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Förord 

Denna  studie  utgör  ett  examensarbete  om  10  poäng  inom  ramarna  för 
bergmaterialingenjörsprogrammet  vid  Institutionen  för  samhällsbyggnad,  Luleå 
Tekniska universitet. 
 
Jag  vill  rikta  ett  stort  tack  till  min  handledare  Christer  Gustafsson  och  Malå 
GeoScience  AB    som  hjälpt  mig  med  både  utrustning,  mätningar,  analyser  och 
information om georadar. Tack!  
Tack riktas även till Swerock AB, då speciellt Steve Grundström och Tommy Linder 
som jag haft kontakt och hjälp av vad gäller mätningen i deras täkt.  
Ett sista tack riktas till min handledare och mentor professor Karel Miskovsky utan 
vars hjälp jag inte skulle vara där jag är idag. 



Sammanfattning 

Georadar,  GPR,  används  idag  inom  en  mängd  olika  områden;  för  kartering  av 
sprickor  och  kaviteter  i  tunnlar,  undersökning  av  grundvattennivåer  i  grusåsar, 
planering  för  losshållning  ur  berg  i  naturstenstäkter  mm.  Metoden  är  enkel  att 
använda och lämnar inga spår efter sig i naturen. Informationen som georadarn ger 
lämpar  sig  även mycket  väl  vid  planerandet  av  grus‐  och  bergtäkt. Detta  är  idag 
något som dock ej sker i någon större utsträckning. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna att använda sig utav 
georadar vid prospektering av grus‐ och bergtäkter samt att ge en enkel beskrivning 
av hur en georadar fungerar. 
 
Studier  av  genomförda mätningar  inom  angränsande  användningsområden  samt 
egna  fältundersökningar  visar  att  en  kombination  av  georadar  och  traditionell 
borrning  och  provtagning  ger  en  ytterst  väldokumenterad  bild  av  det  intressanta 
objektet.   Nya produkter som  lämpar sig väl  för mätningar  i svårtillgänglig  terräng 
och  som  kan  handhas  av  en  enda  person  gör  dessutom  metoden  mer 
kostnadseffektiv än tidigare. 
 

 



Abstract 

Georadar, GPR, are today used in several different methods of applications. Mapping 
fractures and cavities in tunnels, define of groundwater level in eskers, planning for 
quarrying activities in natural stone etc.  The method is simple and leaves no marks 
in  the  nature.  The  information  given  by  the  georadar  is  also  well  suited  when 
planning for quarrying activities in stone and gravel. Something that today is not in 
common. 
 
The  purposes  of  this  degree  project  is  to  investigate  the  opportunities  in  using 
georadar for prospecting of quarries and gravel pits and give a simple description of 
how a georadar works. 
 

Studies of GPR used  in adjacent  fields of applications and own  field  investigations 
shows that a combination of georadar and traditional test methods gives a very good 
picture of  the  interesting object. New products, produced  to suit rough  terrain and 
that  are  easy  handled  by  one  person, makes  the method more  cost‐effective  then 
before. 
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1.  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Vid  prospektering  av  täkter  är  det  viktigt  att  inhämta  så  mycket  kunskap  om 
materialet  som möjligt.  Förutom  kvalitet  och mäktighet  är  grundvattennivån  och 
sprickfrekvensen saker som bör dokumenteras. För att ta fram dessa data gör man en 
okulär besiktning följt av provtagning, ofta genom att borra eller gräva i marken [1]. 
Georadartekniken  tillämpas  idag  inom  en mängd  olika  områden,  bland  annat  vid 
bestämning  av  grundvattennivån  i  grusåsar  samt  vid  kartering  av  sprickor  och 
kaviteter i berg där tunnlar drivs fram. Tekniken är helt fri ifrån skadeverkningar på 
naturen och lämnar inga spår efter sig. Den information georadar ger lämpar sig väl 
vid  prospektering  av  grus‐  och  bergtäkter.  Inom  naturstensindustrin  förekommer 
användningen  av  tekniken  [2a].  Kombinerat  med  andra  metoder  kan  en  ytterst 
väldokumenterad bild ges av objektet och underlätta planering av fortsatt aktivitet.  

1.2 Syfte  

 Syftet  med  denna  rapport  är  att  undersöka  möjligheterna  att  använda  sig  utav 
georadar vid prospektering av grus‐ och bergtäkter samt att ge en enkel beskrivning 
av hur en georadar fungerar. 
 

