke över
stiga 10 m, medan avståndet mellan skottpunkterna kan väljas
fritt, dock inte gärna understigande 10 m.
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SYNPUNKTER PÅ SEISMIKENS TILLÄMPNING
överingenjör Allan Ekström, Statens geotekniska institut.
Man möter ibland frågan varför den seismiska metoden inte
slagit igenom i geotekniskt utredningsarbete i den omfatt
ning som man kanske haft anledning att vänta. Orsakerna är
givetvis flera. Det kan vara kostnaderna eller tveksamhet
om resultatens tillförlitlighet, men det kan också vara
bristande kunskaper hos beställare och utredningsmän om
metodens möjligheter och tillämpningar i olika fall.
Förhoppningsvis kommer dagens möte att undanröja en del av
det sistnämnda hindret, men frågan om vilka objekt metoden
är lämplig för, samt i vilket utredningsskede och i vilken
omfattning undersökningen skall utföras, måste alltid
ställas i projekteringsarbetet och jag skall här kort
fattat försöka belysa detta ur geoteknikerns och projek
törens synvinkel.
Beroende på ändamålet med utredningen kan huvudintresset
i ett visst fall vara inriktat på undersökning av antingen
jordlagret eller berggrunden. Om vi här håller oss till
"projekteringsutredningar" kan man väl konstatera att seis
miken här i landet hittills huvudsakligen använts för be
stämning av bergläget och bergkvaliteten. Erfarenheterna
härvidlag är i allmänhet goda och i detta hänseende kan
kanske seismiken anses vara helt etablerad och accepterad.
Det vore emellertid en stor fördel om även jordlagrets
geotekniska egenskaper och grundvattenförhållandena kunde
uttolkas ur seismikresultaten. Även om utvecklingen av
seismikmetoden gått starkt framåt, får väl indikationer
om jordarts- och grundvattenförhållanden dock fortfarande
betraktas som ganska osäkra och kompletteringar med kon
ventionella geotekniska metoder torde erfordras i väsentligt
större omfattning beträffande jordlagret än för berggrunden.
Frågan är ju här om de olika jordlagren kan identifieras
något så när säkert medelst de relativt små skillnaderna
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i

gånghastighet. Andra frågetecken måste sättas beträffande

inverkan av växellagrade jordar och varierande packnings
grad.
För vilka typer av objekt, i vilket tidsskede och i vilken
omfattning kan då seismiken vara lämplig? Självfallet kan
inte ett generellt svar ges på denna fråga, men vissa syn
punkter må kunna framläggas. Man kan exempelvis utgå från
två huvudfrågor i projekterin•:,sarbetet, nämligen var ett
objekt skall placeras och hur det skall utformas för att
ge en optimal teknisk-ekonomisk lösning och fråga sig
vilken geoteknisk information seismiken kan ge och vilken
inverkan denna information kan ha på det fortsatta projek
teringsarbetet, om den inskaffas i ena eller andra tids
skedet.
Som tidigare antytts är seismiken i första hand lämplig för
objekt, där bergytan måste fastställas och bergets kvalitet
bestämmas. Speciella fördelar ger metoden härvid när det
gäller objekt med stor utsträckning, tex tunnlar och berg
rum, där man dels är intresserad av att få fram en så nog
grann kontur av berget som möjligt (med tanke på erforderlig
"bergtäckning" för den utsprängda sektionen), dels behöver
lokalisera svaghetszoner i berget. Eftersom dessa faktorer
har avgörande betydelse både för val av läge, konstruktiv
utformning och anläggningskostnader, bör rekognoserings
seismik vara lämplig i ett tidigt skede. För projektering
av större dammar torde i stort sett samma synpunkter gälla
som för tunnlar och bergrum. Broprojekt och

andra anlägg

ningsobjekt, där nedföring av stora koncentrerade laster
är aktuella, kan synas vara mycket lämpliga för seismisk
undersökning. Ofta har man dock i sådana fall mindre fri
het i

lägesvalet och som regel flera möjligheter beträffande

grundläggningssätten, varigenom planlägets betydelse minskar.
Detta i sin tur gör att seismiken får en mindre självklar
roll i undersökningsarbetet och insatsen härav måste noga
övervägas på nyss antydda sätt. Har man uppenbarligen
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besvärliga grundförhållanden och viss frihet i lägesvalet,
tex vid brokorsningar med större vattendrag, bör dock
rekognoseringsseismik övervägas på ett tidigt stadium.
Vid "låsta" brolägen är seismik (detaljseismik) i ett tidigt
skede främst aktuell när jordlagren är svårborrade, tex i
moränpartier och vid älvl:ottnar meds k "stenpäls", eller
när man av konstruktiva skäl måste göra grundläggningen på
berg. Eventuell

möjlighet att variera brotyp och spann

indelning efter grundförhållanden vid större broar ökar
förutsättningarna för seismik som inledande undersökning.
Är förhållandena sådana att man enkelt kan utföra tex
sonderingar och provtagning med lätt utrustning,

bör even

tuell seismik sättas in först efter det att en preliminär
bedömning av grundläggningsfrågan skett på basis av över
siktliga borrningar. Kan grundläggning ske med plattor på
måttligt djup i friktionsmaterial eller med pålar är näm
ligen behovet av seismik litet, så länge man inte av dessa
resultat kan utvärdera jordlagrens relativa lagringstäthet
säkrare än med sondering. Skall däremot grundläggningen
ske på berg på större djup och med stora koncentrerade laster,
borde kanske seismik vara ett rutinmässigt komplement till
övriga bergundersökningar (jord-bergsondering, kärnborrning
etc)

för kontroll av att inte vertikala slag eller kross

zoner förekommer emellan eller i närheten av borrhålen.
Här kan man även tänka sig "bergseismik" i princip enligt
den akustiska indikeringsmetod, som

Orrje

&

Co tillämpar,

dvs direktmätning mellan två borrhål.
Vad här har sagts om broprojekt kan principiellt gälla alla
undersökningsobjekt med begränsad utsträckning.
Vid undersökningar för VA-ledningar och liknande objekt,
som

ofta går inom bebyggelse och i regel ligger relativt

grunt, kommer seismiken i första hand i åtanke för be
stämning av bergkonturen och jordlagrets schaktbarhet för
arbetsplaneringen och kostnadsberäkningen. Huruvida metoden
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kan eller bör tillämpas i ett visst fall får bedömas under
hänsynstagande till bl a

följande faktorer, nämligen

aktuella schaktdjup, terrängens framkomlighet och geologiska
uppbyggnad, närhet till bebyggelse och annat, som kan omöjlig
göra användning av sprängmedel som tryckkälla, samt i vilken
utsträckning man ändå måste utföra konventionella borrningar.
Vid bedömningen bör man hålla i minnet att små djup till
bergytan gör seismikresultaten osäkra samtidigt som kostnaderna
för undersökningsmetoden ökar relativt konventionell borrning.
Bakgrundsstörning från trafik är också en inverkande faktor.

Här frågar man sig vad den sk hammarseismiken duger till
idag eller vad den eventuellt kan utvecklas till, eftersom
apparaturen och metoden i övrigt förefaller tilltalande för
linjeundersökningar

