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ABSTRACT  

Measurements with resistivity and induced polarization are used to map the migration of landfill 
lecheate and to delineate landfills. Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) is a standard 
method to study different geological materials under the earth surface. 

The problem with the area west of the landfill in Flishult is an increase in lecheate 
contamination to the groundwater, probably through fracture zones in the bedrock. The 
dominating soil type in the area, sandy-silty till, is however considered to be an adequate 
geological barrier for contaminated shallow water. 

The purpose of this study is to map and find evidence of lecheate contamination and the 
associated fracture zones. 

To achieve these aims measurements were made with CVES followed by inverse modeling of the 
results with the software RES2DINV. The results were then presented with topography data 
from GPS with the software Erigraph. Measurements of the water table were made in nine wells 
and conductivity was measured in two wells about 320 m from the landfill. 

The results show the spreading of a lecheate plume in the direction 0-120 m west of the landfill. 
Resistivity measurements 320 m from the landfill show no lecheate. The conductivity 320 m 
away from the landfill indicates that the surface water is not contaminated by lecheate.  

A possible fracture zone was detected both in the 2D-resistivity and IP sections by the 
anomalous form of the bedrock surface in the direction WE which is filled with material of lower 
resistivity. This is coherent with previous investigations indicating a fracture zone and extends it 
all the way from 0 m up to 320 m from the landfill. 

Keywords: Landfill · Lecheate · Resistivity · CVES · Induced polarization · 2D inversion · Flishult 
· Sweden 
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SAMMANFATTNING 

Mätningar med resistivitet och inducerad polarisation (IP) används för att kartlägga spridning 
av lakvatten från deponier samt för att avgränsa deponier. Multielektrodmätningar av 
resistivitet och IP är en standardmetod för att undersöka vilka olika geologiska material som 
finns under marken. 

Problemet med området väster om deponin i Flishult är en ökad spridning av lakvatten, troligen 
genom en sprickzon i berggrunden. Den dominerande jordarten i området, sandig-siltig morän, 
fungerar däremot som en effektiv geologisk barriär för lakvatten i jordlagret och har bedömts 
som tillräcklig. 

Syftet med denna studie är att kartlägga och finna belägg för denna lakvattenspridning och de 
associerade sprickzonerna i berggrunden. 

För att uppnå syftet har geofysiska mätningar utförts med resistivitet och IP varefter invers 
modellering gjorts av resultaten i programmet RES2DINV. Resultaten har presenterats med 
inmätt topografi med hjälp av programmet Erigraph. I två brunnar har konduktivitet mätts ca 
320 m från deponin och i nio brunnar har vattennivån lodats.  

Resultaten visar spridningen av en lakvattenplym 0-120 m i riktning västerut från deponin. 
Resistiviteten på 320 m avstånd från deponin visar relativt opåverkat vatten. Kontroll med 
mätning av ytvattnets konduktivitet tyder på relativt opåverkat vatten 320 m från deponin.   

En möjlig sprickzon har detekterats i form av anomalier i bergrunden med västöstlig riktning 
som ger utslag i både resistivitet och IP och som har fyllts igen av lågresistivt material. Detta 
stämmer med tidigare mätningar och förlänger sprickzonen hela vägen 0-320 m väster om 
deponin. 
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND 

Avfall har producerats av människor i alla tider, men det är på senare tid som miljöproblem med 
avfall har lyfts fram. Svenska regeringen har antagit miljömålet ”En giftfri miljö” och ett led i 
detta är att begränsa spridning av förorenat vatten till mottagaren.  

Många deponier i Sverige renar sitt lakvatten idag. Av 180 aktiva deponier genomför 100 
deponier rening av lakvatten i kommunala reningsverk (Naturvårdsverket FAKTA 8306, 2008). 
Dessutom finns det ca 4000 avslutade deponier (Naturvårdsverket rapport 4385, 1994). 

Det huvudsakliga problemet för deponin i Flishult, som drivs av det kommunala bolaget VETAB, 
är ett lakvattenläckage. Efter många års spridda undersökningar av olika aktörer verkar det som 
att lakvattnet följer en sprickzon i berggrunden. En kontinuerlig pumpning av lakvattnet har 
föreslagits för att få stopp på detta. För att veta var brunnarna ska placeras och hur djupa de ska 
vara är det viktigt att känna till grundvattenförhållandena inne i deponin. Under tiden har en 
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kartläggning av lakvattenspridning väster om den avslutade deponin föreslagits. Både den nya 
och den gamla deponin har en mäktighet på 15-20 m. 

Geofysiska metoder används för att öka kunskapen om förhållandena under marken i ett 
område, exempelvis i en deponi. Detta görs genom att mäta en eller flera fysikaliska egenskaper 
hos marken som resistivitet och inducerad polarisation (IP). Dessa mätmetoder är icke-
förstörande och grundar sig i att olika geologiska material har olika specifikt elektriskt motstånd 
respektive olika uppladdningsförmåga.   

I examensarbetet används metoder som funnits sedan 1980-talet och där Sverige varit 
framträdande (Dahlin, On the automation of 2D resistivity surveying for engineering and 
environmental applications, 1993), (Dahlin & Zhou, Gradient array measurements for multi-
channel 2D resistivity imaging, 2006), (Bernstone, 1998), (Wisén, 2005). Ett exempel är MaLaGa 
projektet, ett flerårigt FoU projekt, i samarbete med NSR AB, Tyréns och Lunds universitet som 
författaren till denna studie hämtat inspiration från (Dahlin, Application of resistivity-IP to 
mapping of groundwater contamination and buried waste, 2012).  

Resistivitet och IP har använts internationellt för att kartera kontaminerat vatten (Aristodemou 
& Thomas-Betts, 2000), (Forsberg, Nilsson, Flyhammar, & Dahlin, 2006), (Gallas, Taioli, & Filho, 
2011), (Sogade, o.a., 2006) (Ahmed & Sulaiman, 2001) (Aaltonen & Olofsson, 2002). Låga värden 
på resistivitet samt höga värden på inducerad polarisation har korrelerats med högt joninnehåll 
och därmed kontaminerat vatten. Vidare har resistivitet använts för att hitta grundvatten 
(Gowd, 2004) och detektera berggrunden (Hsu, 2009). 

Arbetet i fält har delats med examensarbetare Anna Knut från Lunds universitet. Under 
fältarbetets första tre dagar fick vi dessutom hjälp av geolog Carl-Henrik Månsson från Tyréns 
AB i Helsingborg. I övrigt har arbetet skrivits på Tyréns AB och Stockholms universitet. 

1.2 SYFTE 

Detta examensarbete har det övergripande syftet att undersöka lakvattenspridningen västerut 
från deponin samt dess samband med en sprickzon i området.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien belyser nedanstående frågor gällande området 0-320 m väster från den avslutade 
deponin i Flishult (se fig. 2). 

 Hur varierar djupet till berggrunden och jordlagrets mäktighet? 

 Vad är vattnets strömriktning? 

 Kan grundvattennivån detekteras med resistivitet och IP? 

 Kan lakvatten från deponin detekteras? 

 Finns det betydande lakvattenpåverkan 320 m väster om deponin?  

 Går det att finna en sprickzon? 

1.4 MÅLSÄTTNING 

 CVES-undersökning (Continous Vertical Electrical Sounding) av resistivitet och inducerad 
polarisation (IP) för kartläggning av lakvattenspridning  
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 Undersökning av grundvattennivå med lod i bergbrunn och jordbrunn som kontroll av 
data från resistivitets- och IP-mätningarna 

 Mätning av grundvattnets konduktivitet som kontroll av data från resistivitet och IP-
mätningarna 

1.5 AVGRÄNSNING 

Föreliggande studie begränsas till att detektera lakvattenpåverkan i jordlagren väster om 
deponin i Flishult med hjälp av geo-elektriska metoder. Hänsyn tas inte till det fulla spektrum av 
möjliga kemiska mätningar som finns för att karakterisera lakvatten. Dock kommer geo-
elektriska data kontrolleras med hjälp av uppmätt grundvattennivå och konduktivitet. 

1.6 DISPOSITION  

Inledningen beskriver syftet med projektet. I kapitel 2 beskrivs området där mätningarna 
utfördes samt tidigare utförda undersökningar. Kapitel 3 behandlar lakvattenbildningen i 
deponin. Kapitel 4 behandlar den regionala geologin inklusive hydrogeologi. Kapitel 5 behandlar 
teorin bakom de geofysiska metoderna. Kapitel 6 beskriver fältundersökningen samt 
utrustningen och resultaten finns i kapitel 7. Kapitel 8 diskuterar resultaten och i kapitel 9 finns 
slutsatser samt svar på frågeställningarna. Sist kommer referenslista och bilagor med relevanta 
2D-sektioner och inversionsparametrar. 