2.  Metod 
 De metoder som använts i denna rapport är: 

• Studier  av  tidigare  undersökningar  med  georadar  som  rör  geologisk 
kartering. 

• Två  fältundersökningar  genomförda  den  15/6  och  den  26/7  ,  den  första  i 
obruten morän, den andra i nyöppnad bergtäkt. 

• Litteraturstudier  
 

Företaget Malå GeoScience AB, har bistått med information om georadar samt även 
bidragit  med  utrustning  och  tolkning  av  insamlad  data  till  de  två  georadar‐
mätningar som utförts i fält. De har även bistått med handledare och praktisk hjälp 
vid genomförandet av mätningarna. 
 
Alla färgfotografier  som förekommer i rapporten har tagits av Christer Gustafsson.
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3.  Georadar 
Nedan (avsnitt 3.1) följer en enkel beskrivning på vad en georadar är för något och 
hur den fungerar. Användningsområdena är många och exempel på några av dessa 
återfinns under avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 tas fördelarna med georadar upp och under 
3.4  även de begränsningar som denna metod har.  

3.1   Funktionsbeskrivning  

 Georadar (GPR) står för Ground Penetration Radar [2b] och fungerar principiellt på 
samma  sätt  som  ett  ekolod.  Skillnaden  mellan  de  båda  metoderna  ligger  i  att 
ekolodet skickar ut en ljudvåg medan georadarn skickar ut en elektromagnetisk våg. 
Ett ekolod använder sig av frekvenser som vanligtvis ligger omkring 200kHz medan 
GPR  använder  sig  av  högfrekventa  vågor  normalt  mellan  10‐  2000MHz.  Dessa 
radiomagnetiska vågor  skickas av en  sändare ned  i marken eller den konstruktion 
som  skall undersökas och när vågen  stöter på ett material med en annan elektrisk 
egenskap studsar den  tillbaka upp  igen och  tas emot av en mottagare.   Tiden som 
vågen tar på sig för att tränga igenom mediet kan mätas upp och djupet till objektet 
kan avläsas om hastigheten i det materialet är känt. Se fig. 3.1 
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 Fig. 3.1    
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Ett GPR system består av följande: 

• Kontrollenhet 

• Antenn med sändare/ mottagare 

• Ett lagringsutrymme med en bildskärm kopplad till insamlat data 

 
Det  vanligaste  sättet  att  redovisa  insamlade  GPR‐data  på  en 
bildskärm är bilden av ett spår, trace.  
 
Ett  enstaka  GPR  trace  är  en  EM‐våg  som  mottagaren  har 
registrerat.  Tracet  visar  på  den  energi  som  går  direkt  från 
sändaren och de  reflektioner  (ekon)  från objekt  /lager  som  finns 
under antennen. 
 
Ett  scan  är  ett  trace  som  presenteras  antingen  som  en  vågform 
eller där styrkan på amplituderna uttrycks i färg/ eller gråskala.  
 
Flera scans placerade sida vid sida  (vilket är  fallet vid en vanlig 
mätning) ger en 2‐dimensionell profil på bildskärmen.  
3‐dimensionella vyer kan också skapas om flera mätningar görs i 
olika riktningar inom ett begränsat område[2c].  
 
 
 
 Vågorna  som  sänds  ut  i marken med  georadar  sprids  genom mediet  precis  som 
vågor på vattnet. De bildar en ring utifrån sändaren, vilket gör att den registrerar det 
som finns framför, bakom och under den samtidigt. Man bör tänka på detta när man 
sedan ska  tolka de radarekon som syns på det diagram som ritas upp. För att man 
ska  få en bild krävs att georadarn  förflyttas  längs marken, vid en normal mätning 
sänds  ca  300  trace  ut  på  en  sträcka  kring  25  cm.  Datorn  gör  sedan  en 
medelvärdesbildning  av dessa  trehundra  trace och  registrerar  ett, klart och  tydligt 
spår på skärmen. Detta kallas att trigga radarn. Medelvärdesbildningen bidrar till att 
justera  olika  störningar  som  kan  uppstå  och  längdmätningen  sker  vanligtvis  via 
mäthjul eller GPS.   
 
