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Avgift: 800 kr exkl. moms.  Lunch och kaffe ingår. 
Seminariedokummentation: BeFo rapport 108 - THE APPLICABILITY 
OF GEOELECTRICAL METHODS IN PRE-INVESTIGATION FOR 
CONSTRUCTION IN ROCK 
Anmälan är bindande. 
 

   

 

 Inbjudan till seminarium om 

  

Geofysiska förundersökningsmetoder  
- kostnad och nytta 
 

 
23 november 2011 

Plats: WSP  
Arenavägen 7, Stockholm (T-bana Globen) 
      
Sal: Hörsalen, kl. 9.30 - 16.00 
(Huvudentrén och sedan rakt fram och neråt rampen) 

http://www.befoonline.org/
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Om innehållet 
 
 
Det finns en rad geofysiska verktyg för förundersökningar och några 
av dessa kommer beröras under dagen, med syfte att belysa 
möjligheterna för modern förundersökningsteknik.  
Geoelektriska undersökningar är ett exempel på verktyg för 
undersökning av bergmassans egenskaper. Användningen av 
geoelektriska metoder i olika skalor har visat sig ge värdefull 
information i olika skeden av tunnelbygget och kan kombineras med 
andra geofysiska metoder. 

Medverkande: 

Huvudföreläsare; Berit Ensted-Danielsen, EMGS, Norway   
Övriga medverkande: Torleif Dahlin, Peter Jonsson, Peter Ulriksen 
– avd. för Teknisk Geologi, Lunds tekniska högskola  

 

PROGRAM  

09.00 Registrering & samling, kaffe/te 
 

09.30 Välkomsthälsning  
 Mikael Hellsten, Stiftelsen Bergteknisk Forskning 
  

09.35 Berit Ensted-Danielsen presenterar sin avhandling (LTH, 
2010) ”Geoelektriska metoders användbarhet vid 
planering och byggande av tunnlar och bergrum” med 
vidhängande frågestund. 

 

 

 

 

 

 

10.45 PAUS 

11.00 Peter Jonsson, LTH, presenterar preliminära resultat från 
BeFo-projektet ”Förundersökningars nytta”.   
Tid för frågor finns efter presentationen.  

11.20 Torleif Dahlin, LTH, presenterar ”Inducerad Polarisation 
”(IP) som komplement till resistivitetsmätning”  

   11.40 Peter Ulriksen, LTH, presenterar preliminära resultat från 
                BeFo-projektet ”Seismoelektrik - möjligt framtida verktyg”   
                 

 

12.00- LUNCH 
13.00    

 
13.00 WORKSHOPS, dvs praktisk träning ledd av föreläsarna 
                 om hur man kan arbeta i fyra alternativa fallstudier     
                 (uppdelning i 4 grupper) 

14.15 Presentation av fallstudierna i storgrupp 

15.15        Reflexioner – summering &  
 Feedback till arrangören 

15.45-      Avslut  
16.00  

 



23rd of November 2011 

Berit Ensted Danielsen 
EMGS, Norway 

Former Engineering Geology, Lund University 
 

Geoelektriska metoders tillämpbarhet 
vid bergbyggnadstekniska 

förundersökningar 
 

The applicability of geoelectrical methods in pre-
investigation for construction in rock 



Construction in rock 

23rd of November 2011 

Uncertainties 

Large risk  

Cost time and 
money 

Reduce uncertainties 



23rd of November 2011 

• Estimate geological conditions 
• Define key questions 
• Demand for details  
• Engineering geological prognosis 
• Optimal decisions 

 

Pre-investigation 



Archive 
study 

Field visit 

Qualitative 
geophysics 
+ Earth/rock 
soundings 

Quantitative 
geophysics 

Drillings 

Logging Hydraulic 
tests 

Rock 
mechanical 

lab tests 

Engineering 
geological 
prognosis 

Preliminary 
interpretation 

Interdisciplinary 
interpretation 
answering the 
key questions 

>> 1000 m 

100-1000 m 

10-100 m 

<10 m 

Scale 

VOIA 

VOIA 

VOIA VOIA VOIA 

Pre-investigation 

23rd of November 2011 

Value of Information Analysis  

(VOIA) 