till förhållandevis små djup inom be

byggda områden och för objekt där man i många fall borde
kunna tolerera en viss osäkerhet i resultatet.
Undersökningar av skärningssträckor för trafikleder och nivå
planeringar inom exploateringsområden erbjuder kanske den för
tillfället största och mest angelägna arbetsvolymen för en
ökad tillämpning av seismikmetoden. I dessa sammanhang är
det inte bara fråga om bergkvantitet kontra jordkvantitet
och jordlagrets schaktbarhet för volyms- och kostnadsberäk
ning utan i hög grad även schaktmassornas användbarhet som
bankfyllnadsmaterial, överbyggnadsmaterial i vägbanor, ut
fyllning för husbyggnader etc. Dessa faktorer spelar en
mycket stor ekonomisk roll, och dokumentation av seismik
metodens möjlighet att - i kombination med stickprovsvis
utförd kontroll med konventionell borrutrustning - ge till
räckliga kvalitativa uppgifter om jordlagret emotses med
största intresse. Indikationer om grundvattennivån har också
stor betydelse såväl för bedömning av de arbetstekniska för
hållandena i schaktet och på massornas utläggningsplats som
för bestämning av schaktslänternas stabilitet och utformning.
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Huruvida en seismisk undersökning av en skärningssträcka
skall göras, bedöms i första hand med hänsyn till schakt
djupet, sträckans längd och möjligheten att nå tillräckligt
djup med billiga konventionella borrmetoder. Troligen är det
lämpligt att mer eller mindre rutinmässigt göra åtminstone
en gles rekognoseringsborrning med tex motorslagsond för
bedömning av förhållandena och som underlag för en kostnads
jämförelse mellan seismik + stickprovsvisa borrningar resp.
enbart konventionell borrning. Man får dock inte bortse från
att seismiken sannolikt tillför utredningen vissa ytterligare
resultat, som i många fall kan motivera ett dyrare förfarande.
Dessa frågor kommer emellertid att belysas utförligare i ett
senare anförande av Heinz Thurner, Statens vägverk.
Avslutningsvis vill jag säga att jag tror vi kan vänta en
utvidgad användning av seismiska metoder i det geotekniska
utredningsarbetet. Eftersom man med fixerade förutsättningar
numera kan köpa seismikundersökningar till fast pris är det
också lätt för en beställare att prova sig fram i liten
skala och så småningom - genom noggrann uppföljning i arbets
stadiet - övertyga sig om metodens möjligheter i olika fall.
Sammanställning och publicering av sådana uppföljningar,
både vid lyckade,och inte minst misslyckade fall och främst
beträffande kvalitativa bestämningar av jordlagren, är av
stort värde. Utförlig beskrivning av undersökningens om
fattning i resp. fall med uppgift om arrangemang av profiler,
profiltäthet, geofon- och skottpunktsavstånd, kostnader samt
kompletterande konventionella borrningar bör då ingå. Sådana
redogörelser tror jag behövs för att vi på konsumentsidan
skall komma över vårt nuvarande dilemma som kan uttryckas
som så: att vi vet eller tror oss åtminstone veta vad våra
sonderingar och övriga geotekniska metoder ger

oss i data

om jordlagret och ungefär vad de kostar men vi är osäkra om
vad vi får ut av den fixerade summa som en seismisk under
sökning kostar.
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KOSTNADER VID SEISMISKA UNDERSÖKNINGAR
Dir Rune Lundström, Orrje & Co - Scandiaconsult,
Kostnaderna

vid seismiska undersökningar hänför sig till

följande:
a.

I ett arbetslag ingår två !gg~gj2E~E; en som är för
trogen med och sköter instrumentet och fältarbetet
samt en som följer upp mätresultaten med beräknings
och uppritningsarbete.

b.

Antalet hantlangare är tre eller fyra, i regel fyra.

c.

Arbetstillstånd för sprängningar skall begäras och
krävas för viss tidsperiod.

d.

Mobiliseringen för en undersökning består, dels av
kontroll och genomgång av instrument, kablar och geo
foner innan man far ut till en undersökningsplats,
dels av själva transporten och igångsättningen av
undersökningen.

e.

SErängämnen

samt i vissa fall ~EE~ggE2E; det är i

vissa fall nödvändigt att ha sprängrör inom bostadsom
råden för att minska skottverkan ur förstörelsesyn
punkt.
f.

Hyran för !g~~E~~§g~~g kan variera något beroende på
kvalitet och antal kanaler.

g.

Eventuellt utsättning,_röjning_och_avvägning; denna
del utförs emeilertid många gånger av beställaren
själv.

Arbetslagets effekt
Summan av kostnaderna för de olika delarna ger den total
kostnad som arbetslaget drar vilken skall ställas i
relation till den effekt man får ut av arbetslaget. Denna
effekt är avhängig av följande faktorer:
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a.

Personalens vana_och_samträning: Det fordras en hel del
träning för att arbetet skall gå snabbt och säkert
samt bli riktigt. Arbetet med sprängmedel innebär en viss
risk, varför man måste vara något restriktiv och ej försöka
pressa arbetslagets prestationsförmåga över en viss
gräns.

b.

Profillängden och j9~ggj~E påverkar effektiviteten.
Vid små jorddjup, dvs under ca 30 m, har man ca 5 m
geofonavstånd och när man arbetar på större jorddjup
kan man arbeta med dubbla avstånden mellan geofonerna,
vilket betyder att man avverkar dubbelt så lång sträcka
på motsvarande tid.

c.

Terrängförhållandena är en viktig faktor ur effektivi
tetssynpunkt. Ena ytterlighetsfallet är när under
sökningen utförs på ängsmark och man ej har några
framkomstsvårigheter. En sådan terräng erbjuder som
regel även möjligheter att skjuta sprängskotten utan
särskild hänsyn. Den andra ytterligheten är oländig
och svårforcerad terräng eller inne i bebyggelse där
sprängskotten ej får avoes utan särskild försiktighet
med hänsyn till rör i gata, hus, människor m.m.

d.

De känsliga mätinstrumenten påverkas lätt av störningar.
Störningarna kant.ex. orsakas av trafik, vilket kan
förorsaka långa väntetider om man befinner sig nära
en motorväg eller starkt trafikerad gata. Håller man
till i en skog så kant om dåligt väder ställa till
med besvär genom att trädkronorna rör sig och dessa
rörelser överförs till marken via trädens rötter och
registreras som impulser på instrumentet.

e.

Den kanske viktigaste faktorn ur effektivitetssynpunkt
är antalet_kanaler_Eå_mätinstrumentet. Man har van
ligen tolv eller arton kanaler. Med 5 m geofonavstand
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betyder det att man täcker ca 50 m per uppställning
med ett tolvkanalsystem. Med samma geofonavstånd
täcker man ca 80 m per uppställning med ett arton
kanalsystem. Visserligen tar det något längre tid
att göra en artonkanaluppställning än en tolvkanals,
men skillnaden i tid är relativt liten. Man har på
tagligt större effekt med arton kanaler än med tolv
och speciellt vid långa profiler. Har man däremot
korta profiler kan tolvkanalsystemet vara motiverat.
f.

Skottavståndet kan påverka effektiviteten,men i normala
fall är detta tämligen konstant och ligger omkring
30 m för att få acceptabel kvalitet på slutprodukten.

Summerar man de olika kostnadsdelarna och tar hänsyn till
effektivitetsfaktorerna kommer man fram till ett totalpris
per längdmeter profil på 15

a

20 kr. Kostnaden kan i gynn

samma fall gå ner till ca 12 kr per meter och i ogynnsamma
fall, såsom vid sjömätning, gå upp till 30

a

40 kr per

meter.
Det har på senare år kommit in allt fler företag i branschen
och det är ett förhållande

som har både för- och nackdelar.

Det är naturligtvis en fördel för beställaren om priserna
pressas men ju lägre priserna är desto större är risken att
man "tummar" på det tekniska utförandet
skottavstånd

och

och t.ex. ökar

geofonavstånd. Idag arbetar man ofta

med ett fast pris. Därvid måste beställaren vid en kostnads
jämförelse mellan konkurrerande företag ta hänsyn till bl.a.
skott- och geofonavstånd, vilket fordrar en ganska ingående
kännedom om seismik från beställarens sida.
En annan arvodesform är ersättning per dag för arbetslaget
vilket kan till viss del borga för att kvaliteten ej
eftersättes.
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ERFARENHETER AV SEISMIK
övering. Erik Sandegren, Statens Järnvägar.
Jag kommer här att beröra erfarenheter från två områden
inom den tillämpade seismiken för geotekniskt ändamål,
nämligen
1)

Bergartsbedömning genom gånghastighetsanalyser.

2)

Jordartsbedömning i grustäkter genom gånghastighets
analyser.

Mätresultaten är enhetliga genom att samma apparat (Huntic,
FS-3) använts vid alla undersökningarna och att dessa ut
förts av en person (ingenjör Hannelius på SJ: s geotekniska
kontor) •
I litteraturen finns uppgifter på gånghastigheter i ett
flertal bergarter. Nedanstående tabell är ett utdrag ur
Asko Lehtinens undersökningar.
Bergart

Granit

Kornstorlek
Skiffrighet
Sprickbildning

Gånghastighet m/sek
min
max
medel

Mellankornig, sprickbildningen normal

3500

5700

4720

Grovkornig, porfyrisk,
sprickbildningen normal

4000

4800

4450

Pegmatit

Synnerligen grovkornig

3900

3900

3900

Migmatit

Skiffrigheten och sprickbildningen utpräglad

3000

4500

3810

Mellankornig, skiffrigheten
relativt utpräglad

4100

4900

4540

3000

4100

3110

5100

6000

5500

-"-

Glimmergnejs
Glimmerskiffer
Amfibolit

-"Sprickbildningen normal

I samband med att SJ planerade vissa omläggningar av malm
banan utfördes av personal från SJ geotekniska kontor en
översiktlig seismisk kartering av gånghastigheterna i berg
grunden vid de ställen

där ingrepp planerades.
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Resultatet av denna seismiska översiktskartering redovisas
på fig l.
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Fig. 1. Diagram över förhållandet mellan gånghastighet
och hållfasthet för olika bergarter i fjällkedjan
mellan Torne Träsk och Riksgränsen.
I diagrammet har på den vertikala axeln hållfastheten i
2
kp/cm , enligt utförda provningar av de olika bergarterna,
utsatts. På den horisontala är gånghastigheten i m/sek

av

satt. Dessutom har begränsningslinjer för minimi- och maxi
mihastigheter samt kurva för ungefärliga medelhastigheter
inritats. Begränsningslinjerna är teoretiskt fixerade dels
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med hänsyn till bergarternas hållfasthet dels med ledning
av tillgängliga litteraturuppgifter. Erhållna mätvärden
visar god överensstämmelse med de teoretiska kurvorna.
I samband med dessa mätningar utfördes bl a även en under
sökning i en fjällsjö, Rissajaure,

