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2 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Ordet geobildtolkning är en förkortning av geologisk-geoteknisk flyg

bildstolkning. Geobildtolkning är en karteringsmetodik vari flygbilds

tolkning är huvudmomentet. Inventering och analys av kartor och borr

ningsresultat, fältkontroll samt redovisning är övriga ingående moment. 

Metodens detaljeringsgrad gör att geobildtolkning endast är lämpad 

för översiktliga bedömningar. 

Flygbilder är mest lämpade för att bestämma terrängens uppbyggnad och 

de geologiska förhållandena somt ex grundvattennivå, lerdjup, spric

kigt berg mm. Hela Sverige är täckt med svart-vita bilder tagna på 

hög höjd och i skala 1:30.000. Under det senaste decenniet har färgbil

der kommit alltmer i bruk, framför allt i samband med beställningsupp

drag. Dessa är ofta tagna på lägre höjd och är därför i större skalor. 

Den optimala skalan för geobildtolkning är 1:10.000 - 1:15.000. Sådana 

bilder ger både översikt och detaljupplösning. De bästa flygbilderna 

för geobildtolkning är färg- och IR-färgbilder, eftersom färgerna ger 

en större nyansrikedom än svart-vita flygbilder. 

Geobildtolkningen inleds med inventering av tidigare nämnda kartmate

rial så att tolkaren kan 11 läsa in 11 områdets geologiska och geotekniska 

förhållanden, vilket väsentligt förbättrar möjligheterna till tolkning. 

Flygbildstolkningen utförs i stereoskop av olika slag, varigenom tolka

ren erhåller en tredimensionell bild av terrängen. Detta är en förut

sättning för tolkningen eftersom topografin återspeglar de underlig

gande geologiska bildningarna. Förändringen i topografin är mycket 

ofta beroende av förändringar i geologin. 

Tolkningen består av identifiering och utvärdering av en rad indikatio

ner ( 11 ledtrådar 11 ) inom varje tolkad yta. Indikationernas 11 informations

styrka11 och antal avgör tolkningens säkerhet. Fältkontroll är därför 

nödvändig dels som stickprovskontroll inom de relativt säkert tolkade 

ytorna, dels för mer utförlig kontroll inom ytor där tolkningen är 

osäker. 

Fältkontrollen bör utföras av tolkaren. Den omfattar normalt okulär 

besiktning av terrängen och ytlig grävning med spade samt djupare stick

sondering med lätt bärbar utrustning inom ytor med finsediment och 

organisk jord. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

1.3 Tenniska egenskaper 

Med jords termiska egenskaper avses värmeledningsförmåga eller värme

konduktivitet (A, W/m,K), specifik värmekapacitet (c, J/m3,K) samt 

latent värme (l, J/m3). Hur noggrant de vännetransporterande egenska

perna behöver bestämmas beror helt av vilka noggrannhetskrav som finns 

uppställda. Detta kan illustreras i figurl.l som visar på en tänkbar 

variation av värmeledningsförmågan över ett område på en viss nivå. 

Två olika noggrannhetskrav illustreras i figur 1. la-b. Noggrannhetskra

vet i figur l. la kan antagligen uppfyllas med relativt grova metoder 

medan kravet i l. lb kräver ett flertal mätningar. 

En indelning av metoder för bestämning av marks värmetransporterande 

egenskaper kan göras efter noggrannhetskrav och arbetsinsats. En sådan 

indelning kan se ut som nedan: 

1. Bestämning av jordarten/bergarten utifrån geologisk karta och be

dömning av vilka värden på värmeledningsförmåga och värmekapacitet 

som kan vara aktuella, (se nedan). Jordartskartan är i bästa fall 

i skala 1:50 000. Södra och mellersta Sverige är karterade men 

många av kartorna kan vara svåra att få tag på. Karteringsdjupet 

är 0,5 m, varken mer eller mindre. Sveriges Geologiska Undersökning 

ger ut kartinformation. 

2. Besök på platsen för en geologisk bedömning av området. 

Undersökning av: jordart/bergart, grundvattenytenivå vid grovkorniga 

jordarter och områdets homogenitet. 

3. Provtagning på platsen för att i laboratorium bestämma vissa för 

värmeöverföringen viktiga parametrar, vattenhalt, densitet. För 

bergarter bestäms mineralfördelningen. Därefter bestämning av vär

meledningsförmåga och värmekapacitet med hjälp av någon teoretisk 

modell, (se nedan). 

4. Mätningar 

a) Mätning på platsen 

b) Provtagning på platsen, mätning i laboratorium. Se avsnitt 

2.5 och 3.2 

Det är inte självklart att arbetsinsatsen för mätningar behöver 

vara större än för indirekta beräkningar. 
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4 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Områdets 
,----------------------;► 

längdutstr. 

a) Lågt krav på noggrannhet. Relativt grova metoder kan 
användas för bestämning av värmeledningsförmåga ( A) 
och värmekapacitet (c). 

"A.(W/m°C) 
(på viss nivå) 

~--------------.,_Områdets
längdutstr. 

b) Högt krav på noggrannhet. Ett flertal mätningar krävs 
för bestämning av A och c. 

>-.(W/m°C) 
(på viss nivå) 

,-....._,,,- Värmeledningsförmågans variation över området. 

OlIJJJJ Naturlig variation över året orsakad av vattenhaltsförändringar. 

0Z?; Krav på noggrannhet. 

FigUJt l. l VäJunue..dnJ.Jig1.>{iö.tunåganJ.i voJUa;t,i__on - ivLav på noggfLannhet 

(Moge..Yl/2 e..n, 198 3) 
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5 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

I litteraturen finns erfarenhetsvärden på termiska parametrar samlade 

i tabeller och diagram. Dessa kan indelas i två huvudtyper, dels de 

som direkt anger det sökta värdet (tex en bergarts värmeledningsför

måga), dels de som baseras på empiriska och teoretiska samband. I det 

senare fallet erfordras tabeller över ett antal olika värden (tex 

värmeledningsförmågan hos de ingående mineralerna i en bergart) för 

att beräkna det sökta värdet. 

Värmeöverförande egenskaper för svenska bergarter finns dokumenterat 

i Sundberg et al (1985). En statistisk bearbetning av ett stort antal 

uppmätta och beräknade värmekonduktiviteter har resulterat i medelvär

den och konfidensintervall för olika bergarter. Diagram och riktvärden 

över olika jordarters värmeöverförande egenskaper har redovisats av 

Sundberg (1986). Erfarenhetsvärden i tabellform och diagram finns för 

jord även bl a i CRREL Monograph, (1981). 

SGI Varia 256



6 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

2 FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

2.1 Geofysiska metoder 

Ytmetoder 

Med geofysiska ytmetoder avses tekniken att i fält från markytan mäta 

hur olika jord- och berglager reagerar mot en statiskt eller dynamiskt 

alstrad kraft. Här behandlas endast de metoder som kan ha tillämpning 

i samband med undersökningar för markvärmesystem. 
Dessa är: 

- seismiska metoder, varmed avses mätning av stötvågors gånghastighet 

i olika jord- och berglager samt deras reflexion i skiktytor. 

- geoelektriska metoder, varmed avses mätning av det elektriska led

ningsmotståndet i olika jord- och berglager. 

- radiometriska metoder, varmed avses mätning av det elektriska led

ningsmotståndet i olika jord- och berglager. 

Metoderna kan användas för att bestämma jorddjup, jordlagergränser 

och sprickzoner i berg. Dessutom kan i vissa fall grundattenytans nivå 

och en relativ bestämning av jordparametrar erhållas. 

En utförligare beskrivning av teori och mätutförande samt metodernas 

tillämpning och begränsningar finns i Handboken BYGG, Geoteknik, kap 

G08 (1984). 

Utrustning för refraktionsseismik består i den enklaste varianten av 
en geofon som avkänner alstrade stötvågor. Dessa fås genom att man 

slår med en slägga på en platta som ligger direkt på marken (hammar

seismik). I en seismograf avbildas stötvågorna allt eftersom de når 

geofonen. Genom att plattan successivt flyttas från geofonen hittar 

den snabbaste vågen allt djupare lagergränser, jfr figur .2.1 
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7 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Seismograf
Slägga 

o~ooGeofon OCJ 00 
0 0 0 

\~~ (3) / I 

\ "-"'-(2) / I 
\ "- / I 

\ (1 )"- / / 

Figwi 2. l P1Un.upe..r1. 6ÖIL JLenJLaWono.o Wmik.. UppJL,,Uade :t.Jz.yc..k.vå.go!L 

n.åJL geo6on.en. i den. oJLdn,,,[n.g .oom .oi66JLo!Ln.a an.geJL vid e,;t,;t 

.ouc..c..e.o.oiv.:t ök.a.:t av.o.:tå.n.d me,Uan. pla.:t.:ta oc..h geo6on.. 

(Handbok.en. BYGG, Geo.:tek.n,,,[k., 1984.) 

En mer avancerad variant är att använda flera geofoner, utplacerade 

med jämnt avstånd rakt ut från stötvågskällan, som då vanligen är en 

sprängladdning. Seismografen är i detta fall flerkanalig och stötvå

gorna registreras på ett seismogram. 

Reflexionsseismik bygger på registrering av vertikala tryckvågor, som 

reflekteras mot skiktytor i jord- och berglagren. Härvid fås en avbild

ning av strukturer i undergrunden. Djupet till en reflekterande yta 

fås som en tid (ms). 

För att beräkna det verkliga djupet till varje skikt måste de penetre

rade lagrens hastighet vara kända, något som normalt inte är fallet. 

Tillämpningen vad gäller markvärme är i första hand knutet till den 

geotermiska undersökningsmetodiken. För vidare beskrivning hänvisas 

därför till Sharma, (1976). 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Vid geoelektrisk mätning bestäms den elektriska resistiviteten (ström

ningsmotståndet) i olika jord- och berglager. Metoden kan även användas 

för bestämning av vattenkvoten hos jord i fält, jfr kap 2.4. 

Den elektriska ledningsförmågan är låg i de flesta mineral som ingår 

i jord- och bergarter. Variationer i ledningsförmågan är därför mer 

avhängigt förekomst av porvatten och dess elektrolytiska egenskaper 

än själva jord/bergmaterialet i sig. Emellertid står porositet och 

vattenkvot i ett visst samband till materialet varför jordmaterialen 
kan indelas i klasser med typiska värden på resistiviteten. 

Materialegenskaperna sammanfattas i en konstant benämnd resistivitet 

(n) och definieras som 

där 

R =resistansmellan två ekvipotentialytor 

A = genomströmningsytan 

L =längdenmellan ekvipotentialytorna 

Gemensamt för all mätning av resistivitet är att en ström med känd 

styrka sänds genom en avgränsad del av elektrolyten (jorden) och mäter 

det potentialfall som uppkommer på en del av sträckan. Därpå beräknas 

resistansen med hjälp av Ohms lag. Den specifika resistansen, resisti

viteten, beräknas sedan på basis av elektrolytens geometri. 

Vid bestämning av jordresistiviteten i fält finns två huvudförfaranden: 

1. mätning direkt i jorden med Wenners 4-elektrodmetod eller Wenners 

stavelektrod. 
2. mätning enligt box-metoden i upptaget jordprov. 
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9 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Med Wenners 4-elektrodmetod mäts ett medelvärde av resistiviteten i 

en relativt stor jordvolym (ungefärligen en sfär med diametern lika 

med avståndet mellan strömelektroderna). Fyra stålelektroder sticks 

ner i jorden utefter en rät linje. Via mätledningar ansluts de fyra 

elektroderna till en jordresistansmätare så att mätströmmen sänds mel

lan de två yttre elektroderna (1 och 4) och potentialfallet mäts mellan 

de två inre elektroderna (2 och 3), figur 2.2 Camitz (1980). 

FigUA 2. 2 Mcltp!Unc.ip 6Ö)L We.nnvu., 4-ue.fwwdmuod. (Camdz, 7980) 

Vid fältmätning av jordresistiviteten enligt Wenners 4-elektrodmetod 

fås ett medelvärde av jordresistiviteten i en relativt stor jordvolym 

där resistiviteten närmast markytan har stor inverkan på det uppmätta 

värdet. 

Med Wenners stav-elektrodmetod kan jordresistiviteten bestämmas på 

ett visst djup utan att det översta jordlagret får inflytande på mät

värdet. Mätprincipen är densamma som för Wenners 4-elektrodmetod. De 

fyra elektroderna är fästade på en och samma stav. Staven sticks ned 

i jorden till önskat djup. Mätströmmen sänds mellan den övre och ned

re elektroden. Resistansen i jorden fås genom att mäta potentialfallet 

mellan de mittersta elektroderna, varefter jordresistiviteten kan be

räknas. 

SGI Varia 256
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10 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Utöver Wenners stavelektrod förekommer också andra stavelektroder med 

olika utformning (Shepard-staven, Columbia-staven, Geonorsonden, SGI

sonden och SJ-sonden), Camitz (1980). 

Box-metoden används ofta då mätning med Wenner-metoderna ej är möjlig, 

tex vid bestämning av resisti1/iteten omedelbart intill ytan på en 

jordförlagd konstruktion. Representativa jordprov tas upp och provas 

i fält i en jordresistansbox (soil-box). Cellen är så utformad att 

mätningen kan utföras som vid Wenner-metoden, med fyra elektroder, 
jfr kap 3. 

Det finns i princip två typer av geoelektriska fältmetoder. I ena fal

let, geoelektrisk sondering, flyttas elektroderna på ett successivt 

längre avstånd från varandra. Härvid når man allt djupare och längre 

ut och nya jordlager involveras. Den uppmätta resistiviteten plottas 

med elektrodavståndet i särskilt diagram, figur 2.3 Med hjälp av typ

kurvor kan lagergränserna sedan bestämmas. För att den geologiska tolk

ningen skall vara tillförlitlig krävs dock stöd av borrningar eller 

en i övrigt god kännedom om det undersökta områdets geologiska uppbygg

nad. 

