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Förord  
Detta är ett examensarbete som skrivits vid Jönköping University under vårterminen 
2017, examensarbetet är skrivet vid avdelningen för byggnadsteknik och omfattar 15 
högskolepoäng. 
Författarna av detta arbete vill härmed rikta tacksamhet mot Hjördis Löfroth vid Statens 
geotekniska institut och Lena Persson vid Sveriges geologiska undersökning som har 
verkat som biträdande handledare under studiens gång. Vi vill tacka för att de glatt delat 
med sig utan av sin expertis och bidragit till studiens möjlighet genom att bistå med 
mätresultat.  

Vi vill även tacka Jim Hedfors vid Statens geotekniska institut för att han snabbt och 
smidigt hjälpt till att lösa diverse problem med programvaror.  

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till Nasik Najar som har varit vår handledare vid 
Jönköping University. Vi vill tacka för hennes intresse, engagemang och motiverande 
ord under studiens gång.
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Abstract 
Purpose: One of the major soil problems that the construction industry may face is the 
presence of a certain type of highly sensitive marine clay, known as quick clay. The 
quick clay possesses properties that allow the clay to move from being relatively stable 
to on mechanical impact losing virtually all shear strength and act as a viscous mass. 
The majority of the Swedish, Norwegian and Canadian landslides, caused by quick 
clay, have caused significant consequences due to lack of bearing capacity of quick 
clay. In order to prevent these landslides knowledge about where there is quick clay is 
required. A large-scale mapping work has therefore been ongoing for a long time. The 
government has for some time been researching how to streamline mapping work and 
the result has shown a connection between quick clay attendance and increased 
resistivity. The purpose of this study is to develop a theoretical framework for areas 
with higher risk for presence of quick clay based on linking the resistivity to 
geotechnical properties. 
 
Method: The study has mainly applied quantitative data collection methods in the form 
of data analyzes combined with literature studies. Measurement data used in the study 
comprise of data collected through geotechnical and geophysical surveys. Literature 
studies have mainly been supported by reports from previous research in the field. 
 
Result: The result of the study points to a variety of geological factors that can give 
rise to increased risk of quick clay existence such as good permeability, artesian 
groundwater and uneven mountain subsidence etc. The study also shows a possible link 
between resistivity and sensitivity. 
 
Consequences: The study demonstrates the possibility of linking resistivity to the 
geotechnical property sensitivity to facilitate and streamline the mapping of quick clay 
through airborne resistivity measuring. 
 
Limitations: The study is limited to studying two research areas in south western 
Sweden, Strömstad and Lödöse. The study intends to examine the evidence from 
previous surveys and no further supplementary studies are conducted. The work is also 
delimited to study the geotechnical and geophysical properties of quick clay (in terms 
of resistivity). Chemical aspects are not taken into account.  
 
Keywords: Geology, geotechnics, quick clay, sensitivity, resistivity 
 
Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: Ett av de större markproblem bygg- och anläggningsbranschen kan tvingas stå 
inför är förekomsten av en viss typ av högsensitiv havsavsatt lera, kallad kvicklera. 
Kvickleran besitter egenskaper som innebär att leran kan gå från relativt stabil till att 
vid mekanisk påverkan förlora praktiskt taget all sin skjuvhållfasthet och uppträder som 
en trögflytande massa. Majoriteten av de svenska, norska och kanadensiska lerskred 
som medfört betydande konsekvenser har varit ett resultat av kvicklerans bristande 
bärighet. För att förebygga dessa kvickleraskred krävs vetskap om var kvicklera 
förekommer. Ett omfattande kartläggningsarbete har därför pågått under en lång tid. 
Staten har under en tid bedrivit forskning för att effektivisera kartläggningsarbetet och 
resultatet har visat på ett samband mellan kvickleraförekomst och förhöjd resistivitet. 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett teoretiskt ramverk för områden med 
större risk för förekomst av kvicklera baserat på att koppla samband mellan resistivitet 
och geotekniska egenskaper i form av vattenkvot, sensitivitet och densitet. 
 
Metod: I studien har i huvudsak kvantitativa datainsamlingsmetoder i form av 
dataanalyser tillämpats i kombination med litteraturstudier. Mätdatat som studien 
omfattar är insamlad via geotekniska och geofysiska undersökningar, litteraturstudierna 
har främst tagit stöd i rapporter från tidigare forskning inom området.  
 
Resultat: Resultatet pekar på en rad olika geologiska faktorer som kan ge upphov till 
ökad risk för kvickleraförekomst, exempelvis god permeabilitet, artesiskt grundvatten 
samt ojämn bergunderyta etc. Studien visar även på en möjlig koppling mellan 
resistivitet och sensitivitet. 
 
Konsekvenser: Studien visar på möjligheten att koppla resistivitet till den geotekniska 
egenskapen sensitivitet för att underlätta och effektivisera kartläggningen av kvicklera 
genom flygburna resistivitetsmätningar. 
 
Begränsningar: Uppsatsen begränsas till att studera två undersökningsområden i 
sydvästra Sverige, Strömstad och Lödöse. Studien avser granska underlag från tidigare 
utförda undersökningar och inga ytterligare kompletterande undersökningar har utförts. 
Arbetet avgränsas till att studera kvicklerans geotekniska egenskaper samt dess 
resistivitetsegenskaper. Arbetet tar således inte hänsyn till kemiska aspekter. 
 
Nyckelord: Geologi, geoteknik, kvicklera, resistivitet, sensitivitet 
 



Innehållsförteckning 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00   
551 11 Jönköping 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 2 

1.3 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................... 3 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 3 

1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................... 3 

2 Metod och genomförande ........................................................ 4 

2.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ......................................................................................................... 4 

2.2 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER FÖR DATAINSAMLING .......................... 4 

2.2.1 Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper kännetecknar områden med 
känd kvickleraförekomst? ............................................................................................................... 4 

2.2.2 Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla mot resistivitet? ........... 4 

2.2.3 Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens frågeställningar tillämpas vid 
identifiering av kvicklera? .............................................................................................................. 4 

2.3 VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING ..................................................................................... 5 

2.3.1 Litteraturstudie ................................................................................................................. 5 

2.3.2 Dokumentanalys ............................................................................................................... 5 

2.4 ARBETSGÅNG .............................................................................................................................. 5 

2.4.1 Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper kännetecknar områden med 
känd kvickleraförekomst? ............................................................................................................... 5 

2.4.2 Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla mot resistivitet? ........... 6 

2.4.3 Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens frågeställningar tillämpas vid 
identifiering av kvicklera? .............................................................................................................. 6 

2.5 TROVÄRDIGHET .......................................................................................................................... 7 

2.5.1 Validitet & reliabilitet ....................................................................................................... 7 

3 Teoretiskt ramverk .................................................................. 8 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI .................................................................. 8 

3.2 GEOLOGI ..................................................................................................................................... 8 

3.3 GEOTEKNIK ................................................................................................................................. 9 



Innehållsförteckning 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00   
551 11 Jönköping 
 

3.3.1 Densitet ............................................................................................................................. 9 

3.3.2 Vattenkvot ......................................................................................................................... 9 

3.3.3 Skjuvhållfasthet ................................................................................................................. 9 

3.3.4 Sensitivitet ....................................................................................................................... 10 

3.3.5 Permeabilitet .................................................................................................................. 10 

3.4 GEOFYSIK ................................................................................................................................. 10 

3.4.1 Resistivitet ....................................................................................................................... 10 

3.5 SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER ................................................................................... 13 

4 Empiri ....................................................................................... 14 

4.1 LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................. 14 

4.1.1 Geologi ........................................................................................................................... 14 

4.1.2 Geoteknik ........................................................................................................................ 16 

4.2 UTFÖRDA GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR OCH         FLYGRESISTIVITETSMÄTNINGAR ........... 17 

4.2.1 Presentation av utförda undersökningar ........................................................................ 17 

4.2.2 Presentation av resultat från flygresistivitetsmätningar och geotekniska undersökningar 
för FID3197/ID 9920003 i Lödöse ............................................................................................... 19 

4.2.3  Presentation av resultat från geotekniska undersökningar i undersökta områden 
Lödöse och Strömstad ................................................................................................................... 22 

4.3 SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI ................................................................................ 23 

5 Analys och resultat ................................................................. 24 

5.1 ANALYS .................................................................................................................................... 24 

5.1.1 Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper kännetecknar områden med 
känd kvickleraförekomst? ............................................................................................................. 24 

5.1.2 Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla mot resistivitet? ......... 25 

5.1.3 Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens frågeställningar tillämpas vid 
identifiering av kvicklera? ............................................................................................................ 59 

5.2 KOPPLING TILL MÅLET .............................................................................................................. 59 

6 Diskussion och slutsatser ....................................................... 60 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 60 

6.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 60 

6.3 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 60 



Innehållsförteckning 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00   
551 11 Jönköping 
 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 60 

6.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 61 

7 Referenser ................................................................................ 62 

8 Bilagor ...................................................................................... 64 

 

  

 



Inledning 

1 

1 Inledning 
Denna rapport presenterar examensarbetet ”Kartläggning av kvicklera med hjälp av 
flygresistivitetsmätningar” som har utförts på Jönköping University vid avdelningen för 
byggnadsteknik vårterminen år 2017. Examensarbetet är en avslutande del av 
byggnadsingenjörsutbildningen och avser fördjupa de kunskaper som utbildningen 
genererat. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och examineras dels muntligt i form av 
en presentation, dels skriftligen i form av denna rapport.  
 