Aim and objectives 

• Applicability of geoelectrical methods in 
pre-investigation for hard rock tunnel 
construction  

• Stress importance of pre-investigation 
program including geophysics and in 
particular the geoelectrical method 

23rd of November 2011 



The work includes: 

• Different scale combined with other 
geophysical methods 

• Evaluation of geoelectical imaging 
data  

• Value of Information Analysis (VOIA) 

23rd of November 2011 
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Outline 

• Introduction 
• Geoelectrical method 
• Applicability of geoelectrical method 
• Value of Information Analysis 
• General conclusions 
• Recommendations 
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Outline 

• Introduction 
• Geoelectrical method 
• Applicability of geoelectrical method 
• Value of Information Analysis 
• General conclusions 
• Recommendations 
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(Robinson and Coruh 1988) 

Geoelectrical method 

aRa  2

I

U
R 

C1 C2 P1 P2 



Different scale 

23rd of November 2011 

(Torleif Dahlin) 
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• Ambiguous  
– Different geological materials can have same resistivity 
– Geological material can have a large variation in 

resistivity 
– Water bearing fractures lowers resistivity 

• Focus on change instead of numerical value 

(Modified from Palacky, 1987) 
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Outline 

• Introduction 
• Geoelectrical method 
• Applicability of geoelectrical method 
• Value of Information Analysis 
• General conclusions 
• Recommendations 
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Hallandsås Horst 

(Maps are modified from Graversen (2009), Lantmäteriverket (2001) and Liboriussen et al. (1987)) 



23rd of November 2011 

• Twin track railroad 
tunnel 

• 8.5 km  
• Initiated 1992 
• Drill and blast 
• Ceased in 1997 and 

resumed 2004 
• Tunnel boring 

machine (TBM) 
• 77 % of the tunnel is 

finished (Nov 2011) 
(www.banverket.se and www.wikipedia.org ) 

Hallandsås Tunnel 

http://www.banverket.se/
http://www.wikipedia.org/
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Geological setting 

(After Wikman and Bergström 1987) 



Geoelectrical imaging at 
Hallandsås Horst - 1998 

23rd of November 2011 



Geoelectrical and IP imaging 
Scale 10‒100 m 

23rd of November 2011 

• Follow up on 1998-data 
• Determine rock type, weathering and 

rock cover 
• 900 meter long resistivity and IP 

profile (CVES) 
• 480 meter magnetic profile 
• Two existing core drillings 
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Resistivity 

Induced polarization 

Ground based magnetic 



23rd of November 2011 

• Gives a continuous model of the resistivity 
distribution 

• Combination of methods  
• Boreholes not optimally positioned 
• Borehole geophysics supports the model  
• Improved reliability at tunnel level 

 

Geological model 
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Electrical resistivity tomography 
in horizontal boreholes 
Scale < 10 m 

• In front of TBM 
• Area between boreholes 
• Effective measuring 

routine 
– Numerical modelling 
– Field tests  

Fibreglass rod Borehole 

Borehole cable 

with electrode 
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• Field test 
• 28.5 m long  
• 6.5 m apart 
• Water filled 
• Different 

electrode 
arrays 
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• Reference data 
• Transition from gneiss-

granite to gneiss 
• Low resistivity caused by 

shotcrete  



23rd of November 2011 

• Problematic data quality caused by rock 
reinforcements 

• Prototype of semi-rigid cables worked 
very well  

• Numerical modelling  
• Good base for further development 
• Improve hardware and software 

 

Applicability of resistivity 
tomography 



Borehole geophysics 
Scale < 1 m 

23rd of November 2011 

• Detailed information of lithology changes, 
fractures and weathering  

• Normal resistivity, natural gamma and 
caliper 

• Two core drilled and one percussion 
drilled borehole 

• Visual inspection of cores 
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Core drilling 



Zone Characteristic 
A Few fractures 
B Several lithology contacts –                       

might contain water 
C Changing quality 
D Very fractured + weathered 

– lithology change 
E Fractured + weathered 
F No fractures 

• Continuous in-situ information 
• Recorded and saved for re-

interpretation 
• Information where there is no core 

recovery 
• Calibration of surface geophysics 
• Percussion drilling is 4–5 times 

cheaper than core drilling 

23rd of November 2011 

Percussion drilling 



Geophysical 
logging identifies 
initial weathering  
mm scale 

23rd of November 2011 

• Different resistivity in 
amphibolites 

• In core all appeared 
unaltered  

• Thin sections  
• Point count of minerals 
• Microphotographs  



• Visual inspection of amphibolites 
• Different generation? 
• Micro fractures? 