Geoelektrisk sondering 

Elektreavstånd, m 

E 
C; 
...,-
(1)...,

·s; 
..., 
.!!.! 
(/) 

(1) 

er:: 

Sand Lera Grus 

FlgUJL 2 · 3 Ex,empel. på, cua.giwm entVL geouek.;t,tu..J.:,k. -6on.dvun.g med inta.gd 

tolk.Yl.,{,n.g. (Ha.n.dbok.en. BYGG, Geotek.Yl.,{,k., 7984.) 
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11 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Det andra mätningsförfarandet benämns geoelektrisk profilering. Denna 

innebär att man använder en uppställning med fasta elektrodavstånd 

och med avläsning i flera punkter längs en linje i terrängen. Förfa

randet används tex för att lokalisera ås- och bergryggar under lera. 

Den uppmätta resistiviteten plottas i diagram och kan sedan utvärderas 

som figur 2.4 illustrerar. 

Geoelektrisk profilering 

E 
C; 

...., -
Q)...., 
·s; 
...., 
V) 

V) 
Q)CCi__________________...,. 

Profilgång 

t-;;--;;---:,---,,.--__,,,.,.1/ I":::" It~ Il=:" Il=:-//;:;:;;.... I/-:,::::_ JI .::;:-I;;; 
I /I= It-.:; Il = 1t 

Q. Lerjord /:;: ~ \ 
:::, ,,..-:;_, / ,\
0 ,/ / A. \ \. __ ,,,,.__ " \._.,,,--;: 

). 
~,- "'- -,,:' A ,._
" Berg 

FigWL 2 . 4 Ex..e.mpel på_ d,.i.,ag,1tam eJteA. ge.o ele.k;tJu,6 k. pJto fu.rung • 

(Handbok.e.n BYGG, Ge.o~e.k.n),k., 1984) 

Genom att man gör samma profil fiera gånger med olika elektrodavstånd 

kan man få den genomsnittliga resistiviteten till olika djup i lager

följden och därmed en bättre bild av den geologiska uppbyggnaden. 

Vad gäller de geoelektriska metodernas tillförlitlighet bör följande 

beaktas: 
- djupet till skikt- och lagergränser kan sällan bestämmas enbart med 

geoelektrisk mätning. Vanligen krävs borrningar ed att korrelera 

mätresultaten mot. 
- lager, vars resistivitet ligger mellan värdet av två omgivande, har 

dålig eller ingen upplösning på en sonderingskurva och "försvinner" 

således. 

lagerföljder som i sig avviker från varandra kan ändå resultera i 

likvärdiga sonderingskurvor och ge upphov till feltolkningar. 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Att använda elektromagnetiskt alstrade radiovågor VLF-metoden, för 

att detektera inhomogeniteter i jord och berg är en relativt sen ut

veckling inom geofysiken och har nyligen introducerats i Sverige. Er

farenheterna hittills pekar på att metoden är begränsad till berg, 

men att den där är ett utmärkt instrument för att exempelvis lokali

sera vertikala vattenförande sprickzoner. 

Vid VLF-mätning utnyttjas långfrekventa radiovågor, vilka utsänds från 

ett antal fasta stationer världen över. Kring en ledare i berget, tex 

en vattenförande krosszon, uppstår ett inducerat elektromagetiskt fält. 

Med VLF-instrumentet mäts storleken av det inducerade fältets magnetis

ka komponent och genom profilmätning kan ledarens läge bestämmas. Styr

kan hos det inducerade magnetfältet uttrycks i %av det primära magnet

fältet. Mätningarna kan utföras direkt från markytan med ett handburet 

lätthanterligt instrument eller också från luften med flygplan. 

En förutsättning för att ett störningsfält runt en ledare skall uppkom

ma är att ledaren stryker radiovågens riktning. För att inte missa en 

ledare bör därför mätningar göras med radiokällor i flera riktningar. 

Figur 2.5 visar en plottning av mätdata längs en profil. Två kurvor 

registreras, en som ligger i fas med de primära radiovågorna (Re) och 
en som är fasförskjuten (Im). Under ideala förhållanen visar kurvornas 

skärningspunkter med 0-linjen läget för den vertikala ledaren. 

Magnetisk styrka, % 
FigWL 2.5 Ex..empel 

30 
på VLF-mä;tn,i__ng övVL 

e.n .6p/(,{,c.k.zon .,[_ bVLg. 

(Handbok.en BYGG, 

Ge.ote.k.n,i__k., 1984.) 

Djup 

,1 -. Il : '' =. U - " .:: 11 = 11 - 11 : Il : tl _. Il .::::: 11 _, \ 

Jord Vattenförande sprickzon 

Berg I.. 

Profilgång 
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13 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Falska anomalier fås bl a från kraftledningar, vattenledningar, stäng

sel mm. 

En variant av elektromagnetisk markmätning utgörs av den s k slingram

metoden. Härvid har man sändare med i fält och vid mätningen följer 

sändare och mottagare varandra på ett visst avstånd. Jämfört med VLF 

är slingrammetoden högfrekvent och anses ha stor känslighet och god 

upplösning. Den lämpar sig därför väl för detaljerade undersökningar. 

Georadarn kan närmast jämföras med reflexionsseismik eller ekolodson

dering. I stället för ljudvågor sänds emellertid högfrekventa elektro

magnetiska vågor (radiovågor) ner i marken. Dessa reflekteras av skikt

ytor och fångas upp av en mottagarantenn. 

Såväl sändare som mottagare är inbyggda i en låda som dras för hand 

eller efter ett fordon. På en skrivare fås direkt i fält ett sk radar

gram, på vilket skiktytorna längs undersökningsprofilen kontinuerligt 

avbildas, se figur 2.6 

Avståndet till en skiktyta kan beräknas genom ansättning av en gånghas

tighet eller genom kalibrering medelst sondering ed. I organiska jord

lager (torv, dy och gyttja) kan reflexer erhållas från 15-20 m djup. 

I minerogena jordar (lera, silt, sand och grus) avtar nedträngningsdju

pet med ökad halt finjord och ök_ad vattenhalt. I lera begränsas djupet 

till någon meter, men i sand och grus kan penetrationsdjup på 20-30 m 

nås. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska. Linkoping 
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14 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Obsrör 

Mark
yta 

.-

FigWL 2.6 RadaAgham nhim Enköping-0å/2en vid TäJLMjö i Uppland v~ande 

hwi en ghundva;t;teny,t,a -0kä!L genom å.okä!Lnan oc.h vidaAe u;t 

i 6inkohnigaAe -0edimen:t på, högha 6lanken. ÖveM;t i lage.h-

6öljden liggeh ett -0vallghU-O.:täc.ke. Vid ob-0e.hvati0Mhöhd 

mä:ttu ghundva;t;tennivim ~ c.a 11 m undeh maAky:tan. Pho-

6illängden äJL c.a 40 m. (Bjelm, 1982.) 

Användningsområdet för georadarn är ännu så länge inte helt klarlagt. 

Rapporterade tillämpningar är bl a: 

- torvmarksundersökningar. 

- jorddjupsbestämning i berg/moränområden. 

- struktur- och mäktighetsanalys·av sand- och grusformationer. 

kartläggning av grundvattenytor i grova friktionsjordar. 

- strukturanalys i berg. 
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15 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Borrhålsloggning 
I samband med borrning i jord och berg tas normalt prover och ibland 

görs också mätningar av sjunkhastighet, spolförluster mm. Som komple

ment till denna dokumentation kan borrhålet dessutom loggas. Härmed 

avses att en mätprob sänks ned i hålet varmed temperaturen i borrhålet 

samt en rad fysikaliska jord- och bergparametrar kan registreras. 

På den internationella marknaden finns ett 20-tal olika mätsonder, 

som var och en registrerar olika parametrar från borrhålsväggen och 

dess närmsta omgivning. Här skall endast beröras de vanligaste. 

De två vanligaste elektriska loggningsmetoderna är självpotential-(SP) 

och resistivitetsloggning (R): 

SP-loggen registrerar variationen i den självpotential som uppkommit, 
då man borrat ett hål med spolvätska. 

En elektrod sänks ned i det vätskefyllda hålet. Sonden är ansluten 

till en galvanometer, vilken i sin tur ansluter till en strömkrets 
med en elektrod placerad i ett kärl eller en bassäng med spolvätska. 

På galvanometern avläses så potentialskillnaderna mellan de två elekt

roderna. 

Mätvärdena matas vanligen fram från en skrivare. I homogent material 

fås en rätlinjig registrering av potentialen. I avsnitt med permeabla 
lager (exempel.vis sand) fås en linjeavvikelse från 0-linjen åt ett 

håll och i impermeabla zoner (tex lera) fås en avvikelse åt andra 
hållet, se exemplet i figur 2.7. 

Normalt sett registreras SP-loggen samtidigt som resistivitetsloggen 

(R). R-loggen skiljer sig från SP-loggen genom att potentialskillnaden 

mäts mellan två elektroder som båda är nedförda i hålet. I princip 

rör det sig om ett vertikalt utförande av en geoelektrisk profilering, 
se tidigare i 2. Andra elektroduppställningar förekommer dock. 

SGI Varia 256



16 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Avståndet mellan elektroderna i borrhålet skall för att få god upplös

ning vara litet, i normalfallet 0.4 m (KR). Figur 2.7 visar mätresulta

tet också då avståndet mellan sonderna är 1.6 m (LR). 

De elektriska loggningsmetoderna är endast användbara i borrhål som 

saknar infodring. Den nedre begränsningen av borrhålsdimensionen är 

ca 1650 mm. 

Elektriska loggar Radioaktiva loggar 

Registreri ngsenhet Kaliper logg Neutron/Gamma
Resistivitet R Diameter densitet G R/CC 

Neutron- I Naturlig 
Självpotential SP porositet % '\' Gamma APS 

mV Dm - cm + 0 15 30 2,2 2,5 2,8 0~---- 75 150 

Sand 

Borrhål leru 

Mätsond 

FigWL 2 · 7 BoJULhå.Lologgrung. FöJL6cuw.nde, jäm:te, loggrung!.:i!Leoul:ta.:t av 

n&g!La vanuga mä:trunga.JL. (Handboken BYGG, Geo:tekruk, 7984.) 

Kaliper- eller diameterloggen mäter variationer i borrhålets diameter. 

Sonden har vanligen fjäderarmar som pressas mot borrhålsväggen och 

avkänner avvikelserna från den dimension hålet borrats med. På detta 

sätt kant ex sprickor lokaliseras liksom svällande leror eller urspo
lade kaviteter i löst material, se exemplet i figur 2.7. 

Radioaktiva loggningsmetoder innefattar bl a sonder för bestämning 

av porositet, densitet och naturlig gammastrålning. 
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Neutronloggen (porositetsloggen) består av en neutronkälla och en detek

tor. Neutronkällan avger neutroner med hög energi, vilka tränger in 

i borrhålsväggen. Energin reduceras vid kollision med andra atomer, 

främst vätejoner, vilka tenderar att absorbera neutronerna. I detektorn 

räknas antalet lågenergineutroner som reflekteras tillbaka. Då det 

råder ett direkt samband mellan andelen återvändande neutroner och 

vätejonshalten, kan följaktligen porösa lager med högt vatteninnehåll 

detekteras. 

Erhållna mätvärden kan på empiriska grunder korreleras till ett porosi
tetsvärde, se exemplet i figur 2.7. 

Neutron-gammaloggen (densitetsloggen) reagerar på elektrondensiteten 

runt borrhålet. Från en strålningskälla skickas snabba gammastrålar 

in i borrhålsväggen och kolliderar med elektronerna i formationen. 

Härvid uppstår en spridd gammastrålning, vars intensitet registreras 
i en detektor, fixerad på ett visst avstånd från strålningskällan. 

Antalet kollisioner är direkt relaterat till elektrondensiteten i for

mationen, vilken i sin tur beror av skrymdensiteten. Tillsammans med 
neutronloggen (porositet) fås en god bild av formationsparametrarna, 

se exemplet i figur 2.7. 

Gammaloggen mäter den naturliga gammastrålningen i lagerföljden längs 

borrhålsväggen. Mätsonden består i princip av en Geiger-mätare. Den 

radioaktiva strålningen är störst i lera och lerskiffer varför sonden 

ger störst utslag i denna typ av formationer. Sondens höga känslighet 
gör att den också kan avkänna tunnare lerskikt och 11 lerförorenade 11 

sandformationer. Gammaloggen utgör som 11 lerdetektor 11 ett viktigt komp

lement till de elektriska loggarna. Dessa kan nämligen ibland missa 

sand- eller lerskikt i lagerföljden, särskilt om beskaffenheten av 
porvattnet är olikartad. Ett exempel på en gammaloggkurva visas i figur 
2.7. 

De radioaktiva loggningsmetoderna har det gemensamt att de kan användas 

i foderinklädda borrhål. Detta är en stor fördel vid undersökningar 

i jordl ager. 
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TV-granskning av borrhålsväggar kan utföras med en TV-kamera, som sär

skilt utformats för att kunna sänkas ned i borrhålet och avbilda hela 

hål väggen. 

Metoden används företrädesvis i kristallint berg för såväl kvantitativ 

som kvalitativ sprickkartering. En förutsättning är att eventuellt 

vatten i borrhålet är klart och föroreningar såsom tex borrmudd måste 

därför rensas bort före undersökningen. 

TV-undersökningarna kan dessutom användas för att kontrollera foderrör 

samt korrosions- och igensättningseffekter. 

Temperaturloggning kommer inom markvärmetekniken främst till användning 

vid geotermi. Temperaturloggning används generellt för att lokalisera 

sprickor, bestämma omgivande lagerföljd och temperaturgradienter mm. 