Arbete har utförts i samarbete med Statens Geotekniska Institut, härefter benämnt SGI 
och Sveriges Geologiska Undersökning, härefter benämnt SGU. 
Examensarbetet avser studera ett av de större markproblemen bygg- och 
anläggningsbranschen kan tvingas stå inför, nämligen förekomsten av en viss typ av 
högsensitiv lera, kallad kvicklera. Målet med examensarbetet har varit att ta fram ett 
teoretiskt ramverk över områden med större förutsättningar för förekomst av kvicklera, 
detta för att bidra i Trafikverket, SGI och SGU:s pågående utvecklingsprojekt som 
syftar till att effektivisera kartläggningen av kvicklera. 
 

1.1 Bakgrund 
Av Sveriges landyta består omkring 5 procent av ler- och siltjordar, dessa jordar kan i 
vissa fall vara skredbenägna (SGU, 2016). Skredkänsligheten beror på att de naturliga 
jämviktsförhållandena skapade vid en slänt eller brant av någon orsak har satts i 
obalans. Denna obalans kan dels bero av landhöjningen eller klimatförändringar, men 
kan också komma att rubbas på grund av människors inverkan på naturen i form av 
bland annat byggnation och anläggningsarbeten. (Löfroth & Persson, 2016) 

Det optimala vore givetvis att inte bebygga dessa typer av områden men många 
samhällen, vägar, järnvägar och enskilda fastigheter är idag redan exploaterade på 
skredkänsliga lermarker (SGU, 2016). I dessa fall måste man vara medveten om vilka 
områden som kan tänkas vara skredbenägna, hur stor skredrisken är samt vilka åtgärder 
som kan behöva utföras. (SGI, 2016) 

Naturolyckor kostar det svenska samhället cirka 200 miljoner kronor årligen, (SGU, 
2016) speciellt skredbenägen är en viss typ av havsavsatt lera, kallad kvicklera. 
Kvicklera är en högsensitiv lertyp som vid rubbning kan komma att förlora praktiskt 
taget all sin hållfastighet och uppträder då som en tjockflytande massa. Kvickleraskred 
kan således breda ut sig över stora arealer och orsaka förödande konsekvenser för 
omkringliggande områden. De lerskred som orsakat omfattande konsekvenser i 
Sverige, Norge och Kanada har nästintill uteslutande varit av kvickleratyp. (Löfroth & 
Persson, 2016) 
 
Staten har under en längre tid arbetat för att kartlägga denna skredkänsliga kvicklera, 
och forskar ständigt efter nya förbättrade metoder för att effektivisera detta arbete. Att 
effektivisera kartläggningen skulle innebära fördelar både avseende tid och ekonomi. 
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1.2 Problembeskrivning 
Kvicklera besitter egenskaper som innebär att leran kan gå från relativt stabil till att vid 
mekanisk påverkan praktiskt taget helt förlora sin hållfastighet och bärighet (Löfroth & 
Persson, 2016). Detta innebär att ett mindre skred inom ett område med kvicklera kan 
utvecklas till följdskred som drar med sig stora markområden. I dessa riskområden är 
det av högsta vikt att ta till åtgärder som förhindrar att det första, störande skredet 
inträffar. Detta utförs i form av geotekniska förstärkningsåtgärder och förutsätter 
vetskap om vart dessa utlösande skred kan riskera inträffa. Ett omfattande 
kartläggningsarbete som visar de områden med hög skredrisk har varit igång under lång 
tid. Arbetet har även tagit hänsyn till hur den pågående klimatförändringen kommer att 
påverka dessa områden och resultatet har visat på att omkring 25 % av de undersökta 
områdena kommer att drabbas av högre skredrisker fram till år 2100, förutsatt att inga 
åtgärder vidtas. (SGI, 2016) 

Enligt S. Salas-Romero et al., (2016) är ett av problemen som gör kartläggningen av 
kvicklera problematisk att områden med kvicklera kan ligga dolda mellan lager av 
mindre skredkänslig lera. Dagens enda säkra metod för att påvisa kvicklera utförs 
genom undersökningar på laboratorier av ostörda jordprover (Löfroth & Persson, 
2016). Metoderna är tidskrävande och förutsätter transportering av de känsliga 
jordproverna från det naturliga området till aktuellt laboratorium. (SGI, 2016)  

Utvecklingsprojektet som utförs i samverkan mellan trafikverket, SGI och SGU, avser 
att effektivisera arbetet med kartläggning av kvicklera med hjälp av flygburna 
resistivitetsmätningar. Teorin bakom metoden grundar sig i att kvicklera innehar en 
högre elektrisk resistivitet jämfört med andra, mindre skredkänsliga leror. (S. Bazin och 
A.A. Pfaffhuber, 2013).   

Detta arbete syftar till att ta fram ett teoretiskt ramverk för områden som kan tänkas 
inneha större förutsättningar kvicklerabildning. Detta baserat på att om möjligt kunna 
koppla geotekniska egenskaper mot resistivitet. Att finna en koppling mellan elektrisk 
resistivitet och geotekniska egenskaper kan underlätta arbetet med kartläggningen 
genom att det teoretiskt då skulle vara möjligt att från luften dra slutsatser om de 
geotekniska egenskaperna inom ett område. Ramverket kommer att bero av de 
geologiska förutsättningarna och de geofysiska och geotekniska egenskaperna. 
Förhoppningen ligger i att det skapade ramverket skall kunna användas för att 
underlätta identifieringen av områden med förekomst av kvicklera. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett teoretiskt ramverk för områden med större 
förutsättningar för förekomst av kvicklera. Frågeställningarna som skall styra arbetet 
mot målet presenteras nedan.  

• Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper kännetecknar 
områden med känd kvickleraförekomst?   

• Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla mot resistivitet?  
• Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens frågeställningar 

tillämpas vid identifiering av kvicklera?  

1.4 Avgränsningar 
Baserat på tidigare forskning är det främst områden i sydvästra Sverige som har visat 
sig besitta större förutsättningar för bildning av kvicklera (Löfroth & Persson, 2016). 
Examensarbetet har därför avgränsats till att studera två områden i sydvästra Sverige, 
Lödöse och Strömstad.  Studien avser granska underlag från tidigare utförda 
undersökningar och inga ytterligare kompletterande undersökningar utförs. Arbetet 
avgränsas även till att studera kvicklerans geotekniska och geofysiska egenskaper, i 
form av resistivitet, inga kemiska egenskaper tas i beaktning under detta arbete.  

1.5 Disposition 
Resterande uppsats är uppdelad i 6 kapitel där metodval, metodutformning och 
genomförande presenteras inledningsvis. Därefter följer en omfattande redogörelse för 
det teoretiska ramverket som studien bygger på. Kapitel 3 introducerar empiri i form av 
litteraturstudier och mätresultat. Empirin ligger till grund för att besvara 
frågeställningarna som styr arbetet mot sitt mål och efterföljs av ett kapitel innehållande 
analys och resultat. Rapporten sista kapitel innehåller en sammanfattning och 
diskussionsdel samt ger förslag på vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet avser skapa en översiktlig beskrivning av arbetets genomförande och 
arbetsgång samt presenterar studiens valda undersökningsmetoder och hänvisar till 
relevanta referenser som stödjer metodvalet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
resultatens trovärdighet med utgångspunkt i metodvalen.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet omfattar kvantitativa studiemetoder där kvantifierbar data analyserats i form av 
mätresultat. Då en stor mängd data varit tillgänglig har statistiska analyser genomförts 
(Patel, R. Davidson, B. 2011) för att jämföra resistivitet med geoteknisk data i områden 
med och utan kvickleraförekomst.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Kapitlet beskriver de undersökningsmetoder som används för att besvara studiens tre 
frågeställningar. 

2.2.1 Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper 
kännetecknar områden med känd kvickleraförekomst?  
De geologiska förutsättningarna och geotekniska egenskaperna som skiljer områden 
med större potential för att bilda kvicklera har utretts med hjälp av litteraturstudier över 
tidigare utförd forskning. Litteraturstudien avseende de geologiska förutsättningarna tar 
stöd i vetenskapliga rapporter publicerade vid SGU. De geotekniska egenskaperna som 
definierar kvicklera utreds med hjälp av litteraturstudier.  

2.2.2 Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla 
mot resistivitet?  
Resultat från geotekniska undersökningar finns tillgängliga både över områden med 
kvickleraförekomst och över områden utan känd kvickleraförekomst. Materialet har 
levererats i form av data per provtagningspunkt från SGI med information om bland 
annat vattenkvot, sensitivitet och densitet. Sky-TEM mätningar som visar på jordens 
resistivitet har utförts över de aktuella områdena. Resultat från mätningarna har 
levererats i form av numeriskt resistivitetsdata som ger värden ner till ett djup av ca 300 
meter. Dessa värden ställs emot de geotekniska provresultaten för att hitta samband 
mellan de geotekniska egenskaperna och markens resistivitet inom områdena. 