23rd of November 2011 

KB5336, high resistivity KB6105, low resistivity 
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Point count 
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• Alteration of pyroxene 
• Initial weathering 
• Influence mechanical properties? 

Microphotography 

KB5336, high resistivity KB6105, low resistivity 
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Comparison of resistivity data and 
tunnel documentation  
Follow up, scale 10‒50 m 

• Update and calibration of interpretation 
• Comparison between resistivity data and 

tunnel documentation 
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23rd of November 2011 

• Change in resistivity is change in rock 
condition  

• Resolved structures are tens of meters 
• Disagreement 

– High variability 
– 3D effects 
– Difference in the scale 
– Situated 120‒150 meter below surface 
– Documentation is quasi-subjective 

• Combination of different methods 
 
 

Updated interpretation 
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Outline 

• Introduction 
• Geoelectrical method 
• Applicability of geoelectrical method 
• Value of Information Analysis 
• General conclusions 
• Recommendations 
 



Value of Information Analysis 

23rd of November 2011 

• Cost-benefit analysis 
• Value of new information (in SEK) 
• Based on an actual tunnel project 
• Magnetics and geoelectrical imaging 

prior to drillings 
• Evaluate the probability that method 

detects weak zone 



23rd of November 2011 

Objective function: 
φ = B – C – P(F)CF 
 
B: benefit, e.g. what is saved 
C: cost for preventing failure 
P(F): probability of failure, e.g. unexpected weak rock 
CF: cost of failure 

 

Investigations  

are carried out  

if they are  

financially justified 



Framework 
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• Prior analysis: Value of construction strategy 
1) Standard, 10% BFK3b 
2) Extensive, 40% BFK3b 

• Preposterior analysis: Value of a pre-investigation 
where the drillings are based on 
a) Geological maps/experience 
b) Ground based magnetic and geoelectrical 

imaging 
• Expected increase in the objective function is the 

value of the pre-investigation 



Probabilities 
• 7 experts 
• 3D simulations 
• Which methods? 
• How many zones? 
• Experience from other 

projects 
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Tunnel line 



Analysis 

23rd of November 2011 

• Prior analysis: construction strategy 
1) φpriorStandard = 0 
2) φpriorExtensive = 860 kSEK 

• Preposterior analysis: pre-investigation strategy 
 
 
 
 

• Sensitivity analysis: in 96621 of 96634 simulations 
alternative with geophysics has highest value 
 

Only 
drillings 

Geophys + 
drillings 

Perfect 
information 

Preposterior value φprepost 2581 kSEK 3123 kSEK 4733 kSEK 
Expected value EVI 1721 kSEK 2253 kSEK 3873 kSEK 



Lessons from VOIA 
• Highest value with drilling based on 

geophysics 
• Sensitivity analysis 
• Site and decision specific 
• Framework 
• Simplification 
• Challenge to assess costs and probabilities 
• Design most optimal pre-investigation 

23rd of November 2011 
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Outline 

• Introduction 
• Geoelectrical method 
• Applicability of geoelectrical method 
• Value of Information Analysis 
• General conclusions 
• Recommendations 
 



• The geoelectrical method can be applied at 
different scales through a project 
– Geoelectrical imaging: 10‒100 m 
– Improved interpretation: 10‒50 m 
– Resistivity tomography: < 10 m 
– Borehole geophysics: <1 m 

• At the Hallandsås Horst the method indicates 
– Fractured/water bearing rock 
– Weathered rock 
– Lithology changes 
23rd of November 2011 