En sond sänks ner i borrhålet och temperaturmätningen utförs antingen 
kontinuerligt eller med jämna intervaller. För att temperaturändringen 

skall kunna mätas måste givaren ha en mycket hög mätnoggrannhet. 

2.2 Sonderingsmetoder 

Med sondering avses i geotekniskt hänseende neddrivning av en spetsför

sedd stång i jord eller berg, varvid motståndet mot neddrivning regist

reras. Neddrivningen kan ske med hjälp av tryck, slag eller vridning. 
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IQT RESULTS PLOTTED 
t AVTOMATICALLY 

ROTATED ( ELECTRICALLY OR 

MANULLY OR MECHANICALLY
100 kg { 

BY MACHINE DRIVEN RECORDER l 

o)WEIGHT SOUNDING b) STATIC SOUNDI NG 

DRILLING _DRILLING 
MUD 

EXTENSION 
DRILL ROD 

CUTTI NGS 

CASING 
{OPTION AL I 

METHOD A METHOD B 

I DETAILED ( SIMPLE 
TEST I TEST} 

. c)RAM SOUNDING d)LIGHT MOTOR e)SOIL-ROCK 
PERCUSSION SOUNDI NG 
SOUNDING 

FigWL 2.8 P!UYLCA,P nöJL ouk.a. J.:,ondvungJ.:,me;todeJL. (Vahlbvr,g, 7974) 

Sondering används normalt för att bestämma jordlagrens mäktighet och 
relativa fasthet samt bergytans läge och i viss mån bergets kvalitet. 

Ett relativt mått på de finkorniga jordarnas permeabilitet kan också 
erhållas liksom värden på lerors skjuvhållfasthet samt friktionsjords 

sättnings- och hållfasthetsegenskaper. 

De i Sverige vanligaste sonderingsmetoderna är: viktsond, totaltryck
sond, spetstrycksond, portrycksond, hejarsond, motorslagsond och jord

bergsond, figur 2 .8 Flera av dessa metoder har standardiserats av 

Svenska geotekniska föreningen (SGF), som också utger beteckningsblad 

- en standard för redovisning av undersökningsresultat i plan och sek

tion. 
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För en närmare beskrivning av metoderna hänvisas till Bergdahl (1984) 

eller Handboken Bygg, Geoteknik (1984). 

Viktsonden består av en skruvformad spets, ett antal skarvstänger, en 

viktsats och en svängel. I lös jord sjunker sonden av enbart belastning 

medan den i något fastare vrids ned under samtidig belastning. Den 

minsta belastning för vilken sonden sjunker eller antal vridna halvvarv 

per 0,2 m sjunkning registreras. 

Totaltrycksonden består av en pyramidformad spets och ett antal skarv

stänger som trycks ned i jorden under samtidig registrering av neddriv

ningskraften, max 10-20 kN. Genom en glappkoppling i spetsen kan man 

skilja mellan mantelfriktionen på stängerna och spetsmotståndet, vilket 

är av betydelse vid utvärderingen. 

Som en speciell typ av trycksond kan man i lösa leror och organisk 

jord för översiktliga undersökningar användas k sticksond. Denna be

står av en rund spets och ett antal klena skarvstänger som drivs ned 

med handkraft, pressning eller stötning. 

Spetstrycksond består av en konisk spets och ett antal skarvstänger 

som pressas ned i jorden med konstant hastighet. Med kraftgivare på 

konen och eventuellt en lokal friktionshylsa närmast däröver kan spets

motståndet och vid användning av friktionshylsa den loka mantelfriktio

nen registreras kontinuerligt under neddrivningen. 

Portrycksonden kan vara av samma typ som spetstrycksonden där man när

mast över konen monterat ett filter och en tryckgivare som mäter det 

under neddrivningen uppkomna porvattentrycket i jorden närmast spetsen. 

Intermittent kan portryckets utjämning avläsas om stopp görs på visst 

djup i jorden. 

Hejarsonden består av en konisk-cylindrisk spets och ett antal skarv

stänger som drivs ned i jorden med en fallhejare. Under neddrivningen 

registreras motståndet i antal slag/0,2 m sjunkning. Möjlighet finns 

att skilja mantel- och spetsmotståndet genom glappkoppling vid spetsen 

eller momentmätning vid rotation av sondstängerna. 
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Motorslagsond består av en konisk-cylindrisk spets och ett antal skarv

stänger som drivs ned i jorden med hjälp av bensinmotordrivna bergborr

maskiner typ Cobra och Pionjär. Motståndet registreras i sek/0,2 m 

sjunkning. 

Jord-bergsond består av fyrskärskrona för bergborrning och ett antal 

bergborrstål som drivs ned med pneumatiska eller hydrauliska bergborr

maskiner. Under borrningen registreras motståndet i sek/0,2 m sjunkning 

samt förekommande sprickor och slag. 

Vid undersökning av de lösa jordlagren såsom lera, silt och sand an

vänds oftast viktsond, totaltrycksond eller spetstrycksond, figur 2.9. 

Trycksondering är normalt att föredra eftersom den ger mer detaljerad 

information om jordlagerföljden. I lera och silt kan även portryckson

den användas vid undersökning av permeabilitet och förekomst av genom

släppliga skikt i lera. 

v,m 

--,;;J,.l.,;,~~~~~~ 
0.1S 

LÖS 
SAND

" LERA 

" 
SAND 

• 10 

--~•s 

FigWL 2. 9 E~empd p~ användn,lng av viWondvung genom ~ediment 

av .tvia oc.h ~and, b.t a fiöJr.. va.t av p.ta;U fiöJr.. pJr..ov,tagn,lng 

oeh in-~dupJr..ovn,lng, ~o.tvpJr..ov,tagn,lng (Kv) oeh vingpJr..ovn,lng 

(Vb) ( Bvigdah.t, 19 84). 
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Vid undersökningar i grusåsar eller deltabildningar med grövre mate

rial kan hejarsondering typ HfA rekommenderas för bestämning av jordens 

fasthet. För bestämning av bergytans läge måste dock ofta jordberg

sondering användas. 

Vid undersökningar i berg används normalt jord-bergsondering med tyngre 

bergborrutrustning. Sonderingen kan kompletteras med okulär granskning 

av borrhålsväggen med borrhålskikare (i grunda hål) eller borrhåls-TV. 

Bergets permeabilitet kan också mätas meds k vattenförlustmätning. 

Sonderingar av olika slag kompletteras normalt med bl a provtagning 

eftersom utvärderingen av jordens och bergets egenskaper ofta är bero

ende av det aktuella jordmaterialet. 
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2.3 Provtagningsmetoder 

Provtagning i jord 

Provtagning i jord utförs för att man skall kunna identifiera jordmate

rialet och för att man på laboratorium skall kunna utföra bestämning 
av jordens egenskaper tex hållfasthet, sättningsegenskaper, permeabi

litet, värmeledningsförmåga, vattenkvot mm. 

Med hänsyn till jordprovers kvalitet kan proverna indelas efter stör

ningsgrad: ostörda, störda och omrörda prover. I ostörda prover har 

jorden kvar sin struktur och sina mekaniska egenskaper, i störda prover 

har jorden kvar sin struktur men de mekaniska egenskaperna har föränd

rats, i omrörda prover har såväl struktur som de mekaniska egenskaperna 

förändrats. Vilken kvalitet på proverna, som erfordras, avgörs av vilka 

undersökningar som skall göras på proverna. 

De upptagna proverna skall hanteras så att de ej utsätts för skakningar 

(gäller ostörda prover), frysning, uttorkning eller onödigt lufttill

träde. 

De i Sverige vanligaste provtagningsmetoderna är: 

- ostörda prover: Kolvprovtagare, torvprovtagare 

- störda prover: Provgropsgrävning, provtagningsspetsar, skruvprovta-

gare, moränprovtagare. 

- omrörda prover: Spadprovtagare, kannprovtagare och rördrivning. 

Av de nämnda provtagarna har endast kolvprovtagaren standardiserats 

av Svenska geotekniska föreningen (SGF). Av SGF:s beteckningsblad fram

går också hur resultaten av provtagning och normala geotekniska labora

torieundersökningar skall redovisas i plan och sektion. 

Nedan ges en kortfattad beskrivning på provtagningsmetoderna och deras 

användning. En närmare beskrivning av förekommande provtagare redovisas 
av Bergdahl (1984) och Handboken BYGG, Geoteknik (1984). 

Kolvprovtagaren består av ett provtagningsrör med provhylsor och en 

skarp egg. Under nedpressningen är provtagaren sluten med en kolv. 
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När provtagaren pressats ned till provtagningsnivån kvarhålls kolven 

och ett prov stansas försiktigt ut, figur 2.10. Kolvprovtagaren används 

främst i kohesionsjord (lera, gyttja, dy och torv) men även i silt 

då man önskar god provkvalitet för efterföljande laboratorieundersök

ningar. 

Ytliga ostörda prover kan på motsvarande sätt uttas från markytan eller 

i en schaktgrop genom att en stålcylinder drivs in i jorden. Därefter 

grävs cylindern fram och provet skärs av vid cylinders öppningar. Prov

cylindern försluts med plastlock. Metoden är främst användbar vid prov
tagning i lera, silt och fuktig sand. 

Torvprovtagare kan användas vid ostörd provtagning av torvlager. Den 

vid SGI utvecklade provtagaren består av en vågtandad egg monterad 

på ett 0 110 mm plaströr, som samtidigt utgör provbehållaren. Provtaga

ren trycks ned med en fram- och återgående rörelse så att fibrerna 
i torven sågas av. 

Provgropsgrävning används ofta vid relativt ytlig provtagning (0-5 m) 
och i stenig och blockig jord där annan provtagning ej är möjlig. För 

provgropsgrävningen används en traktorgrävare eller annan mindre gräv

maskin. Under grävningen uttas prover i schaktbottnen eller i schakt

väggen. Vidare noteras förekomst av sten och block samt grundvatten

nivån. 

Provtagningsspetsar finns i flera dimensioner och är i princip utfor

made som en kolvprovtagare. När provtagaren drivits ned till provtag
ningsnivån öppnas den genom att borrstången roteras. Provtagaren fylls 

genom ytterligare neddrivning. Drivningen sker med hejarbock för de 

större och motorslagborrmaskin för de klenare varianterna. Provtag

ningsspetsarna används för en punktvis provtagning i friktionsjord 

och fast kohesionsjord. 
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'Ej fixerat,,,- Jordprov 

, 

, 

,i,, 

FigWL 2. l O Kolvp!Lov:tagMe. FigWL 2 . 11 Manuell .o fvtuv

PILinup6igWL v,Loande p!Lo v:tagning 

på.gående u:U:taYll>ning ( G eo:tekn,Lo k 61:lf;t

av e;t;t j OILdplLo v. handbok, 7973) 

(BeJLgdahl., 7984.) 

Skruvprovtagaren består av en spetsad stång som är försedd med en på

svetsad spiral fläns, Figur 2. 11 Provtagarens längd och ytterdi ameter 
varierar bl a beroende på tillgänglig maskinutrustning. Provtagaren 

skruvas ned i jorden till provtagningsnivån och dras därefter upp var

vid jordprovet blir sittande på skruvflänsarna. Skruvprovtagaren används 

mest för tagning av prover i kohesions- och siltjord men även i sand 

över grundvattenytan. 
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Moränprovtagaren består av rör som nedtill är försett med en ringborr

krona. Under neddrivningen till provtagningsnivån finns i röret en 

inre borrkrona något under ringborrkronan. Vid provtagning dras den 

inre kronan tillbaka med hjälp av en spindel varefter utborrning av 

prov kan ske. Moränprovtagaren används för provtagning i grus och morän 

även där det finns sten och block. 

Spadprovtagare består av två mot varandra vända spadar som är uppslit

sade nedtill så att jorden vid rotation skärs loss och matas in mellan 

spadarna. Spadprovtagaren används för kontinuerlig omrörd provtagning 

i stenfria jordar över grundvattenytan. 

Kannprovtagaren består av ett rör som är slutet i nederänden men har 

en öppning på sidan som kan öppnas och stängas. På öppningens kant 
finns en läpp som kan mata in provet i kannan. Provtagaren drivs ned 

i jorden till provtagningsnivån med motorslagsond eller hejarborr. 

Härefter öppnas kannan och vrids runt varvid jord matas in i kannan. 

Kannprovtagaren används för intermittent provtagning i fastare jord 
speciellt under grundvattenytan. 

Provtagare av kanntyp finns också för intermittent provtagning i torv, 

dy, gyttja samt lös lera, den sk mosskannprovtagaren. 

Rördrivning är en samlad benämning för ett provtagningssätt där jordma
teri a 1 successivt fås att tränga' in i ett stå1rör a11 t eftersom det 

slås ned. 

Två typer av neddrivningsutrustningar förekommer. Den enklaste består 

av en fristående hejarbock av samma typ som sedan gammalt används vid 

hejarsondering, jfr figur 2.12. 

Ett modernare sätt att driva rören är med trycklufthammare eller hyd

raulhammare. Denna sitter vanligen monterad på en borrigg på ett ter
ränggående fordon, jfr figur 2. 13. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linkoping 
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Provtagning sker genom att låta jordmaterialet tränga in i röret an

tingen genom öppen rörbotten eller genom perforeringar i nedre rörän

den. Med jämna mellanrum rensas sedan röret med hjälp av vatten eller 

tryckluft. 

Perforeringarnas storlek väljes efter förväntad kornstorlek. Ju grov

kornigare formation ju större hål. Vanligen används 2 mm i finkorniga 

formationer och upp till 8 mm i grovkorniga. Det ligger alltså i prov

tagningssättets natur att de grövsta kornen blir underrepresenterade 

i provet. 

Det material som kommer in i röret via perforeringarna blir allt efter 

omständigheterna mer eller mindre omrört. Även om det perforerade röret 

med sluten spets ger prover med sämre representativitet än det öppna 

röret eller krysspetsen har det perforerade röret ett par andra förde-

l ar. 