1.7 GENERELL METOD 

Arbetet började med en litteraturstudie för att bättre förstå teori och praktik bakom 
resistivitets- och IP-mätningar samt vad som kan förväntas finnas i undersökningsområdet. 
Därmed studerades rapporter från tidigare undersökningar, Naturvårdsverkets anvisningar och 
SGU:s kartor. Därefter påbörjades fältundersökningen på Flishult. Analysen av data genomfördes 
med RES2DINV och presenterades i Erigraph samt en sammanfattande karta med ArcGIS. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Flishults avfallsanläggning ligger 5 km västerut från Vetlanda utmed länsväg 127 mellan 
Vetlanda och Sävsjö (se fig. 1). Avfallsupplaget omfattar 14,5 ha. Här har både kommunalt avfall 
och industriavfall deponerats.  
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Figur 1. Karta från brunnsarkivet (SGU, 2012). 

Avfallsanläggningen i Flishult, Småland, togs i bruk år 1974 och drivs av kommunala VETAB. 
Efter undersökningar, med start 1994, kunde en lakvattenspridning nedströms från deponin 
konstateras. Enligt senare mätningar av olika aktörer tros lakvattenspridningen följa en 
sprickzon i bergrunden västerut (Tyréns AB, 2010).   

Flishults avfallsanläggning har tre deponidelar. Den gamla deponin (se fig. 2) har varit i drift i ca 
15 år och har en mäktighet på 15 m. Den andra deponin startades 1990 och har icke-farligt avfall 
som inte kan rötas, förbrännas eller materialåtervinnas. År 2007 togs en tredje deponi i drift för 
hantering av farligt avfall. 

En lokaliseringsundersökning för farligt avfall gjordes 2001 där 6 platser från början var 
påtänkta men fyra återstod att analysera. Bland annat bedömdes geologi, hydrologi, grund –och 
ytvatten, mark –och vattenanvändning, natur –och kulturvärde, avstånd, friluftsliv/rekreation 
insyn och buller. Till exempel finns 2-3 bostadshus inom 1 km avstånd. Lämpligaste placeringen 
ansågs till sist vara Flishult (Vetlanda kommun, 2001).   

2.1 AVSLUTAD DEPONI 

Den avslutade deponin ligger närmast undersökningsområdet (se fig. 2). I denna finns en 
blandning av hushållsavfall, industriavfall, verksamhetsavfall och avloppsreningsslam. 
Sluttäckningen utgörs av avloppsslam som blandats med aluminiumhydroxidslam med en 
mäktighet på ca 1,5 m. På sidorna av deponin har 2-3 dm fiberslam lagts. Över detta har sedan ca 
1,5 m morän lagts. Moränen täcker således hela deponin.  

2.1.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR  
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År 1994 gjorde VBB VIAK en undersökning som konstaterade lakvattenpåverkan nedströms från 
avfallsanläggningen i ett grundvattenmagasin med en uppmätt konduktivitet på 235 mS/m 
(Tyréns AB, 2010). Tydlig påverkan fanns 20 m från deponin och en begränsad påverkan 70 m 
från deponin.   

År 2000 borrades brunnarna G10, GB10, G11, GB11, G12 och GB12 där ingen lakvattenpåverkan 
kunde konstateras (Tyréns AB, 2010) (se fig. 2). Två år senare upptäcktes lakvattenpåverkan i 
GB11 och GB12 med konduktivitet på 181 respektive 325 mS/m (se fig. 2). Även klorider 
uppmättes till 423 respektive 1276 mg/l. Lakvattnet pumpades till lakvattenbassängen följt av 
tät provtagning. Hösten 2002 gjordes resistivitetsundersökningar och försök att samla upp 
förorenat grundvatten (Mark & Vatten Ingenjörerna AB, 2003). Totalt fem mätlinjer uppmättes, 
varav två väster om deponin (R04 och R05 se fig. 2). En av linjerna går parallellt med det inre 
diket vid deponin och den andra linjen går nära staketet vid trädgränsen. Vid dessa 
undersökningar upptäcktes anomalier i berggrunden. Efter detta rekommenderades pumpning i 
brunnar väster om deponin för att motverka lakvattenspridning i berggrundvattnet. Sex brunnar 
(0301-0306 se fig. 14) borrades nära det inre diket för att pumpa bort lakvatten. 

 

Figur 2. Vänster: Översikt över tidigare geofysiska mätningar. Höger: Närbild av det lakvattenpåverkade området väster om deponin 
med huvudströmriktning och brunnarna G10, GB10, G12 och GB12. Ett inre dike följer deponins kant och slutar i en lakvattendamm 
där lakvatten förs vidare till ett reningsverk. (Tyréns AB, 2010) 

År 2005 rekommenderades att pumpning väster om deponin skulle avslutas (Ramböll Sverige 
AB, 2005). Detta berodde på att pumpningen ökade gradienten och därmed bidrog till spridning 
av lakvatten ut från deponin. År 2004 konstateras ingen minskning av lakvattenpåverkan i GB11 
och GB12. År 2009 hade kloridhalterna börjat öka i GB10 från i medel 50 mg/l (2003-2009) till i 
medel 210 mg/l. Grundvattennivån i den gamla deponin är inte känd enligt en rapport från SGC 
2009 (Svenskt Gastekniskt Center Rapport SGC 208, 2009). 

3 DEPONIN OCH DESS LAKVATTEN 

3.1 LAKVATTEN; BILDNING OCH KARAKTÄR 

Avsnittet är baserat på (Christensen, o.a., 2001)  

Avslutad 
deponidel (A) 

Bassäng 



  
 

10 
  
 

Vatten som kommer i kontakt med avfall i en deponi och avleds eller kvarhålls i deponin kallas 
för lakvatten. Lakvattnet löser upp ämnen beroende på deras kemiska/fysiska egenskaper och 
transporterar dem vidare nedströms. Denna strömning utgörs av en lakvattenplym som breder 
ut sig i tre dimensioner (Johansson & Jones, 2007).  Plymens hastighet och position bestäms av 
geologin, permeabiliteten, gradienten samt fysiska hinder som diken, brunnar etc.  

Lakvattenbildning kan minimeras genom att minska inströmning av vatten till upplaget 
(Naturvårdsverket rapport 4385, 1994). Vatten kan nå upplaget på tre sätt; infiltration av 
nederbörd, tillrinning av ytvatten och via grundvatten (se fig. 3). Ett täckskikt av lera på en 
deponi kan exempelvis förhindra infiltration av vatten och lakvattenbildning. Infiltrationen 
måste dock begränsas till 50 mm/år på en avslutad deponi (Leroux, Dahlin, & Svensson, 2007). 

Lakvattenbildningen inom Flishults deponiområde antas vara lika med nettonederbörden. 
Lakvattenbildningen har dock på senare tid något överstigit nettonederbörden (Ramböll Sverige 
AB, 2005). 

Lakvattnets kemiska karaktär varierar mycket och beror på avfallets innehåll, 
deponeringsteknik och avfallets ålder. I stora drag kan lakvatten definieras som en lösning i 
vatten bestående av följande fyra komponenter. 

 Löst organiskt material kvantifierat som Chemical Oxygen Demand (COD) eller Total 
Organic Carbon (TOC). Detta inkluderar organiska syror under acidogen fas. 

 Oorganiskt material: Kalcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+), Natrium (Na+), Kalium (K+) 

 Tungmetaller: Kadmium (Cd2+), Krom (Cr3+), Koppar(Cu2 ), Bly (Pb2+), Nickel (Ni2+)och 
Zink (Zn2+). Tungmetallers löslighet beror på pH och redoxpotential. 

 Xenobiotiska organiska föreningar (XOC): Naturfrämmande ämnen med ursprung från 
industri och hushållsavfall, dock i små mängder. Till dessa hör aromatiska kolväten, 
fenoler och klorerade alifater. 

Enligt tidigare undersökningar av 26 svenska deponier kan lakvatten väntas ha en resistivitet i 
snitt på 2.9 Ωm med en variation mellan 0.7-20 Ωm (Bernstone, 1998). Motsvarande värde för 
obehandlat lakvatten i konduktivitet är i spannet 430-2700 mS/m med en median på 913 mS/m 
(Naturvårdsverket FAKTA 8306, 2008). Kloridhalterna för obehandlat lakvatten är mellan 360-
4900 mg/l. 