(se fig 2).
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Fig. 2. Pejlings- och seismisk sonderingsprofil i Rissajaure.
Sjöbottnens profil pejlades. Dessutom utfördes i den djupaste
delen av profilen en sticksondering och till sist en seismisk
undersökning. Litteraturuppgifter anger största vattendjup till
34 m. Vattendjupet lodades till 32 m. Den seismiska lodningen
gav 34 m. Gånghastigheten var 1400m/sek. Sticksondering ut
fördes därefter till +695 m, d v s ytterligare 86 mutan att
bergkänning erhölls.
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Den seismiska undersökningen gav ett lager under sjöbotten
med gånghastigheten 3600 m/sek, bestående av 70 m lersedi
ment. Därefter följde ett ca 50

m mäktigt lager med gång

hastigheten 4500 m/sek. Lagret består förmodligen av sten
och block eller möjligen löst berg. Därunder registrerades
fast berg med gånghastigheten 6000 m/sek.
För inventering av grustäkter är seismiken ett utmärkt
hjälpmedel, ehuru många "fallgropar" finns. Mätningarna måste
kalibreras med konventionella undersökningsmetoder. Här
redovisas några undersökningar.
Eldsberga utanför Halmstad
Här registrerades tydligt grundvattenytans läge ca 20 m
under markytan (se fig 3)
1•335

'"

"'
600

--:...----

'"
SOO

...

...

1 ~095

I• 170

"'

1• 000

"

m5

) 0 - - r - c - r - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - f - - - - - - ~ - - - - - - - - - ,-:--,
-"':: . __

___

<O·----t---~-----~--:::i......:-~~~-~----+---~-,/
1600

mS

:;:i;-

------ --5000

,,,..

bl Mn

/

Z200

/--

st Gr

.... -',

_,..,.

,.,~

;

5000 ' \

0·235

"•

"'500

'-,

Gr

,,,,.'

st

1,,-_:

i1,1r,,

---

---

700

noo

IO

.,,
--

-

·e

o_

m5

,

_,,,....

2800

blMo

.... .... ,

--

/

Bergmar-

,......--1;00 -

keringarna

n Gr

en l S 8 i S misk under-

=-;r- ___ -~-::::-~--i~<

1300

----t------~'~-'-------.:....._____.,,~:::·

/2000
3000
bl. M/l--_

O·O 00

J0--4c--------+-----+>--;,-~·-,_-__-_-_-_ _ _ _-+------ -

,o,-~--t-~---_-_-_-_-_-_-_--L-a!- __ ~c=.--

,L
/

0·060

~o~-_-::.---.=----- -------

- -~

1300

____,r--:

0•320

',

1000
',

,

,,

-- - -- - - -~

-- __ _,._-_-

,.q;=._-_-_--'":,.•~--i

m5

........

-...

----------T'

sökning

'

.,,~-----------------------'--------'-"--~

Fig. 3. Seismiska profiler från Eldsberga.
Skogaby vid Veinge
Skogasjön, som ligger ca 500 m från undersökningsplatsen, harvat
tenytan på+ 40. Någon tydlig grundvattengräns i fyndigheten har
inte klart lodats in med seismiken, ehuru konventionell under-
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sökning i sektion 0+075 visar ett märkbart fuktigare lager
på ca+ 41 m.
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Månsarp mellan Jönköping-Vaggeryd
Lagerföljden överensstämmer med den befintliga grusgropens
lagerföljd.
ca 100 m
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Tolkningen av mätningar av här redovisad typ fordrar, för
utom redan nämnda kalibreringsundersökningar i form av
andra geotekniska provningsmetoder, stor vana och förtrogen
het med seismiska undersökningar.
Nedan har sammanställts av kontoret erhållna värden på
hastigheter i jordarter i olika seismiska lager.
l:a lagret
Mn

400

Gr

400-600

mGr

600

S

300-400

Ms

350-400

över W

2:a lagret
Mn

1400-1500

Gr

800-1000

s

700

Ms

700-800

Mf
Mn

1000-1200
2000-2500

Gr

1600

Ms

1600-1700

över W

}

under W

3:e lagret

x) mMn

1750

över W

Mn
2000-2500
x) Mn blockig 3000-3500
mS

1700-1800

Ms

1000-1300

under W

4:e lagret

x)

Mn blockig
Berg

x) Kan eventuellt vara trasigt berg (rösberg eller
vittrat berg)

32

ERFARENHETER AV SEISMIK
Tekn. lie. Heinz Thurner, Statens Vägverk.
Inom vägverket har seismiken tillämpats under ca 10 år men
användningsområdet har hittills varit mycket begränsat.
Metoden används för närvarande huvudsakligen till att be
stämma djupet till fast berg, oftast vid sådana tillfällen
där konventionella sonderingar ej går att genomföra, d v s
där jordlagrets blockhalt är så stor att man med motorslag
sonderingar (typ Cobra eller Pionjär) ej når ner till önskat
djup, samtidigt som jord-bergsondering med tex kedjematare
är oräntabel eller rentav ogenomförbar pga svår f~amkom
lighet i terräng.
När vägverket under hösten 1968 startade en utredning om
seismikens användning vid vägprojelctering var metodiken
redan känd och beprövad. Ändamålet med utredningen var så
ledes inte att granska seismiken som sådan utan att kart
lägga behovet av seismiska undersökningar i större omfatt
ning samt att studera möjligheten för ytterligare användnings
områden.
Frågeställningen var då i korthet följande:
1.

Vad kan man bestämma genom seismisk undersökning?

2.

Vad är alternativet till den seismiska undersökningen?

3.

Vilka för- och nackdelar har seismik jämfört med
konventionella undersökningsmetoder?

4.

Hur stora är kostnaderna för seismiska undersökningar?

5.

Hur bör samordningen slce mellan seismiska och andra
undersökningsmetoder?

Under tiden har en rad seismiska företag studerats och jag
kan delvis besvara frågorna.
Fråga 1.
Vad kan man bestämma genom seismislc undersökning?
Frågan har till stor del redan besvarats idag, varför jag
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enbart vill gå in på några generella synpunkter.
Genom seismiken får man en uppdelning av undergrunden i
zoner med olika gånghastigheter vilka beror på materialets
olika fysiska egenskaper. Hittills har enbart differensen
mellan de höga gånghastiqheterna i berg och de oftast be
tydligt lägre hastigheterna i

jord utnyttjats för att ange

bergytans läge. Men de redovisade isochronerna (= linjer
med samma gånghastighet) bör även kunna utnyttjas för en
bedömning av bergets kvalitet, grundvattenytans läge samt
särskiljning av jordlager med olika packningsgrad. Upp
gifterna om tillförlitlighet av sådana bedömningar varierar
för närvarande avsevärt och praktiska erfarenheter på om
rådet är ännu så länqe - åtminstone för vägverkets del begränsade.
Vissa undersökningar, främst i USA och Tyskland, har dock
pågått en längre tid. Ett av huvudmålen med dessa studier
är att genom en samtidig registrering av transversala och
longitudinala vågor kunna bestämma materialets E-modul och
därigenom kunna få en uppfattning om materialets hållfast
het. Det gäller emellertid att omvandla den genom seismiken
erhållna dynamiska E-modulen till den statiska E-modulen,
vilken ligger till grund för hållfasthetsberäkning. För
bestämning av berghållfasthet i tunnlar har man redan
utarbetat en empirisk omvandlingskoefficient genom att
studera parallellt utförda seismiska undersökningar och
tryckförsök in situ. Metoden fordrar emellertid omfattande
seismiska mätningar samt möjligheten att undersöka berg
massorna från två olika håll och är därför för närvarande
ej lämplig vid vägprojektering.
Grundvattenytans läge bör åtminstone i friktionsmaterial
med relativt låg gånghastighet lätt kunna urskiljas. I leror
eller material med större kapillär stighöjd kan däremot
en bestämning med enbart seismiska metoder vara mycket svår

