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Sammanfattning: På Flishults avfallsanläggning utanför Vetlanda har man problem med lakvattenläckage. Det
innebär att vatten som varit i kontakt med deponerat material riskerar att föra med sig föroreningar om det läcker
ut i omkringliggande grundvatten. Detta är inte ett problem som är unikt för Flishult utan finns på många ställen
där det till exempel finns gamla soptippar eller nedlagd industriverksamhet. Hypotesen är att trycket från grundvattnet i deponierna genererar ett läckage av lakvatten ut mot omgivningen. Vetab, bolaget som driver Flishult,
planerar att placera pumpbrunnar på deponierna i syfte att sänka grundvattenytan för att på så sätt minska trycket.
Detta borde följaktligen leda till minskat läckage. För att optimera placeringen av pumpbrunnarna är det viktigt att
ha vetskap om bland annat grundvattenförhållandena i deponierna. I denna studie gjordes geoelektriska mätningar
i 2D, resistivitet – och inducerad polarisation (IP) i syfte att lokalisera grundvattenytan på två av Flishults deponier, en avslutad och sluttäckt deponi och en som är i drift, samt att utvärdera hur väl metoden fungerar. Genom
att borra ett antal grundvattenrör på deponierna och mäta vattennivåerna i dessa kunde den informationen korreleras med de modellerade sektionerna, baserade på de geoelektriska mätningarna. Resultaten från den aktiva deponin visade att det inte gick att lokalisera någon tydlig grundvattenyta. Sannolikt beror det på dess heterogena och
röriga karaktär samt att avfallet nyligen har blivit deponerat och därför är relativt torrt. Däremot kunde grundvattenytan lokaliseras i den avslutade deponin. Där syntes horisontella strukturer som har bildats genom kompaktion
och sättningar. I dessa lager är det troligt att vattnet har etablerat ett mer permanent system av mättade och omättade zoner. Detta visar att under vissa omständigheter kan de geoelektriska metoderna användas för detektering av
grundvattennivåer .
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Resistivity- and IP-measurements on the Flishult landfill for
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Abstract: There is a problem with leachate leakagein the Flishult landfill outside the town of Vetlanda . This
means that water that has been in contact with the deposited material is likely to lead contaminants into the surrounding groundwater, causing an environmental impact on the surroundings. This problem is not unique to the
Flishult landfill but can be found in many places where there are, e.g., waste piles or former industrial activities.
The hypothesis is that the pressure from groundwater in the landfills generates a leakage of leachate towards its
surroundings. Vetab, the company that operates Flishult, is planning to place pumping wells through the landfills in
order to lower the ground water table, thereby reducing the pressure. Consequently, this should lead to reduced leakage. To optimize the positioning of the pumping wells it is important to keep track of, e.g., groundwater conditions in the landfills. In this study geoelectrical measurements are carried out in 2D resistivity- and Induced Polarization (IP) in order to locate the water table in two of Flishult’s landfills, one completed and covered landfill and
one is still being operatied, and to evaluate how well the method works. By drilling a number of pipes through the
landfills the levels of ground water could be measured and this data could then be correlated with the results from
the geoelectrical measurements. The results from the active landfill site showed that it was not possible to locate
any consistent ground water table because of its heterogeneous and messy nature and that the waste has recently
become deposited and is therefore relatively dry. However, the water table was located in the closed and covered
landfill where horizontal structures formed by compaction and subsidence appear . In these layers is it possible that
the water has established a more permanent system with saturated and unsaturated zones. This shows that under
certain circumstances the method may work .
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1 Inledning

Sex kilometer utanför Vetlanda ligger avfallsanläggningen Flishult som drivs av Vetlanda Energi och
Teknik AB, Vetab (se fig. 1). Där har det sedan 1974
bedrivits deponiverksamhet. 1994 upptäcktes förhöjda
konduktivitetsvärden i en kontrollbrunn väster om
avfallsanläggningen som antogs bero på lakvattenpåverkan. Konduktivitet anger den elektriska ledningsförmåga och påverkas av salthalten. Höga värden,
d.v.s. högre än 250 milliSiemens per meter, anses
vara en hälsorisk (SLVFS 2001:30). Detta föranledde
en rad utredningar och rapporter i frågan om lakvattenspridningen och hur den ska lösas. Bland annat
placerades pumpar i åtta bergborrade brunnar strax
väster om deponin i syfte att lokalt sänka grundvattenytan och på så sätt minska transport av lakvattnet västerut i grundvattnets strömningsriktning. Periodvis
uppnåddes detta mål i några brunnar men det övergripande resultatet var att den grundvattengradient som
blev åt väster snarare bidrog till att dra ned lakvatten
från deponin och påskynda spridningen (Tyréns,
2010). Åtgärden stoppades 2010 eftersom värdena i
brunnarna inte förändrats genom pumpning.
Hypotesen är att den höga grundvattennivån i
deponin ökar trycket mot omgivningen och som därmed ger ett ökat lakvattenläckage (Mark & Vatten
Ingenjörerna, 2003). Som åtgärd vill Vetab placera
pumpbrunnar på deponierna i syfte att sänka grundvattenytan och på så sätt minska mängden lakvatten ut
mot grundvattnets utströmningsområde väster om
området. För att optimera placeringen av brunnarna
behövs kännedom om vattennivåerna i deponierna.
Kombinationen av geoelektriska mätningar i form av
resistivitet och inducerad polarisation (IP) utgör ett
väldigt effektivt verktyg när det gäller att hitta förorenad mark- och grundvatten. Högt joninnehåll i
lakvattenläckage är korrelerat med låga resistivitetsvärden och hög IP-effekt för IP vid t.ex. deponier
(Dahlin, 2012) Inom ramen för FoU–projektet MaLaGa (Mapping of Landfill structures and Gas migration based on geophysical measurements) utfördes
geoelektriska mätningar med resistivitet och IP vid
två olika deponier på avfallsanläggningen i Flishult.
En avslutad och sluttäckt deponi och en aktiv. Resultaten analyserades och metodens ändmålsenlighet
utvärderades.
Denna studie är en delstudie i den problemformulering som finns kring lakvattenhanteringen på
Flishults avfallsanläggning.

I Sverige finns idag omkring 200 aktiva deponier och
flera tusen kända så väl som okända gamla soptippar
(Larsson, 2012). Ett stort problem är att man i alltför
stor utsträckning inte vet vad som finns i deponierna
och att miljöfarliga ämnen riskerar att läcka ut och
förorena omgivningarna. Dessutom är synergieffekter
dåligt utredda. Krav på dokumentation och karaktärisering av avfallet styrs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS, 2004:10) sedan årsskiftet 2004/2005.
Detta reglerar i sin tur vilka åtgärder som ska vidtas
när det kommer till bl.a. placering av deponin, val av
bottenskikt och sluttäckning. Allt detta finns i sin tur
reglerat i Förordning (2001:512) om deponering av
avfall.
När det regnar på eller flödar in ytvatten till en
deponi bildas s.k. lakvatten. Lakvattenbildning finns i
alla deponier och medför problem eftersom den riskerar att läcka ut och förorena grundvattnet i omgivningarna. Enligt gällande lagstiftning definieras
lakvatten som ”vätska som efter att ha varit i kontakt
med avfallet lämnar en deponi eller som innehålls i
en deponi” (2001:512, 3 §, stycke 11).

2 Syfte

Fig. 1. Karta som visar Vetlanda och Flishults
avfallsanläggning och dess lokalisering i Sverige.