2.2.3 Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens 
frågeställningar tillämpas vid identifiering av kvicklera? 
Frågeställningen avser väva ihop resultaten från studiens två tidigare frågeställningar 
och formulera ett ramverk beroende av geologi, geoteknik och geofysik. Ramverket 
avser beskriva den arbetsgång som skall hjälpa till att ringa in intressanta riskområden 
för kvicklerabildning och kvickleraförekomst. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att besvara studiens frågeställningar har två kvantitativa metoder används, 
litteraturstudier och dokumentanalys (Patel & Davidsson, 2013). 
Datainsamlingsmetoderna beskrivs nedan.  

2.3.1 Litteraturstudie  
Litteraturstudien som utförts i detta arbete har främst tagit stöd i vetenskapliga artiklar, 
informationssökningar på internet samt rapporter som tilldelats av samarbetspartnerna 
SGI och SGU. 

För att samla information till litteraturstudien har databaser tillgängliga från Jönköping 
Universitys bibliotek används. Huvudsakligen har Scopus och Web of Science används 
för att finna relevanta publicerade vetenskapliga artiklar. Utöver detta har 
informationssökningar gjorts via internet för att skapa grundläggande kunskap inom 
ämnet.  

Vid sökning av vetenskapliga artiklar till litteraturstudien har bland annat sökord som 
"quick clay", "knowledge", "sensitivity", "resistivity", "structure" och "information" 
varit relevanta för denna rapport. 

2.3.2 Dokumentanalys  
Data över områdets resistivitet och geotekniska egenskaper har tilldelats från SGU och 
SGI. För att tolka resultaten av undersökningarna har mätdata sammanställts till 
diagram, tabeller och för studien relevant kartdata.   

2.4 Arbetsgång 
Nästföljande kapitel beskriver arbetsgången som denna rapport formats av, kapitlet är 
uppdelat i underrubriker som presenterar de konkreta metoder som har använts för att 
besvara studiens tre frågeställningar.  

2.4.1 Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper 
kännetecknar områden med känd kvickleraförekomst?  
För att besvara frågeställningen gällande de geologiska förutsättningarna och 
geotekniska egenskaperna som skiljer områden med och utan kvickleraförekomst har 
en omfattande litteraturstudie utförts. Vad avser den del av litteraturstudien som riktar 
sig till de geotekniska egenskaperna har stöd främst tagits i en rapport skriven av Rolf 
Larsson 2011, Jords egenskaper. Rapporten är skriven vid SGI och utgör en god grund 
för att förståelsen kring jords geotekniska egenskaper.  

För att skapa förståelse kring vilka geologiska förutsättningar som kan komma att skapa 
kvicklera krävs dels kunskap om dess bildningsprocess, dels vilka geologiska processer 
som kan resultera i att främja processen. Forskning om detta har bedrivits och en 
omfattande litteraturstudie har tidigare utförts vid SGI av Karin Rankka 2003 som 
förklarar kvicklerans bildningsprocess på ett sakligt vis sammanfattat från en rad 
vetenskapliga forskningsartiklar.   
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2.4.2 Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla 
mot resistivitet?  
Resultat från de geotekniska undersökningarna som utförts över området har hämtats 
från Branschens Geotekniska Arkiv, härefter benämnt BGA, vilket är en öppen 
kartvisningstjänst med samlad information av utförda geotekniska undersökningar över 
landet. Från BGA kan information om vattenkvot, sensitivitet, skjuvhållfasthet, 
konflytgräns och densitet utläsas ur sammanställda diagram presenterade per utförd 
provtagningspunkt. Information om bland annat testområden, jordlager och skredärr 
levereras av SGI i form av shape-filer. Shape-filerna ger även möjlighet att visualisera 
resistiviteten i området över olika djup i form av interpolerade resistivitetsgriddar. 

Resultaten från flygresistivitetsmätningarna levereras av SGU i form av Excel-filer med 
numerisk information om resistiviteten ner till ett djup av ca 300 meter. Resistiviteten 
presenteras i tabeller per jordlagerskikt. Exceltabellerna över områdets 
resistivitetsegenskaper presenterar data från 6813 respektive 3009 koordinatpunkter, av 
dessa punkter valdes 49 stycken ut för analys. Urvalet berodde av i vilka koordinater 
de geotekniska undersökningarna har utförts, detta för att jämföra geotekniskt data och 
resistivitetdata i närmast liggande koordinatpunkter. De punkter som valts ut för analys 
är placerade maximalt 100 m från närmaste flygstråk för att verifiera mätningarnas 
pålitlighet.  
 
När koordinatpunkterna valts ut plottades diagram ut från tabellerna. Diagrammens y-
axel motsvarar markdjup och x-axeln presenterar resistiviteten. Diagrammen skapades 
för att underlätta jämförelsen mellan geotekniskt data och resistivitet då bland annat 
jordens vattenkvot, sensitivitet och densitet presenteras i diagramform.  

Utifrån nämnda diagram sammanställdes sedan analysdiagram som redovisade 
punkternas resistivitet i förhållande till aktuell geoteknisk egenskap per 
undersöksområde.  

2.4.3 Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens 
frågeställningar tillämpas vid identifiering av kvicklera? 
Frågeställningen besvaras via resultaten av studiens två tidigare frågeställningar och 
avser väva ihop de resultat som dessa genererat till ett ramverk beroende av geologi, 
geoteknik och geofysik. Frågeställningens utgång står således direkt i relation till 
resultaten från de tidigare frågeställningarna, detta för att skapa ett ramverk tillämpbart 
vid kvickleraidentifiering.  
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2.5 Trovärdighet 
Nedan diskuteras studiens trovärdighet i relation till begreppen validitet och reliabilitet. 

2.5.1 Validitet & reliabilitet 
Mätresultaten som analyserats i denna studie betraktas inneha en hög validitet då 
undersökningarna över jordens geotekniska egenskaper och markens resistivitet är 
utförda och granskade av expertmyndigheten SGI och förvaltningsmyndigheten SGU. 
Geotekniskt data är insamlat genom väl beprövade traditionella metoder, antingen ute i 
fält i jordens naturliga miljö i form av sonderingar eller i laboratorier på upptagna 
jordprover. Jordens geofysiska egenskaper i form av resistivitet har mätts med hjälp av 
metoden Sky-TEM. Sky-TEM mätningar är en väl beprövad metod inom hydrologin 
vilket visar på tillförlitliga mätresultat (Kirsch, 2009). 

Studien avser analysera en relativt stor mängd data över två skilda områden, mängden 
data bidrar till att höja reliabiliteten på resultatet då risken för slutsatser som beror av 
slumpen minskar. Det data som skall analyseras i studien är mätresultat i form av 
matematiska värden, något utrymme för subjektiva bedömningar existerar följaktligen 
inte. Studien har heller ingen vinning av att styra resultatet mot en trolig teori då någon 
hypotes ej formulerats. (Holme & Solvang, 1991) 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet avser presentera en vetenskaplig grund och förklaringsansats till det problem 
som skall studeras. Relevanta teorier och källor som tillämpas för att besvara studiens 
frågeställningar redovisas och motiveras.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figuren nedan illustrerar den teori och empiri som presenteras och hur denna förhåller 
sig till studiens frågeställningar.  

 

     Figur 1.  Illustration över koppling mellan frågeställningar & teori. 

3.2 Geologi 
Läran om jordens bildning och sammansättning benämns geologi. Geologin över ett 
område är ett resultat av årtusenden av geologiska processer och utvecklingen pågår 
ständigt, om än i maklig takt. Det jordtäcke vi ser idag har bildats genom en rad olika 
processer, bland annat genom att berg har eroderats, sediment avlagrats och äldre 
jordarter omlagrats. Eftersom bildningsprocesserna av jorden är så skiftande, resulterar 
det i att även jordlagrens egenskaper och utseende varierar. Det är de geologiska 
processerna som bildar de egenskaper jordlagerna besitter och det är dessa egenskaper 
som styr hur väl jorden kan nyttjas av oss människor. (SGU, 2016) 
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3.3 Geoteknik 
Geoteknik behandlar vetenskapen om markens mekaniska egenskaper, det är de 
geotekniska egenskaperna i jorden som ligger till grund över hur marken lämpar sig för 
byggnationer och anläggningsarbeten (SGI, 2016). Många gånger kan 
grundförstärkningar behöva utföras för att marken skall bli tillräckligt stabil. I 
efterföljande kapitel redovisas kortfattat några geotekniska egenskaper som är av 
relevans för denna studie.  