Både den mekaniska och hydrauliska kontaktytan mot jordlagren blir 

förhållandevis stor. Detta innebär att det under rördrivningens gång 

finns möjligheter att testa olika avsnitt i formationen. Dels kan man 

vid rensblåsning (alternativt spolning) se hur fort vattnet blir rent. 

Detta ger en direkt fingervisning om halten permeabilitetsnedsättande 

finjord. Dels kan varje avsnitt testas avseende specifik kapacitet 

uttryckt som erhållen vattenmängd per tidsenhet och antagen avsänkning. 

I samband med sådan test kan ockiå vattenprov med god representativitet 

tas. 

Då rördrivningen utförs under grundvattennivån är jordmaterialet som 

blåses eller spolas upp blandat med mer eller mindre stora mängder 

vatten (vid vattenuppspolning även över grundvattennivån). Det är då 

viktigt att provtagningskärlet får stå så lång tid innan dekantering 

att vattnet blir klart. På så sätt kommer även finjordpartiklarna med 

i provet. 

Borrsjunkningsmätning utgör vanligen ett gott komplement till provtag

ningen bl a för bättre nivårelatering av lagergränser. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linkoping 
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TRYCKLUFTS
HAMMARE 

I 
I 
I 

" 

F igWL 2. 12 RöJLciJuvrung med F igWL 2. 13 RcJJLciJuvrung med 

mo~o!LciJuven hejCULe. uy~UunuhammCULe. 

(Andvu.,-0on, 1981.) (Andvu.,-0on, 1981.) 

Den vanligaste rördimensionen är 50 mm (2") och rören skarvas vanligen 

i längder om 3 m. 

Nederänden av röret, där jordmaterialet tränger in, har olika utform

ning allt beroende på ändamålet med provtagningen och förväntade geolo

giska förhållanden. Röret kan således vara helt öppet eller spetsför
sett perforerat eller operforerat, som figur 2. 14 visar. 
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F igWL 2 · 14 Nå_gfLa ouk.a ~n o!LmrungCUL av ILÖ!LW ned/Le deJ!... (A) Öppu 

ILÖIL. (B) Öppu ILÖIL med pe,!LnoJLe,JLad nede,JLände. (C) Sl~en 

-0pw med pe,!LnoJLe,JLad nede,JLände. (V) HJlnöMedd -0pw, 

-0 k. k.!Ly-0-0pw (Andvu.,-0on, 1981). 
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Rördrivningsmetoden är normalt begränsad till jordlager med ringa block 

och stenhalt. Bäst fungerar den i isälvsavlagringar där borrningsdjup 

uppemot 50 m är fullt möjligt. 

Provtagning i berg 

Provtagning i berg utförs för att vid anläggningar i berg eller större 

anläggningar på berg kunna göra en geologisk och bergteknisk klassifi

cering av berget. Borrhålen kan även användas för TV-granskning, vat

tenförlustmätning och olika loggningsmetoder. 

Kärnborrning är en typ av rotationsborrning med direkt spolning, nor

malt med vatten. Provtagaren består av ett enkelt eller dubbelmantlat 
kärnrör med en ringborrkrona. Denna kan vara försedd med diamanter 

för hårdare bergarter eller hårdmetallskär för mjukare bergarter. Sedan 

provtagaren fyllts tas proverna upp och överförs till provlådor. I 

protokoll från provtagningen anges noga på vilka djup proverna tagits 
och på vilka djup man ej fått något prov, s k kärnförluster, dvs av

snitt av berget där prov ej erhållits på grund av hålrum, öppna sprickor 

eller vittrat berg. Dessa avsnitt kan ur konstruktionssynpunkt vara 

de viktigaste. 

Harrmarborrning kan i vissa sammanhang ersätta eller komplettera den 

betydligt kostsammare kärnborrningen. Metoden är utvecklad för borrning 

i hårt berg, exempelvis gnejs och granit och är en slående roterande 

metod med direkt luftspolning. Den slående funktionen finns antingen 

inbyggd i borrhuvudet på borriggen, sk topphammare eller så alstras 

slagen via en nere-i-hålet-motor, s k sänkhammare, jfr figur 2.15. 

ROTATION 
ROTATION 

HAMMARE FigWL 2. 15 PJUncJpVL 

fJöJL .topp oc.h -6änkhammaJL
lLUFT boMning. (AndVL-6-6on,

ROTATION 
TRYCK 7984.) 

SLAG 
I 
I 
I HAMMARE 

\1/ 

SÄNKHAMM,l,RE
TOPPMATNING 
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Borrkronorna har antingen skärande egg, skärkrona, eller stift, stift

krona. Den sistnämnda är vanligast förekommande och finns i dimension 

från ca 50 mm (2 11 
) upp till ca 500 mm (20 11 

). För undersökningsborrning 

till måttliga djup används normalt topphammarutrustning och dimension 

50-125 mm (2-5 11 
), medan större håltagningar som exempelvis brunnsborr

ning ofta görs med sänkhammare. 

Ur provtagningssynpunkt är topphammarmetoden att föredra eftersom prov

kvaliten blir jämförelsevis bättre. Vid sänkhammarborrning utgör själva 

hammaren en trång passage som stör upptransporten av kax. 

En klar fördel med hammarborrningen är att metoden medger kontinuerlig 

bestämning av vatteninströmningen till hålet, tex genom att den upp

fordrade vattenmängden mäts i ett kärl. Härigenom kan bland annat 

sprickigheten detekteras. Sprickdetektering kan också göras genom att 

mäta den relativa borrsjunkningen. Ur borrsjunkningsdiagram kan oftast 

också lagergränser utläsas. 

Rotationsborrning med direktspolning är en tung borrmetod där berget 

krossas med hjälp av tryck och rotation. Samtidigt som borren arbetar 

sig nedåt spolas borrkaxet upp kontinuerligt med vatten eller någon 

annan vätska. 

Metoden används främst för borrning i sedimentärt berg (exempelvis 

sand-, kalk- och lersten). Borrkronan, ens k rullkrona, har tandför

sedda hjul som rullar mot hålbottnen. Tänderna tränger ned i berget 

och bryter loss bitar som sedan transporteras upp ur hålet med spol

vätskan. 

Prover som sedimenteras ut ur spolvätskan kan ibland vara svåra att 

relatera till en nivå. Ofta går man också miste om finpartiklarna. 

Provtagning bör därför kombineras med borrsjunkningsmätning och mätning 

av spolflödesförluster som uppkommer då genomsläppliga lager eller 

öppna sprickor penetreras. 

Mer information om provtagning i berg kan erhållas ur Handboken Bygg, 

Geoteknik (1984). 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping 
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2.4 In-si tu-metoder 

Vingprovning 
Skjuvhållfasthet hos kohesionsjord bestäms rutinmässigt i fält med 

vingborr, se figur 2.16. Vingborren består i princip av en överdel 

(vrid- och mätinstrument) och en nederdel (förlängningsstänger och 
vingdan). Vingdonet består av två vinkelrätt mot varandra ihopsvetsade 

plåtar fastsatta på en sondstång. Vingdan finns i olika storlekar för 
att såväl lösare som fastare jord skall kunna provas med samma mätinst

rument med bästa upplösning. Principiellt förekommer två olika typer 
av vingborr, utan respektive med skyddsrör för sondstängerna och skydds

skåpa för vingdonet. 

Vid provning drivs vingdonet ned till den aktuella provningsnivån var

efter vingdonet successivt belastas med ett vridande moment till brott 

uppstår i jorden runt vingdonet. Genom att mäta det vridande momentet 

som erfordras för att orsaka brott kan man beräkna vid vilken skjuv

spänning brott inträffat. Brottytans storlek bestäms av vingdonets 

dimensioner. Den på detta sätt bestämda skjuvspänningen sätts lika 

med jordmaterialets odränerade skjuvhållfasthet (Tfu). Den vid ving

provning bestämda skjuvhållfastheten korrigeras med hänsyn till jordens 

flytgräns i enlighet med (Larsson, 1984). 

( 
I 

' 
I ; 

I ' 
I ' 

- - .._J.. I 

t -- / ~I ,_ 

FigUA 2. 16 P.tunup 6ÖJL vingp!Lovning. 
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För att bestämma jordens sensitivitet, dvs förhållandet mellan jordens 

skjuvhållfasthet i ostört respektive omrört tillstånd, upprepas mätpro

ceduren efter att vingdonet vridits runt ca 20 varv. 

Sedan provningen slutförts på en nivå pressas vingdonet vidare till 

nästa provningsnivå. Normalt utförs vingprovning på tex varje meter 

under markytan eller vid på förhand utvalda nivåer. 

För mer detaljerade uppgifter, beskrivning av olika vingborrtyper och 

inverkande faktorer på mätresultatet, se Bergdahl ( 1984). 

Fallkonprovning av sjösediment 

För översiktlig kartering av sedimenttyp och hållfasthetsegenskaper 

har ett insitu-instrument med tre olika fallkoner utvecklats, figur 

2. 17. Konernas penetration i bottenmaterialet kan tolkas utifrån empi

riska data om olika sedimenttyper (Håkansson, Rosenberg, 1985). 

Översiktlig kartering av bottensediment kan också göras med dykinspek
tion av botten. 

Karteringsapparat bestående av tre koner för in situ hål landen. Apparaten är tillverkad i PVC och syrafast 
bestämning av sedimenttyp och bottendynamiska för- rostfritt stål. 

FigWL 2 .17 PJUn.clp fiöh inodubV->tämn).,n.g a.v -oe..cli..men.ttyp oc.h hOvU,6a.-ot

hwege..nok.apvz.. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska. Unkoping 
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In-situ-bestämning av vattenkvot 

En jordarts vatteninnehåll kan i fält bestämmas med bl a elektriska 

metoder. De elektriska metoderna baseras på att mäta markens resistans, 

kapacitans eller elektromagnetiska vågors gångtid i mark. 

Att mäta resistans är en enkel metod, som ger omedelbar respons och 

det är enkelt att automatisera mätningen, jfr Geoelektrik, 2.l. En 

stor nackdel är att mätresultat (noggrannheten) påverkas av flera svår

kontrollerade egenskaper, bl a lösta salter i vattnet, temperatur och 
skilda materialegenskaper och inte enbart vattnet i sig. Metoden kan 

därför ge dålig noggrannhet. 

Den kapacitiva metoden, Rhen (1981), är en elektrisk mätmetod, som 
bygger på att man mäter en kapacitans eller en storhet kopplad till 

den. Kapacitansen bestäms av geometriska villkor, men även av en mate

rialkonstant. Denna är betydligt större för vatten än för jordpartik

larna, varför det är möjligt att registrera vattenkvoten. Kapacitans
sonderna mäter vattenkvoten runt sonden inom en volym med radie mindre 

än ca 0,2 m. 

Då sonden i huvudsak påverkas av den del av jorden som ligger just 
invid sonden, är det viktigt att jorden där är homogen. Om jorden inne

håller större partiklar såsom grus eller sten kan området intill sonden, 

där det elektriska fältet i huvudsak passerar, vara tämligen inhomogent. 

Risken är då stor för felaktiga mätvärden. Denna kan åtgärdas om det 
elektriska fältet kan förmås att tränga igenom en större jordvolym. 

Även sättet att placera soriden i jorden kan skapa inhomogent material 

runt sonden. Luftfickor eller om ett annat jordmaterial rasar ner och 

lägger sig runt sonden påverkar mätresultatet. Detta kan undvikas med 
lämplig teknik och omsorg vid installering av sonden. 

Sonden kan utformas på olika sätt. I figur 2.18visas några typer för 

fältbruk som prövats eller skissats. 
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C 
Two-Cond~or 
Shieldtd c..,it: 

A B 

- Eleclrodes 

u 

Osctllclor lnside -

FigUJL 2. 18 A: Cyund,Ju.,6/w. uefitJwdVL. Av-0edda aft pfuc..VLM ,l joJLden. 

B: Flata uek.Vtode.JL. Av-0edda aft pfuc..VLa-6 ,l joJLden. 

C: E.t:t -6 pe;t;t av-6 e;t;t aft -0-tic..k.M ned ,l y.:U uk.:te:t av maJLk.en. 

(En~VL Rhen (1981).) 

Sambandet mellan jordens vattenkvot och uppmätt kapacitans måste be

stämmas genom ka 1 i breri ng. figur 2. 19 Mätresultaten är temperaturbe

roende varför korrektion bör ske vid större skillnad i temperatur mel

lan kalibrerings- och mättillfälle. 
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5 0 l
t1atruRE CONTENT' (.,_,) 

Figwi 2 .19 Samband me,,U,an va;t;t.enfwo:t oeh k.apaman1i en-ug:t k.a,u,bJLe

)l),ng, Saxena (1979). 

Time-Domain Reflectometer (TDR): Den hastighet som en elektrisk impuls 

har i en ledare som ligger i jorden beror av dess egenskaper. Samma 

materialkonstant som omnämnts för den kapacitiva metoden påverkar gång

hastigheten för en elektromagnetisk våg. Givarna kan i allmänhet göras 

oömma så att de tål mekaniska påfrestningar. Detta förenklar ofta mät

förfarandet. 

Metoden har gett god reproducerbarhet. En svårighet har emellertid 

varit att bedöma gångtiden för pulsen, vilken har bedömts ge en osäker

het på 1 för dielektricitetskonstanten. Jordens fasta partiklar har 
en dielektricitetskonstant som varierar mellan 2 och 4. Enbart vatten 

har ett värde mellan 78 och 81 vid frekvensen 30 MHz. Metoden är under 
utveckling och kan ge ytterligare möjligheter till vattenkvotsmätning 
i jord. 
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2.5 Tenniska mätningar 

Sondmetoder för termiska mätningar 

Sondmetoder för mätningar av termiska egenskaper består av en eller 

flera sonder med värmeslinga och temperaturgivare i samma sond respek

tive i skilda sonder. Mätningen tillgår så att värmeslingan tillförs 

en effekt, varefter den påföljande temperaturökningen med tiden regist

reras. Beroende på materialet utanför sonden ökar temperaturen med 

tiden olika snabbt, varur provets termiska egenskaper kan beräknas. 