Syftet med arbetet var att utföra resistivitet och IP –
mätningar på två deponier vid en avfallsanläggning
utanför Vetlanda och att ta reda på om metoden är
användbar i syfte att lokalisera grundvattenytor i deponier. Andra fenomen som är av intresse att utvärdera är om det kan göras någon slags karktärisering av
innehållet i deponierna med geoelektriska mätningar
och diskutera skillnader väsentliga för frågeställningen mellan den pågående och den avslutade.
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5 Bakgrund

3 Frågeställning

5.1 Flishult

De frågeställningar som formulerats inom ramen för
mitt examensarbete är följande:
1.
Kan man se grundvattenytan i deponier med
resistiviet och IP -mätningar?
2.
Vilka andra fenomen framkom av resultaten
och hur kan de tolkas?

Avfallsanläggning på Flishult drivs av det kommunägda bolaget Vetab. Vetab, Vetlanda Energi och
Teknik AB, erbjuder tjänster främst inom energi och
miljösektorn. Avfallsanläggningen Flishult är belägen
söder om länsväg 127 mellan Sävsjö och Vetlanda och
här kan invånarna i båda dessa kommuner lämna sitt
avfall (Miljörapport IFA, 2011). Avfallet kommer från
både hushåll och industrier. Årligen deponeras där
omkring 30,000 ton avfall. Deponigas samlas in och
används till att förse staden med värme. Lakvattnet
samlas upp i två lakvattendammar och renas lokalt.
Man har 25 stycken provtagningspunkter för grundvatten och prover från dessa tas en gång i månaden
(Vetabenergi, 2012). Det finns två anlagda diken som
sträcker sig runt hela avfallsanläggningen. Det yttre
diket samlar in och leder bort grundvatten som strömmar mot avfallsområdet och det inre diket samlar in
lakvatten för rening. (Miljörapport 2011,Vetab)
På anläggningen finns idag tre deponier varav
en, Deponi 1, är avslutad och sluttäckt sedan 1989 (se
fig. 2). Den har varit med sedan starten 1974 och innehållet är av varierande karaktär från både industrier
och hushåll. Med avseende på verksamheter i närområdet ligger där en hel del glaskross från bland annat
Kosta Boda bruket (Carl Odelberg, pers. medd., 2012).
Toppskiktet består av AR (avloppsrenings) – slam och
på sidorna rejekt som är en plastbaserad restprodukt
från pappersindustrin (Kerstin Pettersson, pers. medd.,
2012). Mäktigheten är cirka 15 meter och täcks av ett
1,5 meter tjockt lager sandig morän. Topografin är
plan och lätt att sig fram på.
1990 påbörjades Deponi 2 och den är fortfarande i drift (se fig 2). På den deponin deponeras

4 Definitioner
Eftersom definitioner kring lak–och grundvatten och
hur de används i förhållande till deponier skiljer sig
beroende på vem eller vilka man frågar har jag valt att
här förtydliga min användning av dessa Arbetet i uppsatsen är begränsat till att lokalisera ytan till den mättade grundvattenzonen i deponin. Jag använder begreppet grundvatten som en term för underjordiskt
vatten i den vattenmättade zonen, även i deponin. I
texten framgår vilken grundvattenyta det är tal om så
att förvirring ska undvikas.
Benämningen lakvatten används endast för vatten i deponier. När lakvattnet passerat genom deponin
och påverkar grundvattnet i marken benämns det som
lakvattenpåverkat grundvatten och lakvattenpåverkat
sjunkvatten om det perkolerar ned i en omättad zon
(Möller, pers. medd., 2012). Jag har använt definitionen lakvatten när det handlat om förorening och föroreningsspridning i anknytning till avfallsområdet.

Fig. 2. Flygbild över Flishults avfallsanläggning den 16 april 2012. (foto: Peter Ferenczy)
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”avfall som inte är farligt avfall” (SFS 2001:512, 3 §
andra stycket) och som varken kan återvinnas, förbrännas eller rötas, vilket innebär att det inte är farligt, brännbart eller-organiskt avfall. Innehållet i Deponi 2
finns dokumenterat från start i loggar från invägningen. Det som kunde identifieras på plats var glasjord,
torvjord, säckar med stoft (biobränsleaska från kraftverk och andra förbränningsanläggningar), schaktmassor (inert avfall) och Al(OH)3-slam som härrör från
företaget SAPA’s tillverkning av aluminiumprofiler
(Karin Ahlqvist, pers. medd., 2012). Al(OH)3-slam
används för övrigt som täckmaterial på deponierna
(Miljörapport Vetab, 2011).
Ett tredje deponiområde togs i drift 2007 främst
för avfall som klassas som farligt avfall. Farligt avfall
är sådant som är farligt för människor och djur och
som påverkar miljön på ett negativt sätt. Det finns

listat i Avfallsförordningen i bilaga 4. Deponin med
farligt avfall är belägen NO om den Deponi 2 (se fig 2)
och är inte aktuell för undersökningen.

5.2 Lakvattenläckage
1994 upptäcktes i samband med en utredning om utökning av deponiverksamheten förhöjd konduktivitet i
två observationsbrunnar på 210 mS/m i brunn 9403
respektive 50 mS/m i brunn 9405 (se fig. 3) (VBB
Viak, 1994c). De närmsta åren vidtogs ett antal olika
åtgärder för att försöka minska det misstänkta lakvattenläckaget. Det grävdes dräneringsdiken, lakvattendammar och borrades brunnar nedanför Deponi 1 för
pumpning av förorenat grundvatten ur berggrunden.
Frågan om lakvattenpåverkan på grundvattnet nedströms deponin lyftes när frågan om ytterligare utbyggnad av avfallsanläggningen kom upp 2005

Fig. 3. Karta över utströmningsområdet och placering av aktuella brunnar, 9403 samt 9405. (figur ursprungligen från
Tyréns, 2010)
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(Ramböll, 2005). En senare utredning av lakvattenläckage gjord av Tyréns (2010) rekommenderade att
man avslutade pumpningarna eftersom man misstänkte
att det ledde till att lakvatten grogs ur deponin och
sannolikt bidrog till lakvattenspridning nedströms .
Sedan dess har kloridhalterna fortsatt öka successivt
trots avslutad pumpning.
Vid tidigare undersökningar av berggrunden
med VLF (Very Low Frequency) har man inte hittat
några sprickzoner som ansågs vattenförande (VBB
Viak 1994). Från början antogs lakvattnet spridas via
jordlagret men denna hypotes förkastades när förhöjda
värden upptäcktes även i berggrunden.
Spridningsvägen är i dagsläget inte helt känd, men det finns indikationer på vattenförande sprickzoner i berggrunden
och att lakvattnet smiter under dikena som ska fungera
som uppsamlare av lakvattnet.
Det har visat sig att det högre grundvattenståndet i deponin gör att trycket av lakvatten ut mot omgivningarna från deponin ökar (Mark & Vatten Ingenjörerna, 2003). Med denna kännedom har en eventuell
lösning på problemet tagits fram. Den innebär att man
vill prova att genom pumpning sänka grundvattennivåerna i deponin.

et al., 2011, s. 172). Vetlandagruppen har tidigare tolkats som svekofennisk, men modernare dateringar
pekar mot ett par tio miljoner år yngre åldrar än de
svekofenniska ytbergarterna vilket betyder en ålder på
omkring 1 800 Ma (Lindström et al., 2011).
Området uppvisar konglomerathorisonter i sedimentsekvenserna. Bland bollmaterialet finns både
”vulkaniter och djupbergarter i form av granitoider
som tillhör TMB ” (Lindström et al., 2011, s. 173).
5.4.2 Strukturer/Morfologi
På den strukturgeologiska kartan från SGU syns två
lineament som ligger i anknytning till området för det
undersökta området (se fig 4). Nordväst om deponin
ligger ett lineament i NNO – SSV riktning som korsar
väg 27 (norr om deponin). Sydost om aktuellt område
syns ett lineament också i NNO – SSV riktning. Enligt
den strukturgeologiska kartan kan detta tolkas som
möjliga sprickzoner (Persson, 1989). Dessa lineament
har studerats med flygbildstolkning av VBB Viak
(VBB Viak, 1994b) eftersom de misstänktes vara vattenförande. För en mer detaljerad kartläggning av
berggrundens spricksystem genomfördes av VBB Viak
VLF – mätningar. Vid VLF (Very Low Frequency)mätningar utnyttjas befintliga radiovågor som är avsedda för ubåtskommunikation. När VLF – vågen når
ett ledande vertikal skiva i marken orsakas en indukt-