3.3.1 Densitet  
En jords densitet är dess massa per volymenhet. Densiteten beror på materialets, i detta 
fall jordens, täthet och mäts inom geotekniken i enheten t/m3. Densiteten över ett 
jordprov beräknas enligt följande formel:  
 

ρ =
𝑚𝑚
𝑣𝑣

 

Där 𝑚𝑚 står för massa i enheten ton och 𝑣𝑣 står för volymen i enheten m3. 
För porösa jordprover skiljer man på kompaktdensitet och skrymdensitet, det vill säga 
om jorden är packad eller inte. (Larsson, 2008) 

3.3.2 Vattenkvot 
Vattenkvoten i ett material definieras enligt Larsson, R. (2008) som förhållandet mellan 
vattnets massa och fasta fasens massa i ett jordprov. Vattenkvoten anges vanligen i 
procent och beräknas enligt formeln: 

 𝑤𝑤 =  𝑚𝑚𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑠𝑠

 

Vattenkvoten bestäms i laboratorier genom att väga det upptagna jordprovet innan och 
efter torkning i ugn. Differensen i vikt motsvarar vattnets massa och en kvot mellan 
vattnets och fasta fasens massa kan beräknas. (Larsson, 2008) 

3.3.3 Skjuvhållfasthet 
Enligt Larsson, (2008) beror skjuvhållfasthet i jord främst på dess ingående 
friktionskrafter. Man skiljer i regel på dränerad och odränerad skjuvhållfasthet. I 
grovkorniga jordar är endast den dränerade skjuvhållfasthet av intresse, medan man vid 
finkorniga jordar även behöver ta hänsyn till odränerad skjuvhållfasthet, inom lera är 
detta den dominerande.  

Det finns flera metoder för att bestämma markens skjuvhållfasthet. Mätningar kan 
utföras direkt ute i fält med hjälp av CPT-sondering eller vingförsök, medan man i 
laboratorier utför triaxialförsök och fallkonstester. I denna studie har resultaten över 
jordens skjuvhållfasthet bestämts med fallkonsförsök vilket i stora drag innebär att man 
låter en kon falla fritt ner i ett jordprov för att sedan mäta dess nedträngning. Därefter 
beräknas provets odränerade skjuvhållfasthet enligt följande formel:  

𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝐾𝐾 ∗  
𝑚𝑚 ∗ 𝑔𝑔
𝑖𝑖2

 

Där 𝑚𝑚 betecknar konens massa i gram, 𝐾𝐾 är en konstant beroende av konens vinkel, 
och 𝑖𝑖 betecknar konintrycket i mm. (Larsson, 2008) 



Teoretiskt ramverk  

10 

3.3.4 Sensitivitet  
Ett jordmaterials sensitivitet har stor betydelse för hur jorden skall kunna brukas vid 
byggnationer. Sensitiviteten hos en jord definieras som förhållandet mellan odränerad 
skjuvhållfasthet före och efter total störning i form av omrörning. (Larsson, 2008)  

Sensitiviteten undersöks och bestäms i laboratorier utifrån fallkonförsök. Sensitiviteten 
beräknas som kvoten mellan ostörd och omrörd odränerad skjuvhållfasthet, 
sensitiviteten, St, betecknas således enhetslöst. (Eriksson & Larsson, 2010) 

3.3.5 Permeabilitet  
Ett materials permeabilitet definieras som dess vattengenomsläpplighetsförmåga och 
betecknas som kvoten mellan transporthastigheten och den hydrauliska gradienten (k). 
Jordar med hög permeabilitet har således god vattengenomsläppsförmåga, ett exempel 
på en sådan jordtyp är grus, som anses vara ett självdränerade material. (Larsson, 2008) 

3.4 Geofysik 
Geofysik behandlar vetenskapen om markens fysikaliska egenskaper, såsom 
magnetfält, ledningsförmåga, stålning och tyngdkraft. De geofysiska egenskaperna 
över ett område påverkar inte markens bärighet eller byggnadstekniska egenskaper, 
men kan hjälpa till att skapa en bild över bland annat markens jordlagerföljd, sprickor 
i berg och hydrogeologiska förutsättningar. (SGU, 2016) 

3.4.1 Resistivitet 
En fysikalisk egenskap som används för att bland annat klassificera jordlagerföljd är 
resistivitet. Resistivitet kan förklaras som inversen till konduktivitet, alltså ett materials 
förmåga att motstå strömledning. Ett material med låg resistivitet besitter således god 
strömledningsförmåga, medan ett material med hög resistivitet har begränsade 
ledningsegenskaper. (SGU, 2016) 

Figurerna på nästföljande sida illustrerar karaktäristiska resistiviteter för olika 
jordmaterial. 

Figur 2 visar att lerors resistivitetvärden ofta varierar mellan 1-100 Ωm och är således 
relativt strömledande. Sand och grus karakteriseras av högre resistivitetsegenskaper 
vilka varierar mellan intervall 100 - 2000 Ωm figuren visar även att kristallin berggrund 
har en väldigt låg konduktivitet, vilket ger utslag på resistivitetsvärden över 2000 Ωm.  
 
Figur 3 visar att resistiviteten för kvicklera karaktäriseras som något högre än 
resistiviteten för marin lera som inte är urlakad vilket beror på kvicklerans brist på 
(strömledande) saltjoner.  

 

 

 

 

     Figur 2.  Karaktäristisk resistivitet för olika jordmaterial. (L. Persson, personlig 
                    kommunikation, 15 februari, 2017) 
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     Figur 3.  Karaktäristisk resistivitet för marin ej urlakad lera samt kvicklera. 
                    (L.Persson, personlig kommunikation, 15 februari, 2017) 

Det finns flera olika metoder för att mäta jordens resistivitet. CPT-R metoden innebär 
att resistiviteten mäts per borrpunkt i samband med sondering. Metoden ger 
resistivitetsegenskaperna just i punkten som sonderas. En annan metod som ger data 
över större områden är markbundna resistivitetsmätningar, där kablar läggs i 
horisontella linjer utmed området som skall mätas och ström induceras ner i marken. 
(SGF, 2008) 

I denna studie har resistivitetegenskaperna mätts med en relativt ny metod, genom 
flygburna resistivitetsmätningar, metoden beskrivs under nästföljande rubrik.  
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Flygburen resistivitetsmätning 
Mätsystemet som använts i denna undersökning heter Sky-TEM och är utvecklat vid 
Århus Universitet i Danmark och var från början främst planerad att tillämpas vid 
grundvattenundersökningar (R. Kirsch, 2009). Metoden bygger på att ström induceras 
i marken från en sändarslinga monterad i en ram som hänger under en helikopter. 
Sändarramen skickar regelbundet ut en kraftig ström som vid strömavslag inducerar 
ström i marken. Strömmen i marken breder sig nedåt och utåt, se figur 4. Strömmen 
orsakar ett magnetiskt fält i marken som mottagarspolarna kan mäta. Fältets storlek och 
avklingningshastighet beror av markens ledningsförmåga. Har den underliggande 
marken en hög resistivitet är mottagarsignalen svag medan signalen ökar med lägre 
resistivitet. (Löfroth & Persson, 2016)  

En norsk studie visar på positiva möjligheter med att kartlägga förekomst av kvicklera 
med hjälp av denna metod (Anschtütz et al., 2015). Fördelarna med metoden är att stora 
områden effektivt kan kartläggas, samt att en yttäckande bild av 
resistivitetsfördelningen kan erhållas ner till ett djup av ca 50 - 100 meter inom områden 
med lera. Nackdelarna är att etableringskostnaden är relativt hög, detta är dock ett 
problem som jämnas ut i takt med mätningar över större områden. Vidare begränsning 
med metoden är att mätningarna störs av anläggningsanordningar såsom kraftledningar 
och järnvägar. Metoden får heller inte brukas vid tät bebyggelse då det är förbjudet att 
flyga med hängande last över områden där människor kan skadas. (Löfroth & Persson, 
2016) 
 
En översiktlig bild över de verkande komponenterna inom metoden presenteras enligt 
figur 4 nedan.   

 

 

     Figur 4.  Illustration över flygresistivitetsmätning (Löfroth & Persson, 2016)  
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som beskrivs i kapitlet ligger helt till grund för möjligheten att besvara 
studiens frågeställningar och därmed uppnå målet. De geologiska förutsättningarna 
över ett område står direkt i relation till de geotekniska och geofysiska egenskaperna 
över området. Detta eftersom det är de geologiska processerna som bildar dess 
markegenskaper. Denna studie riktar sig till att om möjligt även kunna påvisa en 
koppling mellan de geotekniska och geofysiska egenskaperna över ett område. Figur 5 
nedan visar en illustration över hur de valda teorierna kopplas samman inom studien.  

 

 

 

  
       
     Figur 5.  Illustration över koppling mellan valda teorier. 
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4 Empiri 
Detta kapitel beskriver empiriskt data som analyseras i studien. Kapitlet presenterar 
empirisk data både i form av litteraturstudie och i form av numeriska värden och 
diagram.  

4.1 Litteraturstudie  
Följande kapitel presenterar de litteraturstudier som studien omfattar, litteraturstudien 
är uppdelad i vetenskapsområdena geologi och geoteknik och tar stöd i tidigare 
forskning inom dessa områden.  