Ett  objekt,  en  sten  eller  ett  block,  får  på  diagrammet  formen  av  en  hyperbel,  en 
vågform, och det som återfinns strax under den upplevs som suddigt på grund av att 
objektet  skärmar  av  vågen  och  döljer  det  som  finns  under.  Tydliga  skillnader  i 
material, t.ex. mellan jord och berg ses som en tydlig gräns i diagrammet och kan lätt  
avläsas.( Se fig. 3.2.) Flera stenar och block bildar således en större mängd hyperblar. 
Beroende på storleken och djupet på objektet ändras  formen på hyperbeln. Det bör 
förklaras att  ju djupare ett objekt  ligger desto större volym på objektet krävs för att 
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georadarn ska kunna detektera det. Det är heller inte bara stenar och block som ses 
som  hyperblar  utan  även  hålrum,  rör,  vissa  sprickor  och  annat  vilket  försvårar 
tolkningen av diagrammet. Praktisk erfarenhet och kunskap är något som krävs av 
de personer som hanterar tolkningen [2a]. 
 
 
 

 Fig.3.2 

 
   Materialets  egenskaper påverkar  även  signalen på olika  sätt. En  av de viktigaste 
faktorerna är resistiviteten,  förmågan  till elektriskt motstånd. God  ledningsförmåga 
(låg resistivitet) innebär en kraftigt försämrad penetrering. Exempel på material med 
god  ledningsförmåga  är  vatten,  leror,  salt  och malm.   Detta  kan  innebära  att  en 
kusttäkt som befinner sig under havsytenivå har saltvatten  i kaviteter och sprickor. 
En undersökning med georadar i denna är då inget att rekommendera på grund av 
att upplösningen inte blir tillfredställande [2a]. 
Är man däremot intresserad av att lokalisera leror fungerar georadar bra. Lerans låga 
resistivitet ger en tydlig signal till georadarn som uppfattar den som en skarp gräns. 
Den kan  lokaliseras, men är svår att penetrera, förutsatt att materialet ovanpå  leran 
har hög resistivitet .  
Med andra ord är det av vikt att materialets elektriska egenskaper är så gynnsamma 
som  möjligt  för  att  radarn  ska  kunna  penetrera  och  för  att  kunna  se  ett/flera 
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objekt/lager  måste  dessa  ha  en  avvikande  elektriska  egenskap,  antingen  högre 
resistivitet eller lägre. 
 
Penetrationsdjupet  är direkt  beroende på  vilken  frekvens man  har på  vågen  samt 
vilken  resistivitet  undersökningsmaterialet  har.  En  lägre  frekvens  ger  djupare 
penetration medan  valet  av  en  högre  frekvens  ger  lägre penetrationsdjup men  en 
ökad upplösning.  ( Se  fig. 3.3.) Vilken  frekvens man väljer beror dels på djupet ner 
till objektet/lagret men även på objektets storlek och tjocklek [2c] .   
 

Penetrationsdjup  

 

Antenn                       I berg                   Morän 

 ( MHz)                         (m)                       (m) 

 

     25                              40                        25 

     50                              30                        20 

   100                              20                        12 

   200                              15                          8 

   500                               5                           3 

 1000                               3                         1,5 

                                                                                            Fig. 3.3 

 För att underlätta planeringen, ex. val av antenn, inför en mätning med georadar är 
det  alltid  bra  om man  vet  vilken  typ  av material  det  är  som  ska  penetreras,  den 
beräknade  grundvattennivån,  hur  topografin  i  området  ser  ut  samt  djup  ned  till 
objektet.  
 

3.2  Tillämpningar 

 

Vid  geologisk  kartering  är  georadar  en  av  de metoder  som  brukas. Den  används 
inom  en mängd olika områden och nya  sätt  att  tillämpa  sig  av  tekniken upptäcks 
ständigt. Militären  använder  sig  av  georadar  för  att  lokalisera UXO,  (unexploded 
objects) både  i de  fall objekten  ligger på  land  [3a] eller och då de  ligger begravda  i 
sjösediment  [2a].    Arkeologerna  för  att  lokalisera  kulturföremål  och  undersöka 
kulturområden  [3b].  Gruvnärningen  drar  nytta  av  tekniken  när  det  gäller 
tunneldrivning och lokalisering av mineraliseringar [3c] och metoden används även 
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till  att  säkerställa  att  reglerna  för  asfaltstjocklekar och bärlagertjocklekar  i vägarna 
följs.  Tekniken  används  även  vid  kvalitetskontroller  av  alternativa  byggmaterial 
iväg,  t.ex.  geotextil  [3d].    I  vissa  fall  förekommer  även  kvalitetssäkring  av 
byggnadsmaterial  till  vägar  [4],  då  främst  i  de  fall  då  vägen  skär  igenom  ett 
potentiellt  material.    Syftet  är  att  bestämma  bergets  homogenitet  och  underlätta 
planering av borrning och sprängning. 
 