5.3 MaLaGa
MaLaGa (Mapping of Landfill structures and Gas
migration based on geophysical measurements) startade 2007 med främsta syfte att öka kunskaperna om
hur gas och vatten rör sig i deponier med hjälp av geofysiska mätmetoder. MaLaGa är ett FoU-projekt som
drivs i ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola,
teknisk geologi, NSR AB och Tyréns. Syftet med MaLaGa – projektet innefattar även studerandet av andra
fenomen relaterade till deponiers inre struktur som
t.ex. studera fukts rörlighet, kontrollera status på täckskikt, detektera grundvattennivåer och avfallskaraktärisering.

5.4 Geologi
5.4.1 Berggrund
Bergrunden ingår i det 1,7 -1,8 miljarder år gamla
Transskandinaviska magmatiska bältet (TMB) i den
Baltisk skölden. TMB har en utbredning från norra
Blekinge upp mot Värmland, Dalarna, Härjedalen och
Jämtland. Därefter fortsätter bältet under fjällkedjornas
skollor. TMB syns som förhöjningar av magnetisk
totalintensitet på geofysiska kartor över magnetfält.
Bergrunden kring Flishult består av lågmetamorfa
bergarter (grönskifferfacies) ”är oftast folierade”
(Lindström et al., 2011, s 173). Enligt SGU’s kartblad
över bergarter (Persson, 1989) domineras området av
en blandning av sedimentära areniter – och vulkaniter
av tuff – ursprung. De sandiga och leriga sedimentbergarter, vulkaniter och konglomerat man hittar i området går under samlingsbegreppet Vetlandagruppen.
Det är suprakrustala bildningar (ytbergarter) som ingår
i det s.k. Oskarshamn – Jönköpingsbältet (Lindström

Fig. 4. Flishult ligger inom området med de prickade
linjerna. Kartan är en modifikation av SGU’s elektroniska berggrundkarta 1:50000.
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ion som i sin tur ger upphov till ett sekundärt magnetfält vars förhållande till primärfältet kan avläsas med
VLF – instrument. Metoden används ”för att lokalisera
vertikala sprickzoner i berggrunden” (Jeppsson, 2012,
s 29) och är effektivt för lokalisering av spridningsvägar för föroreningar (Jeppsson, 2006).
Utvärderingen av mätresultaten visar anomalier
på tre av de tio linjerna som kan indikera vattenförande sprickzoner söder - och öster om deponin. Vid
de större lineamenten i NNO – SSV riktning fann man
vid VLF-mätning inga anomalier och dessa bedömdes
således ”ej utgöras av en vattenförande sprickzon”
(VBB Viak, 1994b, s 9).
Vid mätningar med resistivitet – och IP – metoden, som gjordes 2002 (Leroux et al., 2002) inför en
planerad utbyggnad av avfallsanläggningen, bekräftas
en eventuellt vattenförande sprickzon söder om deponin i NNO – SSV riktning. Däremot framkommer det
på mätlinjerna väster om deponin två vertikala strukturer som ”sannolikt motsvarar två sprickzoner i berget” (Bruch, 2003, s. 4).
5.4.3 Jordarter
Den dominerande jordarten i området är morän vilket
framgår av figur 5. Det är en osorterad jordart vars
grundmassa utgörs av fraktioner större än 20 mm
(mellangrus – ler). Den ”består av block, sten, grus,
sand, silt och ler i en blandning” (Persson, 2001, s.13).
Den avsattes vid botten av en aktiv inlandsis eller ur
en dödis, (dvs. ett isblock utan inre rörelse). Materialet
i morän är sådant som inlandsisen tog upp och bearbetade om. Dels från befintliga jordlager - och dels berggrund som bröts upp och upptogs av isen. Det förklarar moräners heterogena karaktär. Enligt provtagningar
från provgropar från närliggande lokaler (Torskrok,
Jonsbo, Marken, Hällinge, Hultaby 1:10 och 1:11)
karaktäriseras moränen som en sandig morän (VBB
Viak, 1994b). Där påträffades även tunna skikt av silt och sandskikt. Moränens mäktighet har ett djup på
mindre än 5 meter enligt översiktskartan för jordarter i
området. Den ligger direkt på berggrundsytan och följer berggrundsmorfologin. Omkring fyra kilometer
söder om Flishult ligger israndslinjen. Israndslinjen
består av material och formationer som kan kopplas
till iskantens stillastående eller framstöt, t.ex. moränryggar och deltan (Alexandersson, H., pers. medd.,
2012). Norr om denna karaktäriseras moränen av
flacka, utbredda ytor och området anses vara blockfattigt.
Området är beläget över högsta kustlinjen, på
mellan 217-225 möh mot väster. Det innebär att moränen inte utsatts för svallning och att finmaterialet
därmed har inte sköljts ur (VBB Via, 1994b).
Södra hörnet av deponin underlagras av ett tunt
lager (mindre än 0.5m) bestående av mosse-och kärrtorv. Vegetationen i mossetorv karaktäriseras av olika
Sphagnum (vitmossa)-arter och en överlag artfattig
flora med förekomst av Pinus sylvestris (tall). Vatten
tillförs endast via nederbörd. Mossor har oftast utvecklats från kärr (Persson, 2001). Kärr är blötare än mos-

Fig. 5. Jordartskarta över området vid länsväg 127
(V—NO) runt Flishults avfallsanläggning.
sor eftersom vatten tillförs både via nederbörd och
vatten som runnit över omgivande fastmark. Vegetationen kännetecknas av fuktighetsälskande arter som
t.ex. olika Carex sp.(starr)-arter och Eriphorium sp.
(halvgräs)-arter (Anderberg & Anderberg, 2012).
5.4.4.Hydrogeologi
Avfallsanläggningen ligger inom Emåns avrinningsområde och avvattnas lokalt i Kroppån 4 km nedströms deponiområdet (Ramböll, 2005). Grundvattennivåerna i området är generellt höga. Mätningar från
1993 (VBB Viak, 1994a) visar nivåer på 0,5 – 1 meter
under markytan. Kontinuerliga mätningar gjorda sedan
2003 i de jordgrävda brunnarna G10, G11 och G12 (se
fig. 3) väster om deponin visar på årstidsfluktuationer
på omkring 2 meter (Tyréns, 2012). Moränen i området anses ha låg vattengenomsläpplighet och borde
fungera som ett tillräckligt skydd mot läckage av föroreningar från deponin (VBB Viak, 1994 b,2005 Ramböll). Infiltrationsförsök gjorda av VBB Viak resulterade i en hydraulisk konduktivitet
(vattenledningsförmågan) av jordlagren på 3*10-7 –
3*10-8 m/s. Med data från SGU’s brunnsarkiv beräknandes den hydrauliska konduktiviteten i berggrunden
till 3*10-7m/s (VBB Viak, 1994 b).
Den hydrauliska konduktiviteten är baserad på
vertikalt vattenflöde. Oftast är markens strukturer van9