4.1.1 Geologi  
Kvicklerans bildningsprocess sträcker sig över mycket lång tid och kräver att dess 
naturliga miljöer kraftigt förändras. Bildningsprocessen för dessa typer av leror kan 
ofta spåras bak till dess förekomst på havsbotten, leror som bildats i saltvatten har ofta 
en struktur som skiljer sig gentemot sötvattensleror. Saltet i det 
omkringliggande vattnet har fått lerpartiklarna att klumpa ihop sig till större 
sammanhängande lerkroppar och detta har bildat leror med ovanligt hög saltvattenhalt. 
(SGI, 2016) 
 
Till följd av landhöjningen efter vår senaste istid har dessa leror som tidigare förkommit 
helt eller delvis under vatten, nu lyfts upp och hamnat ovan havsytan tillgängligt för 
sötvatten i form av grund- och ytvatten. När dessa söta typer av vatten fått möjlighet att 
rinna igenom de saltvattenbildade lerorna, har sötvattnet lakat ut salterna i leran som 
hjälper till att hålla ihop lerkropparna. På så vis har en försvagning av bindningarna i 
lerorna orsakats och i vissa av dessa lerlager har kvicklera bildats. Med hjälp av denna 
vetskap kan riskzoner över områden där kvicklera haft de geologiska förutsättningarna 
att bildas utses och studeras. (Löfroth et al., 2011) 

Den litteraturstudie som gjorts visar på ett antal geologiska förutsättningar som främjar 
kvicklerans bildningsprocess, dessa förutsättningar beskrivs under efterföljande 
rubriker.  

Höjd över havet  
Då de flesta kvickleror bildas ur marina leror med sitt ursprung på havsbotten, innebär 
detta att höjden över havet som leran befinner sig på kan spela roll avseende 
kvickleraförekomst. Ju högre över havet leran befinner sig, desto längre har den 
befunnit sig ovan saltvattnet. Följaktligen resulterar detta i att urlakningsprocessen har 
haft möjlighet att pågå under längre tid vilket kan bidra till att lager med kvicklera haft 
större förutsättningar för att bildas. Slutsatsen av detta blir att förutsättningar till att 
kvickleror kan förekomma ökar med höjden över havet, förutsatt att lerskikten har en 
marin historia. (Löfroth et al., 2011) 

God permeabilitet 
En förutsättning för att kvicklera skall ha möjlighet att bildas är att sötvatten har haft 
möjlighet att rinna igenom leran för att laka ur denna. Detta innebär att den 
omkringliggande jorden, eller skikten i anslutning till leran, behöver ha egenskaper som 
innebär god permeabilitet. Förutsättningarna ökar ytterligare om ler-skikten är av 
tunnare karaktär då urlakningsprocessen i sådant fall snabbas på. (Rankka et al., 2004). 
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Toppar i berggrunden 
Om lokala toppar i berggrunden förekommer kan detta innebära en högre risk för att 
kvicklera har, eller kommer att bildas. Toppar i berggrunden kan medföra att 
grundvatten ansamlas och koncentreras vilket kan skapa ett större flöde som bidrar till 
ökad urlakningshastighet. Vid områden som omges av berg i dagen i fler än en riktning 
ökar också risken för snabbare urlakningsprocess. (Löfroth et al., 2011) Figur 6 visar 
en illustration över hur bergförhållandena kan se ut och hur det påverkar vattenflödet.  

 
 
 

 

 

 

     Figur 6.  Illustration av toppar i berggrund som skapar ett koncentrerat flöde av 
                    grundvatten vilket ökar urlakningsprocessen. (SGI, 2004) 

Artesiskt grundvatten  
Under vissa markförhållanden kan vattentrycket i lerlagren vara så högt att artesiskt 
grundvatten uppstår. Risken för detta problem ökar i områden där vattenförande skikt 
befinner sig under lerlager i kombination med en sluttande bergunderyta. Då finns risk 
att ytvatten från högre mark leds in i lagren nedanför lerans eller i sprickzoner i 
berggrunden och pressas upp i lerlagren vilket påskyndar urlakningen. (Rankka et al., 
2004). 

Organiska jordar 
Vid kontakt med organiska jordar, till exempel om lerlagren ligger i anslutning till 
humusjordar, torv eller matjordar, kan jonsammansättningen i porvattnet påverkas 
negativt och ge större förutsättningar för bildning av kvicklera. (Löfroth et al., 2011) 
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4.1.2 Geoteknik 
De egenskaper som skiljer kvickleror gentemot icke-kvickleror är främst dess 
egenskaper gällande konsistens, aktivitet och vattenkvoter. Enligt den svenska 
definitionen definieras en lera som kvicklera om den omrörda odränerade 
skjuvhållfastheten är mindre är 0,4 kPa samtidigt som sensitiviteten överskriver värdet 
50 (Larsson, 2008).  
 
Sensitiviteten hos kvickleror definieras inom intervall som ger omnämnandet låg, - 
medel, - eller högsensitiv, vilket presenteras i tabellen nedan. En lera kan således vara 
väldigt högsensitiv utan att den är kvick.  

     Tabell 1.  Klassificering av leror beroende av sensitivitet. (Larsson, 2008) 

Benämning  Sensitivitet 
Lågsensitiv < 8 
Mediumsensitiv 8 - 30 
Högsensitiv > 30 

 

Vattenkvot och flytgräns 
Ett specifikt samband hos kvickleror är att dess vattenkvot alltid är högre än dess 
flytgräns. Detta härleds ur att flytgränsen definieras som den vattenkvot vid vilken man 
erhåller ett nedträngningsdjup på 10 mm vid fallkonstest. Störd skjuvhållfasthet vid 10 
mm nedträngning är cirka 1,5 kPa, då kvicklera definieras vid skjuvhållfasthet < 0,4 
kPa måste vattenkvoten i kvickleror således vara högre än flytgränsen. (Larsson & 
Åberg, 2003) 

Undersökningar på sambandet mellan lerors sensitivitet och förhållandet mellan 
vattenkvot och flytgräns har gjorts på lerprover från Göta Älvdalen 1962. 
Undersökningarna visade på att för att leran skall kunna definieras kvick, skall 
förhållandet mellan vattenkvot och flytgräns helst överstiga värdet 1,1. (Larsson & 
Åberg, 2003) 
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4.2 Utförda geotekniska undersökningar och 
        flygresistivitetsmätningar 

Följande kapitel sammanfattar de utförda geotekniska och geofysiska undersökningar 
som har utförts inom respektive undersökningsområde, kapitlet redovisar även ett 
typexempel på undersökningsresultat inom Lödöse-området.  

4.2.1 Presentation av utförda undersökningar  
Nedan presenteras vid vilka punkter de geotekniska undersökningarna samt vart 
flygresistivitetsmätningarna har utförts inom undersöksområdena. 

Beskrivning av utförda undersökningar i undersöksområde Lödöse   
Lödöse är en tätort i Lilla Edets kommun beläget cirka 4 mil nordost om centrala 
Göteborg. Längs områdets västra sida rinner Göta älv. Inom området har kvicklera 
påvisats förekomma på flera ställen. Undersökningarna har utförts på uppdrag av 
Trafikverket och redovisas på BGA. Området har undersökts i ca 120 
sonderingspunkter vilka markerats i figur 7a nedan. Färgmarkeringarna indikerar 
högsta sensitiviteten som påträffats i punkten, intervallen angivs i kartbeteckningen. 
Figur 7b markerar flygstråken vid vilka Sky-TEM mätningar har utförts.  

     Figur 7a.  Sonderingspunkter Lödöse              Figur 7b.  Flygstråk Lödöse 
                      (BGA, 2017)                                  (BGA, 2017) 

Skala 1:41 000 Skala 1:41 000 

Sensitivitet 
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Beskrivning av utförda undersökningar i undersöksområde Strömstad   
Strömstad ligger beläget i Västra Götalands län och är en av Sveriges västligaste städer. 
Inom undersöksområdet har kvicklera påvisats förekomma på flera ställen. 
Undersökningarna har utförts på uppdrag av Trafikverket och redovisas på BGA. 
Området har undersökts i ca 20 sonderingspunkter vilka markerats i figur 8a. 
Färgmarkeringarna indikerar högsta sensitiviteten som påträffats i punkten, intervallen 
angivs i kartbeteckningen. Figur 8b markerar flygstråken vid vilka Sky-TEM mätningar 
har utförts. 

     Figur 8a.  Sonderingspunkter Strömstad        Figur 8b.  Flygstråk Strömstad 
                      (BGA, 2017)                                                    (BGA, 2017) 
  

Skala 1:20 000 Skala 1:20 000 

Sensitivitet 
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4.2.2 Presentation av resultat från flygresistivitetsmätningar och 
geotekniska undersökningar för FID3197/ID 9920003 i Lödöse    
Nedan presenteras exempeldata från utförda undersökningar vid en punkt inom 
undersöksområden Lödöse.  