 Vid  losshållning  av  natursten  har  georadar  som  metod  för  kartläggning  och 
planerande av brytning  börjat få en ökad betydelse. Att genom noggrann kartering 
av berggrunden kunna planera borrning och sprängning så att rätt styckefall uppnås 
med en sådan liten påverkan på materialet som möjligt ökar kostnadseffektiviteten. 
Med hjälp av nya dataprogram kan även 3‐dimensionella bilder skapas utifrån enkla 
mätningar.  Exempelbilden  nedan  ig.  3.4)  visar  en  enkel  3D  bild  av  ett  planerat 
kalkstensbrott. Fördelarna med 3‐dimensionella bilder är att det är lättare att följa de 
stora strukturerna i materialet.   
 

 
Fig.3.4     3D‐bild av kalksten  [3e]. De horisontella pilarna visar  lagringen av materialet och de något 
vertikala, sprickor i kalkstenen. 
 
Möjligheten att använda sig utav olika frekvenser och flera sändare samtidigt skapar 
också  möjligheten  till  en  snabb  insamling  av  olika  sorters  data.  Denna  metod 
används t.ex. vid bestämning av lagertjocklekar i väg [3d]. 
Mätningar  som genomförs med högfrekventa antenner ger en klar bild av  tunnare 
lager. Dessa höga frekvenser används främst vid olika ingenjörstillämpningar. 
 Vid prospektering av grus‐ och bergtäkter är dock inte en sådan precision önskvärd 
och därför är antenner med lägre frekvens och högre penetration de som lämpar sig 
bäst för detta syfte. 
  Mätningar gjorda med  lågfrekventa antenner  som 50MHz, 100 MHz och 250MHz 
kan  vid  lämpliga  geologiska  förhållanden  ge  en  mycket  väl  detaljerad  bild  av 
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objektet. Med  förfinad  utrustning  som  är  lätt  att  hantera  kan  mätningar  utföras 
snabbt och effektivt även i relativt kuperad terräng [5]. Den lättare utrustningen gör 
att fler har möjlighet att använda sig av tekniken på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Eftersom  georadar  reagerar  på  olika  materials  egenskaper,  både  när  det  gäller 
resistivitet och elektrisk ledningsförmåga, finns även möjligheten att lokalisera lager 
av  olika  bergmaterial. Även  om  georadar  lättare  uppfattar  horisontella  lager  och 
gränser  så kan  skillnader  i material upptäckas genom ökad/försämrad penetration 
och upplösning. Påpekas bör att ingen geologisk bestämning av materialet kan göras 
med  enbart med hjälp  av georadar,  för detta krävs provborrning/provtagning  och 
analys av dessa. Georadarn ökar dock förståelsen av geometrierna i området, både de 
geologiska geometrierna men även sprickor och andra strukturer. 
 
Nedanstående exempel (Fig. 3.5) är ifrån en mätning som genomfördes med hjälp av 
en  50MHz  antenn  i  Skellefteåfältet.  Syftet var  att  lokalisera guldådern men bilden 
visar även  tydligt hur georadar uppfattar gränserna mellan olika bergmaterial som 
återfanns på plats. Strax efter att mätningarna genomförts bröts det aktuella området 
och  en  grundläggande  geologisk  analys  kunde  genomföras.  Jämförelser med  det 
insamlade data gav detta resultat:   
 
 

 
Fig. 3.4    Redovisning av radargram och beskrivning kompletterad efter geologisk kartering utförd 

under brytning av aktuellt område [6].  
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Mylonitzonen som  ligger under pegmatiten visar på starka och många reflektioner. 
Detta beror på att mylonitzonen bildats  i samband med att pegmatiten glidigt över 
gabbron och materialet emellan spruckit upp och krossats ned.  
 Enligt  Trainn  Sigurdsson  [6]  är  det mest  troligt  är  att  det  är  dessa  sprickor  som 
georadarn uppfattar  som  en  tydlig gräns,  inte det  faktum  att det  rör  sig om olika 
bergarter. Myloniten  är  i  detta  fall  sammansatt  av  finkornigt  material  med  hög 
vattenhalt  vilket  även  det  påverkar  den  starka  reflektionen.  Gabbron  ger  här  en 
”normal” svag reflektion med låg penetration.  
 Sigurdsson  säger  vidare  att  guldådern  som  passeras  vid  ca  60 meter  visar  på  en 
tydlig homogenitet, i stort sett inga reflektioner visas. Detta beror på att de sprickor 
som  finns  i  ådern  är  helt  utfyllda med  kvarts  som  har  liknande  egenskaper  som 
guldet. Därför uppfattar georadarn det som ett mer homogent material utan sprickor. 
Se även avsnitt 3.1 vad gäller penetrationen av malm. 
 