6 Metod
Den förberedande delen bestod av att läsa på om områdets geologi, läsa tidigare rapporter och undersökningar gjorda på området och förbereda inför fältarbetet.
En del av förberearbetet innebar att samordna arbetsupplägget med Vetab och hålla kontinuerlig kontakt
med dem eftersom vårt arbete delvis innebar tillfälligt
driftsstopp på de områden vi mätte. För att inte ödsla
värdefull fälttid var det viktigt att på förhand ha lokaliserat ungefär var linjerna för mätningarna skulle dras.
De exakta positionerna bestämdes på plats efter inledande rekognisering. Start och slut markerade med
käppar för inmätning.
Mätningarna av de två deponiernas elektriska egenskaper gjordes med resisitivitet och IP. Det sattes ut
grundvattenrör på deponierna för att kontrollera vattennivåerna och fluktuationer. Borrningarna av grundvattenrör gjordes i samband med fältarbetet för att vi
skulle kunna ange placering av rören och delta vid
klassificering av deponiinnehållet.
Kombinationen av resistivitet och IP anses
vara ett effektivt redskap för att detektera lakvatten
och avfall (Dahlin, 2012). Metoden ingår som en del
av MaLaGa – projektets utveckingsområden för bl.a.
gasdetektering men har visat sig fungera inom andra
områden som t.ex. undersökning av grundvattennivåer.
Val av metoder är baserade på tidigare liknande undersökningar där syftet varit att detektera gas i deponier
(Rosqvist et al., 2009).

Fig. 6. Karta med strömningsriktning och omgivande
vattendrag. Figuren kommer från Tyréns material
som togs fram i samband med en utredning av lakvattenläckage 2010.
ligtvis orienterade i horisontalled vilket teoretiskt
också ger ett större flöde än det beräknade i vertikalled
(Tyréns, 2010). Det bör påpekas att vattenflödet varierar med jorddjupet och att beräkningarna ger en generaliserad bild.
VBB Viak beräknade transporthastigheterna Vu
med den endimensionella versionen av Darcy’s lag
(VBB Viak, 1994b);
Vu = (K × i) ÷ ne
där;
i = potentialgradienten, beräknad efter uppmätta
grundvattennivåer till i = 0,6 %
K = hydrauliska konduktiviteten
ne = effektiv porositet (här uppskattad till 3%)
Vu = transporthastigheten
Resultatet visar transporthastigheter i de djupare moränlagren på Vu = 0,2 m/år. Senare liknande beräkningar med i=0.16% och ne = 15 % visar resultat på
Vu = 0,3 m/år (Ramböll, 2005). I de ytliga jordlagren
uppgår transporthastigheterna till 2 m/år och i berggrunden har de bedömts till 5 m/år.
Enligt SGU:s karta över grundvattnet i Jönköpings län
(Pousette et al., 1989) finns närmsta avlagringar som
kan innehålla lite (eller inga) grundvattentillgångar en
kilometer sydväst om Flishult. Med beräknade transporthastigheter och utspädningseffekter kan föroreningarna inte antas utgöra ett akut hot mot avlagringen.
Genom att mäta grundvattennivåer konstruerades en strömningsbild för grundvattnet i området
(VBB Viak 1994b). Den baseras på rätlinjig interpolation mellan de uppmätta grundvattennivåerna och visar
på en strömningsriktning åt nordväst (se fig. 6).

6.1 Resistivitetsmätning
6.1.1 Teori
Resistivitetsmätningar är en av de mest använda geofysiska mätmetoderna och den används t.ex. för att
hitta ytan på berggrunden, utreda sprickighet i berg,
kartera grovsediment och leriga jordarter samt bedöma
deponiers utbredning, karaktär och mäktighet. Lågresisitiva områden vid b.l.a deponier har visat sig korrelera med högt joninnehåll som härrör från lakvatten
(Dahlin, 2012). Därför används metoden även vid detektering av förorenad mark och grundvatten
(Jeppsson, 2006).
”Resistivitet är en materialegenskap som beskriver ett materials förmåga att fungera som isolator,
det vill säga förmågan att ”inte leda ström”” (2012,
Jeppsson, s3). Enheten för resistivitet är ρ och anges
med Ωm. Man utgår från teorin att olika geologiska
material har olika elektriska egenskaper (tabell 1).
Intervallen är breda och överlappande. Som exempel
kan lera ha resistivitetsintervall på 1-200 Ωm och
sprickfattigt urberg 2000 – 20 000 Ωm. Avfall kan ha
resistivitetsvärden på 1 -1000 Ωm beroende på avfallssort. Ett flertal studier har visat att organsikt avfall,
som till exempel hushållsavfall, har låg resistivitet,
ofta i intervallet 5-100 Ωm (Rosqvist et al., 2007) .
För att beskriva sambandet mellan de viktigaste
faktorerna för ett materials resistivitet används Archies
lag :
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ρ = a φ –m s –n ρw
där:
ρ = formationens resistivitet
ρw = porvätskans resistivitet
φ = porositet
s = andelen av porvolymen som är fylld med vatten
a, m och n är konstanter där 0.5 ≤ a ≤ 2.5, 1.3 ≤ m ≤
2.5 och n ≈ 2
(Reynolds, s 421)
Andra faktorer som påverkar är mineralsammansättning och mineralstruktur. Exempelvis kan lermineral
påverka resistiviteten i stor utsträckning då deras ytstruktur är täckt av lättrörliga positiva joner som resulterar i att resistiviteten blir låg.
Att mäta ett materials elektriska egenskaper
med resistivitetsmetoden innebär att ström leds ned i
marken genom två strömelektroder C och spänningsskillnaden U mäts mellan två potentalelektroder P.
Dessa registreras i ett mätinstrument.
För att förstå principen kan man föreställa sig
en kub av elektriskt ledande material med sidorna L
där en ström I leds in från ena sidan kommer igenom
på kubens motsatta sida och resulterar i en potentialskillnad U mellan kubens tvärsnittsareor A (fig 7). Resistansen R (det elektriska motståndet) i materialet
som strömmen går igenom ”definieras genom Ohms
lag som kvoten mellan spänningsskillnaden
(potentialskillnaden) U och strömstyrka I” (Jeppsson,
2012, s. 3 ):
R = (ΔU ÷ I)
Med kända värden av ledarens ( d.v.s. kubens) resistans R, längd L och tvärsnittsarea A kan resistiviteten
på en ledare beräknas med följande uttryck:
ρ = R (A÷L)
Man får då en verkligt uppmätt värde. Om kuben består av material med varierande elektriska egenskaper,
vilket oftast är fallet ute i ”verkligheten” kommer resistiviteten variera och resultera i en skenbar resistivitet. Det är ett medelvärde på de olika kropparnas resistiviteter.Vid en resistivitetsmätning av marken tillförs
en geometrisk faktor G för elektrodavståndet i meter.
Med den kan resistiviteten ρ beräknas enligt:

L1

L2

Fig. 8. Principskiss för resistivitetsmätning där C = Strömelektroder, P = Potentialelektroder, I = Strömstyrka, ∆V
= Potentialskillnad, heldragna linjer = Potentiallinjer,
streckade linjer = Strömlinjer, =Mätpunkt, L = avstånd
mellan mätpunkt och ytterelektrod.
ρ=R×G
Den geometriska faktorn ändras beroende på vilken
typ av elektroduppställning som används. Det finns
flertalet att välja mellan beroende på syftet med mätningen. Strömmens djupnedträngning kan i teorin anses vara oändlig. Men i praktiken är det praktiska nedträngningsdjupet d dit ca 50 % av strömmen når
(Jeppsson, 2012). Nedträngningsdjupet beror främst på
avståndet mellan strömelektroderna C och är i stora
drag ”lika med halva avståndet mellan strömelektroderna” (Jeppsson 2006, miljögeolog, s16) (se fig. 8).
Andra faktorer som påverkar djupnedträngningen är
vilken typ av elektroduppställning som används, lagerförhållanden i området och heterogeniteter.