Presentation av resultat från resistivitetmätningar i FID 3197, Lödöse 
(Typexempel) 
Resistivitetsdata över området har levererats i tabellform per koordinatpunkt och ger 
data per jordlagerskikt. Tabell 2 visar skiktfördelningen från markytan, tabell 3 visar en 
typtabell över resistivitetsfördelningen i marken. Resistivitetsvärdena är hämtade från 
Lödöse FID 3197, se figur 10, vilket motsvaras av de geotekniska undersökningarna 
borrhåls ID 9920003 och markeras i figur 9. Avståndet mellan flygstråket och den 
geotekniska undersökningspunkten är ca 34 m 

     Tabell 2.  Skiktfördelning                                          Tabell 3.  Resistivitetsfördelning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skikt 
 

Djup från markyta, m 
1 0 - 1 
2 1 - 2,1 
3 2,1 - 3,4 
4 3,4 – 4,9 
5 4,9 – 6,6 
6 6,6 – 8,5 
7 8,5 – 10,7 
8 10,7 – 13,2 
9 13,2 – 16,0 
10 16,0 – 19,2 
11 19,2 – 22,8 
12 22,8 – 26,9 
13 26,9 – 31,6 
14 31,6 – 37,0 
15 37,0 – 43,10 
16 43,10 - 50 
17 50,0 – 57,9 
18 57,9 – 66,9 
19 66,9 – 77,1 
20 77,1 – 88,7 
21 88,7 – 101,9 
22 101, 9 – 117,0 
23 117,0 – 134,2 
24 134,2 – 153,7 
25 153,7 – 175,9 
26 175,9 – 201,2 
27 201,2 – 230,0 
28 230,0 – 262,7 
29 262,7 – 299,9 

Skikt 
 

Resistivitet, Ωm 

  
1 11,21 

 2 10,14 
 3 8,363 

4 6,825 
5 5,684 
6 6,024 
7 6,234 
8 9,782 
9 13,96 
 10 17,48 
11 19,59 
12 20,68 
13 21,89 
14 23,6 
15 28,23 
16 35,49 
17 61,27 
18 44,51 
19 41,66 
20 49,26 
21 39,36 
22 26,62 
23 14,88 
24 7,455 
25 5,798 
26 8,021 
27 10,84 
28 12,74 
29 13,55 
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     Figur 9.  Borrhål ID 9920003                                    Figur 10.  Flygstråk FID 3197 

För att visualisera resistivitetsfördelningen i marken beroende av markdjup har diagram 
framställts ur ovanstående tabellvärden. Figuren nedan visar ett typdiagram över 
visualiseringen, med utgångsvärden ur FID 3197, vilket motsvaras av de geotekniska 
undersökningarna borrhåls ID 9920003. 

     Figur 11.  Diagram markdjup-resistivitet 
 
Diagrammet visar att skiktfördelningen mot djupet stegrar. Detta beroende av att 
resistivitetsdata blir mindre exakt i takt med markdjupet. Resterande markdjup-
resistivitets diagram över området presenteras i bilagorna 15-57. 

Presentation av resultat från geotekniska undersökningar i ID 9920003, 
Lödöse (typexempel) 
De geotekniska undersökningarna över området är hämtade från BGA och presenterar 
resultat i diagramform. Nedan presenteras data över borrhåls ID 9920003 vilket 
motsvaras av de geofysiska undersökningarna FID 3197. Resterande diagram över 
områdets resistivitet och geotekniska data presenteras i bilagorna 15-57. 
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Figur 12 presenterar bland annat sensitivitet, vattenkvot och skrymdensitet. 

 

  

     Figur 12.  Diagram geotekniskt data (BGA, 2017) 
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4.2.3  Presentation av resultat från geotekniska undersökningar i 
undersökta områden Lödöse och Strömstad 
Nedan presenteras en översikt av resultateten från de utförda geotekniska 
undersökningarna inom undersöksområdena Lödöse och Strömstad.  

För att underlätta presentationen av empirin i detta arbete har undersökningsområde 
Lödöse delats in i tre stycken delområden. All data i delområdena presenteras i 
underrubriker per område. Delområde I ligger beläget i den södra delen av området, 
delområde II i den centrala delen och delområde III längst i norr. Figur 13a nedan 
presenterar områdesindelningen. Undersöksområde Strömstad delas ej in i vidare 
delområden, se figur 13b. 

     Figur13a.  Lödöse (BGA, 2017)               Figur 13b.  Strömstad (BGA, 2017) 

Resultat från Lödöse del I   
Geotekniska undersökningar har utförts på 26 punkter inom området, undersökningarna 
har visat på varierande sensitivitet. En del punkter inom området har visat på 
högsensitiva värden, över 50, vilket kan tyda på kvickleraförekomst. Majoriteten av 
undersökningspunkterna inom området är dock lågsensitiva.  

Utav områdets 26 punkter har 3 stycken av dessa matchats med resistivitetsmätningar 
över punktens koordinater och sammanställts i diagram beroende av markdjup och 
resistivitetsvärden, (se tabell 5). Detta beroende av att resistivitetsdata saknas över 
resterande punkter pga. att de förekommer i anslutning till väg E45, där 
resistivitetsmätningar inte kan utföras med anledning av riskerna gällande flygning med 
hängande last. 

Skala 1:41 000 Skala 1:20 000 
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Resultat från Lödöse del II   
Geotekniska undersökningar har utförts på ca 50 punkter inom området, 
undersökningarna visar på varierande sensitivitet. Ungefär en tredjedel av 
undersökningspunkterna indikerar högsensitiva partier, över 50, vilket kan tyda på 
kvickleraförekomst. 

Utav områdets ca 50 punkter har 21 stycken av dessa matchats med 
resistivitetsmätningar över punktens koordinater och sammanställts i diagram beroende 
av markdjup och resistivitetsvärden, (se tabell 6). Detta beroende på att resistivitetsdata 
saknas över resterande punkter pga. att de förekommer i anslutning till väg E45, där 
resistivitetsmätningar inte kan utföras pga. riskerna med flygning med hängande last. 

Resultat från Lödöse del III 
Geotekniska undersökningar har utförts på ca 50 punkter inom området, 
undersökningarna visar på varierande sensitivitet. Majoriteten av 
undersökningspunkterna indikerar högsensitiva partier, över 50, vilket kan tyda på 
kvickleraförekomst. Undersökningspunkterna i området är främst placerade i 
anslutning till väg E45.  

Utav områdets ca 50 punkter har 18 stycken av dessa matchats med 
resistivitetsmätningar över punktens koordinater och sammanställts i diagram beroende 
av markdjup och resistivitetsvärden, (se tabell 7). Detta beroende på att resistivitetsdata 
saknas över resterande punkter pga. att de förekommer i anslutning till väg E45, där 
resistivitetsmätningar inte kan utföras pga. riskerna med flygning med hängande last. 

Presentation av resultat i Strömstad  
Geotekniska undersökningar har utförts på ca 20 punkter inom området, 
undersökningarna visar på varierande sensitivitet. Ungefär hälften av 
undersökningspunkterna indikerar högsensitiva partier, över 50, vilket kan tyda på 
kvickleraförekomst.  

Utav områdets 20 undersökningspunkter har 7 av dessa matchats med 
resistivitetsmätningar över punktens koordinater och sammanställts i diagram beroende 
av markdjup och resistivitetsvärden, (se tabell 8). Detta beroende på att resistivitetsdata 
saknas över resterande punkter pga. att de förekommer i anslutning till väg E6, där 
resistivitetsmätningar inte kan utföras pga. riskerna med flygning med hängande last. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin i arbetet består dels av litteraturstudier, dels av mätdata i form av sekundär 
data. Litteraturstudien har främst tagit stöd i tidigare forskning vid SGI och SGU, men 
hänvisar även till vetenskapliga samband bevisade av internationella forskare. Mätdata 
i arbetet är framtagen av SGI och SGU i form av geotekniskt data och resistivitetsdata 
över två undersöksområden belägna i sydvästra Sverige. Samtlig insamlad empiri bidrar 
till målbeskrivningen genom att skapa en bild över hur det teoretiska ramverket över 
områden med högre förutsättningar för kvickleraförekomst kan te sig. Detta indelat i 
tre kategorier, geologi, geoteknik och geofysik. 



Analys och resultat 

24 

5 Analys och resultat  
Kapitlet analyserar den insamlade empirin i relation till den teoretiska referensramen 
för att ge svar på studiens frågeställningar och därmed uppnå målet.  

5.1 Analys 
Följande kapitel presterar studiens analysarbete uppdelat efter frågeställning. 

5.1.1 Vilka geologiska förutsättningar och geotekniska egenskaper 
kännetecknar områden med känd kvickleraförekomst?  
Litteraturstudien visar på en rad geologiska förutsättningar som kan bidra till ökad risk 
för kvickleraförekomst. Åtanke skall dock läggas vid att dessa faktorer inte säkert 
indikerar kvickleraförekomst, utan ger endast förutsättningar till kvicklerabildning. Då 
majoriteten av kvicklerorna har sitt ursprung på havsbotten, ligger det nära till hands 
att anta att kvickleror uteslutande förekommer i kustområden. Detta är dock en felaktig 
bedömning, dels skall beaktning tas till att vår värld hela tiden rör på sig och de delar 
som numera är landområden någon gång under historien kan ha varit marina. Dessutom 
kan kvicklerans bildningsprocess påverkas av andra faktorer, organiska material i 
anslutning till lerskikten kan påverka jonsammansättningen i porvattnet och bidra till 
ökad risk för kvicklerabildning (Löfroth et al., 2011).  
 