Ytterligare några tillämpningar för georadartekniken följer nedan:  
  
Geologi   ‐          Kartläggning av sprickor och kaviteter 
                            Bestämning av lagergränser 
                            Kartläggning av torvtjocklekar 
                            Kartläggning av moränmäktighet 
                            Bestämning av lagergränser 
 
Miljö ‐                Grundvattenundersökningar 
                            Kartläggning av föroreningsplymer 
                            Lokalisering av nedgrävda olje‐ och bränsletankar 
 
Ingenjörstillämpningar ‐    
                            Bestämning av asfalttjocklek och bärlagertjocklekar 
                            Lokalisering av nedgrävda rör, kablar, ledningar 
                            Kontroll av armering i betongkonstruktioner 
                            Vattenhalt, exempelvis i väg 
                            Kartläggning av håligheter i cement o dyl. 
 
Glaciologi ‐       Kartläggning av isens struktur och tjocklek 
                            Kartläggning av snöstratigrafi 
 
Arkeologi  ‐       Lokalisering av strukturer, vägar, husgrunder 
                            Lokalisering av nedgrävda föremål 
 
Militärt ‐            Lokalisering av UXO – unexploded objects 
                            Minröjning 
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3.3  Fördelar med georadar 

Användningen  av  georadar  är  ur miljösynpunkt  en utmärkt metod. Tekniken  gör 
ingen åverkan på naturen och lämnar inga spår efter sig. 
 
Utrustningen är enkel att hantera och mätningarna kan utföras av en person. Med 
den  utrustning  som  finns  att  tillhandahålla  idag  är  det  fullt  möjligt  att  göra 
mätningar i såväl obanad terräng t.ex. skog och berghällar såväl som i stadsmiljö. 
 
Datainsamlingen är snabb och du  får en noggrann positionering både vertikalt och 
horisontellt. Detta  är  synnerligen viktigt vid kartering  av  sprickor, krosszoner och 
djup till grundvattennivå. 
 
Den  ger  en  kontinuerlig  information.  Vid  en  enkel  mätning  fås  ett  tvärsnitt  av 
undersökningsytan och vid  flera mätningar på ett begränsat område kan detaljerad 
en planritning utföras. 
 
Tekniken kan användas oberoende av årstider.  
 

3.4  Begränsningar 

 

Georadartekniken har vissa begränsningar och detta bör man vara uppmärksam på. 
 
Markens ledningsförmåga är av betydelse. Låg resistivitet ger sämre upplösning och 
penetrering, mätningar i salt‐ och mineralrika miljöer ger ej önskat resultat. 
 
 Storleken och formen på det objekt som ska lokaliseras är även det av betydelse. En 
horisontell struktur uppfattas lättare av georadarn än en vertikal sådan. Detta beror 
helt enkelt på att det mesta av energin från reflexen av ett horisontellt lager studsar 
tillbaka  till mottagaren och att energin  från  reflexen mot ett vertikalt  lager vinklas 
bort från radarns mottagare. Ett mindre objekt på ett större djup uppfattas heller inte 
alltid av georadarn. Det går dessutom inte att bestämma den exakta storleken på ett 
föremål direkt via radargrammet.   
 
Mätdjupet är begränsat till markens resistivitet och frekvensen på vågorna.  Med en 
högre  frekvens  fås  en  mer  detaljerad  bild  men  penetrationsdjupet  blir  lägre. 
Motsatsen gäller vid lägre frekvenser.  
 
Elektriska  ledningar  och  objekt  i  omgivningen  kan  även  de  påverka  resultatet  av 
mätningarna. 
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5. Praktiska erfarenheter av georadar i fält 
Mätningar  med  georadar  genomfördes  vid  två  olika  tillfällen.  Valet  av 
undersökningsområden  berodde  på  närhet  till  plats  och  syftet  med 
undersökningarna. Mätningarna utfördes av undertecknad och av handledare  från 
Malå  GeoScience.  Utrustning  samt  tolkning  av  data  tillhandahölls  av  Malå 
GeoScience. 
 