Tabell 1 Exempel på resistivitetsintervall för några
olika geologiska material (Jeppsson, 2012)

Fig. 7. Två sätt att schematiskt beskriva resistivitet. 1)
Genom en kub av ledande material 2) Motsvarande som
elektrisk krets. (Modifikation från Reynolds, 1997)
11

Material

Normalt resistivitetsintervall, Ωm

Lera
Torr sand
Våt sand
Morän, lerfattig
Moränlera
Urberg, sprickfattigt
Urberg, sprucket
Urberg, sprucket och
lervittrat
Sandsten
Lerskiffer
Kalksten
Salt
Hushållsavfall
Lakvattenplym från hushållsavfall
Bygg-/rivningsavfall
Industriavfall

1 – 200
800 – 5 000
100 – 500
300 – 3 000
20 - 200
2000 – 20 000
200 – 4 000
100 – 500
100 – 20 000
50 – 10 000
300 – 3 000
> 10 000
10 – 50
1 -10
30 - 300
1 - 1000

6.1.2 Genomförande
Mätningarna gjordes med CVES (Continuous Vertical
Electrical Soundings), (svenska; multielektrodmätning) som är det idag vanligaste mätningsförfarandet
vid insamling av resistivitetsdata. CVES kombinerar
profilering (mätning i horisontalled) och sondering
(mätning i vertikalled). Det ger högre mätpunktstäthet
och större möjligheter till variation som resulterar i
mer tillförlitlig data (Reynolds, 1997). Ett större antal
elektroder ut längs en linje och kopplas till mätinstrumentet via multiledarkablar (se fig. 9). I mätinstrumentet finns en dator som kopplar in två strömelektroder C och två potentialelektroder P vid varje ny mätning. Mätningarna görs efter vald konfiguration som i
vårt fall var en gradientuppställning (se fig. 10). Gradient7 (utformad av professor Torleif Dahlin på teknisk geologi LTH) har bra upplösning i både vertikal och horisontalled, bra djupnedträngning och är tidseffektiv vid multi-kanalmätning (Dahlin & Zhou, 2005).
Vi använde oss av 160 meters utlägg (fyra kablar à 40
meter) och två meters elektrodavstånd A, ett så kallat
kort utlägg (långt utlägg = 4 * 100 meter). Detta beräknades ge en djupnedträngning på ca 20 meter vilket
är tillräckligt eftersom deponimäktigheten är omkring
15 meter.
Mätinstrumentet som användes var en 12 –
kanalers Terrameter LS ABEM Instruments. Då görs
12 synkroniserade mätningar. Hela systemet med kablar, elektroder, jumprar och connectors heter ABEM
Lund Imaging System (ABEM bipacksedel, 2011).
När mätningarna genomfördes så rullades kablarna ut på vald linje och kopplades till elektroderna
med jumprar, som är isolerade vajrar med klämmor
vilka överför strömmen-/spänningspotentialen till multiledarkabeln som i sin tur överför den till mätinstrumentet. Strömkällan var ett 12 V bilbatteri.
När mätningarna var klara kunde mätdata
granskas direkt på skärmen i mätinstrumentet i en
plottad pseudosektion (= interpolerade konturlinjer
med färgkod). Pseudosektioner visar inte en tolkningsbar bild av marken utan är bara ett sätt att redovisa
uppmätta skenbara resistivitetsvärden. Detta är praktiskt då man redan i fält kan få en uppfattning om datakvaliteten. Datakvaliteten är främst beroende av tillräcklig elektrodkontakt-och strömstyrka. Elektrodkontakten testas av mätinstrumentet innan mätningarna
påbörjas och om den är dålig kan detta åtgärdas genom
bevattning av marken omkring elektroden eller förlänga elektroden vinkelrätt från linjen (se fig. 11).
Strömstyrkan mA ställs in på förhand och väljs efter
mätområdets förutsättningar. Vi valde 500 mA som
max och 20 mA som min. Instrumentet väljer sedan
själv högsta strömstyrkan vid första mätförsöket. Om
resistansen R är för hög och strömmen inte kan gå
igenom så väljs automatiskt en lägre strömstyrka stegvis ned till förvald lägsta strömstyrka (Jeppsson,
2012).
Mätvärdena ligger i tabellform i en textfil
(DAT-fil) som tankas över direkt till en dator från
mätinstrumentet eller via USB för vidare analys.

Fig. 9. Utlägg med multiledarkablar, jumprar, elektroder
och connector på den pågående deponin. Den lilla inlagda bilden på mätinstrumentet är från ABEM.

6.2 IP- Inducerad Polarisation
Mätningar med IP, det vill säga Inducerad Polarisation, innebär att markens ”förmåga att fungera som
kondensator”(Jeppsson, 2012, s1) mäts. Då tittar man
på hur ström beter sig under uppbyggnad och avkling-

Fig. 10. Principskiss för gradientuppställning där C =
Strömelektroder, P = Potentialelektroder, = Mätpunkt,
L = avstånd mellan mätpunkt och ytterelektroder. I gradient kan P variera i princip hur som. Figuren är omarbetad från Jeppsson, 2012.
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oxider och lermineral. Tidsdomän-IP har även visat sig
vara effektivt vid kartläggning av deponiinnehåll på
grund av avfallets uppvisande av hög IP-effekt
(Rosqvist et al., 2003). Avfall uppvisar i många fall
låga värden vid resistivitetsmätningar och därför går
det att särskilja från omgivningen.
Orsaken till IP – effekt är inte helt klarlagd
ännu men det finns två mekanismer ”som båda beror
på elektrokemiska processer” (Reynolds, 1994, s.524).
Enligt H. Jeppsson uppstår membranpolarisation i
material med väldigt liten pordiameter där joner täpper
igen porerna och bildar lokal polarisering till följd av
spänningen U. Detta fenomen uppstår när det förkommer mineral med hög ledningsförmåga som metallsulfider/oxider och grafit. Elektrodpolarisation uppstår i en kropp med hög ledningsförmåga, t.ex. en
malmkropp eller ett mineralkorn, där hela den ledande
kroppen blir polariserad. För att det ska fungera krävs i
båda fallen att förmågan att transportera joner är låg,
jonhalten i porvätskan är låg och att den ledande kroppen inte innehar alltför hög sprickfrekvens.
Vid tidsdomän-IP kan det uppstå problem med
brus från omgivningen. Det visar sig som väldigt höga
eller låga (t.o.m. negativa) IP-värden och pseudosektionen kan se stökigt och oregelbunden ut. Därför är det
viktigt med en tillräckligt stark ström.
Vid mätningarna delades avklingningsförloppet
upp i åtta tidsfönster. Det ger en mer detaljerad bild av
avklingningen och möjlighet att studera avklingningens form.
Mätvärdena ligger i tabellform i textfiler (DAT
– fil) som läggs över samtidigt som resistivitetsdatan.
IP – resultat presenteras som pseudosektioner.
Fig. 11. Seriekoppling av elektroder för förbättring av kontakten med marken.