 

Figur 3. Lakvattenbildande processer i en deponi (NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 4473, 1995). 
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3.2 KVARHÅLLANDE PROCESSER 

Spridning av naturfrämmande ämnen beror mycket på deras löslighet i vatten. Halten av ett 
ämne beror då på totalhalten i avfallsmaterialet, sorption, jämvikt samt externa faktorer 
(Naturvårdsverket rapport 4473, 1995). Sorption är en grupp av processer som innebär att lösta 
ämnen attraheras och kvarhålls av ytor i marken, t.ex. mineralytor. Genom att föroreningar 
fastnar på mineralytor kan spridningen av lakvatten i jordlagren begränsas och vattnet renas. 
Även kolloidalt material kan vara av vikt då det kan binda till tungmetaller (Christensen, o.a., 
2001). 

Olika processer som leder till sorption kan delas i fysikaliska processer, kemiska processer och 
fällning. Ett exempel på fällning uppstod då järnföreningar fälldes ut i brunnar i Flishult och 
hindrade pumpningen av lakvatten. Sorption är en process som är mest effektiv då halten av det 
lösta ämnet är lågt. Men vid kontaminering av lakvatten kan koncentrationen av ämnet nå en 
kritisk nivå. Då halten av löst ämne är hög avtar sålunda sorptionen och kallas då icke-linjär 
sorption (Naturvårdsverket rapport 4473, 1995).   

3.3 UPPSAMLING AV LAKVATTEN 

Avsnittet baseras på (Naturvårdsverket rapport 4385, 1994) 

Bildat lakvatten samlas upp för att förhindra: 

I. Transport till yt- och grundvatten 
II. Ett ökat vattentryck som kan hota stabiliteten i deponin 

III. Uppstigande vatten som lakar ut föroreningar och försämrar den biologiska 
nedbrytningen 

De olika komponenterna i ett lakvattenuppsamlande system kan bestå av: 

 Bottendränering: Dräneringsrör placeras i botten på deponin för att snabbt avleda 
lakvatten från deponin. 

 Bottentätning: Ett tätt skikt (ex. lera, bentonit etc.) under bottendräneringen (k < 10-9 
m/s) för att hindra läckage till grundvatten. 

 Kring dränering: Diken runt om deponin för att fånga upp lakvatten som ytvatten eller 
ytligt grundvatten.  

 Pumpstationer: om deponin är på en höjd leds vatten genom självfall till en bassäng eller 
direkt till rening. En pump kan användas för överföring av vatten till bassängen. 

 Lakvattenbassänger: en bottentätad bassäng där viss rening sker genom sedimentation 
och biologisk aktivitet. Från bassängen kan ett utjämnat flöde levereras till en 
reningsanläggning. 

3.4 VATTENBALANSEKVATION 

En vattenbalansekvation beskriver hur nederbörd som faller inom ett område kan antingen 
tillfälligt lagras, avdunsta eller avrinna (se fig. 3). En allmän vattenbalansekvation för en deponi 
(Naturvårdsverket rapport 4385, 1994): 

P = E + R + L + ΔM 
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P= nederbörd och ev. lakvattencirkulation, E = Evapotranspiration, R=ytavrinning utan 
lakvattenbildning, M= magasinförändring i deponin (kan försummas vid långa tidsperioder) 

Mängden vatten som infiltrerar beror på (Naturvårdsverket rapport 4473, 1995): 

 Ytans utformning i och lutning 

 Täckskiktets material och mäktighet 

 Dränering 

 Avfallets hydrauliska konduktivitet och kapillaritet 

 Nederbörd och avdunstning   

3.5 DEPONINS FASER 

Avsnittet baseras på (Kjeldsen, Barlaz, Rooker, Baun, Ledin, & Christensen, 2002) 

I en deponi förändras karaktären hos avfallet och dess lakvatten med tiden även när den tagits 
ur bruk. Forskare har kommit fram till att en deponi genomgår fyra faser:  

I. Aerob fas. Kortvarig från dagar till veckor. Nedbrytning sker med tillgång till syre som 
förbrukas snabbt av bakterier under hög temperatur. 

II. Acidogen fas. Några månader till ett par år. Större organiska molekyler bryts ner. 
Förekomsten av organiska syror sänker pH till 6 och startar urlakning av metaller. 
Temperaturen är på 20-30 ° C. 

III. Metanogen fas. Under denna anaeroba fas bildas koldioxid och metangas i en blandning. 
De fettsyror som finns bryts ner till ättiksyra och sedan till metan/koldioxid. De 
metanogena bakterierna är beroende av sulfatreducerande bakterier som buffrar pH. I 
samband med gasbildningen migrerar gasen uppåt och leder till sättning av avfallet. 

IV. Humusfas. Denna fas nås efter 100 år och kan pågå i 1000 år. Syresättning och ökad risk 
för att metaller frigörs (Naturvårdsverket FAKTA 8306, 2008). Angående denna fas finns 
större osäkerhet jämfört med de föregående eftersom den är svårare att studera. 

 

Figur 4. En deponis utveckling och generell sammansättning av deponigas och lakvatten. (Kjeldsen, 2002)  
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Flishults deponi befinner sig således i den metanogena fasen (se fig. 4) och har upplevt både den 
aeroba och den acidogena fasen (VBB Viak 91960, 1994). I deponin har gasrörelser undersökts 
med resistivitetsmätningar på ca 1 m djup (Svenskt Gastekniskt Center Rapport SGC 208, 2009). 

3.6 MÄTTADE OCH OMÄTTADE ZONER 

Jordlagren kan delas upp i en mättad zon där porerna är fyllda med vatten och en omättad zon 
där porerna endast är delvis fyllda. Den mättade zonen omfattar grundvattenytan samt 
eventuellt en kapillär zon ovanför grundvattenytan. Normalt är resistiviteten i den mättade 
zonen låg.  

Grundvattenytan definieras som gränsen mellan den mättade och den omättade zonen. Oftast 
visar resistivitetsprofilerna en ytligare grundvattenyta jämfört med lodning eftersom den 
kapillära zonen ingår i den elektriska mätningen. 

Grundvattenytans läge har tidigare undersökts i ett examensarbete på Lunds universitet 
(Johansson S. , 2012). 

Tabell 1. Grundvattenytans läge väster om deponin i Flishult  efter (JOHANSSON S. , 2012). 

Brunn Grundvattenytan (meter under markytan) 
9807 0,135 
9808 0,5 
G10 0,75 
G11 0,45 
G12 0,40 

4 REGIONAL GEOLOGI 

4.1 BERGGRUNDEN 

Flishult är beläget på en höjd bredvid en grund- och ytvattendelare. Enligt bergrundskarta från 
SGU består berggrunden i deponiområdet av metasedimentära bergarter och bedöms vara 
normalsprickiga utan större vattenförande sprickor. Bergarterna i och kring deponin består av 
bergarter som är relativt gamla. De kallas Vetlandaytbergarter (Vetlanda ”Super Group”) och 
omfattar stora delar av centrala Vetlanda SV, mellan Vetlanda och Ädelfors (Persson, Lars , 
1989). Observationer av bergarter och inbördes åldrar har gjorts på hällar. De mest relevanta 
bergarterna dateras till Paleoproterozoikum ca 1.96–1.86 Ga (SGU, 2010). Dessa är sura till 
intermediära vulkaniska bergarter som går i band i östlig-västlig riktning (se fig. 5). Tre 
bergarter nära Flishult syns i en äldre karta; tuffitisk arenit (metagråvacka), konglomerat och 
metavulkanit (Persson, Berggrundskartan Ser. Af nr 170 6F Vetlanda SV, 1989). 

Morfologiska lineament finns 500 m väst och öst från deponin, men undersökningar med VLF 
(Very Low Frequency) ger vid handen att de östliga lineamenten inte är vattenförande (VBB Viak 
rapport 91960, 1994). Normalt ska sprickzonens längd vara minst 50 m, bredd minst 0,5-1 m 
och 10 m djup för detektering (Triumf, Carl-Axel, 1992). Signalen från VLF blir störst när man 
korsar en sprickzon i 90°. 
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Figur 5. Berggrundskarta med Flishult markerad med en röd ring. Skalan är 1:50000 (SGU, 2010). Samma karta finns 
i äldre version där morfologiskt väl framträdande lineament syns, vanligen sprickzon  (PERSSON, 
STRUKTURGEOLOGISKA KARTAN, SGU SER. AF NR 170 6F VETLANDA SV, 1989). Det övre högra hörnet har 
koordinaterna 57°25’N och 15°00’ E.   

4.2 SPRICKSYSTEM  

År 2003 mätte Mark och Vatten Ingenjörerna AB två resistivitetslinjer parallellt med gamla 
deponin. Då upptäcktes två tydliga vertikala strukturer i sydvästlig-nordöstlig riktning (Mark & 
Vatten Ingenjörerna AB, 2003). För att belysa detta läggs två av mätlinjerna i denna 
undersökning ungefär parallellt med deponin för att lättare hitta dessa strukturer. 