5.1  Undersökning av moränmäktighet  

5.1.1 Syfte 

 Bestämma djup ned till berggrunden samt söka finna om skillnader i blockfrekvens 
kunde upptäckas. Undersöka möjligheterna  att  använda  sig  av  georadar  i  obanad 
terräng. 
 

5.1.2 Metod 

För att uppnå djuppenetration och bestämma djupet till bergytan användes RAMAC 
RTC, en oskärmad 50 MHz antenn. Se bilaga I. Positionen bestämdes med hjälp av en 
handburen GPS.  
 För att undersöka möjligheterna med att uppnå kraftigare upplösning och bestämma 
blockfrekvensen genomfördes en andra mätning med en oskärmad 250MHz antenn. 
Se bilaga . 
 Längdmätningen genomfördes dels via GPS samt genom användning av hipchain.  
 

 
 
Fig. 5.1 Mätning 50MHz antenn                                        Fig. 5.2 Mätning 250 MHz antenn 
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5.1.3 Undersökningsområde 

Näsuddenvägen, norr om Malå, Malå kommun. 
 
Geologisk  beskrivning:  Ytan  bestod  av  ett  föryngringsområde  med  morän. 
Mätsträckorna bestod av dels blockig terräng samt en del i skogsbevuxet område och 
över en mindre belagd väg.  

5.1.4 Resultat  

Inga svårigheter att framföra utrustningen i terrängen.  
 
Djup ned till bergrund fastställdes till mellan 6 och 12 meter. 
 
Vid  avläsning  av  radargrammet  kunde  tydliga  skillnader  ses  där  blockfrekvensen 
var högre  jämfört med de platser som består av mer finkornigt material. För analys 
av blockfrekvens kunde ingen märkbar skillnad påvisas mellan de olika antennerna. 
Resultaten från de båda mätningarna gav liktydig information.  
 

 
Fig. 5.3  Resultat 50 MHz antenn, Näsuddenvägen 

 
Fig. 5.4   Förklaring 50MHz antenn, Näsuddenvägen 
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5.1.5 Reflektioner 

Mätningen av totalt 1000m (2*500m) tog ca.45 minuter. Tiden för mätningen beror på 
hur terrängen ser ut och hur snabbt man går.   Utrustningen är  lätt att använda och 
hantera  av  en  person.  Inga  problem  att  framföra  utrustningen  i  oländig  terräng 
uppstod. Användningen av handburen GPS ger  inte  en  exakt positionsbestämning 
men med  tanke på  syftet  och  geometrin  så  var det  inte  heller  ett  krav  vid denna 
undersökning. Vid behov av ytterligare noggrann positionsbestämning är det möjligt 
att ansluta ett DPGS‐system till RAMAC systemet. Resultatet av georadarmätningen 
visade  tydligt  var  områden med mer  blockigt material  respektive mer  finkornigt 
material  (mindre  reflektion)  kunde  återfinnas.  Om  området  varit  intressant  för 
prospektering  hade  valet  av  provtagningsplatser  styrts  av  resultaten  från 
mätningarna. Provtagning skulle ha skett i alla de tre (blockig morän, morän och mer 
finkornigt material)  olika  områdena. Detta  skulle  inneburit  att de prov  som  tagits 
lättare  skulle  varit  representativa  prov  för  området  eftersom  allt  material  skulle 
testats. Utan mätning vore det svårare att kunna lokalisera var exakt de mer blockiga 
områdena befinner sig, likväl som de områden med väldigt fint material med mindre 
sannolikhet skulle kunnat upptäckas.  
 Resultaten ifrån mätningen med 50 MHz antenn gav vid jämförelse med mätningen 
med  250MHz  antenn  mer  information  om  materialet  på  djupet,  samt  liktydig 
information om de övre  lagren, vilket  talar  för användandet av denna  frekvens vid 
mätning av liknande områden.  
 

 

 5. 2  Undersökning av sprickor i bergtäkt 

5.2.1 Syfte 

 Lokalisera och upptäcka  sprickor  i berggrunden. Söka  finna mer opåverkat berg  i 
direkt närområde. I samband med mätningarna utföres manuell sprickkartering  för 
att kunna jämföra och kontrollera insamlade data. 
 