34
eller omöjlig att genomföra. Där kan andra elektriska mät
metoder utgöra lämpliga kompletteringar. Man bör dock obser
vera att alla sådana undersökningar av grundvattenytans nivå
endast gäller vid undersökningstillfället.
Vad beträffar relationen mellan jordlagrens packningsgrad
och den seismiska gånghastigheten så kan generellt konstateras
att en tryckvågs gånghastighet i

jord stiger med ökande paclc

ningsgrad hos jorden. I Amerika har detta samband utnyttjats
till att direkt ställa kostnaderna för schaktningen av ett
visst material i relation till den seismiska gånghastigheten.
Tyvärr gällde detta för områden med stor utsträckning och
relativt homogena, sedimenterade jordarter och kan därför
ej tillämpas på svenska förhållanden, där undergrunden
varierar betydligt mera i sin sammansättning. Däremot kan
isochronerna i de flesta fall ge en god utgångspunkt vid
bedömning av undergrundens

sammansättning i stort och i

samband med kompletterande geotekniska undersökningar ge
ökad information om de olika materialens kvantitativa för
delning.
Fråga 2.
Denna fråga skulle belysa alternativen till den seismiska
undersökningen eller vilka av dagens undersökningsmetoder,
som skulle kunna ersättas av seismiken. För att undvika att
denna fråga feltolkas skall från början betonas att vår
avsikt inte är att låta seismiken helt ersätta någon av de
konventionella undersökningsmetoderna, utan seismiken skall
anses som en med de andra likställd undersökningsmetod.
Ett alternativ till seismik är provgropar, där man förutom
en ren subjektiv bedömning av tex jordart, schaktbarhet
och blockhalt även har möjlighet att undersöka materialet
laboratoriemässigt. Ett annat alternativ är jord-berg sondering, vilken emellertid endast tillåter en bestämning
av bergytans läge.
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Motorslagsondering

är nästa alternativ. Även här bestämrns

endast djupet till berg. För att betona en viss skillnad
gentemot jord-bergsondering kan tilläggas att motorslag
sonderingen egentligen endast anger

''bergfritt djup'' efter

som borrspetsen lätt stannar på enstaka stenar varför ett
borrstopp ej nödvändigtvis betyder att man har nått till
fast berg.
Hejar-, tryck- och viktsondering används huvudsakligen vid
undersökningar i banklägen och är därför för närvarande
inget alternativ till seismiken.
Fråga 3.
Vilka för- och nackdelar har seismiken jämfört med konven
tionella undersökningsmetoder?
Jämför man seismiken med provgropar, så ger provgroparna
naturligtvis mer deta~jerad information om undergrunden.
Provgropar har den nackdelen att deras djup samt lokala
räckvidd är begränsad.
För jord-bergsondering visar utredningen, att den har unge
fär samma noggrannhet som seismiken vad gäller bestämning
av djup till fast botten. Fördelen med seismiken ligger
här - bortsett från kostnaderna - för det mesta

i mät

metodikens snabbhet samt den lätta framkomligheten i svår
terräng. Dessutom ger de seismiska gånghastigheterna utöver
avståndet till bergytan även upplysningar om jordlagren,
vilket ej är möjligt vid sonderingar med tex kedjematare.
Motorslagsonderingens fördel ligger i maskinens lätthanter
lighet som tillåter en enkel undersökning av bergfritt djup,
så länge inte avståndet till berg är för stort eller jorden är
mycket blockhaltig. I sådant fall stannar nämligen borr
spetsen oftast ovanför den egentliga bergytan med ibland
stora fel i massbalansen som följd. Även vid motorslagsondering
kan i stort endast djupet till berg bestfö,crnas och inte
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jordlagerföljden. Hejar-, vikt- och trycksonderingens resultat
har i utredningen ännu så länge ej jämförts med seismiska
undersökningar.
Generellt måste betonas att seismiken är olämplig för områden
där bergytan ligger mindre än 2 m under markytan, eftersom
jordlagret där är genom tjälen uppluckrat och mycket in
homogent.
Fråga 4.
Fråga 4 berör kostnader för seismiska och konventionella
undersökningsmetoder. Även i den här utredningen spelar
kostnadsfrågan en viktig, om inte avgörande roll. Seismikens
lönsamhet skulle studeras ur olika synpunkter: dels som
jämförelse mellan seismiska och konventionella undersöknings
metoder, och dels mellan i egen regi eller genom konsult
utförda undersökningar. Av speciell betydelse var dessutom
frågan i vilken utsträckning seismiska undersökningar kan
bidra till att minska kostnaderna för efterföljande entre
prenadarbeten.
Jämför man kostnader för seismiska och konventionella metoder
så måste

man ta hänsyn till en rad olika faktorer, vilka

gör det praktiskt omöjligt att

ange allmänt gällande regler.

I utredningen har hitintills huvudsakligen undersökts resul
tatet av mätningar i skärningar, eftersom det fanns ett relativt
stort bearbetat material tillgängligt. Undersökningarna
gällde emellertid endast bestämning av djupet till berg.
Det visade sig, att motorslagsondering i

material med ringa

blockhalt och ringa mäktighet utgör den entydigt billigaste
metoden, framför allt när man endast vill kontrollera om
undergrunden är bergfri till profilplanet eller ej. Om jord
lagret innehåller mycket sten och block eller om profil
planet ligger djupt under markytan används hittills mest
jord-bergsondering för att bestämma bergytans läge. För
enstaka sonderingar, när en maskin är lätt tillgänglig eller
när terrängen inte är för svår att forcera, ställer sig
jord-bergsonderingen billigare än seismik.
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Vad gäller seismiska undersökningar utförda i egen regi
eller genom konsult, så måste man ta med i beräkningen, att
den största garantin för att seismiska mätningar ger goda
och pålitliga resultat är en erfaren seismiker. En sådan
finns tyvärr inte inom vägverket varför denna fråga har
skjutits på framtiden.
Fråga 5.
Den femte och sista frågan behandlar samordningen mellan
seismiska och andra undersökningsmetoder.
Som jag nämnt tidigare är syftet med seismiska undersökningar
att få fram en överblick över grundförhållanden och därmed
skapa ett underlag för en strategisk placering av mera detalj
givande undersökningar, vilka är nödvändiga dels för att
undvika systematiska fel vid utvärdering av de seismiska
mätningarna och dels för att öka effektiviteten av båda
undersökningstyperna. Utan tvivel utgör provgropar det
optimala komplementet till seismiken. Provgropar möjliggör
redan vid upptagningen en första bedömning av materialets
packningsgrad och blockhalt och tillåter sedan mycket detal
jerade studier av

både jordmaterial och bergyta. Samman

knyter man dessa mätresultat ur strategiskt placerade prov
gropar med de genom seismiken erhållna gånghastighetszonerna
bör man få en mycket mer detaljerad uppfattning om under
grundsförhållandena än det kan vara möjligt med de hittills
använda sonderingsmetoderna. Är terrängen inte alltför tätbevuxen så schaktas provgropen lämpligast med en grävmaskin.
Lätta grävmaskiner med hydrauliskt manövrerad rundskopa har
föreslagits och kommer att användas på några av vägverkets
teststräckor. Kostnader för arbeten med dessa maskiner är
relativt ringa. För att bara nämna någon siffra så ligger
kostnaden för hyrning av en sådan maskin på 80:-/tim och
kapaciteten är i normalt jordmaterial utan sten eller block

I

en 6 m djup grop per timme-tiden för förflyttning till nästa
grop inräknad. När det visar sig att provgropar i

samband
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med seismik är mera kostsamma än konventionella metoder så
måste man från fall till fall bedöma om dessa merkostnader
p g a den ökade informationen är motiverade eller

ej.