I de bergborrade brunnarna GB11 och GB12 har en ökad lakvattenpåverkan kunnat konstateras. 
Det ytliga grundvattnet har varit relativt opåverkat. Det befaras att spridningen av lakvatten kan 
ske snabbt vertikalt och horisontellt i ett spricksystem (Tyréns AB, 2010). Ett sådant 
spricksystem skulle kunna kännas igen i resistivitetsprifilerna genom en anomali i den 
högresistiva berggrunden som fyllts igen av lågresistivt material (Månsson, C.-H., 2012). 

Sprickzoner i kristallint berg har andra fysikaliska egenskaper än intakt berg. Typiskt minskar p-
vågshastigheten i sprickzonen och resistiviteten minskar (Triumf, Carl-Axel, 1992). Exempelvis 
kan refraktionsseismik och elektromagnetiska metoder som VLF och stångslingram användas 
för att undersöka eventuella svaghetszoner i bergrunden.  

4.3 JORDARTER 

Marken på och kring deponin består huvudsakligen av sandig siltig morän enligt SGUs 
jordartskarta (SGU, 2010). Moränen är relativt finkornig eftersom den ligger över högsta 
kustlinjen och inte svallats ur. Detta verkar till fördel för placeringen av deponin eftersom det 
sänker den hydrauliska konduktiviteten och hindrar lakvattenspridning ut från deponin. 
Moränlagret vilar direkt på berggrunden och bedöms vara 3-6 m mäktigt (Ramböll Sverige AB, 
2005). Moränen täcks i terrängens lågpunkter av torv. Ca 500 m väster om deponin finns ca 1 
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km långt meandrande lager av isälvssediment, Myresjöåsen (Tyréns AB, 2010). Denna ås är 
relativt smal och utbruten närmast Flishult. Jorddjupet bedöms generellt vara större än 5 m i 
Flishult. Den sydligaste delen av deponin ligger på myrmark (se fig. 6). 

 

Figur 6. Jordartskarta med Flishult markerad med en röd ring. Skalan är 1:50000 (SGU, 2010). 

4.4 HYDROGEOLOGI 

På Flishult är området generellt flackt, men sluttar svagt mot sydväst. Huvudströmriktningen 
som mättes upp, sommaren år 1994, var åt nordväst och västnordväst (se fig 2.) (Tyréns AB, 
2010). Grundvattennivån varierar under året och finns både ytligt och djupare (se fig. 2).  

Generellt är transporthastigheten i morän lägre djupare ner på grund av kompaktion av 
sedimentet. Horisontell transport i jordlager är 100 till 1000 gånger snabbare än vertikal 
transport (Aaltonen J. , 2001).  

Grundvattenkartan från SGU visar uttagbara mängder vatten i grundvattenmagasin och i 
bergrunden. I jordlagren är uttagsmöjligheterna mindre än 1 l/s och i berggrunden 600-2000 
l/h (SGU, 2010). Närmaste större akvifer för grundvatten i jordlagret är isälvsavlagringen 
Myresjöåsen som ligger ca 500 m väster om deponin och sträcker sig i nordsydlig riktning. 
Strömningstiden för en del av lakvattnet från deponin till åsen beräknas vara ca 1500 år. För att 
räkna ut detta används Darcys lag där ne = 15 %, V= 1*10-8 m/s, en liten gradient i, och K=10-7 
m/s (Ramböll Sverige AB, 2005).  

V=(K*i)/ne 

V= vattenhastigheten, K = hydrauliska konduktiviteten, i = gradienten, ne= effektiva porositeten 

4.4.1 IN -OCH UTSTRÖMNINGSOMRÅDEN 
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Den avslutade deponin i Flishult är ett inströmningsområde, vilket definieras som att 
grundvattenflödet har en komponent riktad nedåt. Detta innebär att lakvattnet sprids från 
deponin, som har flera meter högre grundvattennivå än omgivningen, vidare i 
grundvattengradientens riktning (Ramböll Sverige AB, 2005).  

Halten av föroreningar i ett inströmningsområde bör vara så pass lågt att det antingen kan 
kvarhållas i den omättade zonen, där de bryts ner, eller snabbt spädas ut i grundvattnet till 
ofarlig halt (Naturvårdsverket rapport 4385, 1994).    

Myrmarken söder om deponin är istället ett utströmningsområde. Utbredningen av 
utströmningsområden i södra Sverige är störst under hösten (Naturvårdsverket rapport 4385, 
1994). 

4.5 GEOLOGISK BARRIÄR 

En deponi ska vara lokaliserad på ett sådant sätt att allt lakvatten efter driftfasen och icke 
uppsamlat lakvatten under driftfasen passerar en geologisk barriär. Naturvårdsverkets 
förordning (2001:512) ger bestämmelser om geologiska barriärer (Naturvårdsverket, 2011). En 
geologisk barriär utgörs av jord och berglager som sänker den nominella strömningstiden för 
lakvattnet till närmaste recipient. Enligt en utredning från år 1994 uppfyller barriären i Flishult 
kravet på 50 års nominell transporttid inom 300 m från deponiområdet (VBB Viak rapport 
91960, 1994). Naturvårdsverket har satt denna gräns för icke-farligt avfall.   

4.6 GRUNDVATTENFLÖDE  

Vattengenomsläpplighet eller den mängd vatten som kan rinna genom ett lager jord på en viss 
tid kallas för hydraulisk konduktivitet och anges i enheten meter per sekund (m/s). 

Den hydrauliska konduktiviteten i moränen beräknas till 3*10-7 till 3*10-8 m/s och i 
berggrunden till 3* 10-7 m/s (Ramböll Sverige AB, 2005). I moränen bedöms 
vattengenomsläppligheten som låg (Vetlanda kommun, 2001). Transporthastigheten uppgår till 
0,2 m/år i de djupare moränlagren och 2 m/år i de ytliga. Transporthastigheten i berggrunden 
bedöms vara 5 m/år (Ramböll Sverige AB, 2005). Den regionala hydrauliska konduktiviteten i 
berg är enligt SGU ca 0,3*10-7 m/s. 

4.7 GRUND OCH- YTVATTENAVRINNING 

Området ligger i Emåns avrinningsområde och närmaste recipient finns i Kroppån på ca 4km 
avstånd. Lokaliseringen är belägen på en höjdpunkt i terrängen strax intill en vattendelare, 
vilket gör att vattenomsättningen blir låg (Vetlanda kommun, 2001). Avrinningen sker generellt 
mot sydväst via bäckar och diken. Vattendelaren kan låta en mindre del av ytvattnet ledas norrut 
till sjön Flögen (Vetlanda kommun, 2001). 

Transporttiden av lakvatten till denna recipient beräknas till långt över 200 år (Ramböll Sverige 
AB, 2005).  

Enligt lokaliseringsundersökningen för Flishult ligger grundvattennivån på 1-4m, men den kan 
förväntas vara högre på våren (Vetlanda kommun, 2001). 

5. GEOFYSISKA METODER 
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5.1 RESISTIVITET 

Resistivitet är en fysikalisk egenskap som skiljer sig kraftigt åt mellan olika geologiska material, 
från 1.6*10-8 i silver till 1016 Ωm för rent svavel (se fig. 7) (Reynolds, 1997). Det är en egenskap 
som beror på materialet i sig och inte dess geometriska egenskaper och skiljer sig därmed från 
begreppet resistans. Magmatiska bergarter har de högsta resistiviteterna och sedimentära 
bergarter de lägsta resistiviteterna (Palacky, 1988). Vidare kan man skilja åt grus och sand som 
är mer resistivt än lera. Ju mer vatten som finns i porerna desto lägre blir resistiviteten.  

I Flishult består berggrunden av metasedimentära bergarter, vilka hamnar i mitten på 
resistivitetsskalan.  

Mätning av resistivitet utförs genom att en likström (direct current, DC) passerar mellan två 
elektroder och en differens i resistivitet mäts upp mellan olika material i marken (se fig. 8). 

 

Figur 7. Typiska resistiviteter för olika material (Jeppson, 2009), (Palacky, 1988) 

5.1.1 TEORI 

Resistivitet anger markens förmåga att fungera som isolator (Reynolds, 1997).  

Givet en homogen cylindrisk ledare med längden L och arean A har vi ett uttryck för resistivitet 
enligt formel 1 nedan (Aaltonen J. , 2001). Förhållandet mellan resistans och resistivitet ges av 
Ohms lag (R=U/I). 