Den svenska definitionen på kvicklera lyder att sensitiviteten överstiger 50 i 
kombination med en omrörd skjuvhållfasthet under 0,4 kPa (Larsson, 2008). Ett resultat 
av detta är att kvicklerors naturliga vattenkvot alltid kommer att vara högre än dess 
flytgräns. Studier visar på att för att en lera skall kunna definieras kvick, bör 
vattenkvoten i jorden vara minst 10 % högre än dess flytgräns. Studier visar även på att 
de avgörande förändringarna beträffande flytgräns, skjuvhållfasthet och sensitivitet 
inträffar när salthalten sjunker till under 2 g/liter, vilket är faktorer som kan bidra till 
ökad risk för kvicklerabildning. (Larsson & Åberg, 2003) 

De geologiska faktorer som kan gynna kvickleraförekomst enligt Löfroth et al., (2011) 
och Rankka et al., (2004)  är sammanställda i följande tabell.  

     Tabell 4.  Bidragande geologiska faktorer för kvicklerabildning. 
Geologisk 

förutsättning Beskrivning Orsak till ökad bildningsrisk 

Kustlinje Höjd över havet 
Ett högre liggande jordparti har 

befunnit sig exponerat för 
salturlakning under längre tid. 

Permeabilitet Vattengenomsläpplighetsförmåga Skikt med hög permeabilitet ökar 
salturlakningshastigheten. 

Toppar I berggrunden Berggrund med ojämna partier 
Kan skapa en ansamling av 

grundvatten vilket ökar 
urlakningshastigheten. (Se fig. 6) 

Artesiskt grundvatten Högt vattentryck i lerlagren Bidrar till övertryck av vatten vilket 
ökar urlakningshastigheten. 

Organiska jordar Humus- mat och torvjordar 
Kan påverka jonsammansättningen i 

porvattnet och bidra till 
kvicklerabildning. 
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5.1.2 Vilken eller vilka geotekniska egenskaper är möjliga att koppla 
mot resistivitet?  
Vid resistivitetsanalyserna har data avgränsats till att maximalt analysera de 50 första 
meterna från markytan, detta dels för att de geotekniska undersökningarna i de flesta 
fall inte går längre, dels för att resistivitetsdata blir mindre exakt i takt med djupet. (L. 
Persson, personlig kommunikation, 15 februari, 2017) 

Resultat över geotekniskt undersökta punkter som matchats med 
flygresistivitetmätningar   
Tabell 5-8 visar sammanställningar av insamlad information per provtagningspunkt 
över Lödöse och Strömstad. Nedan följer en förklarande text över 
sammanställningstabellerna.  
 
Tabellen är indelad i 9 stycken kolumner som beskriver data enligt följande: 

- Kolumn 1 presenterar vilken flygkoordinat som jämförts med vilken geoteknisk 
undersökningspunkt. 
 

- Kolumn 2 redogör avståndet mellan den geotekniska undersökningspunkten och 
flygstråket som jämförts, då flygresistivitetsmätningarna breder sig neråt och 
utåt i marken över stora områden kan jämförelser göras även om 
koordinatpunkterna inte överensstämmer exakt. I denna studie har ett 
maxavstånd på differens 100 meter satts för att undvika att jämföra värden där 
resistivitetsmätningarnas tillförlitlighet kan ha försvagats. 
 

- Kolumn 3 presenterar mellan vilka djup från markytan jämförelsen har gjorts, 
djupet kan variera beroende av hur långt ner från markytan de geotekniska 
undersökningarna har utförts.  
 

- Kolumn 4 - 7 beskriver inom vilka intervall jordens egenskaper varierar.  
 

- Kolumn 8 förtydligar om undersökningspunkten har sensitivitetsvärden som 
pekar på att kvicklera enligt definition inte existerar.  
 

- Kolumn 9 presenterar i vilken bilaga diagrammen över resistivitet och 
geotekniska egenskaper finns att granska.  
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Sammanställning av resultat inom delområde I, undersöksområde 
Lödöse 
Följande tabell presenterar en sammanfattning av resultat för de 3 geotekniskt 
undersökta punkterna som matchade resistivitetsmätningar i delområde I i Lödöse med 
hänsyn till resistivitet-, vattenkvot, sensitivitet och densitet.  

     Tabell 5.  Sammanställningstabell Lödöse delområde I. 

 
Inom området har en punkt där de geotekniska undersökningsresultaten indikerar risk 
för kvicklera matchats med flygresistivitetsmätningar. De två resterande punkterna har 
sensitivitetsegenskaper som visar på att kvickleraförekomst inte existerar.  
Resistiviteten är lägre inom de lågsensitiva punkterna och ökar något där sensitiviteten 
indikerar risk för kvicklera. Vattenkvoten är relativt likvärdig inom punkterna, likaså 
densiteten.   
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Sammanställning av resultat inom delområde II i Lödöse 
Följande tabell presenterar en sammanfattning av resultat för de 21 geotekniskt 
undersökta punkterna som matchade resistivitetsmätningar i delområde II i Lödöse med 
hänsyn till resistivitet-, vattenkvot, sensitivitet och densitet.  
 
     Tabell 6.  Sammanställningstabell Lödöse delområde II. 

Inom området har 7 punkter där de geotekniska undersökningsresultaten indikerar risk 
för kvicklera matchats med flygresistivitetsmätningar. Resterande punkter har 
sensitivitetsegenskaper som visar på att kvickleraförekomst inte existerar.  
Resistiviteten varierar inom undersöksområdet medan vattenkvoten är relativt likvärdig 
inom punkterna, likaså densiteten.   
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Sammanställning av resultat inom delområde III i Lödöse 
Följande tabell presenterar en sammanfattning av resultat för de 18 geotekniskt 
undersökta punkterna som matchade resistivitetsmätningar i delområde III i Lödöse 
med hänsyn till resistivitet-, vattenkvot, sensitivitet och densitet.  
 
     Tabell 7.  Sammanställningstabell Lödöse delområde III. 

Inom området har 15 punkter där de geotekniska undersökningsresultaten indikerar risk 
för kvicklera matchats med flygresistivitetsmätningar. Resterande punkter har 
sensitivitetsegenskaper som visar på att kvickleraförekomst inte existerar.  
Resistiviteten varierar inom undersöksområdet, vattenkvoten är relativt likvärdig inom 
punkterna, likaså densiteten.   
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Generellt är resistiviteten inom delområde III förhållandevis hög jämfört med 
delområde I och II. Figur 14 visar medelresistiviteten på djupet 8-12 meter visualiserat 
i färgindikatorer indelat enligt figur 15. Enligt figur 14 syns en tydlig skillnad i 
resistiviteten mellan områdena, där delområde III indikerar avsevärt högre 
resistivitetsegenskaper än delområde I och II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Figur 14.  Resistivitetsdata, planvy. (BGA, 2017) 

 
 
 
 

     Figur 15.  Färgindikationer resistivitet. (SGU, 2016)  
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Sammanställning av resultat inom Strömstad 
Följande tabell presenterar en sammanfattning av resultat för de 7 geotekniskt 
undersökta punkterna som matchade resistivitetsmätningar i Strömstad med hänsyn till 
resistivitet-, vattenkvot, sensitivitet och densitet. 
 
     Tabell 8.  Sammanställningstabell Strömstad. 

Inom området har 4 punkter där de geotekniska undersökningsresultaten indikerar risk 
för kvicklera matchats med flygresistivitetsmätningar. Resterande punkter har 
sensitivitetsegenskaper som visar på att kvickleraförekomst inte existerar.  
Resistiviteten varierar inom undersöksområdet, vattenkvoten är relativt likvärdig inom 
punkterna, likaså densiteten. 
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Beskrivning analysdiagram  
I följande diagram ges en analytisk bild på förhållande mellan geotekniska egenskaper 
och resistivitet i undersökta punkter. 
 
Resistiviteten presenteras i logaritmisk skala längs diagrammets y-axel. Punkter från 
samma jämförelsepunkt har samma färg, de olika symbolerna redovisar 
sensitivitetegenskaperna enligt intervall presenterade nedan. Nedanför respektive 
diagram redovisas sensitivitetsintervallen för varje undersökningspunkt samt avståndet 
mellan sonderingspunkten och flygstråket. Efter respektive diagram diskuteras 
analysen.  
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Analysdiagram Lödöse delområde I resistivitet mot vattenkvot – sensitivitet – densitet.  
Diagram 16-18 redovisar sammanställningen av Lödöse del I analyspunkter. 
Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och vattenkvot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 16.  Diagram resistivitet mot vattenkvot.
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Diagrammet visar på hur punkternas resistivitetsegenskaper och vattenkvot förhåller 
sig till varandra. Punkterna som illustreras likande trianglar och diamanter visar 
generellt på högre resistiviteter vilket stämmer överens med teorin angående att kvicka 
leror besitter högre resistivitetsegenskaper. Gällande förhållande mellan resistivitet och 
vattenkvot är det svårt att se någon koppling inom detta delområde. Detta kan dels bero 
på för få jämförelsepunkter inom området så att kopplingar blir svåra att utläsa, men 
kan också bero på att det helt enkelt inte finns någon koppling mellan materialets 
vattenkvot och dess resistivitet. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 1.  
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Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och sensitivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 17.  Diagram resistivitet mot sensitivitet.   
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Även detta diagram visar på en tydlig skillnad i resistivitetsegenskaper mellan kvicka 
och ej kvicka leror vilket stämmer överens med teorin angående att kvicka leror besitter 
högre resistivitetsegenskaper. Området har för få undersökningspunkter för att kunna 
dra vidare kopplingar. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 2. 
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Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och densitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 18.  Diagram resistivitet mot densitet.   
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Inom området är det svårt att utläsa något samband mellan lerornas densitet och dess 
resistivitetsegenskaper. Detta kan dels bero på för få jämförelsepunkter inom området 
så att kopplingar blir svåra att utläsa, men kan också bero på att det helt enkelt inte finns 
någon koppling mellan materialets densitet och dess resistivitet. Diagrammet 
presenteras även i större format i bilaga 3. 
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Analysdiagram Lödöse delområde II resistivitet mot vattenkvot – sensitivitet – densitet 
Diagram 19-21 redovisar sammanställningen av Lödöse del II analyspunkter. 
Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och vattenkvot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 19.  Diagram resistivitet mot vattenkvot.
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Punkterna som illustreras likande trianglar och diamanter visar generellt på högre 
resistiviteter vilket stämmer överens med teorin angående att kvicka leror besitter högre 
resistivitetsegenskaper. Gällande förhållande mellan resistivitet och vattenkvot är det 
svårt att inom området se någon koppling. Diagrammet presenteras även i större format 
i bilaga 4.  