Sondmetoderna är instationära metoder, dvs det sker en förändring av 

temperaturen med tiden. Detta innebär att vännekonduktivitet och vänne

diffusivitet samtidigt kan bestämmas. Med kännedom om både konduktivi
tet och diffusivitet kan materialets specifika vännekapacitet indirekt 

bestämmas. 

För att kunna utföra riktiga bestämningar av marks termiska egenskaper 
är det viktigt att de kan göras på ostörda prover. In-situ-metoder 

är därför oftast att föredra. På ostörda prover kan laboratoriemetoder 

med framgång användas. Sondmetoderna kan anpassas till såväl fält-som 

laboratoriebruk. Sondmetoderna indelas efter antalet ingående sonder 
i ensondsmetoden och flersondsmetoden. 

Vid mätning enligt flersondsmetoden, Sundberg (1979) och (1982), an

vänds en eller flera temperaturregistrerande sonder tillsammans med 
en separat värmesond. Sonderna pressas parallellt ner i jorden på be

stämda inbördes avstånd. En konstant effekt påkopplas värmesonden och 

temperaturökningen med tiden registreras med temperatursonderna som 

är placerade på halva värmesondens djup för undvikande av randeffekter. 

För att undvika påverkan av den dagliga temperaturvågen i marken ut

nyttjas en referenstemperaturgivare. Om en temperaturdifferens regist

reras med referensgivaren under försökets gång korrigeras de övriga 

mätsondernas värden för detta. Principen för mätningarna framgår av 
figur 2.20. 
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l 
0. 06-0. 08 m 

FJ._gUA 2.20 Ffvu.,onclomuoden (Sundbvig, 798Z). 

Flersondsmetoden kan användas i både jord och berg. Faktorer som påver

kar mätresultaten är framför allt längd-diameterförhållande och inverkan 
av sondmaterial, felbestämning av avstånden mellan sonderna samt mätti

den. Flersondsmetodens främsta fördel framför ensondsmetoden är den 

större mätvolymen samt den säkrare bestämningen av värmediffusiviteten. 

Vid mätning enligt ensondsmetoden används en sond som innehåller både 

värmespiral och temperaturgivare, Sundberg (1982). Temperaturgivaren 

sitter på halva sondens längd för att undvika randeffekter. Sonden 

pressas ner i jorden och sedan värmeeffekten tillförts registreras 

temperaturutvecklingen med tiden. Korrektion för en eventuell värmevåg 

görs på samma sätt som med flersondsmetoden. 

Temperaturmätning 
Temperaturer kan liksom andra storheter mätas på en mängd olika sätt, 

vissa mycket enkla, andra tekniskt avancerade. 
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För att fastlägga vilka resistansvärden givarna skall ha vid olika 
temperaturer har normer utarbetats, dock inga svenska. Normalt följs 

de tyska DIN-normerna. 

En vanligt förekommande givare för temperaturmätning i jord är platina

givare PT 100. 

Termoelementgivare bygger på principen att i en kontaktyta mellan två 

metaller uppstår en spänning som är temperaturberoende. Spänningens 

storlek är olika för olika metallkombinationer. Kombinationen koppar

konstantan är lämplig för låga temperaturer, speciellt under 0°C. Denna 

kombination är relativt motståndskraftig mot korrosion och har god 

repeterbarhet. 

De vanligaste termoelementtyperna finns att köpa som färdig isolerad 

termoelementtråd. Denna består av en ledare vardera av de båda ingående 

metallerna, isolerade var för sig och ibland försedda med en gemensam 
omspinning av isolermaterial. 

För mätning måste ett mottagarinstrument användas. Detta kan antingen 

vara visande eller registrerande och antingen direkt mätande eller 
av kompensationstyp. Spänningsområdet som skall mätas är oftast endast 

några få mV. 

Vanligtvis används fast installerade givare. Givarna installeras i 

jorden på det djup, där man önskar bestämma temperaturen och förses 

med anslutningsledningar framdragna till en kopplingsplint vid mätstäl

let. Registrering av temperaturen sker antingen manuellt eller med 

hjälp av skrivare eller datalogger... 

För mätning i sjöar och kustvatten används ofta ens k temperaturkedja, 

vilken innehåller ett antal givare monterade i en plastslang anslutna 

till en tät och trycktålig datalogger. Temperaturkedjan sträckes verti

kalt mellan ett bottenankare och en undervattensboj. Fasta givare för 
mätning av vatten- eller sedimenttemperatur kan också anslutas med 

mätkabel till datalogger eller avläsningsenhet i land (Svensson m fl, 
1984). 
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Givarna kan vid lämplig installation erhålla en mycket god termisk 

kontakt med omgivande jord. 

Temperaturmätning kan även utföras med rörliga givare, dvs mätgivare 

installeras ej fast i jorden utan bringas på plats tett foderrör en

dast vid mättillfället. 

Rörliga givare används också för mätning i ytvatten, varvid mätkroppen 

sänks till avsett djup och avläsning iker på ett särskilt avläsnings

instrument. Som givare används i regel termistorer eller motståndsgiva
re. Den elektronik som används i fältinstrument av denna typ måste 

vara anpassad för de låga temperaturer som råder vintertid. Även kvick
silvertermometrar med låg upplösning används för insitumätningar i 

sjö- och havsvatten. En speciell typ är den sk omvändningstermometern 
vars mätvärde på mätdjupet låses genom att termometern bringas att 

vändas upp och ned. 

Utifrån temperaturmätningar i grundattenobservationsrör kan jordens 

vännediffusivitet (temperaturledningsförmåga) bedömas med hjälp av 

värden för luftens temperaturamplitud under året och teorin för tempe

ratursvängningar i fasta kroppar, Johnson &Lilja (1982). 

Vid mätning av vattentemperatur i borrhål fört ex grundvattenvärme 

och bergvärmeuttag sänks en kvicksilvertermometer ner i vattnet och 

temperaturen mäts. Detta kan för större säkerhet utföras vid olika 

tillfällen under året. 
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Mätning av temperatur i jord utförs konventionellt med någon form av 

temperaturgivare, tex 

- motståndstermometrar. 

- termoelementgivare. 

- termistorer. 

- svängande sträng-termometrar. 

- halvledargivare (integrerad kretsar). 

För temperaturmätning i sjöar och andra ytvatten används också kvick

silvertermometrar, monterade i provhämtare. En speciell typ, sk om

vändningstermometer, låser det erhållna värdet på provnivån då termo

metern bringas att vändas upp och ned. 

Karakteristiskt för temperaturmätningar vid markvärmeprojekt är: 

- litet temperaturintervall (0-50°C). 

- små temperaturdifferenser. 

- mätningar över lång tidsrymd. 

- utomhusmiljö. 

I samband med mätprojekt vid markvärmesystem har hittills därför i 

huvudsak motståndstermometrar och termoelementgivare kommit till an

vändning. 

Motståndstermometrar bygger på principen att elektriska ledares resis

tans ändras med temperaturen. De vanligaste motståndstermometrarna 
använder nickel eller platina. Nickel har störst temperaturkoefficient 

medan platina har bäst liniaritet och större temperaturområde, jfr 
figur 2.21. 

300~----.------.----,-----,---r---r----..--.. 

..Cl. I 
Platina 

0 .____ _.__ _,___ _,___ _.___......___..___..____., 

-220 -100 0 100 200 300 1.00 500 550 C
0 

FiguA 2.21 Nic.k.eJ> oc.h p-f..cttin.a:tvunome.vw.JL. 
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2.6 Geohydrologiska metoder 

Akviferanalys genom provpumpning 

Vid utnyttjande av grundvattenmagasin eller geotermiska formationer 

för uttag och/eller lagring av vattenburen värme måste systemdimensio

nering, brunnsplacering etc föregås av en undersökning där magasinets 

hydrauliska egenskaper och randvillkor kartläggs. 

Med hjälp av provpumpning kan de akvifershydrauliska parametrarna be

räknas. Man kan också studera vilka randvillkor som gäller, dvs vilka 

hydrauliska gränser akviferen har. Med hjälp härav kan olika drift

situationer simuleras där vatten till- eller frånföres akviferen. 

En provpumpning innebär att man bortför en bestämd mängd vatten per 

tidsenhet, Q, samtidigt som den hydrauliska trycksänkningen i akvifern, 

h0 -h, mäts. För ändamålet fordras en pumpbrunn och helst ett eller 

flera observationsrör placerade på känt avstånd från brunnen, se figur 
2.22. 

. .. - ~- -~ __: _:__ 
- - - - - -- -_U-____.--h.o 

: . ~ . . . 
. . Q '· . - ' 

r 
Ro 

FigUA 2. 22 Av.Minkn),ngen ,l eft -6lu.te;t 11,e,,6pe,k.tive, öppe;t g,1z,u.ndva;Uenma

gMin. (AndVl.1:i-6on e;t al, 1984.) 

Avsänkningen, h0 -h, är störst i brunnen och på tillräckligt avstånd, 

Ro, kan ingen avsänkning märkas. Då grundvattenytan lutar in mot brun

nen kommer enligt Darcy's lag vatten att flöda mot denna. Vid statio

nära förhållanden kommer flödet mot brunnen genom en tänkt cylinder 
kring denna alltid att vara lika med den uppumpade vattenmängden, Q. 
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Det är möjligt att med relativt kortvariga provpumpningar dels beräkna 

en formations hydrauliska egenskaper, dels göra en beräkningsprognos 

av vilka flöden det går att arbeta med liksom den del av magasinet 

som påverkas av uttag eller injicering. 

För att erhålla mätdata till en hydraulisk analys fordras dels en full

god teknisk utrustning, dels att mätningarna utförs enligt ett specifi

cerat mätprogram. 

Den tekniska utrustningen består vanligen av dränkbar pump till pump

brunnen och på vars bortledningsrör det finns dels en flödesmätare, 

dels en ventil för flödesreglering. Själva nivåmätningen registreras 

vanligen med el- eller klucklod. 

Under senare år har emellertid datainsamlingen vad avser flödes-och 

tryckregistrering datoriserats. Man använder då tryckgivare som sänks 

ned i brunn och observationsrör för tryckregistrering samt magnetkon

duktiva vattenflödesmätare. 

Ofta bestämmer man i samband med undersökningar för markvärmesystem 

även temperatur, vattnets gashalt och vissa selektiva kemiska paramet
rar, se figur 2.23. 

Data - Vatten provtagning 
logger Gasprov tcigning 

Temperatur mö tn ing 

Figu.JL 2. 23 U;tJiu.1:,,t,nJ.,ng 

-6 ÖfL da;to_,.i_YLl.:,amUng
"\Fl''do e sma"tare 

vid p!Lovpu.mpru,ng. 

(AndeJ1,6.t:,on, EfLicMon, 

1983.) 
Tryckgivare, Temperaturgivare 

Dränkbar pump 

D 
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Själva pumpningen följer sedan ett på förhand upprättat mätprogram, 

vilket förenklat kan beskrivas som följer: 

Före pumpstart mäts grundvattentryck (grundvattenstånd) i samtliga 

observationsrör som berörs av provpumpningen. Mätning bör utföras under 

minst en veckas tid före start, med ett mätintervall av 1-2 dagar. 

Under pumpningen mäts grundvattentryck i pumpbrunnar och samtliga obser
vationsrör enligt ett logaritmiskt ökande tidsintervall. Dessutom regist

reras pumpkapacitet genom exempelvis avläsning av uppumpad vattenmängd 
vid olika tidpunkter. Tidpunkterna anpassas till mättillfällena för 

grundvattentryck. 

Efter pumpningen (återhämtningsskedet) mäts grundvattentryck omedelbart 

före provpumpningens avslutning. Direkt efter pumpstopp mäts grundvatten

tryck i pumpbrunn och samtliga observationsrör med samma logaritmiska 

tidsintervall som under provpumpningen. 

För en mer ingående beskrivning av provpumpning som geohydrologisk 

undersökningsmetod hänvisas till Handboken BYGG, Geoteknik (1984) och 
Carlsson, Gustafsson (1984). 

Långtidsmätningar av grundvattentryck i jord 
I detta avsnitt behandlas metoder som primärt kan användas för lång

tidsmätningar av grundvattentryck.(porvattentryck) vid projektering 

och uppföljning av markvärmeanläggningar. 

Kännedom om grundvattenståndet i jorden är av betydelse för stabilitet, 

sättningar, dräneringar, schakter mm. Därför måste man redan i samband 

med projektering av anläggningar i jord klarlägga grundvattenförhållan

dena så att eventuella förändringar senare kan bedömas. Eftersom grund
vattentrycket i jorden ej är konstant utan varierar med tiden är det 

ofta nödvändigt att göra grundvattenmätningar under en längre period. 

Tidsavståndet mellan mätningarna bör vara betydligt mindre än perio

diciteten för väntade förändringar. 
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En närmare beskrivning av olika metoder för grundvattenmätningar finns 

i Bergdahl (1984) och Handboken BYGG, Geoteknik (1984). 

I genomsläpplig jord såsom grus och sand kan grundvattenytan mätas 

i öppna rör som nedförs ett stycke under förmodad lägsta grundvatten

nivå. Rören kan vara 025 mm vattenledningsrör, som pluggas eller plat

tas till i nederänden samt perforeras med små hål <5 mm. Som filter 

i röret används grov sand eller mineralull. Vid nedsättningen noteras 

noga nivån för såväl rörets övre ände som dess spets. 

Mätning av vattenståndet i röret kan ske med klucklod, plastslang eller 

tvåledarkabel med amperemeter (sk ljuslod). 