Detta var i mycket korta drag problemställningarna samt
några resultat från utredningens första stadium. Synpunkter
från olika arbetsgrupper inom och utanför vägverket samt
den mycket givande kontakten med de olika seismiska konsul
terna har under tiden löst många problem och samtidigt möjlig
gjort en precisare inriktning på de återstående frågorna.
Jag skulle därför vilja indela det fortsatta arbetet på
följande tre avsnitt:
För det första skall man studera seismiska undersökningar av
den typ som hittills har tillämpats, nämligen bestämning av
djupet till berg. Därvid jämförs den seismiskt bestämda berg
ytan med den avvägda bergytan efter avtäckning av jorden.
För det andra skall arbetsmetodik, kapacitet och prissättning
vid seismiska undersökningar uppföljas.
Och för det tredje skall möjligheten för ytterligare informa
tion genom seismiska mätningar studeras.
De båda första avsnitten innebär huvudsakligen rutinmässig
uppföljning av alla företag där seismiska undersökningar
pågick eller pågår.
För att kunna kartlägga seismikens hittills outnyttjade
möjligheter skall från vägverkets sida en omfattande för
söksverksamhet bedrivas under sommaren 1969. I korthet inne
bär denna att man väljer ut en rad vägföretag vilka kommer
att avtäckas redan under sommaren och hösten. På dessa
sträckor utförs seismiska mätningar av olika karaktär. De
erhållna seismiska gånghastighetszonerna ligger sedan till
grund för en strategisk placering av provgropen. Vid upp-
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tagning av dessa gropar skall jordlagrens blockhalt, schakt
barhet etc noteras

samt geotekniska laboratorieprov in

samlas. Vid företagens avtäckning skall sedan olika schakt
maskiners kapacitet registreras. Alla iakttagelser och mät
ningar sammanställs och utvärderas med avseende på gång
hastigheternas relation till de övriga undersökningarnas
resultat.
Detta var en kort rapport om vägverkets utredning över
seismikens tillämpning vid vägprojektering. Jag har med
avsikt undvikit att ge exakta siffror och mätvärden efter
som dessa lätt kan misstolkas vid generella bedömningar,
men är gärna beredd att svara på eventuella frågor.
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ERFARENHETER AV SEISMIK
Civ. ing. Lennart Samuelsson, AB Vattenbyggnadsbyrån-VBB,
Seismiska undersökningar används huvudsakligen för bestäm
ning av djupet från markytan ned till bergytan men också
som ett hjälpmedel vid sidan av andra metoder för under
sökning av jordtäkter och grundvattenytans läge.
Jag kommer här att ge några exempel där seismisk under
sökning använts på VBB att bestämma bergytans nivå, vidare
exempel på svårigheter att bestämma denna nivå och exempel
på andra användningsområden.
Fig. l ä r hämtad från en tunnel vid Vässinkoski i Dalarna
och är ett typiskt exempel på den nytta man kan ha av
1------------------------------,+~20

'

~OJS

Fig 1. Idealfall för seismisk undersökning. Tunneln, som
skall byggas, ligger på stort djup under bergytan.
(Teckenförklaring se fig 10.)

seismik vid berglägesbestämning. Tunneln hade projekterats
i ett visst läge och för att kontrollera att bergtäckningen
var tillräcklig utfördes seismisk undersökning längs den
tänkta sträckningen. Undersökningen visade för det första
bergytans nivå längs tunneln och vidare genom gånghastigheten
att bergets kvalitet var tillfredsställande. Den visade
också att det i berget finns tre svaghetszoner och att två
av dessa omges av ytliga lager med låg hastighet samt under dessa
liggande fastare lager. Detta är ett idealfall för seismisk
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undersökning. Den tunnel som ska byggas, kommer att ligga
på stort djup under bergytan. Kompletterande borrning är
därför ej nödvändig. Den ringa bergtäckningen vid utloppet
och jordlagrets mäktighet kunde väntas orsaka svårigheter
med påslaget. Vid rekognoscering på platsen påträffades en
blottad berghäll, varför den nedersta delen av tunneln vreds
och risken för komplikationer var undanröjd.
Att utföra seismisk undersökning för avloppstunnlar från
kraftverk har länge varit en rutinåtgärd och fig 2 visar
resultatet av en sådan undersökning för en del av avlopps-

+ 380 - - - - - - - - - - - - - - - -

Fig 2. Komplettering av den seismiska undersökningen med
borrningar bl a för att undersöka bergkvaliteten i
en låghastighetszon.

tunneln vid Bergvattnets kraftverk. Av olika skäl komplet
teras den seismiska undersökningen med borrningar tex som
på bilden där två av borrhålen utförts för att undersöka
materialet i en låghastighetszon där risk förelåg att zonen
skulle sträcka sig ned till den projekterade tunneln. Som
framgår av bilden har det krossade berget i vissa partier
samma,gånghastigheter som ovanförliggande morän. I det
aktuella fallet visade sig berget med ökande djup snabbt
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bli bättre och övergå från krossat till sprickigt berg.
Därmed var risken minimal att man vid sprängningen skulle
råka ut för större svårigheter och borrningen kunde av
brytas. Vid tunneldrivningen har inte heller några problem
uppstått.
I de djupa dalar som Kä::ipalatunneln korsar, bestämdes bergytans
läge vid projekteringen med seismisk undersökning. I den del
som fig 3 visar blev den därvid erhållna bergytan bestämmande
för tunnelns höjdläge på denna sträcka. Tunneln skulle här
få 3 m bergtäckning. Normalt kontrolleras erhållet bergläge
med borrningar. Med hänsyn till att noggrannheten i berg
lägesbestämning minskar vid små jorddjup som här (jorddjupet
endast 8-9 m) och till att bergtäckningen skulle bli liten
utfördes jord-bergborrning i

lågpunkten. Kontrollen visade

dels att bergytans lägsta punkt låg ett tiotal meter från

:!: 0

_,, R .._ -·,~~..i.i li·. ·.········~~,~.:.·······l··i .lli,11~11,11\: j
0

10

20

30

40 m

Fig 3, Kontroll av bergläget med borrningar på ställen med
liten bergtäckning. Den relativa noggrannheten i berg
lägesbestämning med seismik minskar vid små jorddjup.
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den man erhållit enligt

seismiken, dels att bergytan i

denna punkt låg ytterligare 1,5 m lägre. Seismiskt djup
skiljer sig här med ungefär 30 % från verkligt djup. Då den
seismiska undersökningen visade att berget var

av god kvali

tet, och detta bekräftades av diamantborrhål, kunde tunnelns
läge behållas.
Fig 4 visar ännu en av de dalar, som Käppalatunneln

korsar.

Efter det att skjutningarna för den seismiska undersökningen
utförts, visade det sig att man inte kunde beräkna djupet
till berg på hela sträckan beroende på att undersöknings
profilen vinkelrätt korsar en mycket brant bergslänt. Från
en skottpunkt utgår ljudvågorna nämligen i alla riktningar
och därför ger en skottpunkt nära en bergslänt reflexer inte

1C

SJ

60 m

Fig 4. Illustration av svårigheten att bestämma bergläget
intill en brant bergslänt.

endast från bergytan under punkten utan även från slänten.
Det är alltså svårt att i sådant fall avgöra vilken av dessa
reflexer, som kommer från bergytan under skottpunkten. I det
aktuella fallet orsakade den branta slänten oacceptabel bergs
bestämning på avstånd upp till ca 15 m från slänten.
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Vid berglägesbestämning genom seismisk undersökning händer
det att seismiken ger en bergyta, vars läge på ett till synes
oförklarligt sätt avviker från den verkliga. Så ä r t ex
fallet på fig 5, som visar en profil över Ångermanälven vid
dammläget för Moforsens kraftverk. Här har seismiken givit
en bergyta medan avtäckning, som utförts intill stranden till
höger på bilden, och borrning för injektering av jorden i
älvfåran givit en helt annan.Det är kanske inte så konstigt
att inte den 5 m djupa ravinen till vänster på bilden givit
+50 - - - - - - - - - - - ·
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Fig 5. Svårigheter att bestämma bergläget uppstår, när
bergytan är mycket ojämn.

något utslag vid undersökningen, men resten av detta parti
med sin jämnt sluttande bergyta borde, tycker man, inte orsaka
svårigheter. Resultatet i den aktuella profilen kan möjligen
förklaras av att bergytan, som är ganska ojämn i denna sektion
tvärs över älven, troligen också är ojämn längs älven. Upp
stickande toppar uppströms eller nedströms om profilen kan där-
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för ha givit reflexer, som gjort att bergytans läge felbedömts.
Detta exempel liksom det förra visar alltså att en seismisk
undersökning kan ge stora fel i bergytans läge på platser där
berget är mycket ojämnt.
För projektering av en avloppstunnel från Skutskärsverken,
fig 6, utfördes bergläge~;bestämning med seismisk undersök
ning i den tänkta tunnellinjen. Den bergyta som därvid er
hölls visade sig innehålla ett par låghastighetszoner. Jord
bergborrning utfördes då för att man därigenom skulle få
något begrepp om hur djupt dessa zoner sträckte sig. I de
tre borrhål som utfördes i dessa zoner visade sig bergytan
ligga på betydligt högre r,i vå än vad seismiken visat. Borr
ningen utfördes därför inte till de djup man tänkt sig utan
ut.vidgades istället till att omfatta flera hål. Därvid fann man att bergytan på hela sträckan, utom delen längst
+10
1100 m/s