6.3 Borrning, provtagning och inmätning
På de två deponierna borrades sammanlagt åtta grundvattenrör, fyra på vardera deponi. Dessa placerades på
linjerna där det mätts resistivitet och IP. Med ett
grundvattenrör på vardera linje och med så stor spridning som möjligt med syfte att täcka upp största möjliga yta av deponierna (se fig. 12). Borrningarna utfördes av Göran Palmqvist på Tyréns med en skruvborr/
bandvagn. Rören som sattes ned var PEH – rör med 50
mm Ø. I L1_B, L5_B och L8_B sattes en meter filter i
botten. I L2_B, L3_B, L4_B, L6_B och L7_B sattes
två meter filter.
Samtidigt som grundvattenrören sattes gjordes okulära
kontroller av materialet som borrades upp ur deponierna (fig. 13). All data från borrningarna finns redovisade i bilaga 2.
Inmätning av höjddata för linjer och grundvattenrör gjordes med GPS. Till den första linjen (L1)
lånade vi en TOPCON PG-A1 av Vetab. Till resterande linjer och alla grundvattenrör beställdes inmätning från Transab eftersom GPS’en strulade. Koordinaterna mättes in med SweRef 99 16 00 som är det
retillämpas på lokal nivå (Lantmäteriet, 2012).

ning av spänning (Jeppsson, 2012). Metoden har använts sedan 1940-talet (Reynolds, 1997, s523) och har
främst använts av gruvindustrin för att leta malmkroppar. Idag är användningsområdet bredare och används
även inom hydro-och miljögeologi (Jeppsson, 2012).
IP mäts med tidsdomän-eller frekvensdomän
metoden. Här använde vi tidsdomän-IP. Då undersöks
hur markens polarisationsegenskaper varierar under en
tidsperiod med känd likströmkälla, till skillnad mot
frekvensdomän-IP, då undersöks hur polarisationsegenskaper varierar med frekvensen av en varierad
växelströmskälla.
Strömmen är en känd likström I och mätningarna görs med en elektroduppställning av två strömelektroder C och två potentialelektroder P. När strömmen
stängs av vid resistivitetsmätningar så ligger det kvar
en elektrisk potential U i marken. Beroende på vilket
material som finns i marken påverkas potentialens
hastighet att försvinna efter att strömmen brutits. Det
beskrivs som materialets IP-effekt eller chargeabilty
och anges med enheten millisekunder ms eller mV/V.
Material med hög IP-effekt är t.ex. metallsulfider/ 13

Fig. 12. Ungefärlig placering av mätlinjer med namn och grundvattenrör (foto Peter Ferenczy)

6.4 Analys av geoelektrisk mätdata
Första steget vara att kontrollera datakvaliteten i form
av pseudosektioner i Erigraph, som är en programvara
för grafisk presentation av resistivitet-och IPsektioner. Innan modelleringsarbetet i Res2Dinv påbörjades kontrollerade jag datapunkterna i Excel för att

Fig. 13. Prov med plast och slam på deponiinnehåll
vid borrning.
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se om det fanns avvikande, d.v.s. väldigt höga - eller
låga, värden. Dåliga datapunkter kan också plockas
bort direkt i Res2Dinv. Vid borttagning av datapunkter
måste filen uppdateras på antal datapunkter och läsas
in igen. Det görs i ett anteckningsprogram t.ex. Notepad. Det tar en del tid därför är det effektivt att ha så
bra data som möjligt med sig in i Res2Dinv från början. För analysen användes inversionsprogrammet
Res2Dinv version 3.55. Det är ett datorprogram som
tar fram en 2D-modell av befintlig mätdata genom
inversion. Vid en inversion jämförs uppmätt data med
en antagen startmodell. Startmodellen delar in marken
under ytan i block vars placering och storlek i stora
drag utgår från datapunkterna (Res2Dinv manual).
Programmet beräknar sedan en modell ”med utgångspunkt från differensen mellan uppmätt och beräknad
pseudosektion” (Jeppsson, 2012, s. 24). Varje ny omgång av dessa justeringar kallas iteration. När modellen kommit under en på förhand bestämd procentsats (RMS = Residual Mean Error) för hur stor differensen får vara så avbryts processen. Innan iterationerna påbörjas görs en del inställningar och justeringar.
De grundläggande inställningarna hade gjorts av CarlHenrik Månsson, geofysiker på Tyréns, och lästes in
från en INV-fil. Alla inställningar för resistivitetsmätningarna finns i bilaga 1. För IP är det samma inställningar förutom att jag inte ändrade Horizontally flatness filter ratio (se nedan).
För att förtydliga horisontella strukturer i resistivitetssektionerna, som t.ex. en grundvattenyta, ändrade jag Horizontally flatness filter ratio till 0,5.
Topografin läggs in direkt i textfilen efter datapunkterna innan nollorna i slutet. Eftersom linjerna var

Fig. 14. Inversionsmodell av L1 gjord med least square inversion (GEOTOMO SOFTWARE
sultaten.

dragna från olika håll gjorde jag en reversering av de
”felvända” i programmet för att förenkla tolkningen.
När inversionen kontrollerats och slutförts gjordes
filen om till en XYZ.-fil som konverteras till en RHOfil i Erigraph. I Erigraph lades borrpunkterna in med
innehållsklassificering. All borrdata finns specificerad
i bilaga 2. I Erigraph justerades skalorna så att de överensstämde mellan linjerna och riktingar lades in.
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7.1 Resistivitet och IP; Deponi 2 (aktiv)
L1_Resistivitet
De första 50 metrarna uppvisar ett relativt högresistivt
lager nära ytan med värden på ett par 100 Ωm/m. (fig.
14) Resten av ytan längs linjen visar på lägre resistiviteter på mindre än 100 Ωm/m, med undantag av ett par
mindre områden. Vid 50-60 meter syns en högresistiv
zon på ett par tre meters djup. Mitten av sektionen
uppvisar ett stort lågresistivt område, 5-10 Ωm/m, vars
utbredning i höjd-och djupled varierar från överyta till
omkring 10 meter under överytan. Under detta lager
ökar resisstiviteten något till ca 25 Ωm/m. Området
under och några meter NO om det borrade grundvattenröret uppvisar en något högre resistivitet än om
givande lager. Detta lager ligger ungefär på samma
nivå den uppmätta grundvattenytan i röret.

Resultat

Resultaten från samtliga resistivitet och IPmätningarna redovisas i inverterade 2D-sektioner i
bilaga 3. I dem är höjddata inlagt och anges i meter
över havet (möh). Placering av grundvattenrör och
klassificering av dess borrinnehåll är inlagt i varje resistivitet – och IP - sektion. Medelresidualen
(skillnaden mellan uppmätt värde och det värde som
gäller enligt modellen i Res2Dinv) ligger mellan 2,95,9 % för resistiviteten och 2,9-16,4 % för IP. Låga
värden är eftersträvansvärt men alltför låga värden kan
också ge en felaktig modell geologiskt sett på grund av
orealistiska resistivitetsvariationer.
För resistivitetssektionerna har jag beskrivit
tydliga låg- respektive högresistiva partier. För IP har
jag använt beteckningen IP-effekt. Det kan påpekas att
i sektionerna är beteckningen chargeability mV/V. Det
är två olika sätt att beskriva samma sak (Jeppsson
2012). IP-sektionerna har jag lagt fokus på de hög
resistiva partierna då de är av relevans för frågan om
vattenförekomst.
Sektion L1 och L1_IP finns redovisade som
figurer under resultatkapitlet (fig. 14 och 15). Resterande sektioner, L1-L8, finns i bilaga 3 och jag rekommenderar att ha dessa tillhands vid läsning av re-

L1_IP
Ytlig vid 40-85 meter syns ett par mindre områden
med IP-effekt högre än 50 mV/V. Lite djupare syns ett
stort sammanhängande parti med hög IP-effekt över
hela sektionen. I mitten vid 50-100 meter syns en delvis undulerande depression med mycket låg IP-effekt.
L2_Resistivitet
Vid överytan på mellan 50–70 meter och allra längst
bort åt NO syns ett område med högre restivitet, 70120 Ωm/m . Annars är deponins markyta relativt likartad med låga resistiviteter mindre än 50 Ωm/m. Under markytan syns tre utpräglat lågresistiva områden.
Två av dessa sträcker sig ca 15 meter ned under deponiytan. Vid undre halvan av grundvattenröret syns
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Fig. 15. Inversionsmodell av L1_IP gjord med least square inversion (GEOTOMO SOFTWARE, 2006)
ett ca 20 meter brett område med resistiviteter på omkring 600 Ωm/m. Mitt i detta område ligger grundvattennivån. Nere på naturlig marknivå, ca 220 möh, är
resistiviteten ca 25 Ωm/m.