General conclusions 



• Reference data is crucial for the 
interpretation 

• Several methods reduces uncertainty 
• Calibration of large scale with small scale 

data in order to reduce uncertainty 
• Pre-investigation is a dynamic process; 

update and learn 
• VOIA helps design an optimal pre-

investigation 
23rd of November 2011 

General conclusions 



• Important considerations when 
planning pre-investigation 
– Key questions 
– Expected resistivity contrast 
– Numerical modelling 
– Scale 
– Combination of methods 

23rd of November 2011 

General conclusions 



• Pre-investigation is a dynamic 
process 

• Top-down – also in reports 
• Borehole geophysical logging 

equipment 
• Education and workshops 
• Databases (project and national) 

 
23rd of November 2011 

Recommendations 



Danielsen (2010). The applicability of geoelectrical 
methods in pre-investigation for construction in 
rock.  

Tack till BeFo, SBUF, Trafikverket och 
Skanska-Vinci HB 



Förundersökningars nytta och 
värde

Leif Bjelm, Per‐Gunnar Alm, 
Berit Ensted Danielsen,

Peter Jonsson Finansierat av:

• Alla projekt
innebär risk‐
tagande.

Risker

• Förutsedda risker
– Risker som rimligen kan  förutses och har beaktats 
i planeringen

• Oförutsägbara
– Utanför aktörens kontroll

• Oförutsedda risker
– Risker som borde kunna ha förutsetts, eller inte 
har beaktats (för få undersökningar, data‐ eller 
resursbrist)

Wong 2010

• Reducera 
riskerna!



Förundersökningar

Konstruktiv
utformning

Miljökrav

Anbud och kontrakt

Byggande

Drift och underhåll

Förstudier

Ju tidigare man har kunskap om förhållandena desto bättre!

Förundersökningar

• Förundersökningarna och deras innehåll kan 
juridiskt sett utgöra basen för anbuds‐ och 
konstruktionsarbeten (eller tvister därom).

• Är förundersökningarnas innehåll tillräckligt 
bra?
– Kan de bli bättre?

Forskningsprojekt på LTH
• Metoder

• Används rätt metoder i
förundersökningarna?

• Användning
• Används resultaten rätt?

• Vad kan bli bättre?

• BeFo finansierar

Projektet 
”Förundersökningars nytta och värde”
Exempelprojekt

• Citytunneln, HÅS, 
Ådalsbanan, 
Tranebergstunneln, 
Förbifart Stockholm,
Skrea backe



» Citytunneln, HÅS, Ådalsbanan, Tranebergstunneln, Förbifart Stockholm, Skrea backe

Djupintervjuer

• Cirka 25 frågor

• Vilka metoder?
• Värde och nytta?
• Användning?
• Rapportering?
• Annat?

• 1‐1.5 h per person

Projektet 
”Förundersökningars nytta och värde”

Enkätundersökning

• Identifiera och värdera 
de metoder som verkligen
används

• Webbenkät för att öka
underlaget fr.o.m 1/12

Syfte: Undersöka
– Kännedom om
– Upplevd komplexitet
– Värde av

Projektet 
”Förundersökningars nytta och värde”

PRELIMINÄRA RESULTAT

Kännedom



Kännedom Värde

Värde Komplexitet



Komplexitet Komplexitet mot värde

Komplexitet mot värde Webbenkät

www.tg.lth.se/tunnel

• Från och med 1 december 2011 
till 1 mars 2011



Tack för uppmärksamheten

Frågor?

Finansierat av:



Resistivity and Induced 
Polarisation (IP) Surveying for 

Pre-investigations

Torleif Dahlin
Engineering Geology 

Lund University



Resistivity-IP Multi-electrode Data Acquisition

12V DC



Measurement of Induced Polarisation (IP)

Background level correction important! 

Time-domain IP measurement

• Time-domain IP
• Frequency-domain IP
• Spectral IP 

(many frequencies 
or time-steps)



Chargeability / IP effects in rock

(Loke 2010)

Well established for mineral prospecting, 
potential for engineering and environmental 
applications.