900 m/s

ll.50 m/s
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-10
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Fig 6. Exempel på nödvändigheten av att komplettera den seis
miska undersökningen med borrningar vid små jorddjup.
Kombination av sprickigt berg och litet djup har sam
verkat till att seismiken visar dubbelt så stort jord
djup som borrningarna.

till vänster på bilden, låg nästan precis på halva det djup
som den seismiska undersökningen visat. Ytberget består här
av en gnejs-granit som visserligen är sprickig men inte till
den grad att gånghastigheten är så låg som 2000 - 2500 m/s.
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Pig 7 visar en tunnel vid Bergvattnet och resultatet av
den seismiska undersökningen. Bergytan på denna kilometer
långa sträcka innehåller ett 15-tal svaghetszoner. Dessutom
har vid tunnelsprängningen erforderliga förstärkningar
markerats. Förstärkningarna har i allmänhet bestått av
betongsprutning av slag i tunnelns tak, väggar och golv.
De punkter, där förstärkningar måst göras, har med linjer
förenats med ovanförliggande svaghetszoner. I den längst
till höger på bilden markerade med bergytan sammanbundna
förstärkningen utgörs denna av ett stort antal bergbultar.
Ytterligare 40 och 100 m till höger om denna punkt finns
två tunnelpartier som var så dåliga att betongbågar måste
gjutas som förstärkning. Dess punkter kan troligen ha sam-
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Pig 7. Seismiken ger en indikation om inhomogeniteter i
berget men kan ännu inte användas vid bedömning av
läget för nödvändiga förstärkningar i en tunnel.
band med den rakt ovanför belägna 70 m långa zon med en
gånghastighet av 4000 m/s. Med seismikens hjälp kan man
inte vid så stora djup som här föreligger sluta sig till
var förstärkningar kan erfordras men väl få en indikation
att inhomogeniteter i berget kan förekomma.
Seismiska undersökningar används inte endast för att be
stämma bergytors lägen. På många ställen, tex vid Höljes
kraftverk, har metoden använts för att söka områden med lämp
lig tätjord till jorddammen. För att en jordtäkt till en
någorlunda stor damm skall vara ekonomisk att exploatera,
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krävs

här i Sverige att den användbara jorden har en mäktig

het av minst 5 m. På fig 8 ses en undersökning av ett sådant
.::,mråde. Av denna framgår att jorden förekommer i tre lager
med olika gånghastigheter, som tyder på bl a olika beskaf
fenhet och/eller vattenhalt hos materialet. Gånghastigheten
säger emellertid inte om jorden består av morän eller annat
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Fig 8. Seismiken är ett hjälpmedel vid undersökning av jord
täkter. Jordlagrens mäktighet erhålles med denna
metod. Jordarten kan däremot inte bestämmas av den
seismiska undersökningen utan måste stickprovsvis
fastställas med borrning eller provgropsgrävning.
material. Undersökningen måste därför kompletteras med borr
ningar och provgropsgrävningar. Dessa visade att det översta
lagret med gånghastigheten 300-400 m/s bestod av grusig och
sandig morän. Det därunder följande lagret med hastigheten
600-800 m/s bestod av moig morän och det understa med hastig
heten i 1200-1500 m/s av mjälig fast lagrad bottenmorän.
Seismik kan också användas för bestämmande av grundvatten
ytans läge. Denna möjlighet har använts i kombination med
borrningar vid en utredning av Västeråsbygdens vattenför-
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sörjning. Fig 9 visar en sektion genom Badelundaåsen. Av
undersökningen framgår tydligt grundvattenytans läge som en
gräns mellan två områden med olika gånghastigheter. I ås
material brukar hastigheten vara 300-800 m/s ovanför grund-

-----,+60

Fig 9. Seismiken kan användas också för bestämning av grund
vattenytans läge i en grusås.

vattenytan och ca 1400-2000 m/s under denna. Grundvatten
ytans läge har kontrollerats och bekräftats av borrningar och
provpumpningar. Vidare kan man ur resultatet från seismiska
undersökningar räkna ut den magasinvolym som åsen innehåller.
I ovanstående exempel har jag försökt visa hur seismik an
vänts vid olika projekteringsuppdrag. Metoden är ett utmärkt
hjälpmedel att bestämma bergytans läge inom stora områden.
Hänsyn måste tas till metodens begränsning i fråga omnogarann
heten vid små jorddjup och oregelbunden bergyta med branta
slänter. Seismiken är också ett utmärkt komplement till
borrningar och provgropsgrävningar vid undersökning av jord
täkter och bestämning av grundvattenytans läge.

49

VERKLIG

BERGYTA ENLIGT BORRNING

BERGYTA ENLIGT SEISMISK BESTÄMNING

LOSA JORDLAGER

BERG

VAPEN

KROSSAT BERG
SPRICKIGT BERG
HELT BERG

Fig 10. Teckenförklaring.
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DET ÖVERSKJUTNA SKIKTET
Fil. kand. Carl-Erik Lund, Sydsvenska Ingenjörsbyrån AB.
Under våren och sommaren 1967 utfördes seismiska refraktions
mätningar i Angeredsområdet utanför Göteborg. Ett par pro
filer korsade Rösereds sandtäkt, ett område med glaciflu
viala avlagringar.
Utefter en profil visade seismogrambilderna ett tvåskikts
fall med ett ytlager med hastigheten omkring 500 m/s, därunder
berg med hastigheten 5000 m/s. Senare gjorda borrningar
visade en avvikelse mellan seismiskt beräknat och verkligt
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Pig 1. Felet i procent av beräknat djup till berg vid olika
hastigheter i ytskiktet (V ) och i mellanskiktet (V 2 ).
1
Hastigheten i berg V3 = 5000 m/s.
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djup ner till bergytan på upp till 20 m. Normalt uppgår
felen vid

seismiska beräkningar ej

till denna storleks

ordning.
Andra profiler i området visade att ett mellanskikt med
hastigheten 1200 m/s kunde mellanlagra det registrerade
ytlagret och berg. Beräkningar över kritiska avståndet
visade att detta mellanskikt under vissa förhållanden ej
registrerades som första insats.

Teorin för det maximala

fel som görs då ett treskiktsfall behandlas som ett två
skiktsfall emedan mellanskiktet ej registreras om första
insats sattes upp och programmerades för CDC 3600.Fig 1 visar
felet i procent av seismiskt beräknat djup för olika yt
hastigheter

v1

och berghastigheten

v3 =

5000 m/s. Mellan-
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Fig 2. Profil från en av skottpunkterna i Rösered.
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lagrets hastighet v 2 varierar mellan v 1 och v . Kurvskaran
3
visar hur felet för en viss ythastighet v varierar med v .
1
2
Fig 2 visar löptidskurvan och vågfrontsdiagrammet från
en av skottpunkterna i profilen i Rösered.
För vidare utveckling av teorin hänvisas intresserade till
ett kommande

nummer av GFF.
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SEISMIKEN INOM MARINGEOLOGIEN
Fil.lie. Tom Floden, Stockholms Universitet, geologiska insti
tutionen.
Inledning
Nedanstående översikt över seismiken inom maringeologien gör
inte anspråk på att vara fullständig. Utvecklingen inom ma
rina seismiska metodiken har, speciellt under den senaste
10-årsperioden, gått mycket snabbt och en mängd olika typer
av instrumentering är för närvarande i bruk världen över.
översikten avser endast att täcka den utrustning och metodik
som för närvarande är tillgänglig inom landet, eller som
kan beräknas finnas tillgänglig inom de näru~ste åren. Tyngd
punkten i framställningen ligger på den utrustning för konti
nuerligt registrerad reflektionsseismik som sedan 1965 ut
vecklats och använts vid Geologiska institutionen, Stockholms
Universitet, i samarbete med Försvarets forskningsanstalt.
Refraktionsseismik
Utrustningen och tekniken för refraktionsseismik till sjöss
skiljer sig i princip inte från sin motsvarighet på land.
En normal konventionell utrustning för marin storseismik är
den som används av AB Prospektor, Stockholm. Denna utrust
ning är uppbyggd kring 1350 m lång flytande plastkabel, under
vilken 24 hydrofongrupper är arrangerade med ett

inbördes

avstånd på 50 m. Liksom vid refraktionsskjutning på land är
mottagargrupperna via förstärkare anslutna till en galvano
meterskrivare. Hydrofonkabeln bogseras från mottagarfartyget
och sprängladdningarna detoneras från 2-4 skjutfartyg, vilka
i