L4_Resistivitet
Från ca 60-130 meter ligger ett 5-10 meter tjockt högresisitivt omåde med undulerande undersida. Även vid
cirka 30-45 meter på 5 meters djup ligger en zon med
mer högresistivt material. Under dessa partier ligger
värdena på omkring 5-25 Ωm/m ned till naturlig marknivå.

L2_IP
I de översta 7-8 metrarna av den SV halvan är IPeffekten generellt låg. På den andra halvan, den åt NE,
syns fler småpartier med hög IP-effekt. Några meter
ner under deponiytan syns ett större sammanhängande
parti, från 25-110 meter, som uppvisar hög IP-effekt.
Överytan av detta område är starkt undulerande. Området runt grundvattenröret karaktäriseras av ett område låg IP-effekt.

L4_IP
Från 10-50 meter syns ett område vid deponiytan med
hög IP-effekt. Ett par meter under deponiytan vid 5060 meter ligger ett parti med högresisitvt material.
Nere på omkring 227 möh finns ett stort ganska jämnt
område med högre IP-effekt som sträcker sig hela
vägen ned till markytan. Vattennivån ligger på gränsområdet mellan ett område med högre respektive lägre
IP-effekt.

L3_Resistivitet
Vid 30-40 meter och efter kullen på 80 meter syns två
högresistiva områden på cirka 15 meter i utbredning.
Under det första området ligger ett lågresistivt lager
och gradienten mellan dem är skarp. I botten av grundvattenröret ligger vattenytan på samma nivå som ett
parti med resistiviteter på omkring 70-120 Ωm/m.
Förutom ytterligare två högresistiva partier åt NO uppvisar sektionen låga resistivitet ner till marknivå.

7.2 Resistivitet - och IP; Deponi 1
(avslutad)

L3_IP

L5_Resistivitet

På ytan mellan kullarna och på den bortersta kullen
ligger små partier med relativt hög IP-effekt. För övrigt syns ett område på 230 möh med hög IP-effekt
vars överyta vid tre ställen sträcker sig mot överytan.

De översta 2-3 metrarna består av ett högresistivt lager, cirka 1000 Ωm/m eller högre, som ligger jämnt
utbrett över hela sektionen. Det underlagras av ett 5-7
meter mäktigt lager med lägre resistivitet. Lite ovanför
botten på det lagret, 225 möh, ligger vattenniån i
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grundvattenröret. Underst finns ett lager om verkar
sträcka sig djupledes mot botten av deponin. I nedre
hörnet syns ett område som är mer högresistivt, vilket
eventuellt kan bero på ett brus från en gasuppsamlingsstation som lokaliserades i fält.
L5_IP
Motsvarande översta delen på 2-3 meter visar låg eller
mycket låg IP-effekt. Precis under syns ett pärlband av
små partier med hög IP-effekt som i sin tur underlagras av låg IP-effekt ytterligare 5-7 meter. Underst syns
fyra större partier, två på vardera halva av deponin,
som uppvisar IP-effekt på mer än 50 mV/V. Vid de
mittersta 20 metrarna syns något som påmnner om en
ravin. Runt grundvattenröret är IP-effekten hög.
L6_Resistivitet
Överst ligger ett högresistvt topplager med en tjocklek
på 2-3 meter. Det återföljs av ett cirka 4 meters lager
med lägre resistiviteter 25 – 120 Ωm/m. Grundvattennivån ligger på 227 möh på gränsen till ett lager med
lägre resistivitet som sträcker sig ned till marknivå.
Alla tre lager ligger parallellt ovanpå varandra.

L7_Resistivitet
Överst ligger ett högresistivt lager på 2-3 meter. Det
underlagras av ett 5-7 meters lager med resistivitetsvärden mellan 25-120 Ωm/m. Under detta lager visar
materialet ännu lägre resistiviteter på mindre än 42
Ωm/m. Det sträcker sig ned till marknivå. Vattennivån
i grundvattenröret ligger på övre gänsen mellan de två
understa lagrena.
L7_IP
Överst syns ingen IP-effekt. På några meters djup syns
fyra partier med höga IP-effekter, mer än 50 mV/V.
L8_Resistivitet
På hela den övre delen ligger ett 2-3 meter tjockt högresistivit lager. Under det på 50-150 meter ligger ett
mer lågresistivt lager. De första 50 metrarna på denna
sträcka skiljer sig från den sista delen genom lägre
resistivitet. Omkring sex meterunder översta lagret
uppvisar området låga resisitviteter på 8-42 Ωm/m.
Längst bort i SSE syns en högresistiv klump på 220
möh.

L6_IP
Överst återfinns ett lager på ett par meter med låg eller
mycket låg IP-effekt. Därunder ligger två zoner på
cirka 10 meters mäktighet som uppvisar höga IPeffekter. Ytterligare en bit ned ligger ett stort sammanhängande område med hög IP-effekt. Överytan på
detta område är starkt undulerande. Vid området runt
och under grundvattenröret syns ingen märkbar IPeffekt.

L8_IP
Denna sektion uppvisar fem större partier med hög IPeffekt vars överyta ligger mellan 2-5 meter under deponiytan.

7.3 Grundvattenrör
De första mätningarna av vattennivåer i grundvattenrören på Deponi 2 gjordes i samband med borrningen.
Sedan följde ytterligare fyra nivåmätningar av samliga
grundvattenrör under perioden 17 april till den 7 maj,

Fig. 16. Diagram med de uppmätt vattennivåerna i grundvattenrören. Observera att L8_B saknas eftersom den var
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torrlagd vid samtliga mättillfällen.

L7_B) uppvisar relativt stora nivåvariationer på cirka
en meter. Skälen till dessa variationer är inte kända.
I Deponi 2 visar samtliga mätningar på stabila
grundvattennivåer med mycket liten variation i både
tid och rum.

8 Tolkning
Det jag kommit fram till vid denna undersökning visar
att resistivitet och IP-mätningar i 2D på deponier med
syfte att hitta grundvattenytan kan fungera under vissa
förutsättningar. I Deponi 2 är det svårt att tolka någon
entydig mättad zon. Resultaten är generellt svårtolkade
och några tydliga lagergränser som kan tolkas som en
övergång mellan mättad och omättad zon kan inte tydas. Vattennivåerna i grundvattenrören kan inte kopplas ihop med någon tydlig lagergräns. Däremot kan
vissa lågresistiva områden kopplas samman med områden med hög IP-effekt (exempelvis nedre delen av
L1 i figur 17) och dessa kan tolkas som avfall
(Rosqvist et al., 2003). När det gäller IP-resultaten så
har laboratorieförsök visat att IP-effekten är störst när
porerna är fyllda till ca 75 % med vatten (Jeppsson,
2012, s. 41). Eftersom det är en aktiv deponi är den
under ständig förändring. Massorna i deponin flyttas
runt och utökas efterhand vilket resulterar i att de mättade zonerna i deponin förändrades. Det är troligt att
det finns en del lokala grundvattenytor till följd av
lokala akvifärer som kan bildas när vatten tränger ned
och hålls kvar av ett omgivande impermeabelt material.
I Deponi 1 syns tydliga horisontella lager i
form av hög-respektive lågresistiva områden (röda,
gula, samt blå/gröna områden). Dessa har bildats genom kompaktering och sättningar till följd av nedbrytning under en längre tid. I dessa lager kan man tänka
sig att grundvattnet haft tid att stabilisera sig och utveckla en mer permanent mättad zon. Överst i alla
sektioner syns ett högresistivt lager som visar toppskiktet med sandig morän. Under moränen ligger ett
lager täckmaterial i form av slam. Det bekräftades genom borrningar (se bilaga 2). I de tre sektioner i Deponi 1 där det återfanns vatten i grundvattenrören (L5
– L7) kunde vattennivån lokaliseras till en lagergräns.
Denna lagergräns kan tolkas som gränsen mellan mättad och omättad zon. Vattennivån ser ut att ligga lite
över gränsen på L5 och L7 vilket kan förklaras med
skalan som använts och inställningar i Res2DInv. I L6
korrelerar vattennivån med lagergränsen och detta kan
tolkas som grundvattenytan. Områdena med hög IPeffekt i Deponi 1 ligger generellt i fyra större områden
(fig. 17) i samtliga sektioner. Orsaken till detta är inte
helt klar men kan bero på fördelning av avfallsfraktioner. I mitten av sektionerna syns en tydlig ravin utan
någon IP-effekt. Eftersom berggrunden ligger relativt
ytligt (mindre än 5 meter under den naturliga markytan) så borde resistiviteten öka mot botten, men istället
är värdena lågresistiva . En hypotes är att zonen är
påverkad av lakvatten som sänker resistiviteten.