5.2.2  Metod:  

 Mätningarna utfördes med  hjälp  av  en RAMAC RTC,  oskärmad  50 MHz  antenn. 
Positionen bestämdes med en handburen GPS. Sprickfrekvensen bedömdes okulärt. 
Bestämning av strykning och stupning med hjälp av kompass med clinometer. 
Mätningarna utfördes i två olika riktningar. Se nedanstående figur. Fig. 4: 4 
Observera att en längsgående mätning ej till fullo är utritad på denna bild och att det 
samma gäller den tvärgående mätning som följer vägen ned till täkten. 
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Fig. 5.5   Mätsträckor med profilnummer, Skogsheden  

 5.2.3  Undersökningsområde 

Skogsheden  Bergtäkt,  Swerock  AB.  Ca.2km  nordväst  om  Gallejaure,  Norsjö 
kommun.  
Geologisk beskrivning: En nyöppnad täkt bestående av finkornig, sur vulkanit med 
relativt  hög  sprickfrekvens.  Pallhöjden  ligger  på  ca.  20m.  Jordtäckets  mäktighet 
varierade  mellan  0,5  ‐1m.  Den  del  där  de  flesta  mätningarna  gjordes  bestod  av 
avtäckt bergyta.  Mätning genomfördes även längs en nyanlagd väg för transport av 
material från täkten.  
   

5.2.4 Resultat  

Sprickkarteringen som gjordes redovisade följande resultat:  
Sprickfrekvensen varierade mellan ringa, på bergets avtäckta yta, och mycket hög  i 
täkten. 
Tre  större  spricksystem  kunde  karteras  i  täkten.  Spricksystem  1  hade  en 
genomsnittlig  strykning  /  stupning  på  20°  E/  60° W  .  Spricksystem  2  bestod  av 
glidytor på bergets ovansida. Genomsnittlig strykning / stupning på dessa var: 15° W 
/ 25° W. Det  tredje  spricksystemet uppmättes  i  täktens västra  sida och utgjorde en 
kontrast till de övriga sprickorna när det gällde stupningsriktningen;  40° W / 60° E . 
Det spricksystem som var mest  framträdande  inne  i  täkten var spricksystem 1.   De 
väl synliga glidytorna på ovansidan berget var ej så tydliga mot pallväggen.  
 
Resultaten ifrån georadarmätningen: 
Observera att alla de radargram som visas nedtill i figurerna är justerade i riktning så 
att alla går åt samma håll. Iaktta även att skalorna ej är desamma i längd och djup. 
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Fig.5.6     Profil 6, 7, 8 och 9  (se fig.5.5) 

 

De längsgående profilerna visar tydligt på horisontella strukturer i berget, utgörande 
av sprickor/ krosszoner ( markerade med gult ). På grund av mätytans ojämnhet och 
bergets tektoniska struktur förekommer störningar i radargrammet.  
Penetrationsdjupet uppnås inte heller till max på grund av att berget är så sprucket 
och påverkat. Förklaringen till detta är att de många sprickorna i bergets övre del tar 
upp alltför mycket av den energi som ska vidare ned i marken.  
Detta  faktum  upptäcktes  direkt  vid mätning,  på  plats  och  blev  än  tydligare  vid 
vidare tolkning av radargrammet. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Fig. 5.7 Profilerna 12, 14 och 16  Skogsheden 

 

Profilerna  som  skär  berget  i  (ungefärlig)  syd‐nordlig  riktning  visar  på  hur 
stupningen  är  riktad  på  de  sprickor  som  upptäckts  vid  de  längsgående 
profilmätningarna.  Här  syns  tydligt  stupningen  på  det  som  vid  karteringen 
uppmättes som sprickgrupp 2. Anas kan även strukturen på sprickgrupp 3  i profil 
nr. 16. Tydligheten i radargrammen påverkas även här av den ojämna ytan på berget 
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samt av de många sprickor som återfinns i berget.  De övriga profilerna gav liknande 
resultat och visas ej upp här. 
 
Inga  andra  strukturer  i  berget  upptäcktes  vid  georadarmätningen  än  de  ovan 
nämnda. 
 