Induced Polarisation Phenomenon

Polarisation: 
[1] redistribution of ions within 

electrical double layer of 
interconnected pore surface 
following application of electric 
current

[2] relaxation of ions upon current 
termination, measured with: 
- time-domain IP equipment as 
decay curve
- frequency domain as phase 
shift () between voltage & 
current waveforms 

Schematic for polarisation of electrical double 
layer of  interconnected pore surface around a 

single mineral grain

Basis for recent theoretical models,
e.g. Lesmes and Morgan, 2001; Leroy 

et al., 2008



Alternative Interpretation 
Frameworks/Pore Scale Models?

• Ionic accumulation  / 
mobility reduction at pore 
throats?
Basis of recent theoretical 
models (Titov et al., 2002; 
Zadorozhnaya, 2008)

• Ion selective membranes 
enhanced by clay 
particles? (Madden and 
Marshall, 1959)



Example: Hallandsåsen - Flintalycke



10-30ms30-70ms

Example: Pseudosections Resistivity / IP Flintalycke
Time windows: 10-30-70-130-210-310-430-570-730-910-1110 ms

70-130ms130-210ms210-310ms310-430ms430-570ms570-730ms730-910ms910-1110ms10-1110ms

Resistivity

IP

Single cable layout

abase = 5 m

Llayout = 400 m

Itx = 20-200 mA

Rcontact = 103-104 

1 stack

10 IP time windows

7400 data points

2 field days 
(unexperienced
students)

8.10-5–2.1030 – 3861 - 104Range (mV)
32.362Median (mV)

IP 10IP 1ResistivitySignal levels



Example: Inverted Sections Flintalycke
IP time windows: 10-30-70-130-210-310-430-570-730-910-1110 ms



Example: Ådalsbanan - Hallberget

Resistivity

IPNormalised IP



Example: Ådalsbanan - Gårdsberget

Resistivity

IPNormalised IP



Example: Vist
Preliminära resultat – BeFo projekt 310

Resistivity

IPNormalised IP



Filborna – Characterisation of Waste Deposit



Filborna - 3D Resistivity Model of Waste Deposit

Resistivity



Filborna – 3D IP Model of Waste Deposit

Normalised IP effect



IP survey of copper porphyry deposit 
with gold and palladium mineralization

(Loke 2010)
Grey areas = chargeability > 35 mV/V
Red areas = chargeability > 45 mV/V



Summary / Conclusions
• Well established for mineral prospecting
• Large potential in environmental and 

engineering applications
• Data acquisition is fast in favourable 

terrain (for example 1 km / day)
• Some site conditions require separated 

transmitter and receiver cables
• Better inversion software needed for full 

interpretation
• More to learn about applicability and 

interpretation of IP data



Seismoelektricitet-
Möjligt framtida verktyg?

Peter Ulriksen Torleif Dahlin   Nils Rydén

Projekt: BeFo 307 ”Bedömning av inläckande vattenmängd 
inför tunneldrivning – Seismoelektrik”

Kontakt: 0705 – 71 71 50; peter.ulriksen@tg.lth.se



I rapport från workshop GEOINFRA i 
december 2009 anges som första 
prioriterade problem :

Vatten – fortfarande (!) 
och dess samspel med berg och jord



Vad är seismoelektricitet?



Seismiska vågor omvandlas till elektromagnetiska i en vattenförande zon



Holzhauer



Elektromagnetiskt fält uppmätt i två kanaler på markytan t.v. 



Rainier et al

m

V

Lokalisering av
brunnsborrning
i Sydafrika. Uppmätt 
elektromagnentisk
signal jämförd med 
litologi





Fresnel-zon seismik

Fresnel-zonen är det område där den elektromagnetiska signalen uppstår



Fresnel-zon Seismoelektrik

Eftersom den elektromagnetiska vågen går mycket fort upp till markytan
kommer Fresnel-zonens radie  att behöva utökas



Hur mäter man?