(1) Ρ = U/I * A/L =R * A/L 

U = spänning i Volt, I = ström i Ampere 

Endast apparent resistivitet mäts i fält. Den verkliga resistiviteten kan räknas ut efter invers 
modellering av data. Den apparenta resistiviteten beror på den verkliga resistiviteten i 
jordlagren, gränsen mellan lagren och placeringen av elektroder. Hänsyn tas till den geometriska 
faktorn, K: 

(2) ρa = ΔU/I * K 
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Vilken geometrisk faktor som används beror på elektroduppställningen. I projektet användes en 
gradient elektroduppställning med 2 m elektrodavstånd. Den geometriska faktorn för denna 
uppställning är relativt komplex (Reynolds, 1997). För homogen jord är apparent resistivitet en 
god approximation för verklig resistivitet. 

 

Figur 8. Principen för resistivitetsmätningar (BERNSTONE, 1998). 

5.1.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR RESISTIVITETEN I MARKEN 

Ström kan ledas på två sätt genom ett jordlager; elektrolytiskt och elektroniskt. I det första fallet 
leds ström med hjälp av joner lösta i vattnet medan i det andra fallet av fria elektroner 
(Reynolds, 1997). 

Resistiviteten i marken påverkas huvudsakligen av följande faktorer. 

 Porositeten 

 Porfyllnadsgraden 

 Porvätskans resistivitet 

Resistiviteten påverkas även av mineralsammansättningen och mineralstrukturen. 
Resistiviteten i ett material påverkas i hög grad av vad porerna fylls av. Gaser i porerna ger en 
hög resistivitet, medan vatten i porerna ger en mycket lägre resistivitet.  

5.1.3 MULTIELEKTRODMÄTNINGAR 

För den bästa möjliga upplösningen behövs ett stort antal mätningar på olika djup i marken. För 
detta ändamål används multielektrodmätning eller CVES (Continous Vertical Electrical 
Sounding). 
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I en multielektrod gradient mätning används ett stort antal kombinationer av strömelektroder 
och mätprofilen skannas med flera a-värden (se fig. 9). Vilken kombination som genomförs i ett 
givet ögonblick bestäms av mätprotokollet som i detta fall är Gradient 7. 

 

Figur 9. Placering av elektroder i en 2D-resistivitetsmätning och mätningssekvensen som används för att bygga upp 
en pseudosektion (LOKE, TUTORIAL: 2D AND 3D ELECTRICAL IMAGING SURVEYS, 2003).  

Principen är att en ett stort antal elektroder placeras längs en linje som ansluts till ett 
mätinstrument med multielektrodkablar (se fig. 10). En dator i instrumentet styr sedan 
datainsamlingen.   

Mätningar görs vid varje skarv enligt roll-along metoden (se fig. 11). Detta innebär att efter ett 
fullt utlägg tas den första kabeln bort och flyttas längst fram i profilriktningen. Standardsättet är 
då att exkludera kabel 1 vid första mätstationen och exkludera kabel 4 vid sista mätstationen för 
att få bästa möjliga djupnedträngning. Praktiskt undersökningsdjup ökar i princip med ökat 
avstånd mellan elektroderna (Jeppson, 2009). 

 

Figur 10. Överst: Första mätstationen i en roll-along mätning. (kabel 1 exkluderad) I mitten: Andra mätstationen. Nederst: Sista 
mätstationen. (kabel 4 exkluderad) (ABEM Instrument AB, 2012)  

5.1.3.1 GRADIENT ELEKTRODKONFIGURATION 
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Det finns ett antal olika elektrodkonfigurationer. Till de vanliga hör Wenner, Schlumberger och 
pol-dipol. Gradient elektrodkonfiguration hör till Schlumberger-typen men kombinerar 
egenskaper från de andra på ett lämpligt sätt för studien.  

Gradient elektroduppställning valdes som metod nära deponin på grund av god vertikal och 
horisontell upplösning. Känslighet i horisontell led är bra för djupnedträngning och känslighet i 
vertikal led är bra för att avgränsa kanterna. 

Gradient elektroduppställning för användning i multielektrodmätningar har visat sig ha god 
signal till brus förhållande (S/N-ratio) och ha bättre upplösning jämfört med den vanliga 
Wenner uppställningen (Dahlin & Zhou, Gradient array measurements for multi-channel 2D 
resistivity imaging, 2006). 

Ström leds mellan två strömelektroder A och B och med separationen (s+2)a (se fig. 9). 
Samtidigt mäts potentialskillnaden mellan två potentialelektroder M och N som har avståndet a. 
n-faktorn definieras som minsta avståndet mellan en strömelektrod och en potentialelektrod. S 
definieras som maximalt antal potentialmätningar som kan utföras under en ströminjektion. 

 

Figur 11. Gradient elektrodkonfiguration med separationen (s+2)a där s =7 och n = 2  (DAHLIN & ZHOU, 
MULTIPLE-GRADIENT ARRAY MEASUREMENTS FOR MULTICHANNEL 2D RESISTIVITY IMAGING, 2006). 

5.1.3.2 PSEUDOSEKTIONER 

Ett sätt att presentera resistivitetsdata är genom att rita upp pseudosektioner med de skenbara 
resistiviteterna (se fig. 10). I en pseudosektion anger x-axeln längden på mätlinjen och y-axeln 
anger elektrodseparationen (Dahlin, On the automation of 2D resistivity surveying for 
engineering and environmental applications, 1993). Enheterna anges generellt i meter. 
 
Att rita upp en pseudosektion utgör en värdefull kvalitetskontroll av data, särskilt i fält. Om 
datakvalitetsproblem uppstår kan de mycket snabbare åtgärdas (Dahlin & Zhou, Multiple-
gradient array measurements for multichannel 2D resistivity imaging, 2006). En Terrameter LS 
(www.abem.se) användes i fält för att rita upp pseudosektioner.  
 

 

Figur 12. Exempel på en pseudosektion (linje 11). Datakvalitén är bra eftersom gränserna mellan lagren är gradvis 
och kontrasterna är höga. 
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5.2 KONDUKTIVITET 

Konduktiviteten är ett mått på den totala salthalten. När det gäller förorenat vatten är hög 
konduktivitet kopplat till lakvattenpåverkan. Vanliga joner i lakvatten är klorider, 
vätekarbonater, sulfater, kalium, magnesium, natrium och kalcium.   

Konduktivitet kan definieras som inversen av resistivitet (σ = 1/ Ρ) och har enheten Siemens per 
meter (mS/m). 

Konduktiviteten i sötvatten ligger i intervallet 10-50 mS/m. Ju mer salt det finns i vattnet, desto 
högre konduktivitet får vattnet. I 22 undersökta deponier var konduktiviteten i medel 304 
mS/m år 1990 (Triumf, Carl-Axel, 1992).  

Enligt utförda undersökningar öster om deponin kan ett bakgrundsvärde för konduktivitet 
användas på 10-20 mS/m (VBB Viak rapport 94695, 1994). Detta värde används i det följande. 

5.3 INDUCERAD POLARISATION (IP) 

5.3.1 TEORI 

När strömmen stängs av tar det en viss tid för den elektriska potentialen mellan två punkter att 
stabiliseras. Det kallas för inducerad polarisation (IP). Detta är samma sak som markens 
förmåga att fungera som kondensator (Reynolds, 1997). Fenomenet upptäcktes först av Conrad 
Schlumberger 1912 och utvecklades vidare under andra världskriget. 

Det huvudsakliga användningsområdet för denna metod är vid malmprospektering, men 
används även för hydrogeologisk kartering av förorenad mark (Reynolds, 1997). Detektering av 
avfall har varit särskilt effektivt med hjälp av IP-mätningar (Carlson, Mayerie, & Zonge, 1999).  

Mätningar kan göras i frekvensdomän eller tidsdomän. I det följande mäts IP som en funktion av 
tiden (Time Domain). Det kallas även för chargeability och anges i enheten mV/V.   

IP tenderar att avgränsa avfall bättre än resistivitet, särskilt mot den geologiska bakgrunden 
(Leroux, Dahlin, & Svensson, 2007). Det är en användbar metod för att komplettera resistivitet 
och undersöka vilka olika geologiska material som finns i marken (Johansson & Jones, 2007).  

Resistiviteten tenderar att vara högre för ett grövre än för ett finare material om det inte 
kompliceras av olika vattenhalt i porerna. IP är generellt högre i närvaro av finare partiklar som 
exempelvis lera. IP kan klargöra då det finns osäkerheter angående kornstorleken i ett jordlager 
(Leroux, Dahlin, & Svensson, 2007). IP tenderar att öka med djupet, men påverkas i mycket liten 
grad av vatteninnehållet (Sogade, o.a., 2006).  

Orsaken till IP är okänd, men det finns två kända mekanismer (Reynolds, 1997). 