Ett alternativ till det ovan beskrivna systemet med öppna rör i genom

släppliga jordar utgör rör med filterspetsar, som även används i siltig 

jord och morän. I den av Geotech utvecklade modellen används ett stål

rör (025 eller 033 mm), som perforerats med stora hål och som fyllts 

med en porös massa av sand och plast, figur 2.24. Filtren är med en 

nippel förbundna med en plastslang som utgör stig- och mätrör. Genom 

att slangarnas diameter är 4 alternativt 6 mm (dvs mindre än det öppna 

rörets) erfordras endast en begränsad ut- eller inströmning av vatten 

för att tryckjämvikt skall erhållas vid en förändring i grundvatten

trycket. Spetsen används som engångsspets genom att borrstängerna dras 

upp och endast filterspets med förlängningsrör samt plastslang lämnas 

kvar. I vissa fall bör man även förse plastslangens övre del med ett 

mekaniskt skydd. Avläsning av grundvattenståndet i plaströret utförs 

normalt med elektrisk dubbelledare och en amperemeter. 

Vid mätning av grundvattentryck (portryck) i lera samt vid mätning 

av snabba förändringar i andra tätare jordar såsom silt och morän bör 

man använda slutna mätsystem sk portryckmätare. Dessa är så utformade 

att det erfordras ett minimum av in- eller utströmning av vatten i 
mätsystemet vid en tryckförändring. Det finns idag ett flertal sådana 

system, hydrauliska, pneumatiska eller elektriska. Under senare tid 

har de elektriska systemen utvecklats snabbt bl a beroende på att det 

med sådan utrustning är lättare att anordna automatisk mätning och 

registrering. 
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FigWL 2.24 F,iLtvu.,,pe;U av engång~typ Geoteeh. (BVlgdalu, 7984.) 

En typ av elektrisk portryckmätare bygger på principen att mäta frek

vensförändringen hos en svängande sträng vars ena ände är fäst i ett 

membran, som i sin tur påverkas av porvattentrycket. Svängningsfrek

vensen hos strängen är direkt beroende av spänningen i strängen och 

därmed av porvattentrycket. 
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En annan typ av elektriska portryckmätare använder i handeln förekomman

de membrantryckgivare där tryckförändringar med stor noggrannhet kan 

bestämmas med trådtöjningsgivare. I det s k BAT-systemet, figur 2.25, 

har man skiljt mätsystemet och mätspetsarna, varigenom installations

kostnaden blir mindre och ett instrument kan användas för många mätpunk

ter. Möjligheten till kontinuerlig övervakning av portryckförändringar

na förutsätter dock en tryckgivare i varje spets. 

Förlängningsrör (0 25 mm 
. galvaniserat stålrör) 

Mätdonet förs ned till 

1 spetsen vid varje avläsning 

lnjektionsnål 

Gummimembran, 
självtätande 

·Munstycke 

10 25 mm galvaniserat 
stålrör. 

:= Spets av plast 
,_ med keramiskt 
f-

+- filter 

F.lgUJL 2. 25 Mä.tl.ipw oc.h mät./vwpp :t_yp BAT me..d gumm.lme..mbJtan oc.h kanyl. 

(Be..Jtgdalit, 7%4.) 

Mätspetsarna består av en plastspets med keramiskt filter och ett mun

stycke av rostfritt stål. Spetsarna drivs ned med förlängningsrör av 

stål, ~25 mm. Vid mätning sänks en mätkropp ned över munstycket på 
mätspetsen. För att ge så kort avläsningstid som möjligt har munstycket 

i senare versioner av mätare försetts med ett gummimembran och mätkrop
pen med en tunn kanyl som kan gå igenom membranet. Vattentrycket fort

plantas genom kanylen in till tryckgivarens membran. Avläsning sker 

normalt med ett digitalt instrument som ger vattentrycket i meter vat

tenpelare. 
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2.7 Hydrologiska metoder 

När sjöar eller vattendrag används som värmekälla bör man ta reda på 

aktuella data om vattenstånd, samt där så är möjligt från SMHI inhämta 
uppgifter om karaktäristiska vattenstånd, (HHW, MW, LLW) samt i rinnan

de vatten motsvarande vattenföringar. Även uppgifter om is- och snöför

hållanden kan i viss utsträckning erhållas från SMHI. I reglerade vatten

drag kan aktuell vattenföring ofta erhållas från närbelägna vattenkraft
stationer. När uppgifter om karaktäristiska vattenstånd ej kan fås 

men det ändock är av betydelse för projektet att veta vattenstånd eller 

vattenföring måste mätningar utföras. Här skall observeras att de natur

liga årliga vattenståndsvariationerna i svenska sjöar uppgår till 1 

a 2 m. 

Vattenståndsmätning i sjöar kan göras med fasta peglar, figur 2.26, 

eller med registrerande peglar som kräver en särskild instrumentering, 

såväl äldre mekaniska som nyare elektriska instrument finns. 

För mätningar vintertid krävs i regel att pegeln placeras i en pegel

brunn en bit in i land. 

Fast pegel 

FigWL 2.26 Fo.1>:t pegel ,6ö11.. mä:trun.g av y:tva;t;te,n.1.:,;tån.d. (RuruU/2, 1968.) 
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För bestämDing av vattendjup används pejling eller ledning. Pejling 

med graderad stång utförs vid små vattendjup i lugnt vatten. Ledning 

utförs med graderad lina eller måttband försedda med en tyngd. Är bott

nen lös skall tyngden utgöras av en platta med trepunktsupphängning 

eftersom ett lod kan sjunka ned i sedimenten. 

För mindre projekt utför man enklast djupmätning från isen under vin

tertid eller från båt. I det senare fallet är det svårt med lägesbe

stämning av lodpunkterna. För att klara lägesbestämningen kan man an

vända en graderad wire som spänns över vattendraget eller ett måttband 

och syftlinjer uppsatta på stränderna. Lägesbestämning kan också göras 

med moderna geodetiska instrument typ Geodimeter. 

För större projekt görs djupmätningen i sektioner enklast med ekolod

ning där man mäter djupet med ljudpulser som sänds ut från en båt och 

den tid som förflyter tills dess reflexen (ekot) från bottnen återkom

mer. Eftersom ljudhastigheten i vatten är känd (1500 m/s) kan djupet 

beräknas, figur 2.27. Ekolodningen kan också ge en indikation på de 

lösaste bottensedimentens tjocklek, dvs dy och gyttja av slamkonsis

tens. 

EKOLOD .,zF-- ,.
I1 I I I Sändare och 

mottagare 

--

Kombinerad 
sändare Utgångsför
och mottagare stärkare 

Heterodyn
Omkopplare förstärkare 

Horisontellt 
svep 

FigWL 2.27 Eko~odnJ..ng. (B~a BöekVl/2 Leukon, Band 6.) 

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linkoprng 
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Den under senare tid utvecklade georadarn, jfr avsnitt 2.1, kan också 

användas för vattendjupsmätning över större ytor. Härvid kan man ut

nyttja möjligheten att köra på isen vintertid varvid stora ytor rela

tivt snabbt kan mätas. Även med georadar kan man få en indikation på 

det lösaste bottenlagrets tjocklek. 

Vid bestämning av vattenhastighet och vattenföring i ett vattendrag 

kan ett flertal metoder användas. Vanligen används flyglar vid vatten

hastighetsmätningar. Flygeln består av en liten "propeller" på en axel, 

jfr figur 2.28. När vattnet driver runt propellern registreras varvta

let tex med räkneverk eller på grafisk väg. Genom att kalibrera fly

geln för kända vattenhastigheter kan vattnets hastighet i ett vatten

drag bestämmas. 

Stång 

/Flygel -

SGI nr 196 Klintland Graliska. Linkoping 
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Låga strömhastigheter <ca 5 cm/s, kan inte mätas med flygel. Ett alter

nativ är då att använda strömkors, vilka följer vattnets rörelse på 

avsett djup. Strömkorset består av en kropp med stort strömningsmot

stånd, i form av korslagda plåtskivor eller tygvingar, vilket hängs 

på mätdjupet via en lina från en flytkropp i ytan. Flytkroppen bär 

också någon signalanordning för att underlätta positionsbestämning 

av strömkorset. 

Inmätning av strömkorsens position kan göras antingen från en båt som 

får söka upp strömkorsen eller med instrument från land eller från 

en uppankrad båt. I det senare fallet kan bl a teodoliter, optiskt 

avståndsriktningsinstrument eller lasermätare typ Geodimeter användas. 

Vintertid kan mätning utföras inom en uppsågad isvak. 

Ett exempel på strömkors visas i figur 2.29. En ofrånkomlig nackdel 

med strömkors är att vind- och strömkrafter på signal, ytboj och lina 

ger korset en avvikelse från den verkliga strömbanan. Det är dock möj

ligt att korrigera för denna avvikelse om motståndskoefficienten för 
de ingående delarna är kända, se Svensson (1980). 

ytboj 

terylenlina 

tyg 

blyvikt 

FigWL 2. 29 S;tJz,ömkoM 
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Vattenföringen kan bestämmas genom att mäta medelhastigheten i vertikala 

sektioner med tex flyglar samt mäta vattendjupet i motsvarande sektioner. 

Genom att multiplicera medelhastigheterna med den delyta, som represente

ras av respektive sektion erhålls delvattenföringen genom sektionen. 

Summeras vattenföringen i samtliga sektioner erhålls den totala vattenfö

ringen. Principen för beräkningen framgår av figur 2.30. 

Tvärsektion med 
uppmätta hastig -
hetsdiagram 

Diagram över me -
delhastigheten 
vmed 

Diagram över vatten
töfingen per bredd -
meter 3 

t -vmed m7s 

Hela ytan är totala 
vattenföringen 

FigUA 2. 30 Bviäk.nhig av va.:tte.n6öJUn.g med hjä.tp av mä:tn.,{,n.g av va.:tte.n.
hw.itighe;t oc,h va.:tte.n.djup. (Run.,{,uJ.i, 1968.) 

I små vattendrag kan vattenföringen mätas med hjälp av fast monterade 

mätöverfall eller med spårämnesmetoder (Reinius, 1968). 

Vänneuttagsbetingad strömning klassas som densitetsskiktad strömning. 

Det finns ingen lättillgänglig litteratur att tillgå så för bestämning 
hänvisas till specialister inom området på högskolor och konsultfirmor. 

För bestämning av våghöjd och vågperiod är i allmänhet teoretiska beräk

ningar med etablerade vågprognosmodeller att föredra framför mätningar 

(Reinius, 1964). Beräkningen kräver uppgifter om vindhastighet och 

stryklängd (den sträcka vinden verkar på vattenytan). Vindstatistik 
finns tillgänglig från ett flertal mätstationer genom SMHI, och ur 

denna kan 11 värsta 11 vindhastighet i olika riktningar erhållas. 
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Snö- och istjocklek mätes i uppborrade hål med tumstock eller dylikt. 

Vid upprepade mätningar kan det vara bekvämt att frysa in en elektrisk 

motståndstråd genom isen. Tråden kan värmas loss med hjälp av ett batte

ri, och dras upp till stopp mot isens underkant. 

Siktdjupet utgör ett integrerat mått på grumlighet och ljusklimat i 

det översta vattenskiktet, och har stor betydelse såväl för det biolo

giska livet som för energiomsättningen i vatten och bottensediment. 

Siktdjupet mätes med en rund vit skiva ~15 cm, vilken sänks ned i vatt

net. Det djup där skivan inte längre syns från ytan utgör siktdjupet. 

Vissa kemiska parametrar såsom salthalt, syrehalt och pH kan mätas 

direkt i fält med olika typer av elektriska mätsonder (elektroder). 

När det gäller salthalt (i havet) används ens k salinometer som mäter 

vattnets elektriska ledningsförmåga och dess temperatur. Mätelektroni

ken omvandlar dessa värden till salthalt. 

Alla kemiska bestämningar kan göras med laboratoriemetoder på upptagna 

vattenprover. För provtagning används vattenhämtare av tex Nansen-typ 

(oceanografisk provtagning) eller Ruttnerhämtare. Vattenhämtare består 

av ett rör med lock i vardera änden, vilka kan stängas på avsett djup 

med hjälp av ett lod som får glida ner efter wiren som hämtaren är 

fäst vid. Flera hämtare kan placeras i rad på samma wire. Det är vik

tigt att tillse att vattnet kan passera fritt genom den öppna hämtaren 

så att ett representativt prov från rätt djup erhålles. 

En annan metod är att pumpa upp vatten från önskat djup med en batteri

driven pump. Detta kan vara enklare att utföra, speciellt från mindre 

båtar. Pumptiden måste anpassas så att ett totalt utbyte av tidigare 

vatten i slangen hinner ske. Normalt räcker det att pumpa dubbla den 
tid som åtgår för strömningen från mätdjupet upp till båten. 
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2.8 Metoder för kontroll och uppföljning 

Kontroll och uppföljning i samband med markvärmeteknik omfattar främst 

mätning av jordtemperatur, portrycksmätning, bestämning av grundvat

tennivåer, vattenanalyser, rörelsemätning samt energibalansberäkningar. 

Temperatunnätning behandlas i kap 2.5. 

Portryckmätning och bestämning av grundvattennivåer behandlas i kap 

2.6. 

Vattenanalyser behandlas i kap 3.3. 

Ispåväxt på slangar vid utvinning av ytvattenvärme kontrolleras enklast 

genom dykinspektion. 

Rörelsemätning indelas normalt grovt i metoder för mätning av horison

tala och vertikala rörelser. I samband med markvärmeteknik är det fram

förallt mätning av vertikala rörelser (sättningar) som kan bli aktuellt. 
Mätning av horisontalrörelser bedöms däremot vara tillämpligt endast 

i ringa omfattning. 

Mätning av vertikalrörelser kan utföras såväl vid marktyan som på olika 
nivåer därunder. 