Dubbeldipol-system
Två dipoler kopplas så att önskvärd signal fördubblas och störningar försvinner
vid subtraktion av den ena signalen från den andra. S=S1+stör-(-S1+stör)=2S1



Dipolernas orientering i förhållande till skottpunkten



En triggsignal från skottpunkten startar datainsamlingen



Och som tidigare visat kan resultatet bli enligt följande



Räckvidd (djup)

Dämpningen vid ”skin depth” är 1/e, e är den naturliga logaritmbasen. 
Jämfört med radar är för seismiska frekvenser och konduktiviteten mycket 
lägre än permeabiliteten är högre så resultatet blir ett mycket större ”skin depth”



Multidipol-system med geofoner

Man gör ofta seismiska mätningar parallellt med seismoelektriska



Närbild



Registrerade signaler

Resultat när många dipoler arrangeras kring skottpunkten (0). Horisontella
signaler är önskade ”reflexer” medan de lutande är sk koseismiska signaler 
alstrade främst av ytvågor på markytan







Lättvikts vibratortruck 16 – 500 Hz

Vibroseis



Tungvikts vibratortruck 3 – 150 Hz

Vibroseis



Reflektionsseismik



Chirp Spektrum

Fasgång

Kompri
-merad
chirp
Autokor-
relation

Vibroseis



Diskussionsfrågor för workshop på BeFo-seminarium  
23 november 2011 

Läs igenom beskrivningen av tunnelprojektet och dess geologiska miljö, och diskutera 
sedan följande frågor: 

1) Vilka geo-relaterade risker finns det för projektet? 

2) Vad skulle dessa risker kunna innebära för projektets tids- och kostnadsramar? 

3) Vilken metodik och vilka metoder är lämpliga att använda för att beskriva den 
geologiska miljön och dess tekniska egenskaper med betydelse för projeketet i:  
a) idéstudien? 
b) förstudien? 
c) förundersökningen? 
d) projekteringsskedet? 
e) byggskedet? 
f) drift- och underhållsskedet? 

4) Vad bör undersökningarna få kosta i förhållande till den totala projektkostnaden? 
Vilka är besparingsfaktorerna? Hur bör undersökningarnas omfattning fördelas i 
tiden? 

5) Finns det någon anledning att arkivera data efter projektets slut? Vem bör isåfall 
ha ansvaret för arkiveringen? 

 

 



Tunnelprojekt #1 
Tunnelfakta: 

- Järnvägstunnel 
- Längd 800 meter  
- Djup 25-30 meter u.m.y. 
- Tvärsnitt 6x6 m2 
- Borrning och sprängning 
- 5 olika bergförstärkningsklasser  

 

Geologi 
Geologin i området domineras av gråvacka och granit, men det finns även långsmala partier 
med pegmatit och diabasgångar. De dalar som finns på båda sidor av tunneln sammanfaller 
med regionala sprickzoner med en storlek som varierar mellan 10 och 20 meter. Jordlagren är 
relativt tunna och i vissa områden går berggrunden dagen eller täcks av ett tunt lager mossa. 
Terrängen domineras av skogklädd morän och våtmarker. 
 



Tunnelprojekt #2 
Tunnelfakta: 

- Järnvägstunnel 
- Längd 7000 meter  
- Upp till 135 meter under markytan 
- 2 x 10,1 m diameter 
- TBM 

 

Geologi 
Tunneln kommer att gå igenom en horst som når upp till en maximal höjd på 175 meter över 
havet. Omgivande terräng ligger cirka 40 m.ö.h. och geologin karaktäriseras av sedimentära 
bergarter till stora djup. Horsten domineras av gnejs med inneslutningar av amfibolit samt 
diabasgångar. Lineament som kan observeras i området har mestadels en NW-SE riktning. 
Horsten är täckt med ett tunt moräntäcke, med begränsad exponering av berggrunden. 
Grundvattenpotentialen är relativt bra med brunnsflöden i intervallet 2000-6000 L / h enligt 
den hydrogeologiska kartan. Horsten domineras av skogar och våtmarker, medan omgivande 
områden domineras av jordbruk. 
 