 Grain (elektrod) polarisation 

 Membrane (elektrolytisk) polarisation 

Membranpolarisation går ut på att partiklar blockerar små porer i materialet. Lermineral är 
oftast negativt laddade på ytan. Positiva joner kan då fästa vid lerpartikeln och denna ansamling 
joner kan då blockera porerna. En lokal spänningsskillnad uppstår när strömmen är på och när 
den slås av diffunderar jonerna långsamt bort igen och spänningen upphör. Markens förmåga att 
transportera joner och dess joninnehåll bör då vara låg för att IP ska kunna mätas. 
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Elektrodpolarisation sker runt ledare med hög konduktivitet. Metalloxider är t.ex. relativt 
konduktiva mineral. När en ström går igenom marken blir det konduktiva materialet polariserat 
och positiva/negativa joner dras till respektive yta på den konduktiva kroppen. När strömmen 
bryts avtar spänningen mot noll igen. 

5.3.2 NORMALISERAD IP 

IP antas uppkomma genom membranpolarisation och elektrodpolarisation. Normaliserad IP 
mäter hur stor del av IP som beror på elektrodpolarisation och anges i enheten mS/S. 
Elektrodpolarisation är ett ytfenomen och normaliserad IP kan sägas mäta ytledningsförmåga. 

Uppmätt resistivitet beror som tidigare påpekats i avsnitt 5.1.2 på mängden lösta joner, 
vattenhalt och lerhalt. IP korrelerar starkt med resistivitet. Normaliserad IP är dock oberoende 
av resistivitet och kan då hjälpa att skilja mellan litologiska enheter och ökad/minskad jonhalt 
(Johansson & Jones, 2007). 

5.4 MODELLERING AV DATA 

I pseudosektionen presenteras 2D-data i form av skenbar resistivitet (se avsnitt 5.2). Skenbar 
resistivitet räknas ut som ett genomsnittligt resistivitetsvärde i en jord som antas vara homogen 
(Loke, Tutorial: 2D and 3D electrical imaging surveys, 2003). 

I denna uppsats används det cellbaserade modelleringsprogrammet RES2DINV. Programmet 
processerar data genom att utgå från den antagna modellen och successivt genom ett antal 
iterationer räkna ut de sanna resistiviteterna.  

I RES2DINV används en least square inversionsmetod. Till denna metod kan L1 (robust) eller L2 
(smooth) norm användas, vilka är lämpliga för skarpa respektive gradvisa övergångar (Dahlin & 
Zhou, Gradient array measurements for multi-channel 2D resistivity imaging, 2006) (Loke, 
Acworth, & Dahlin, A comparison of smooth and blocky inversion methods in 2D electrical 
imaging surveys, 2003). I det följande används L1-norm (se bilaga 4). 

I RES2DINV räknas en pseudosektion ut enligt modellen och jämförs sedan med uppmätta data. 
Skillnaden, eller felet, visas som Residual Mean Error (RMS). Detta fel definieras som kvadraten 
av felsumman för skillnaden mellan uppmätt och beräknad skenbar resistivitet. RMS sätts i 
RES2DINV till maximalt 2 % och maximalt antal iterationer till 10. Topografin från GPS-
mätningar sattes in i samma (.dat) fil som de geofysiska mätningarna och ritades upp med 
Erigraph. 

5.4.1 FELKÄLLOR 

Ekvivalensproblemet innebär att flera modeller ger samma resultat. Exempelvis kan olika 
geologiska material som lera och sand ha samma resistivitet om sandlagret är vattenmättat.  

Mycket tunna lager med låga resistiviteter kan inte urskiljas om de är under gränsen för 
detektering. Jordlagren samt de mättade – och omättade zonerna är i regel tillräckligt mäktiga 
för att urskiljas. 

Idealiskt bör IP– och resistivitets mätlinjerna vara raka för minsta möjliga förvrängning av 
informationen i 2D-sektionen. Linje 9 och 10 var något böjda som framgår i bilaga 2 och fig. 20. 
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De stora jordvolymerna som mäts innebär dock att denna effekt är försumbar (Gustafsson, J., 
2012). 

I vissa fall fås negativ resistivitet (vilket är en fysikalisk omöjlighet) som inträffade vid linje 9 
och detta beror oftast på störningar från strömförande kablar, metallskrot eller annat ledande 
material. Dåliga datapunkter kan i så fall tas bort i RES2DINV. För linje 9 förbättrade denna 
åtgärd inte RMS felet nämnvärt varför data behölls och därmed även ett relativt högt RMS-fel. 

6 FÄLTUNDERSÖKNING  

6.1 UTRUSTNING 

Till mätningarna användes en ABEM Terrameter LS (se fig. 13) med totalt 5 kablar, 82 jumprar 
och 84 elektroder. Mätprotokollet som användes var Gradient 7 med 2 m elektrodavstånd. Detta 
gav ca 20 m djupnedträngning. Dataöverföring gjordes till bärbar dator och USB. Till 
Terrametern användes ett bilbatteri för strömförsörjning under mätningstillfällena. 

 
Figur 13. Terrameter LS med batteri, kablar, elektroder, jumprar, connectorer och övriga delar (ABEM Instrument AB, 2012). 

I den ursprungliga planen ingick att lägga ett större antal mätlinjer vinkelrätt mot deponin samt 
några parallellt med deponin. Detta komplicerades dock av det asfalterade området samt 
grusplanen till höger om denna (se fig. 20 i bilaga 2). Mätningarna gick nära de 
resistivitetsmätningar som gjordes 2002 (se fig. 19). 

IP mättes under 960 ms med 8 IP-fönster. Den relativt korta mättiden beror på tidsbrist och att 
det är vanligt med långa avklingningstider som är mätbara i flera sekunder på deponier 
(Månsson C.-H., 2012).    

6.2 RESISTIVITETS –  OCH IP-MÄTNINGAR 

Tre resistivitetslinjer uppmättes väster om gamla deponin (se fig. 19). Två linjer var tämligen 
parallella i riktningen nordväst-sydost och en utgick från deponins kant med riktningen nordost 
-sydväst (se fig. 14). Linjerna kallades 9, 10 och 11 och alla hade gradient konfiguration med 2 m 
elektrodavstånd. Både linje 9 och linje 10 var 280 m långa. Linje 9 skär linje 10 i positionen för 
jordbrunnen G12. Därefter fortsätter linje 9 in i skogen. Denna 40 m marginal efter G12 
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bedömdes vara lämplig eftersom datakvalitén är sämre på kanten. Linje 10 startar några meter 
från stängslet i norr och passerar de första 40 m parallellt med en grusplan.  

För linje 9 uppstod praktiska problem då den skulle korsa det inre diket och kanterna på diket 
bestod då av block av granit, vilket försvårar kontakt med marken (se bilaga 2 och fig. 20). Detta 
löstes med seriekoppling och blötning av ytorna med lera och vatten. När vägen skulle korsas 
bredvid diket var marken hård. Efter ca 100 m in i linjen passeras metallskrot.  

Mätningarna av linje 10 och 11 skedde under blöta förhållanden då det regnat under dagen. 
Blöta förhållanden kan dock underlätta kontakt mellan elektroderna och marken. Problemet är 
att ändorna på kablarna, konnektorerna och anslutningsportarna på Terrametern måste 
skyddas extra noga mot fukt. 

Figur 14. Karta över deponiområdet med tre resistivitetslinjer markerade: L9, L10 och L11. Norr i kartan är rakt uppåt och skalan 
finns längs med kanten på avslutad deponi (A). Profil 10 ligger ca 150 m ifrån deponins kant och linje 11 ligger ca 320 m från 
deponins kant. Tidigare mätningar är markerade R04-02 och R05-02 (Mark & Vatten Ingenjörerna AB, 2003). 

Linje 9 mättes torsdagen den 19 april. Fredag den 20 april mättes linje 10. Måndag den 23 april 
gjordes grundvattenmätningar med lod (se brunnar i fig. 15) samt linje 11.  

Inmätning av topografin gjordes med GPS fredagen den 20 april. Dessa mätningar utfördes för 
linje 9 och 10, men inte för linje 11 eftersom den täta skogen förhindrade detta. Istället användes 
kompass för att ta ut riktningen och ändpunkten för linje 11 gick nära brunn 9808. (se fig. 14).  

N 
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Utmed linje 10 och kabel 1 korsar elektrod 13 vattendraget som går i västöstlig riktning. Kabel 2 
och elektrod nr 11 sitter mitt i en större pöl vid en rishög. Elektrod nr. 15 på kabel 2 sitter på 
cementblock med armeringsjärn, vilket försvårade kontakt som tidigare konstaterats. Kabel 3 
och elektrod 18 samt 19 sitter mitt i ett dike i västöstlig riktning. Sista kabeln på linje 10 går 2 m 
ifrån en vattendamm.   