förväg utplacerats längs refraktionslinjen. Laddningarna

är i storleksordningen 16-100 kg. Denna metod är mycket
effektiv, men dyrbar främst på grund av antalet erforderliga
fartyg. Det är även förenat med stora risker att bogsera
den långa hydrofonkabeln i områden med livlig sjöfart.
En ur driftsynpunkt billigare metod är att ersätta hydrofon-
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kabeln med telemeterbojar. Härigenom kan refraktionsseismiken
genomföras med endast ett fartyg som tjänstgör som kombinerad
skjut- och registreringsbåt. Före skjutningen utplaceras
4-6 telemeterbojar under vilka hydrofongrupperna är arrangerade.
I varje boj finns en radiosändare och batterier till denna.
Sändningsfrekvensen är olika för de använda bojarna. Vid
skjutningen överförs den seismiska informationen omedelbart
till fartyget och registreras som tidigare på en galvano
meterskrivare. Telemeterbojarna har en räckvidd av ca 50 km,
vilket är tillräckligt för arbete på kontinentalsockeln.
Förutom inbesparingen av fartyg har bojssystemet även den
fördelen att inget fartygsbuller registreras.
Som ljudalstrare inom den marina refraktionsseismiken används
vanligen konventionella sprängmedel, men under de senaste
åren har tryckluftdrivna ljudsändare av den typ som används
för kontinuerliqt registrerad reflektionsseismik slagit
igenom även på detta område.
Reflektionsseismik
Den marina reflektionsseismiken är liksom den konventionella
refraktionsseismiken av gammalt datum. Vanligen används här
vid för storseismik en flytkabel med hydrofongrupperna
arrangerade på liknande sätt som vid refraktionsseismiken.
Skjutningen utföres med sprängladdningar som avfyras mitt
för hydrofonkabeln, och ekosvaren registreras på en galvano
meterskrivare. Av speciellt intresse är dock den teknik för
kontinuerligt registrerad reflektionsseismik som snabbt
utvecklats under den senaste 10-årsperioden.
Varje system för kontinuerligt registrerad reflektionsseis
mik består av två huvuddelar, sändardelen med kraftkälla,
kraftförråd och energiomvandlare samt mottagardelen med
hydrofon, förstärkare, frekvensfilter och registrerings
apparatur. Olika sändare och mottagare kan kombineras efter
typen av undersökning.
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Vid geologiska institutionen har tre olika typer av ljud
sändare använts; sparker, thumper och PAR. I de två

först

nämnda omvandlas elektrisk energi till akustisk, medan PAR
sändare genererar en akustisk puls genom utsläpp av tryck
luft direkt i vattnet.
Thumper- och sparkersändare
Kraftkälla till thuroper- och sparkersändaren är en diesel
driven växelströmsgenerator på 6 kVA. Till generatorn är
anslutet ett nätaggregat innehållande en högspänningstrans
formator med likriktare. Nätaggregatet lämnar 4000 V, 400 mA.
Denna högspänning får via ett laddningsmotstånd på 8 k.n
uppladda ett kondensatorpaket på 3 · 62 µF/4000 V. Konden
satorpaketet urladdas över ett gnistgap bestående av två
runda coromantstålstavar,monterade parallellt på rörliga
stativ. Urladdningen styrs från mottagardelens skrivare
genom en avfyringskrets, vilken, på signal från skrivaren,
sänder en gnista över gnistgapet. Gnistan joniserar luften
mellan elektroderna, varvid kondensatorpaketet omedelbart
urladdas. I serie med elektroderna är sändaren inkopplad.
Denna består hos thumpern av en flat, i plast inkapslad
spole, mot vilken en aluminiumskiva

är tryckt medelst en

kraftig fjäder. När kondensatorpaketet urladdas, uppstår
momentant ett kraftigt magnetiskt fält i spolen och ett
motsatt i aluminiumskivan. Denna slungas då hastigt bort
från spolen, varvid en tryckvåg uppstår i vattnet. Hos
sparkern består sändardelen av ett gnistgap, som bogseras
i vattnet. Vid kondensatorpaketets urladdning slår en kraf
tig gnista över detta gnistgap, varvid en lågfrekvent ljud
puls uppstår. De ovannämnda sändarna är lämpliga för studium
av de lösa avlagringarna och de översta delarna av berg
grunden.
För närvarande pågår utvecklingsarbete på thumperapparaturen
med avsikt att ytterligare öka dess förmåga till upplösning
vid studium av de lösa avlagringarna. Modifieringen innebär
i korthet en ersättning av det primära gnistgapet med en
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thyristorkrets och en styvare fastsättning av aluminium
skivan

mot sändarspolen. Den nya utrustningen kommer att

få en avsevärt högre arbetsfrekvens, ca 3500 Hz, jämfört
med den tidigare sändarens praktiskt användbara frekvens
intervall, 300-800 Hz. Även pulskarakteristiken beräknas
bli avsevärt förbättrad.
PAR-sändare
För djuppenetration i lagrade bergarter används en tryck
luftsändare av amerikansk konstruktion. Den akustiska signa
len alstras genom utsläpp av komprimerad luft direkt i vatt
net. Den komprimerade luften alstras i en kompressoran
läggning, vilken kontinuerligt håller ett antal tryckluft
tuber laddade. Från tuberna leds tryckluften genom en redu
ceringsventil och ett luftfilter direkt till PAR-sändaren,
2
som har ett arbetstryck på 50-140 kp/cm . Erforderlig tryck
luftmängd upplagras i sändarens cylindriska avfyringskammare,
vars ena kortvägg utgöres av en rörlig kolv. Med hjälp av en
solenoidstyrd tryckluftventil ändras tryckförhållandena i
PAR-sän~aren och kolven bringas i en utåtgående rörelse,
varvid avfyringskammaren öppnas mot vattnet. Tryckluftens
hastiga expansion ut i vattnet åstadkommer den akustiska
signalen. Solenoidventilen styrs från mottagardelens skrivare
över en triggerkrets. Den för närvarande använda sändaren
har utbytbara avfyringskammare med volymer mellan 23 och
164 cm 3 • En avsevärt större och kraftigare sändare är emeller
tid under tillverkning vid FOA. I denna sändare kommer kam
3
marvolymer på upp till 16 dm att kunna användas. Dess maxi
mala akustiska effekt beräknas i frekvensintervallet 8-80 Hz
motsvara effekten hos ca 70 kg sprängämne. De hittills an
vända sändarnas grundfrekvenser och praktiskt användbara
frekvensintervall är:
Sändare

Användbart frekvensområde
25-400 Hz

PAR

Grundfrekvens
25-75 Hz

Sparker

80-120 Hz

80-600 Hz

Thumper

ca 300 Hz

300-800 Hz
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Mottagaranläggningar
En lågfrekvent akustisk sändare med små dimensioner sänder
ut ljud i alla riktningar. Likaså mottager en ensam hydrofon
ljud från alla riktningar. Vid kontinuerligt registrerad
reflektionsseismik är bristen på riktningsverkan hos hydro
fonen till stor nackdel, då svagare ekosvar lätt försvinner
i fartygsbuller och vattenbrus. Denna nackdel kan till stor
del avhjälpas genom parallellkoppling av ett antal hydrofon
element till en kedja vars längd överstiger 1/2 våglängd
för mittfrekvensen i det aktuella frekvensintervallet. Den
hydrofonkedja som vi för närvarande använder har en längd
på 30 meter och innehåller 16 element. Hydrofonkedjan bog
seras 20-100 meter akter om fartyget och har då sin minsta
känslighet i riktning mot fartyget. De reflekterade signa
lerna förförstärks ombord på fartyget och får sedan passera
en frekvensfilteranläggning med fasta oktavband mellan 50
och 1600 Hz. Det framfiltrerade frekvensintervallet passerar
ytterligare en förstärkare före registreringen som sker på

Fig. 1. Utrustning för kontinuerligt registrerad reflektions
seismik.
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en grafisk precisionsskrivare. De använda skrivarna är kon
struerade enligt samma grundprincip som vanliga ekolodskrivare,
men är avsevärt mer flexibla vad gäller svep- och pappers
matningshastigheter. Registreringen skiljer sig från eko
lodets främst däri att som regel endast positiva eller nega
tiva halvvågen av den förstärkta signalen registreras. På
grund av den utsända pulsens komplexa utseende kommer därvid
havsbottnen och varje subbotten-reflektion att registreras
som ett band av två till fyra parallella linjer. Endast vid
profilering av lösa avlagringar kan en registrering av hela
signalen vara fördelaktig. Som regel är skrivaren synkroni
serad med en bandspelare som registrerar de

ofiltrerade

signalerna. Apparaturen visas i fig 1.
Kontinuerliga reflektionsseismikens tillämpning
Med den ovan beskrivna reflektionsseismiska apparaturen har
sedan 1965 mer än 20 000 km profilerats, företrädesvis i
Östersjön. Principprofilen, fig 2, är hämtad från Gotska
sjön ca 40 km nordväst om Visby. Profilen är utförd med en
tryckluftsändare. Djupskalan är 18 m mellan de horisontella
skallinjerna, beräknat efter en ljudhastighet i vattnet på
1450 m/s. Den positiva halvvågen av frekvensintervallet
100-200 Hz har registrerats. Under djupskalans 0-punkt är
registrerat ett band på 4 parallella och horisontella linjer,
(a), vilka representerar direktsignalen från sändaren till
hydrofonkedjan. Som ovan påpekats är havsbottnen registrerad
som ett band på två parallella linjer,

(b) . De lösa avlag

ringarna är mäktigast i profilens vänstra del,

(c), men upp

lösningen är på grund av det låga frekvensintervallet dålig.
Berggrunden tillhör i profilens vänstra del urberget,

(d).