 



Tunnelprojekt #3 
Tunnelfakta: 

- Järnvägstunnel 
- 4600 meter lång in berg plus 1000 m anlutning i skärning samt and cut-and-cover 

tunnel 
- Upp till ~25 meter under markytan 
- 2 x 7,9 m diameter 
- TBM plus cut-and-cover 

 

Geologi 
Tunneln passerar under de centrala delarna av en stad. Den geologiska miljön i området 
domineras av främst bryozokalksten som i allmänhet är relativt tät, som på sina ställen är 
täckt av en mer genomsläpplig kalkstensenhet. Lokala tektoniska zoner kan ha mycket hög 
permeabilitet. Den övre delen av kalkstenen är sprucken till djup som är kopplat till variation i 
djup till berg. Kvartära sediment bestående av olika generationer av morän med 5 -15 m djup 
vilar ovanpå av kalksten, med inslag av ofta grovkorniga inter- eller intramoräna sediment. 
 
 
 



Tunnelprojekt #4 
Tunnelfakta: 

- Vägtunnel 
- 1,5 km bestående av en 1 km lång bergtunnel och två betongtunnlar  
- 25-30 meter under markyan 
- 2 x 14 m breda 
- Borrning och sprängning plus cut-and-cover 
- 5 bergförstärkningsklasser  

 

Geologi 
Tunneln passerar under de centrala delarna av en stad. Den geologiska miljön i området 
domineras av djupa dalar fyllda med lera och andra sediment mellan höjdryggar av granit. 
Leran kan vara mycket lös och på platser potentiellt kvick. Berggrundstopografin och 
fördelningen av olika typer av sediment är avgörande för planeringen av projektet. Eventuella 
svaghetszoner i berget, samt förekomst av grovkorniga permeabla sediment i anslutning till 
det, har avgörande betydelse risken för grundvattenproblematik. 
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WORKSHOP SEMINARIET ”Geofysiska förundersökningsmetoder, - kostnad och nytta” 23 nov. 2011. 

RESULTAT från grupparbeten med ”diskussionsfrågor” i 4 grupper: 

Grupp 1. 

1. Vilka georelaterade risker finns? 
Bergtäckning (jorddjup) kyrkorisk/utfall, ras, vatteninläckage/tätning, gå sträckan 

2. Vad skulle detta kunna innebära för projektets tids- och kostnadsramar? 
Dyrare, stoppa projektet tillfälligt (bergtäckning). Grundvattensänkning – miljö dom uppnås 
ej. 

3. Lämpliga metoder? 
A) topkarta, SGU geol. karta + Geofysik, identifiera befintliga anläggningar  
B) bergskärningar  
C) gå sträckan – dokumentera jord/berg källkartering markradar och kompletterande Jb. 
D) Resistivitet/seismisk för bergkvalitet/kärnborrning. Borrkärna med BIPS bergkvalitet 

använadar  manualer (prov analys) 
E) Geo och hydro kartering, sonderingshål (dropp) mikroseismik kontroll vidhäftning 
F) tillståndsbedömning 

 
Grupp 2. 

1. Vilka georelaterade risker finns? 
- Hög vattenpelare kan förutsätta 
- Geologin ofullständigt definierad 
- Osäkerheter kring tunnelstabilitet 

2. Vad skulle detta kunna innebära för projektets tids- och kostnadsramar? 
Ökade kostnader / prognoser felaktiga 

3. Lämpliga metoder? 
A) befintlig information 
B) Risk inventering/ ta fram och utvärdera alternativ 
C) Magnetometer/Resistivitetsmätningar/Kärnborra/Hydrauliska 
provpumpningar/Bergprognos 
D) Kärnborrning/ Utökande resistivitetsmätningar/Alternativt mätningar ger val av 
produktionsmetod 
E) Kontinuerlig kartering 
F) relationshandlingar Grundvattenmätning 

Grupp 3. 