7 RESULTAT  

7.1 RESULTAT VATTENDJUP OCH KONDUKTIVITET 

Tabell 2. Resultat från mätning av grundvattennivån och konduktiviteten.  Grundvattenytans läge är uträknat med 
hjälp av Z-höjden på marken i tabell 3 i bilaga 3.  

Brunn Vattendjup 
(m) 

Vattendjup 
(möh) 

Konduktivitet 
(mS/m) 

Temperatur 
(°C) 

Typ 

BR0304 1,97 - - - Kontrollbrunn 
(öppen borrsko) 

GB 10 0,51 - - - Bergbrunn 
G10 0,58 211,806 - - Jordbrunn 
GB12 0,06 - - - Bergbrunn 

G12 0,39 212,745 - - Jordbrunn  
GB11 0,11 - - - Bergbrunn 
G11 0,37 212,933 - - Jordbrunn 
9807 1,5 210,580 6,41 (04-05-12) 4,7 Grundvattenrör  
9808 0,4 211,000 10,09 (04-05-12) 5,3 Grundvattenrör 

 

 

 

Figur 15. Placering för brunnarna väster om deponin markerat som  fyllda ringar i gult.  Markering i blått visar 
anomalier i berggrunden. 

N 
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7.2 RESULTAT 2D-RESISTIVITET OCH IP 

7.2.1 PROFIL 9 

Profil 9 utgår från deponin och mättes från öst till väst. Berggrunden syns i 2D-profilen som ett 
högresistivt (3000 Ωm) lager och vatten/jordlagret syns som ett lågresistivt lager (10 Ωm) (se 
fig. 16). De lågresistiva skikten korrelerar mot lågpunkter i terrängen och är typiska för en 
vattenmättad zon. En tydlig lågresistiv zon, troligen en lakvattenplym kan ses utgå från start i 
öst och vidare nerför sluttningen på deponin ut mot väst på ca 2 m djup. Djupet till bergytan är 
ca 16 m (214-198 m) i mitten på profilen.    

Profil 9 fortsätter 40 m in i skogen och passerar G12.  Denna brunn har en uppmätt 
grundvattennivå på 212,745 m ö h. 

RMS-felet är relativt högt för profil 9 (14,6 %) jämfört med de andra, vilket gör tolkningen mer 
osäker. Det kan bero på att marken är mer heterogen här än längre ifrån deponin. Antalet 
datapunkter är här 2112 och antal elektroder är 141. 

IP-effekten är relativt hög närmast deponin, vilket sammanfaller med typiska värden för 
lakvatten (Leroux, Dahlin, & Svensson, 2007). Värdena varierar mellan 10 och 25 mV/V med 
högst värden närmast deponin. RMS-värdet för IP är 3,8 %. Felet på IP är alltså klart mindre än 
för resistivitet i denna profil. En anomali västerut längs profilen på ca 85 m sammanfaller med 
en lågpunkt i terrängen som kan vara lakvattenpåverkad.  

 

Figur 16. 2D-sektion för linje 9. Se bilaga 1.  

7.2.2 PROFIL 10 

Även i profil 10 syns vatten och jordlager som lågresistivt i blått och grönt respektive 
berggrunden som högresistiv i rött och orange. Bergrunden ser ut att ligga ytligare (4-8 m) i syd 
jämfört med i norr (15 m), men djupet till berggrunden är generellt mycket varierande i profilen. 
Runt 60-80 m i profilen (GB12, se fig. 17) in syns en lågresistiv form som kan tolkas som en 
lakvattenplym. Resistiviteterna är dock högre än de mer tydligt lakvattenpåverkade vattnet 
närmare deponin.  

Diskontinuiteter finns i berggrunden vid 100 m och 140 m in i profilen (se svarta pilar i Bilaga 
1). 

RMS-felet är relativt lågt (1,7 %), vilket stödjer tolkningen. Antal datapunkter är här 2163 och 
antal elektroder är 141. 

IP-effekt finns något starkare söderut jämfört med norr i profilen och ligger på 2-10 mV/V. 
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Från tabell 2 fås en låg grundvattenyta, ungefär 0,5 m under marken. Brist på korrelation med 
resistivitet kan bero på heterogen mark i kombination med fel i uppmätt position för mätlinjer 
respektive brunnar. Vattenströmningen bör följa topografin och här observerades ytligt vatten i 
form av åtskilliga pölar. 

 

Figur 17. 2D-sektion för linje 10. Se bilaga 1.  

7.2.3 PROFIL 11 

Profil 11 mättes från norr till syd 150-200 m från profil 10. I denna profil syns en mycket 
kontinuerlig och tydlig mättad zon (se fig. 18). Denna vattenmättade zon är ytligast i norr med 
ett genomsnittligt djup i hela profilen på 1-2 m. Söderut är jordlagret 2,1 m djupt, mätt från 
figuren (se bilaga 1). I profil 11 kan vi notera betydligt högre resistiviteter i den mättade zonen 
jämfört med profil 9 och 10. Resistiviteterna i profil 11 är mellan 400 och 4000 Ωm och IP-
effekten mellan 2 och 14 mV/V.  

Mätningarna på vattennivån i 9807 (se tabell 2) korrelerar inte med resistiviteten, vilket kan 
bero på olika markförhållanden på just den punkten eller fel i mätmetod. Dock stämmer det 
bättre på tidigare undersökningar (se tabell 1). 

 

Figur 18. 2D-sektion för linje 11. Se bilaga 1.  

Antalet datapunkter är här 1021 och antal elektroder är 81. 

Intressant i denna profil är att det finns tre separata högresistiva anomalier (3800 Ωm) med 
sänkor som ger IP-effekt. Denna diskontinuitet i berggrunden kan tyda på en sprickzon där en 
spricka fyllts av lågresistivt material och/eller vatten. Av detta skäl kan ett grundvattenrör föras 
in vid ca 85 m eller 60 m i profilen (se svarta pilar i bilaga 1). 

RMS-felet är relativt lågt (1,8 %), vilket stödjer ovanstående tolkning. Korrelation med 
grundvattennivån i 9807 och 9808 är bra med data i tabell 1 som visar ytligt vatten i norr. De 
uppmätta vattennivåerna i tabell 2 visar dock motsatt gradient. Detta kan bero på ett fel i 
mätmetod. De uppmätta konduktiviteterna i 9807 och 9808 är låga och sammanfaller med 
bakgrundsvärdena (se avsnitt 5.2), vilket stämmer med resistivitetsdata.  

Profil 11 börjar vid positionen för brunn 9807 som har en grundvattennivå på 210,58 m ö h. 
Linjen slutar vid ca 200 m SE från brunn 9808 som har grundvattennivån 211 m ö h. 
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Figur 19. Sammanfattande bild över nya och gamla resistivitetsmätningar.  

8 DISKUSSION 

En tydlig sammanhängande lakvattenplym kunde observeras på sluttningen ut från deponin 0-
120 m från deponin. Den mättade zonen och lakvattenpåverkan följer topografin i området. 
Denna påverkan avtar från ca 1-10 Ωm närmast deponin till ca 50-100 Ωm längst ut i västlig 
riktning i profil 9.  

Linje 10 visar en högst variabel berggrund och anomalier i berggrunden (se fig. 19). Ett problem 
med 2D-sektionerna består i att definiera exakt var berggrundens yta går. Den viktiga 
informationen tycks ligga i de högsta kontrasterna mellan olika resistiva lager.  

Linje 11 visar tydligt den mättade zonen och hur den följer bergytans topografi. Det finns en 
anomali i berggrunden i linje 11 som kan tyda på ett spricksystem och skulle då stärka 
misstankarna om lakvattenspridning i berggrunden (se fig. 19) (Tyréns AB, 2010). Detta borde 
närmare undersökas, med t.ex. ett grundvattenrör 85 m från profilens startpunkt (se bilaga 1).  

Mätningar av konduktivitet i det ytliga grundvattnet visar ingen tydlig lakvattenpåverkan ca 320 
m från deponin. För att kunna avgöra om lakvattenspridningen utgör en hälsofara bör 
resistivitetsundersökningar kompletteras med undersökningar av en rad kemiska parametrar, 
bland annat klorid och konduktivitet. 

Resistivitet och IP-mätningar i syfte att studera 2D-sektioner av marken fungerar sammantaget 
väl för detektering av lakvatten samt för att avgränsa berggrunden från de lösa jordlagren 
ovanpå. Särskilt lämpligt är att jämföra resistivitet med IP-effekt för att urskilja material med 
olika kornstorlek.  
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Val av elektroduppställning och mätprotokoll är likaså viktigt för att få lämplig 
djupnedträngning och upplösning i data. Ett större antal mätlinjer kan läggas parallellt och 
genom modellering av data med RES2DINV och Erigraph placeras in i en 3D-miljö för att bättre 
studera flödesriktning och avgränsa olika material under marken som tidigare gjorts på 
Ekebodadeponin (Johansson & Jones, 2007). 