Sättningsmätning på husgrunder eller andra konstruktioner görs normalt 

med precisionsavvägning av avvägningsdubbar. Sättningarna kan också 
mätas med hjälp av mätklocka som mäter rörelsen mellan en konsol på 

grunden och en referensspegel ofta driven till fast botten, figur 2.31 

?: 1/Jft/11 ;.11,-::. 

FiguJL 2.31 Sätining1,mätning med mätfuoc.k.a. på. byggnad. (BVLgdaht, 1984.) 
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För mätning av sättningar i markytan eller på visst djup därunder kan 

precisionsavvägning av dubbar eller markpeglar tillämpas. Markpeglar 

består i princip av skarvbara stålstänger fastsatta vid fotplattor 

av durkplåt eller bredflänsiga jordskruvar. 

Precisionsavvägning av dubbar ger en praktisk mätonoggrannhet på ca 

±1 mm medan mätning med mätklocka ger en mätonoggrannhet på ca ±0,01 mm. 

För mätning av sättningar längs en horisontell sträcka i eller under 

markytan kan ens k slangsättningsmätare användas, se figur 2.32 och 
2.33. Mätutrustningen består av instrument, vinda med en metergraderad 

slang samt en mätkropp. Slangen är fylld med vätska, vanligen vatten 

som står i kontakt med ett membran i mätkroppen. Beroende på mätkrop

pens läge i förhållande till en referensnivå verkar ett vattentryck 
som kan avläsas i mm på instrumentet. Vid mätning föres mätkroppen 

in till önskad längd i en i förväg utlagd slang längs vilken sättningen 
skall bestämmas. Mätonoggrannheten uppgår till ca +3 mm. 

Elektronikenhet 

Elkabel 

Vätske - Atmosfärstryck 
nivå 

Vätskenivå Tjäl lyftn ingsskydd 
regulator 

Pegel till fast bottenTryckgivare 
'v Fast botten?-s::;e}, [) 

Mätkropp 

FigWt 2.32 S.tang-0ä;ttrung-0mätcuie F igWt 2 • 3 3 P JUnup 6öJt -0lang

typ SGI II. PJUnup -0ä;ttrung-0mätrung. 

{jigWt. (BVtgdaht, (BVLgdaht, 1984.) 

1984.) 
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Vid lagring/utvinning av jordvärme kan det vara av intresse att studera 

sättningsfördelningen med djupet, dvs mätning av sättning/hävning i 

olika skikt under markytan. Detta kan vara av intresse för att tex 

följa effekten på jorden av upprepade temperatursvängningar. 

Med bälgslangmätare kan sättningsmätning i ett stort antal punkter 

i en jordprofil från markytan och till maximalt ca 25 m djup utföras. 

Mätsystemet består av en 25 mm spiralarmerad plastslang (bälgslang) 
som kan tryckas ihop i längdled. Före installation av slangen i jorden 

kapas den i bitar motsvarande önskat avstånd mellan mätnivåerna. Slang

bitarna skarvas med plasthylsor som är försedda med en inre metallring. 

Metallringen själva mätstället, utgör kontakt för en elektrisk krets 
som består av ett indikeringsinstrument, en kabel och kontaktfjäder 

på mätdonet, jfr figur 2.34. Kabeln utgör samtidigt måttband så att 

metallringarnas djup under markytan kan avläsas. Före mätning installe

ras bälgslangen i jorden genom att pressa ned den med en stålspets 

och ett inre stångsystem eller utförs installationen med hjälp av fo

derrör. Det inre stångsystemet och ev foderrör avlägsnas och efter 

att jorden slutit sig runt slangen (2-4 veckor) kan mätningen startas. 

Mätonoggrannhten är ca+ 1 mm. 

~ = ~ 
=r "-. Indikerings-

' . Instrument 
~ 2 m foderrör 

med lock 

1 
,--- MAttband FiguA 2.34 Bälgllangmä.tCULeno 

olika. deiCUL. 
ringar som sätts (BVLgdaht, 7984)

---- pA förutbest 
nivAer 

Vikter 

25 mm samman
tryckbar plast

__ slang 

Sondstång 
---- (vid nedsättn) 

Fast lägsta mät· 
--- punkt 

Foderrör,35 mm 
inre diam 

----- (vid nedsättn) 

Stålspets för 
drivn och fixe

---- .------ ring av slangen 
på bottennivå 

SGI nr 196 Kl,ntland Grafiska. Linkop,ng 
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På motsvarande sätt kan sättningsmätning på olika nivåer under markytan 

göras på skruvar som drivs ned i jorden runt ett plaströr, figur 2.35. 

= 

Aeferensgivare 

Dlst1nsr6r 

F i9WL 2 • 3 5 Sä;t;tnJ.,n.9.omcltCULe med magnw RJLuv. (BVL9dah1., 19 g4. ) 

Skruvarna som har relativt stor yta följer väl jorden i dess rörelser. 
I varje skruv finns en magnetring. Avståndet mellan ringarna mäts med 

en mätkropp fastsatt i ett måttband. Mätkroppen är försedd med tungele

ment som sluter en strömkrets när det passerar magnetfältet inne i 

plaströret. Mätonoggrannheten f~r mätsystemet är ca +l mm. 

Mätning av horistontalrörelser i jord och byggnader delas upp i ytlig 

mätning, dvs mätning ovan markytan och mätning under markytan. 

Mätning ovan markytan kan ske med tex optiska eller elektrooptiska 

instrument eller med längdbeständiga måttband eller stänger från fasta 
referenspunkter, Bågevik (1979). 

För mätning av horisontalrörelser på visst djup under markytan används 

normalt någon typ av inklinometer. Med hjälp av inklinometer kan lut

ningen hos ett i jorden installerat plaströr bestämmas på olika djup 

under markytan, Bergdahl (1984). 
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Energibalansberäkningar utförs för att ha kontroll över att inga oförut

sedda värmeläckage kan finnas utan att åtgärder sätts in. Genom att 

jämföra analytiska beräkningar (Claesson, 1985) med uppnådda energiba

lansmätningar kan större läckage upptäckas och eventuellt åtgärdas. 

Värmeläckage kant ex härröra från en grundvattenström i ett permeabelt 
skikt genom ett lervärmelager eller i en spricka i berget till ett 

bergrum. 

3 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 
3.1 Geotekniska undersökningar 

Klassificering av jord och berg 

Jord indelas och benämns efter sammansättning, efter viktiga geotek

niska egenskaper samt efter bildningssätt. 

Indelning av jordarna med avseende på bildningssätt görs efter arten 

av ursprungsmaterial och avsättningsmiljö. Med avseende på ursprunget 
för de beståndsdelar som ingår i jorden skiljs mellan mineraljord, 

som består av mekaniskt eller kemiskt vittrat berg, och organisk jord 

bestående av mer eller mindre sönderdelade växt- eller djurarter. In

delning efter sammansättning grundar sig på kornstorleksfördelningen 

hos mineraljorden och på halten av organiskt material. Sammansättningen 

har stor betydelse för jordarte~s geotekniska egenskaper. 

Indelning efter geotekniska egenskaper kan grundas på ett flertal egen

skaper t ex: 

- hållfasthetsegenskaper 

- lagringstäthet 

- konsistens 
- tjälfarlighet 

- vattenkvot 

För detaljerade upplysningar om jordarternas indelning och benämning, 

se Karlsson &Hansbo (1984). 
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Berg indelas och benämns vanligen efter bildningssätt (magmatiska, 

sedimentära och metamorfa bergarter), kemisk-mineralogisk sammansätt

ning, kristallstorlek samt tekniska egenskaper. 

Berggrunden karaktäriseras av dels ingående bergarter, dels sprickor 

och slag som genomkorsar berget. Den av bergart, sprickor och eventu

ellt grundvatten sammansatta strukturen kallas bergmassa. För klassifi

cering av bergmassa har ett antal klassificeringssystem uppställts, 

jfr Handboken BYGG, Geoteknik (1984). Systemen har det gemensamt att 

man bedömer och viktar ett antal avgörande parametrar genom poängsätt

ning enligt särskilda anvisningar, varigenom en övergripande betygsätt

ning eller klassificering av bergmassan uppnås. 

Kornstorleksfördelning 

Med en jordarts kornstorleksfördelning eller kornfördelning (gradering) 

menas den procentuella fördelningen av de viktsmängder av olika korn

fraktioner som ingår i jordarten. 

Kornfördelningen bestäms för grövre kornstorlekar genom siktning och 

för finare partiklar genom sedimentationsförsök. Vid siktning får jord

provet passera genom en serie siktar av trådnät med avtagande maskvidd. 

Kornstorleken antas motsvara den fria maskvidden. Vid sedimentations

försök slammas jordmateri alet u_pp i vatten. Kornstorl eken beräknas 

ur kornens sedimentationshastighet (Stokes lag). 

Densitet 

Jordmaterials egenskaper påverkas i hög grad av relationen mellan voly
merna av fast massa, porvatten och porgas. Definitioner framgår av 

appendix. 

Kompaktdensiteten, Ps• (kvoten mellan fasta fasens massa och volym) 

hos jorden ger en uppfattning om mineralsammansättningen. Kompaktdensi

teten bestäms vanligen endast för lera, silt och sand. Jorden torkas 

vid +105°C, pulvriseras och vägs. Den fasta fasens volym bestäms med 
pyknometer varefter kompaktdensiteten beräknas. 
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Skrymdensiteten, P, (förhållandet mellan total massa och total volym) 

för jordprov i provtagningshylsa beräknas med kännedom om hylsans volym 

och provets vikt. För jordprov med godtycklig form och som häftar väl 

samman kan provets totala volym bestämmas genom att väga pro~et dels 

i luft, dels i en vätska samt tillämpa Archimedes princip varefter 

skrymdensiteten kan beräknas. 

Vattenkvot 

Vattenkvoten, w, (förhållandet mellan vattnets massa och fasta fasens 

massa) uttrycks vanligen i procent. Vattenkvoten bestäms rutinmässigt 

i laboratorium genom vägning av ett prov (ostört eller stört) före 

och efter torkning i ett dygn vid 105°C. 

Hög vattenkvot kan betyda att jorden har hög porositet eller att den 

delvis består av organiskt material. Låg vattenkvot kan innebära att 

jorden har låg porositet och därmed hög densitet såsom exempelvis mo

ränleror eller att den innehåller grövre material som silt och sand. 

Vattenkvoten kan överstiga 100%. I organiska jordar är vattenkvoter 

upp till flera hundra procent vanliga, i torv ibland av storleksord
ningen 1000 procent. 

Permeabilitet 

Bestämning av penneabilitet, k, (vattengenomsläpplighet) i laboratoriet 

kan ske i rörpermeameter, nippelpermeameter, kompressometer, triaxial
apparat eller ödometer. Metodval sker efter jordart och provets beskaf

fenhet. Permeabiliteten bestäms på packade jordprover (friktionsjord) 
eller ostörda prover upptagna med kolvborr (kohesionsjord). Metodbe

skrivningar framgår av Larsson (1982). 

I permeametrarna bringas vatten från en reservoar att strömma genom 

jordprovet som är inpackat i en cylinder. Permeabiliteten bestäms genom 

att mäta den vattenmängd som strömmar genom provet under en viss tid. 
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För grovkorniga, ensgraderade jordar används rörpermeametrar. Innehål

ler jorden finmaterial används normalt nippelpermeametern. På finkor

niga jordar och ostörda prover kan försök i kompressometer eller tri

axialförsök utföras för att bestämma permeabiliteten. Permeabiliteten 

hos lera, torv och löst lagrad mellansilt och finsilt bestäms vanligen 

på ostörda prover med ödometer. 

Ofta räcker det med överslagsvärden på permeabiliteten. För grovkorniga 

jordar har man funnit att permeabiliteten främst påverkas av kornstorle

ken. Sambandet mellan kornstorlek och permeabilitet är dock inte använd

bart i leriga jordarter. 

Skjuvhållfasthet 
De laboratoriemetoder som används för bestämning av odränerad skjuvhåll

fasthet, Tfu, i jord är triaxialförsök, enaxliga tryckförsök, direkta 

skjuvförsök och konförsök. I samband med markvärmeteknik är hållfast

hetsbestämning av kohesionsjordar mest intressant. Bestämning med kon

försök blir då normalt aktuellt. 

Konförsök utförs på ostörda kolvborrprover genom att ansätta spetsen 

på en stålkon mot jordprovets yta som måste vara jämn, jfr figur 3.1. 

Konen får sedan falla fritt och dess inträngning (konintryck) mäts. 

Insträngningsdjupet har genom jämförelser med vingborrförsök kalibre

rats mot odränerad skjuvhållfas~het. 

För bestämning av sensitiviteten, St, (förhållandet mellan skjuvhåll
fasthet i ostört respektive stört tillstånd), upprepas provet på samma 

material efter att det tagits ur provhylsan och rörts om. 

På samma sätt som för vingprovning korrigeras skjuvhållfastheten med 

hänsyn till jordens flytgräns (Larsson, 1984) jfr kap 2.4. 
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\ I 
\ I Konintryck i 

FigU!L 3. l P.tun.c.ip 6öJL k.on.6öMök. (Han.dboke.n. BYGG, 7984.) 

Kompressionsegenskaper 
En jords kompressionsegenskaper beror på dess avsättnings- och spän

ningshistoria. Vid bestämning i laboratorium är man hänvisad till rela

tivt små prover vilka ibland blivit starkt störda under provtagning 

och transport. Ostörda prover kan med vanliga provtagningsmetoder en
dast tas i kohesionsjordar. 

Ödometerförsök utförs på ostörda prover av finkorniga jordar som uppta

gits med standardkolvborr. Provet, med diametern 50 mm och höjden 20 mm, 

innesluts i en ödometer - provets sidor omsluts av en oeftergivlig 

ring - under och över provet placeras filterstenar enligt figur 3.2. 

Provet belastas stegvis eller pressas samman med konstant deformations

hastighet (CRS-försök). 