Fig. 17. Inversionsmodell av L1, L1_IP, L5 och
L5_IP som visualiserar skillnaderna mellan de två
undersökta deponierna.
vid tillfällen som är specificerade i figur 16. I alla
grundvattenrör, förutom L8_B, återfanns vatten. L8_B
var torrlagd vid samtliga mättillfällen.
Två av grundvattenrören i Deponi 1 (L5_B och
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Dahlin, T. & Leroux, V. 2012. Improvement in timedomain induced polarisation data quality with multielectrode systems by separating current and potential
cables. European Association of Geoscientists & Engineers, Near Surface Geophysics. Nederländerna. Manuskript insänt för publicering. 42pp.

9 Svar på frågeställning
1.

Kan man se grundvattenytan i deponier med
resistivitet och IP-mätningar?

Svar: Ja, i den äldre deponin vars strukturer kompakterats och grundvattnet utvecklat stabila mättade zoner. I
den pågående deponin är strukturen alltför komplicerade och antagligen är zonerna för grundvatten inte
tillräckligt fixerade.
2.

Dahlin, T. & Zhou, B., 2006: Multiple-gradient array
measurements for multichannel 2D resistivity imaging.
European Association of Geoscientists & Engineers,
Near Surface Geophysics, 2006, No 4, Nederländerna.
113-123pp.

Vilka andra fenomen framkom av resultaten
och hur kan de tolkas?

GEOTOMO SOFTWARE, 2006: RES2DINV ver. 3.55
(Geoelectrical Imaging 2D & 3D). Malaysia. 239 pp.

Svar: Områden i båda deponierna förekommer vars
korrelerande resistivitet och IP-värden kan tolkas som
avfallsfraktioner och topplager. Horisontella strukturer
i Deponi 1 kan tolkas som lager med varierande
vattenmättnadsgrad.

Jansson, G. & Franzén, L. 2005: Förstudie av förutsättningar för fortsatt deponering vid Flishults avfallsanläggning. Kund: Vetlanda Energi och Teknik AB.
Uppdragsnummer: 61470411834. Konsult: Ramböll.
Göteborg. 33pp. Opublicerad
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Bilaga 1.: Inställningar vid inversion i Res2DInv.
Inversion settings
Initial damping factor (0.01 to 1.00)
0.1000
Minimum damping factor (0.001 to 0.75)
0.0050
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
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 SwartzChristoffel)
2
Robust data constrain? (0=No, 1=Yes)
1
Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1))
0.0330
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)
0
Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential)
0
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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)
0
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
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)
0
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)
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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)
0
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
0.4000
Upper damping factor limit for active constraints
2.5000
Water resistivity variation damping factor
8.0000
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Bilaga 2.: Borrprotokoll med innehållsklassificering Deponi 1 och Deponi 2.
Flishult

Flishult

2012-04-17 Göran Palmqvist

2012-04-18

L5_B

L1_B

1.0 m filter PEH ø 50 mm

1.0 m filter PEH ø 50 mm
6.0 m rör
" " " "

6.0 m rör

Rörtopp 1.3 m ö.my
Meter

Klassificering

0-1.2

" " " "

Rörtopp 0.5 m ö.my

W=5.9 m u. rörtopp

Meter

Klassificering

0-1.0

Mn

Sop

1.0-1.1

Sag

1.2-1.4

Sa, Si

1.1-2.0

1.4-6.0

Sop

2.0-2.5
2.5-3.0

Flishult

Göran Palmqvist

2012-04-17 Göran Palmqvist

Slam, Sa, vit-Al(OH)3
Sa, Glas, Plast, Trä, (Mn lerig)
Gr, Sa

3.0-3.8

L2_B

Mörk Sa (våt)

3.8-4.3

Sop

2.0 m filter PEH ø 50 mm

4.3-4.8

Slam

5.0 m rör

4.8-6.8

Sop

Rörtopp 1.0 m ö.my

6.8-7.0

Slam

W=6.5 m u. rörtopp

7.0-7.2

" " " "

Meter

Klassificering

0-0.1

St, Gr, Sa

0.1-0.7

Sop

0.7-4.2

Schakt, Sa, Gr, Tegel, Trä

4.2-7.4

Sop

Flishult

Sop (sandblandat)
2012-04-18

Göran Palmqvist

L6_B
2.0 m filter PEH ø 50 mm
5.0 m rör

" " " "

Rörtopp 0.8 m ö.my
Flishult

2012-04-17 Göran Palmqvist

Meter

L3_B

0-1.5

Klassificering
Mn

2.0 m filter PEH ø 50 mm

1.5-1.7

Sag

6.0 m rör

1.7-2.1

Slam

Rörtopp 1.3 m ö.my

2.1-2.8

Schakt

W=7.6 m u. rörtopp

2.8-3.5

Meter

Klassificering

3.5-4.0

Sop

0-0.2

Gr, Sa

4.0-6.5

Sop (Sandblandat)

0.2-1.0

Gr, Sa, Trä, Sop

1.0-3.5

st, Gr, Sa, Tegel

3.5-7.0

Sop

" " " "

Flishult

Sop (sandblandat)

2012-04-18

Göran Palmqvist

L7_B
2.0 m filter PEH ø 50 mm

Flishult

2012-04-17 Göran Palmqvist

4.0 m rör

L4_B

Rörtopp 0.5 m ö.my

2.0 m filter PEH ø 50 mm
6.0 m rör

" " " "

Meter

" " " "

Klassificering

0-1.0

Mn

Rörtopp 1.3 m ö.my

1.0-1.2

Sag

W=6.36 m u. rörtopp

1.2-2.0

Slam

Meter

Klassificering

2.0-5.5

Sop (våt)

0-2.0

Schakt, Riv.mat, Isolering, Glas

5.5-5.7

Slam

2.0-5.0

Sop

5.7-6.5

Sop

5.0-7.0

Gr, Sa, Trä, Sop

6.5-6.8

Sop (sandblandat)
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Flishult

2012-04-18

Göran Palmqvist

L8_B
1.0 m filter PEH ø 50 mm
8.0 m rör

" " " "

Rörtopp 1.0 m ö.my
Meter

Klassificering

0-1.0

Mn

1.0-1.1

Sag

1.1-1.5

Slam (Plast)

1.5-2.2

mörk Sa

2.2-3.0

Sop

3.0-4.0

Sop (sandblandat)

4.0-6.0

Sop

6.0-7.0

Gr, Sa
Anm: svårt att få ned röret
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Bilaga 3: Resultat för L1-L8 i form av 2D-sektioner.
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