Urberget kan åt höger i profilen tydligt följas in under de
pålagrade kambriska sedimentbergarterna,

(e). I högra delen

av profilen försvinner såväl reflektionerna från urberget
som större delen av de interna reflektionerna i den kambriska
serien. I denna del av profilen är den kambriska serien över
lagrad med hårda kalkstenar av ordovicisk ålder,

(f). På

grund av den höga ljudhastigheten i kalkstenen reflekteras
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Fig. 2. Reflektionsseismisk profil upptagen med tryckluft
sändare och 16-elements linjehydrofon. Registre
ringen omfattar frekvensintervallet 100-200 Hz.
Totala l~udtrycket uppgick till 183 db, re. 2 . 10- 5
newton/m på l m avstånd.
här större delen av den akustiska energin direkt i kalkens
överyta. Liksom på ett ekoloddiagram följer på jämna multip
ler av vattendjupet dubbelekon (g). För beräkning av lager
mäktigheten i An profil måste ljudhastigheten i lagret först
bestämmas tex genom refraktionsseismik. Den direkt på dia
gramskalan avlästa lagermäktigheten multipliceras därefter
med kvoten mellan lagrens ljudhastighet och vattnets ljud
hastighet.
Med högre frekvensfiltrering följer ökande upplösning, i de
lösa avlagringarna, men minskad penetration i berggrunden.
Profilen fig 3, som är tagen över landsortsdjupets mellersta
del har registrerats i frekvensintervallet 400-800 Hz. I
profilens vänstra (=västra) del tillhör berggrunden det
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sörmländska gnejsområdet,

(a). I högra delen består berg

grunden av röd jotnisk sandsten,

(b). Landsortsdjupet följer

den bergartsskiljande förkastningssprickan och synes ha upp
kommit genom selektiv glacialerosion. Genom

de provtagningar

um-,----------~=====-----

a

180

360 m!
!

'
<

\

e

540 m-

0

5 km

Fig. 3. Profil över Landsortsdjupet. Den använda apparaturen
är densamma som i fig 1. men frekvensintervallet är
400-800 Hz.
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av djuphålans sediment som utförts från finsk sida kan en
ganska klar bild av lagringsförhållandena erhållas. över
ett bottenlager med glacial sand eller morän,

(c), följer

en horisontellt lagrad packe på ca 100 m glaciallera,

(dl.

Ovanpå glacialleran följer en asymmetriskt avlagrad packe
på 25-45 m recent lera. Den asymmetriska sedimentationen
av de recenta sedimenten är en mycket vanlig företeelse som
är intimt förknippad med närheten till en brant stupande
bergvägg.
Helvågsregistrering inom frekvensintervallet 400-800 Hz
har bl a använts vid undersökning av de lösa avlagringarnas
mäktighet i Storlaisan, fig 4. I profilens grundaste del
understiger vattendjupet 1. m. Trots detta ringa vattendjup
är berggrunden tydligt registrerad under ca 50 m mäktiga
avlagringar. Det är här fråga om sandiga deltaavlagringar
utanför en av sjöns tillflöden.

1-1

I •

Fig. 4. Profil från Storlaisan. Frekvensintervall 400-800 Hz,
helvågsregistrering.
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DISKUSSIONSINLÄGG
Civ.ing._Olof_SahlbergL_~Kjessler_&_Mannerstråle_A§.

När man skall begagna sig av seismiken, skall man vara klar
över att det finns såväl seismikvänliga

som seismikfientliga

lagerföljder. En hel del"seismikfientliga"fall har kommit
fram från olika

håll idag, Men jag tror att det skulle vara

av intresse att göra en summering, delvis i hopp om att få
en kompletterande påspädning av specialisterna här.
a.

överst vid markytan har vi tjälen. Den kan ställa
till en del bekymmer, speciellt för nybörjaren.

b.

Går vi sedan vidare ned i

lagerföljden, så kan

vi träffa på porösa lager under tätare lager,
vilket ger tolkningssvårigheter, tex i grusåsar.
Där har man ofta ett svallat material överst och
därunder åsgropar med lera, innan man når ås
kärnan och moränen.
c.

Går vi sedan vidare ned till berget och når en
"skrynklig" bergyta, kan man stöta på nya svårig
heter. Det är svårt att ur seismogrammen utläsa
både de lokala fördjupningarna och topparna.
Lägger man dessutom profilen fel i en smal dal
gång så riskerar man också feltolkningar,

d.

Slutligen har vi rösberg, som kan vara svårt att
skilja från tex morän.

Därmed har jag nämnt de fall som "runnit till" under före
dragen, vi kanske kan få flera exempel samt synpunkter på de
här fallen.
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Tekn.lic._Heinz_ThurnerL_Statens_Vägverk,
Det har idag talats en del om gånghastigheten i berg samt
bestämning av bergdjup. Det har sagts att seismiken lämpar
sig mycket bra för bergdjupsbestämning. Jag skulle i detta
sammanhang vilja visa riskerna med ett belysande exempel.
På väg 25 gjordes seismiska undersökni~gar för att bestämma
bergnivån för beräkning av jord- resp. bergmassor i skär
ningar. Sedan jorden avschaktats och bergytan avvägts, fann
man att bergytan låg i genomsnitt ca 2 m över den seismiskt
bestämda bergytan. Djupet till berg från ursprunglig mark
yta var då 5

a

6 m. Vid ett närmare studium av gångtids

kurvorna visade det sig att det fanns en enkel förklaring
till den dåliga överensstämmelsen. Vägverket hade bara
krävt redovisning av berg och ingenting annat. Konsulten
som utförde arbetet hade redovisat bergytan när gånghastig
heten var 3000 m/s, som vi ansett vara den undre gränsen
för gånghastigheterna i berg. När man hade schaktat av så
hittade man berg som inte gick att riva eller schakta på
något sätt och det avvägdes alltså som berg. Vid kontroll
av seismogrammen fann man ett skikt som hade gånghastig
heten ca 2500 m/s, som ingen av oss hade ansett vara berg.
Vid en noggrann besiktning av berget befanns detta vara
genomdraget av mycket tunna sprickor vilket måste
att gånghastigheterna satts ned så avsevärt.

ha. gjort
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AVSLUTNJ:NG
Geotekniska föreningens ordförande, övering. Erik Sandegren.
Intresset för dagens föredrag pekar på att vi inom en inte
alltför avlägsen framtid kommer att hålla en andra seismik
dag. Nu vill jag ärligt säga, att när vi sökte föredrags
hållare till den här seismikdagen, vände vi oss till några
av de företag och personer som vi visste sysslade med seismik.
Nu är det klart att det finns många flera som håller på med
seismik och de

frågar sig kanske varför inte de

har blivit

ombedda att medverka. Därför har vi tänkt att alla som har
något intressant seismiskt problem, som skulle vara lämpligt
att redogöra för på nästa seismikdag, anmäler detta till
geotekniska föreningens sekreterare.
För mig har dagens möte varit mycket trevligt och givande.
Vi har fått höra

mycket positivt om seismiken men vi

har

även fått klarlagt att vissa av våra farhågor icke varit
oberättigade. För egen del tror jag att det är mycket viktigt,
att den som utvärderar en seismisk mätning, ärligt anger
på vilka ställen tolkningen är klart otvetydig och på vilka
ställen han är osäker. Då har man en möjlighet att sätta in
en annan typ av undersökning på de tveksamma partierna. På
det viset skulle man kunna få ett fruktbärande samarbete
mellan seismik och andra konventionella geotekniska metoder.
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