5.2.5 Reflektioner 
 
Mätningen  var  relativt  enkel  att  utföra,  en  fördel  var  att  vi  var  två  personer  vid 
mätningen  som  kunde  hjälpas  åt  att  hantera  utrustningen. Detta  på  grund  av  att 
bergytan var brant  stupande och att utrustningen gled på ytan vid mätning. Detta 
kunde dock åtgärdas genom att en person hade tag om ena änden av slangen medan 
den andre gick före och bar utrustningen. Om bergytan varit övertäckt skulle ej detta 
problem uppstått. 
De vertikala sprickor som klart syntes i täkten registrerades inte fullt av georadarn. 
Detta berodde på att berget var så sprucket i överytan så att den mesta energin togs 
upp där, samt det faktum att georadar ej är det optimala verktyget för att registrera 
vertikala strukturer. 
De  övriga  strukturerna  syntes  dock  klart  och  det  faktum  att  berget  var  starkt 
tektoniskt påverkat , vilket den låga penetrationen visade på, talar för användningen 
av metoden.  
Om  syftet  varit  att  prospektera  efter mer  fast  berg  hade mätningarna  genomförts 
över större område och provtagning genomförs på de platser där penetrationen varit 
högre. 
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6.  Slutsats

 
Vid  enkel mätning med  georadar  kan  grundläggande  strukturer  i marken  snabbt 
lokaliseras och upptäckas.   En övergripande bild av objektet kan redovisas. När ett 
intressant  område  tagits  ut  för  prospektering  skulle  en  georadarmätning  snabbt 
kunna  visa  på  om materialet  håller  den  kvalitet,  kvantitet  och  homogenitet  som 
önskas och var provtagning kan ske samt även ge en indikation på planläggning av 
brytning. Metoden är helt ickeförstörande och lämnar inga spår efter sig i naturen. 
 
 Georadar  kan  dock  aldrig  helt  ersätta  de  geologiska  undersökningsmetoder  som 
idag  används.  Valet  av  provtagningsplatser  kan  dock  styras  med  hjälp  av 
georadarmätningarna,  vilket  i  sin  tur  begränsar  skadorna  på  marken,  och 
tillsammans med en väl utförd geologisk undersökning av provsvaren och resultatet 
ifrån mätningarna kan en tydlig bild tas fram när det gäller materialets kvalitet och 
mäktighet. Likväl kan ett snabbt överslag ske om platsen är värd att prospektera eller 
inte. 
 
Resultaten  ifrån de  egna mätningar  som  skett ute på  fält  samt de mätningar  som 
gjorts  av  Thrainn  Sigurdsson  [6] med  flera  har  visat  att  50MHz  antennen  är  fullt 
tillräcklig  för  att  ta  fram  de  data  som  kan  tänkas  intressera  en  prospekterare. 
250MHz antennen ger i och för sig tydligare bilder av de övre lagren men är å andra 
sidan mer känslig för större mängder sprickor och block. Dessutom rekommenderas 
inte att framföra den på branta bergshällar. Den har en större sammanhängande yta 
som ska ligga an mot undersökningsmaterialet och vid upprepade stötar och förlust 
av kontakt med underlaget så försämras snabbt möjligheterna till fullgott resultat. 
 
Min  slutsats  är  att  georadar  har  en  väldig  potential  som  hjälpmedel  vid 
prospektering av grus‐ och bergtäkter. Med den lätthanterliga 50MHz slangantennen 
kan mätningar utföras i tuff terräng och tack vare att den kan hanteras av en person 
och att mätningarna går snabbt att utföra blir metoden mer kostnadseffektiv. 
  De mängder av data som tas fram och om mätningen utförs över en större yta, den 
helhetsbild  man  får  fram  om  materialet  ger  en  väldigt  god  grund  till  fortsatt 
planerande vid prospektering och planering av brytning. 
 
 
 

 

                                                                                                 
 

  22



 Begreppsförklaringar 
 

DGPS  ‐  Utrustning  som  han  hantera  en  extern  antenn  eller  referensstation, 
noggrannhet bättre än 1 meter om utrustningen befinner sig i öppen terräng.  
 
GPS  ‐  utrustning  för  positionsbestämning,  noggrannhet  med  en  handhållen 
utrustning (en antenn) är ca. 6‐20 m beroende på terräng. 
 
Hipchain ‐ En bommullstråd som fästs vid en fast punkt vid profilmätningens början. 
Tråden löper sedan över ett mäthjul och längdmätningen registreras in till georadarn 
när operatören rör sig framåt. 
 
Kaviteter – hålrum 
 
Prospektering ‐ Det målmedvetna sökandet efter malm, grundvatten, olja eller andra       
nyttiga ämnen. ( Jan Lundqvist [1] ) 
 
Strykning  ‐   Den horisontella riktningen hos en spricka/gång/krosszon etc.   Anges  i 
antal grader som det avviker ifrån norr mot väster eller öster. 
 
Stupning – Den vinkel som en spricka/gång/krosszon etc. har gentemot strykningen. 
Anges i grader i västlig eller ostlig riktning i förhållande till strykningsriktningen. 
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