LAST 

Filter 

Ring 

FigU!L 3.2 Ödome;te.JL, e6~e.JL LaM~on. (7982). 
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Ur försöksresultaten som uppritas i form av en last-sättningskurva 

utvärderas jordens kompressionsegenskaper (förkonsolideringstryck, 

kompressionsmoduler eller kompressionsindex samt konsolideringskoeffi

cient), jfr Larsson (1982). 

Ur ödometerförsök, främst vid CRS-försök kan även jordens permeabilitet 

bestämmas. 

Resistivitetsbestämning 

Resistivitetsmätning i laboratorium baseras på samma princip som vid 

fältbestämning, kap 2.1, Geoelektrik. 

Bestämning av resistiviteten, Q, i jord kan i laboratorium utföras 

enligt box-metoden eller med instickselektrod i upptagna jordprover. 

Bestämning av resistiviteten i prov av jordvatten görs med neddoppnings

elektrod. 

Med box-metoden (Camitz, 1980), kan jordresistiviteten bestämmas hos 

omrörd jord. Mätutrustningen ens k soil-box består av en cell med 

fyra elektroder. Cellen utgörs av en låda av isolerande material med 

två motstående sidor av metall. I lådutrymmet finns två metallelektro

der som kan skruvas ur för att underlätta inpackning av jordprovet, 

figur 3.3. Mätningen utförs som vid Wenner-metoden med fyra elektroder, 

jfr kap 2. 1, Geoelektrik . 

.-......., 

FigWL 3 .3 Soil-box.. (Camdz, 7980.) 

SGI nr 196 "lintland Grafiska. Unkoping 
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Med instickselektrod, Camitz (1980), kan resistiviteten bestämmas i 

ostört eller omrört jordprov. Metoden lämpar sig bäst för kohesions

eller mellanjord, tex lera och silt. Instickselektroden, som består 

av två elektrodblad, figur 3.4, sticks in i provet vid mätning och 

ansluts till en jordresistansmätare . 

..Elektrod blad 

FigUA 3.4 I w.,.t,lc.k.J., de.lwwd (Camilz, 19 8O) . 

Med neddoppningselektrod, Camitz (1980), kan resistiviteten bestämmas 

i prov av jordvatten. Elektroden består av två platinaplattor som är 
ingjutna i ett plasthölje. Vid mätning ansluts elektroden till en jord

resistansmätare och doppas ned i vattenprovet. 
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3. 2 Tenni ska undersökningar 

Ensonds- och flersondsmetoden 

På samma sätt som beskrivits i 2.5 kan ensonds- och flersondsmetoder

na användas för laboratorieundersökningar av vännekonduktivitet, A, 

och vännediffusivitet, a. Indirekt kan härigenom ett matrials vännekapa

citet, C, bestämmas. 

Värmesonden som används vid laboratorieundersökningar är normalt ca 

100 mm lång och 2-3 mm i diameter. Ett prov med ca 100 mm diameter 

stansas ut ur marken och representerar ostörda förhållanden. Sonden 

förs ner i provet och mätning pågår i ett par minuter. Vanligtvis an

vänds ensondsmetoden, då provets ringa storlek medför vissa randeffek

ter som stör mätningarna. 

Nackdelen med metoden är att få den lilla volym som mätningen genomförs 

på representativ för en större jordvolym. Fördelarna är att mättiden 

är kort och att mätningar är lätta att genomföra. 

Divided bar-metoden 

Vännekonduktiviteten hos en bergart kan bestämmas i laboratorium med 
11 divided bar"-metoden, även kallad plattapparat, Kristiansen (1978). 

Mätningen kan utföras på två olika sätt. I ena fallet får en endimen

sionell stationär värmeström passera genom ett prov, vanligen en cy

lindrisk borrkärna. Om värmeflödet (q), temperaturdifferensen över 
provet (~Tp) samt provets längd (l) är kända kan värmekonduktiviteten 

beräknas ur A= q-1/bTp (W/m K). 

Stationära förhållanden uppträder vid konstant värmeproduktion, vilken 
tar relativt lång tid att erhålla. 

Med den andra mätmetoden förkortas mättiden väsentligt, då en konstant 

temperaturdifferens får styra värmeproduktionen. Värmeflödets storlek 

bestäms genom att låta värmeströmmen först passera en referens med 

kända egenskaper, jfr figur 3.5. 
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FigUJL 3.5 V,i,v,i,de_d BaA-me:toden. E.:t;t koYL-6,tan-t väJ1.mefi,töde_ (q11.=qp) oc..h 

;te_mpvw,twv.,k..ltf..naden (bTpl öve!L p!Lovw .ulngd (lp) bv.i.täm.6. 

HäYL-6yn ;tw.-, till kon,tafumo:to;tånde:t (Rµl • (Sundbe!Lg, 7982. J 

Metodens osäkerhet ligger i kontaktmotståndet som uppstår vid övergångar 

mellan metallblock och prov. 

THS-metoden 
THS-metoden (Transient Hot Strip), Gustafsson et al (1979), används 

ursprungligen för att mäta vännekonduktivitet och vännediffusivitet 

hos vätskor. Metoden har utvecklats och kan tillämpas på fasta material 

med låg elektrisk konduktivitet. 

En metallfolie sammanpressas mellan två provbitar av materialet. Prov

bitarna måste ha plana ytor för att god kontakt skall uppnås och för 

att undvika luftfickor. Den principiella uppbyggnaden framgår av figur 

3.5. 

Infofmation om det omgivande materialets termiska egenskaper kan erhål

las genom att tillföra en konstant ström till metallfolien och den 

påföljande spänningsökningen över en kort tidsperiod avläses. Den upp

mätta spänningsförändringen beror av ökningen av den elektriska resis
tansen som orsakas av temperaturhöjningen i metallfolien. 
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~ Ro R 

I
11 

i +u s p
I 

l 
Figu.JL 3.6 Mcltwuv.stn.,i,ng vid THS-me:tode.n. Ve.n högfl..a lviwe.n äJL e.n 

.6Wb,U.,,{,6 rung.6 lvLW. 

S = Två pfl..ovbilafl.. me.d me.-UanLlggande. me:ta,Ui)oue. 

P = Ett e.ktiftti) ÖM el, 

A = AmpVLe.me:tVL 

R0 , R oc.h Rb äJL .6tandafl..dmo:totå.nd, .6tfl..ömbe.gfl..än.6ande. mot

.6tå.nd fl..e..6pe.Wve. ba1,an.6mo:totå.nd. 

U Oc.h V lifL d,i,gila,lV O UJn e.tfl..afl... 

(GU/2tai).6.6on e:t al,, 7979.) 

Metodens fördelar: 

- Mätning kan utföras på både fasta och flytande material. 

- Korta mättider och små temperaturgradienter minimerar risken för 

fuktvandring i jordarter och porösa bergarter. 

Mätning av både värmekonduktivitet och diffusivitet kan göras samti

digt. 

Ytterligare mätningar med foliemetoden samt jämförande mätningar krävs 

för att helt kunna utvärdera metodens användbarhet på geologiska mate

rial. 
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Droppkalorimeter och adiabatisk kalorimeter 

Ett flertal metoder finns för direkt bestämning av specifik vännekapa

citet, c, däribland droppkalorimeter och adiabatisk kalorimeter. 

Dessa metoder finns beskrivna i bl a Suurkuusk et al (1974) och i 

Johansen et al (1980). Dessa metoder redovisas därför ej i denna rap

port. 

3.3 Undersökningar av vattenbeskaffenhet 

Provtagning av vatten 

Provtagning av yt- och grundvatten vid markvärmetillämpning utförs 

normalt för kemisk och fysikalisk analys av vattnet, tex innehåll 

av fasta partiklar, gaser, salter och syror. 

Provtagning i ytvatten eller öppna brunnar kan utföras med speciella 

vattenhämtare tex Ruttnerhämtare, som består av ett plaströr med bot

ten och lock. Hämtaren är under nedsänkningen till provtagningsnivån 

öppen men stängs med ett fallod när den nått avsedd nivå. Hämtaren 

är också försedd med termometer. 

För provtagning av vatten i jord erfordras att man för ned ett rör 

med hål, slitsar eller filterspets genom vilket man sedan kan ta prov 

genom pumpning. Härvid är det viktigt att man låter vattnet rinna ca 

10 min innan prov tas eftersom vattnet i röret kan vara påverkat av 

röret. 

I täta jordar såsom lera, gyttja, dy och torv kan man med vakuum suga 

upp vattenprov genom nedsatta filterspetsar, som används fört ex por

tryckmätning. 
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Vattenanlyser 

Fysikalisk-kemiska undersökningar utförs rutinmässigt på vattenlabora

torier oc~ omfattar tre huvudområde: Fysikalisk beskaffenhet, kemisk 

sammansättning och hygienisk kvalitet. Normalt analyseras följande 

egenskaper: 

- Bottensats och grumlighet. Anger storleken och arten av grumlighet, 

vanligen lerslag, borrslam, oxiderat järn eller mangan. 

- Lukt. Vattnets lukt är ibland naturligt miljöbetingad, tex jord, 

mossa, sjövatten, järnförekomst, svavelväte mm. 

- Färg. Färgen i vattnet orsakas vanligen av humuskolloider eller av 
järnföreningar. 

- pH. Visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. 

Låga pH-värden innebär normalt att vattnet är korrosivt. Höga värden 

anger karbonathalt, vilket gör vattnet benäget för utfällningar. 

- Konduktivitet. Vattnets konduktivitet bestämmer den elektriska led

ningsförmågan, vilken stiger med ökande salthalt. 

- Alkalitet. Vattnets innehåll av bikarbonat, alkalitet, tillsammans 

med pH och hårdhet har betydelse för vattnets aggressivitet och dess 

benägenhet för utfällningar. 

- Klorid och sulfat. Höga klorid- sulfathalter ökar normalt vattnets 

korrosivitet. 

Totalhårdhet anger halten kalcium och magnesium. Står i jämvikt med 

bikarbonat- och kolsyrehalt, den s k kolsyrebalansen. Rubbas denna, 

vanligen genom kolsyreavgång, faller kalcium och magnesium ut som 

karbonater. 

Pennanganattal, ett mått på vattnets halt av organiska ämnen (humus

kolloider). 

- A111I1onium, nitrit, nitrat och fosfat. Förhöjda halter av dessa ämnen 

kan tyda på föroreningar från avloppsvatten och avrinnande markvatten. 
Ammonium visar på reducerad miljö, vanligen med svavelväte. Nitrat 

anger oxiderad miljö, där svavlet är bundet som sulfat. 

SGI nr 196 Klintland Grafiska. L1nkop1ng 
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- Syre, svavelväte, totalfosfor. I ytvatten utgör dessa de viktigaste 

parametrarna för att bedöma miljöförhållandena. Totalfosfor ger ett 

samlat mått av en sjös näringsstatus. 

Standardiserade fysikalisk-kemiska analyser är normalt tillräckliga 

för att ge svar på vilka problem som kan förväntas, men ibland kan 

mer ingående analyser krävas. 

- Järn, mangan. Förekommer ofta i höga halter vid reducerad miljö. 

Vid redoxförändring faller de ut som oxider. Järnrika vatten ger 

ibland upphov till bakteriella problem, tex kan järnbakterier sätta 

igen brunnar och rör. 

SGI nr 196 Klinlland Grafiska, Lrnkoping 
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER 

Beteckning Benämning 

a värmediffusivitet (temperaturlednings
förmåga) a = ')._/C 

C värmekapacitet för en kropp med given 
vikt eller volym 

värmekapacitet, specifik för vatten 
,,,4,1s-106 

värmekapacitet, specifik, hos det 
fasta materialet 

värmekagacitet specifik för is 
,,,2,2-103 

hydraulisk gradient 

k permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) 

längd 

L latent värme för vatten (smältvärme)
,,,333 · 103 

m massa, total 

massa, fast fas 

massa, vatten 

massa, kornen inklusive ev slutna porer 

m värmeövergångsmotstånd, ma = d
A 

Cl. 

M sättningsmodul (kompressionsmodul) 

n porositet n=Vp/V 

q flöde 

R resistans 

s magasinskoefficient 

St sensitivitet 

t tid 

Enhet 

J/K 

J/m3,K 

J/m3,K 

J/kg•K 

m/s 

m 

J/kg 

kg 

kg 

kg 

kg 
m2. K/W 

kPa 

% 

s 
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T 

T 

u 

V 

V 

w 

n 

:>.. 

"-W 

:>... 
lS 

"·s 

µ 

I 
er o 

er I 
C 

Tfu 

p 

Ps 

Pw 

p 

transmissivitet 

temperatur 

spänning 

vattenhastighet, v = k·i 

volym, total 

volym, fast fas 

volym, vatten 

volym, korn inklusive i kornen inne
slutna porer och sprickor 

volym, porer 

vattenkvot, w=mw/ms 

vattenhalt, wh=mw/m 

viskositet, dynamisk 

värmekonduktivitet (värmelednings
förmåga) 

värmekonduktivitet för vatten ~0,57 

värmekonduktivitet för is 2,2 

värmekonduktivitet för det fasta 
materialet 

värmeresistivitet = 1/:>.. 

resistivitet 

rådande normaltryck 

förkonsolideringstryck 

skjuvhållfasthet, odränerad 

densitet, skrym, p = m/V 

densitet, kompakt, Ps=ms/Vs 

densitet för vatten ~1,0 

densitet, effektiv p'=m-w 

K (°C) 

V 

m/s 

m3 

m3 

m3 

% 

% 

Ns/m2 

W/m,K 

W/m,K 

W/m,K 

W/m,K 

m·K/W 

m 

kPa 

kPa 

kPa 

kg/m3 

kg/m3 

kg/m3 

kg/m3 
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Volym 

vP 

v:i 

vw 

Porgas 
densitet Pa 

i 

Massa 

V 

Vk 

k k 
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