1. Vilka georelaterade risker finns? 
Dålig bergtäckning, dålig bergkvalitet, vattenproblem försvårar tunneldrivning, 
grundvattensänkning, sättningar, upplyftning 

2. Vad skulle detta kunna innebära för projektets tids- och kostnadsramar? 
Bergkvalitet, tid och kostnad, förstärkning, lägen för påslag, behöver tunneln ?????, 
hantering av inläckande vatten, risk för vattenfyllnad, kartering vatteninläckage. – 
energibrunnar – enskilda vattentäckter – risk att man tappar bergtäckning 
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3. Lämpliga metoder? 
a) arkivstudie 
b)  
c) seismik, refraktion, djupnedtr, reflektionsseismik 
d) kompletterande geofysik i kritiska områden 
e)  sonderingsborrning 
f)Vid sättningsproblem optisk fiber, temperatur variation  radar för att övervaka fyllning 
mellan lining, Tidigt – lining eller inte  

 - höjdlägeTolkningshjälp 

- Problem som dyker upp 

- Viktigt för projektet 

Grupp 4. 

1. Vilka georelaterade risker finns? 

A:  Zonerna I och III:  

Grundvattensänkning kan ge sättningsproblem för omkringliggande bebyggelse och anläggningar. 

 

B: Zon IV:  

Eventuell förekomst av svaghetszoner: Förstärkningsbehov, ras, ”flowing ground” 

 

C: Zon VIa och VIb, Zon II:  

Jordens egenskaper avgör sättningsrisk, ev. kvickleraproblematik, upplyftning av betongtunneldelen, 
etc. I Zon II permeabilitet hos moränen och koppling till grundvattenmagasinen. 

 

D: Vibrationer vid tunneldrivning och urschaktningar kräver speciell uppmärksamhet vad gäller 
förekomst av kvicklera. 

 

E: Anslutningarna mellan bergtunnel och betongtunnel; sättnings-  och upplyftningsproblematik för 
betongtunneldelen 

 

 

2. Vad skulle detta kunna innebära för projektets tids- och kostnadsramar? 
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För beteckningar, se ovan. 

 

A: Kan ge allvarliga problem, kan potentiellt försena eller stoppa projektet. Kan vara antingen ett 
tekniskt problem eller ett relaterat till uppställda (tillstånds-)villkor för projektet. 

 

B: Sannolikt hanterbart, men kan få stora konsekvenser om det är oförutsett. Fördröjer och fördyrar i 
alla händelser om svaghetszoner förekommer. 

 

C: Zon I huvudsakligen risk för anläggningar och för betongtunneln, Zon II: Om hög permeabilitet i 
moränen ökar risken för vattenproblematik/ras. Hanterbart. 

 

D: Hanterbart.  

 

E: Hanterbart. 

 

3. Lämpliga metoder? 

 

För beteckningar, se ovan. 

 

Arkivstudie, användning av befintlig geologisk kartering, höjddatabas etc. redan i förstudien. 

 

A: Installation av övervakningsnät för grundvattenyta/trycknivå. Bör etableras i ett tidigt skede 
(förstudie) för att ge en baslinje för övervakningsprogrammet och fortsättas in i diriftskedet.  

 

Borrning och provpumpning (förundersökning) för att få uppfattning om permeabilitet och 
vattenförekomst.  

 

Geotekniska undersökningar av jordens egenskaper för att bedöma sättningskänslighet etc. 
(förundersökning) 
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B: Borrprogram, resistivitetsprofilering, Refraktionsseismik. Förundersökningsskedet. 

 

C: Borrprogram, resistivitetsprofilering (kvicklera), geotekniska undersökningar, plattförsök 
(sättningsproblematik) i förstudie. Inklinometrar och övervakningsprogram i bygg- och driftskedena. 

 

D: Geotekniska undersökningar i förundersökningsskedet (schakt). Övervakning av vibrationer i 
byggskedet.  

 

E: Som A. 

 

4. Vad bör undersökningarna få kosta i förhållande till total projektkostnad 

 

Avgörs av hur komplext problemet är. Upp till 10% nämndes i diskussionerna. 

 

5. Skall data arkiveras? 

 

Ja, av flera skäl inte minst för att underlätta drift och framtida underhåll. 

 

5 b.Vem skall arkivera? 

 

Gruppen gav inget tydligt svar, men pekar på förhållandena inom gruvindustrin, där data efter 
avslutade projekt skall undersökningsresultat med rådata lämnas till bergsstaten för arkivering. 
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