Mätningar med resistivitet och IP begränsas något av exempelvis asfalterade ytor och stängsel. 
Felaktiga resistiviteter kan då uppkomma nära främst strömledande kablar och metallskrot nära 
markytan.  

Förbättringar i tidsdomän IP-data kan göras enligt den senaste forskningen genom att lägga två 
mätlinjer i taget och separera kablar för strömledning respektive mätning av elektriskt potential 
(Dahlin & Leroux, Improvement in time-domain induced polarisation data quality with multi-
electrode systems by separating current and potential cables, 2012). 

I framtiden kan mätningar med resistivitet - och IP utföras mellan brunnarna 9807 och 9808 
nära linje 11 för att studera eventuell spridning av lakvatten. I det fallet kan eventuellt en 
stationär mätuppställning för att studera vattenflödets dynamik övervägas som ett alternativ till 
de flyttbara mätstationerna. 

9 SLUTSATSER 

 Hur varierar djupet till berggrunden och jordlagrets mäktighet? 
Jordlagret är tjockare i den södra delen parallellt med deponins kant och djupet till 
bergrunden är större. 

 Vad är vattnets strömriktning? 
Vattnets strömriktning är västlig eftersom den skär vinkelrät mot profil 10 och 11. Ett 
större antal mätningar behövs för att få en precis riktning på strömningen. 
Strömningsriktningen har tidigare uppmätts till västnordväst och nordväst. 
Resistivitetsdata samt brunnsdata i denna studie varken stödjer eller säger emot denna 
riktning.  

 Kan grundvattennivån detekteras med resistivitet och IP? 
Den vattenmättade zonen och förekomst av lakvatten kan detekteras som lågresistiva 
skikt. Den omättade zonen syns som ett högresistivt skikt. Däremellan syns 
grundvattennivån.  

 Kan lakvatten från deponin detekteras? 
Ja, 0-120 m från deponins kant syns en sammanhängande lakvattenplym. 

 Finns det betydande lakvattenpåverkan 320 m från deponin? 
Nej, ytvattnet 320 m väster om deponin visar opåverkade konduktivitetsvärden som 
sammanfaller med bakgrundsvärdena.  

 Går det att finna en sprickzon? 
Ja, i profil 11 och 10 finns anomalier i berggrunden som fyllts igen av lågresistivt 
material. Detta syns även på IP och indikerar en sprickzon hela vägen 0-320 m västerut 
från deponin. Här finns möjlighet att placera en kontrollbrunn för mätningar av 
vattenkemin och grundvattennivån.  

10 BILAGA 1: RESISTIVITETS – OCH IP SEKTIONER 
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Profil 9. Resistivitetssektion överst, IP sektion i mitten och normaliserad IP nederst. 
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Profil 10. Resistivitetssektion överst, IP sektion i mitten och normaliserad IP nederst. 

 



  
 

33 
  
 

 

 



  
 

34 
  
 

 

Profil 11. Resistivitetssektion överst, IP sektion i mitten och normaliserad IP nederst.  

BILAGA 2: ÖVERSIKTSKARTA FLISHULT 

 

Figur 20. Flygbild över den avslutade deponin och det lakvattenpåverkade området (uppåt i bilden) som också 
kallas Måslanda. Norr är till höger i bilden. Linje 9 går vinkelrät mot deponin och Linje 10 parallellt med deponin.  
Linje 11 är inte synlig på denna bild. 
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BILAGA 3: GEOGRAFISKA KOORDINATER OCH Z-HÖJD ÖVER HAVET FÖR 
BRUNNAR 

Tabell 3. Koordinater och höjd över havet för brunnarna  (TYRÉNS AB, 2010). 

Rörnr.kart
a X-Koordinat Y-koordinat 

Z-koordinat ÖK-
rör Rör ö mark (m) Marknivå (möh) 

G4 6364979,073 1450711,343 215,171 0,00 215,171 

9405 6365024,538 1450640,936 214,651 0,86 213,791 

9807 6364977,301 1450420,930 212,88 0,80 212,080 

9406 6364902,463 1450511,294 212,885 0,80 212,085 

9808 6364829,741 1450483,332 212,45 1,05 211,400 

G10 6364937,126 1450593,853 214,526 2,14 212,386 

GB10 6364938,922 1450591,719 213,735     

G11 6364826,395 1450536,651 213,953 0,65 213,303 

GB11 6364828,898 1450534,501 213,285     

9408 6364773,519 1450571,664 213,829 0,80 213,029 

G12 6364791,011 1450662,239 214,315 1,18 213,135 

GB12 6364793,810 1450661,775 213,265     

9801 6364687,621 1450630,632 215,22 1,22 214,000 

9410 6364789,092 1450797,941 215,961 0,48 215,481 

 

BILAGA 4: INVERSIONSPARAMETRAR LEAST SQUARE 

Inversion settings 
Initial damping factor (0.01 to 1.00) 
0.1500 
Minimum damping factor (0.001 to 0.75) 
0.0200 
Line search option (0=Never, 1=Sometimes, 2=Always) 
2 
Convergence limit for relative change in RMS error in percent (0.1 to 20) 
2.0000 
Minimum change in RMS error for line search in percent (0.5 to 100) 
0.5000 
Number of iterations (1 to 30) 
10 
Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0) 
1.0000 
Model for increase in thickness of layers(0=default 10, 1=default 25, 2=user defined) 
2 
Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4) 
2 
Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity (0=model changes only,1=directly on model) 
1 
Reduce number of topographical datum points? (0=No,1=Yes. Recommend leave at 0) 
0 
Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes) 
1 
Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-squares,2=End to end) 
0 
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Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 1=Gauss-Newton, 2=Mixed) 
1 
Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0) 
1.1000 
Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer supported so do not use, 2=uniform distorted FEM, 
3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM with inverse Swartz-Christoffel) 
4 
Robust data constrain? (0=No, 1=Yes) 
1 
Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1)) 
0.0500 
Robust model constrain? (0=No, 1=Yes) 
1 
Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0) 
0.0050 
Allow number of model parameters to exceed datum points?  (0=No, 1=Yes) 
1 
Use extended model? (0=No, 1=Yes) 
0 
Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 2=Severe, 3=Very Severe) 
2 
Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest) 
0 
Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes) 
1 
Time-lapse inversion constrain (0=None,1=Least-squares,2=Smooth,3=Robust) 
3 
Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential) 
0 
Thickness of first layer (0.25 to 1.0) 
0.5000 
Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 1.25) 
1.1000 
USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 
1 
WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 5=QUINTIPLE) 
1 
MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH (YES=1,NO=0) 
1 
RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 
0.050 
USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT RESISTIVITY, 1=USE 
RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RESISTIVITY) 
0 
TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 
0 
PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO) 
1 
IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 
0.100 
USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0) 
0 
CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 0.02) 
0.00010 
TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL (0=normal,1=halfsize) 
0 
LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 
1 
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Upper limit factor (10-50) 
50.000 
Lower limit factor (0.02 to 0.1) 
0.020 
Type of reference resistivity (0=average,1=first iteration) 
0 
Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 
0.50 
Combined Combined Marquardt and Occam inversion (0=Not used,1=used) 
0 
Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN) 
2 
Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method (0.005 to 0.05) 
0.005 
Use data compression with Incomplete Gauss-Newton (0=No,1=Yes) 
0 
Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 
1 
Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 
0.01000 
Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes) 
1 
Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 
1 
Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 
5.00000 
Type of finite-element method (0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 
1 
Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 
1.050 
Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 
0 
Factor to control the degree variations near the boreholes are reduced (2 to 100) 
5.0 
Factor to control variation of borehole damping factor with distance (0.5 to 5.0) 
1.0 
Floating electrodes survey inversion method (0=use fixed water layer, 1=Incorporate water layer into the 
model) 
1 
Resistivity variation within water layer (0=allow resistivity to vary freely,1=minimise variation) 
1 
Use sparse inversion method for very long survey lines (0=No, 1=Yes) 
0 
Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes) 
0 
Automatically switch electrodes for negative geometric factor (0=No, 1=Yes) 
1 
Force resistance value to be consistant with the geometric factor (0=No, 1=Yes) 
0 
Shift the electrodes to round up positions of electrodes (0=No, 1=Yes) 
0 
Use difference of measurements in time-lapse inversion (0=No,1=Yes) 
1 
Use active constraint balancing (0=No,1=Yes) 
0 
Type of active constraints (0=Normal,1=Reverse) 
0 
Lower damping factor limit for active constraints  
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0.4000 
Upper damping factor limit for active constraints  
2.5000 
Water resistivity variation damping factor 
8.0000 
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