Analys och resultat 

40 

Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och sensitivitet.  

     Figur 20.  Diagram resistivitet mot sensitivitet.  
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Diagrammet visar på en inom området möjlig koppling mellan resistivitet och 
sensitivitet. Observera att punkterna verkar röra sig i en trappa beroende av deras 
resistivitetsegenskaper. De symboler som indikerar lågsensitiva leror placerar sig längst 
ner på y-axeln, medan resistiviteten i leran verkar höjas i takt med att sensitiviteten höjs. 
Dock finns det en del lågsensitiva punkter som även dessa indikerar högre resistivitet, 
en förklaring till detta kan vara att leran har blivit urlakad på salter, men istället tagit 
upp andra joner som bidragit till att leran kan förbli stabil (H. Löfroth, personlig 
kommunikation, 29 april, 2017).  
 
Diagrammet tyder på en möjlighet att resistivitetegenskaperna i leran höjs när dess 
sensitivitet höjs. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 5. 



Analys och resultat 

42 

Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och densitet.  

     Figur 21.  Diagram resistivitet mot densitet.
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Inom området är det svårt att utläsa något samband mellan lerornas densitet och dess 
resistivitetsegenskaper. Detta kan dels bero på att omfattningen av studien är för 
generell för att påvisa samband och att ett mer omfattande analysarbete behöver utföras, 
men resultatet kan också tyda på att inte finns någon koppling mellan materialets 
densitet och dess resistivitet. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 6. 
 

  



Analys och resultat 

44 

Analysdiagram Lödöse delområde III resistivitet mot vattenkvot – sensitivitet – densitet.  
Diagram 22-24 redovisar sammanställningen av Lödöse del III analyspunkter. 
Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och vattenkvot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 22.  Diagram resistivitet mot vattenkvot.
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Punkterna som illustreras likande trianglar och diamanter visar generellt på högre 
resistiviteter vilket stämmer överens med teorin angående att kvicka leror besitter 
högre resistivitetsegenskaper. Gällande förhållande mellan resistivitet och vattenkvot 
är det även inom detta område svårt att utläsa någon koppling. Diagrammet 
presenteras även i större format i bilaga 7. 
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Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och sensitivitet. 

     Figur 23.  Diagram resistivitet mot sensitivitet. 
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Diagrammet visar på förhållandet mellan sensitivitet och resistivitet inom Lödöse del 
III. Överlag har området högre resistivitet än övriga delområden, och även ett högre 
antal högsensitiva punkter. Inom området finns tendensen till en koppling mellan 
sensitivitet och resistivitet men sambandet är otydligt då de flesta punkter har liknande 
resistivitetegenskaper. Värt att notera är dock att samtliga punkter med resistivitet under 
5 Ωm är lågsensitiva. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 8. 
 
 
 

 

  



Analys och resultat 

48 

Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och densitet. 

     Figur 24.  Diagram resistivitet mot densitet.   
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Inom området är det svårt att utläsa något samband mellan lerornas densitet och dess 
resistivitetsegenskaper. Detta kan dels bero på att omfattningen av studien är för 
generell för att påvisa samband och att ett mer omfattande analysarbete behöver utföras, 
men resultatet kan också tyda på att inte finns någon koppling mellan materialets 
densitet och dess resistivitet. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 9. 
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Analysdiagram Strömstad resistivitet mot vattenkvot – sensitivitet – densitet.  
Diagram 25-27 redovisar sammanställningen av Strömstads analyspunkter. 
Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och vattenkvot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 25.  Diagram resistivitet mot vattenkvot.  
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Diagrammet visar på hur punkternas resistivitetsegenskaper och vattenkvot förhåller 
sig till varandra. Punkterna som illustreras likande trianglar och diamanter visar 
generellt på högre resistiviteter vilket stämmer överens med teorin angående att kvicka 
leror besitter högre resistivitetsegenskaper. Gällande förhållande mellan resistivitet och 
vattenkvot är det svårt att se någon koppling inom detta område. Detta kan dels bero på 
för få jämförelsepunkter inom området så att kopplingar blir svåra att utläsa, men kan 
också bero på att det helt enkelt inte finns någon koppling mellan materialets vattenkvot 
och dess resistivitet. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 10. 
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Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och sensitivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 26.  Diagram resistivitet mot sensitivitet.  
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Diagrammet innefattar 7 jämförelsepunkter där skillnaden i resistivitet är varierande. 
Resistiviteten verkar inte påverkas nämnvärt av om leran är kvick eller inte inom 
sensitivitetsintervallen 30 - 200, men resistiviteten är märkbart lägre för leror med 
sensitivitet under 30. Diagrammet presenteras även i större format i bilaga 11. 
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Diagrammet nedan presenterar förhållandet mellan resistivitet och densitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 27.  Diagram resistivitet mot densitet.  
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Inom området är det svårt att utläsa något samband mellan lerornas densitet och dess 
resistivitetsegenskaper. Detta kan dels bero på för få jämförelsepunkter inom området 
så att kopplingar blir svåra att utläsa, men kan också bero på att det helt enkelt inte finns 
någon koppling mellan materialets densitet och dess resistivitet. Diagrammet 
presenteras även i större format i bilaga 12. 
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Analysdiagram resistivitet mot sensitivitet – samtliga undersökningspunkter.  
Då delområdesanalyserna indikerar ett visst samband mellan resistivitet och sensitivitet har samtliga punkter över Lödöse och Strömstad lagt in i 
ett gemensamt diagram för att utreda om kopplingen kan verifieras.   

 
     Figur 28.  Diagram resistivitet mot sensitivitet - samtliga undersökningspunkter.
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Diagrammet tyder på en möjlig koppling mellan lerornas resistivitet och dess 
sensitivitet. Resistiviteten i lermaterialen verkar inte bara höjas där leran övergår till 
kvick, utan man verkar kunna följa lerans känslighet i dess höjning av resistivitet.  

Markeringarna i figuren visar på hur symbolerna som indikerar skillnader i sensitivitet 
samlas i olika faser på y-axeln. Någonting som avviker från sambandet är att det 
förekommer en del lågsensitiva punkter med förhöjd resistivitet. Detta kan bero på att 
punkterna har blivit urlakade på saltjoner men istället tagit upp andra joner som bidragit 
till att leran trots detta inte försvagats, ett fenomen som inte är helt ovanligt för 
jordpartier som är relativ ytligt placerade. (H. Löfroth, personlig kommunikation, 29 
april, 2017) 

Det möjliga sambandet mellan resistivitet och sensitivitet är inte linjärt, utan tvärt om 
är skillnaderna i resistivitet mycket små jämfört med sensitivitetsvariationerna och 
skulle säkerligen inte vara möjlig att utläsas med blotta ögat om resistiviteten längs y-
axeln inte presenterats i logaritmisk skala. Analyserna tyder dock på att en tendens till 
möjlig koppling mellan resistivitet och sensitivitet. Diagrammet presenteras även i 
större format i bilaga 13. 
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Analysdiagram resistivitet från CPT-R mot sensitivitet – samtliga 
tillgängliga undersökningspunkter.  
För att verifiera studiens resultat har ett resistivitet-, sensitivitetdiagram tagits fram där 
resistiviteten i punkterna är mätta med CPT-R, metoden beskrivs kortfattat i kapitel 
3.4.1. Diagrammet presenterar data över 3 punkter inom undersöksområde Lödöse (L6, 
L4, L3) och 3 punkter inom undersöksområde Strömstad (S2, S4, S7).     

     Figur 29.  Diagram resistivitet mätt med CPT-R mot sensitivitet.  

 
 

Diagrammet ovan visar på ett tydligare samband än diagrammen framställda med 
resistivitetsdata från mätningarna via Sky-TEM. Resistivitet mätt med CPT-R metoden 
innebär att de geotekniska egenskaperna och resistiviteten mäts i samma punkt, vilket 
ger tillförlitligare mätresultat.  
Diagrammet visar dock på några avstickande värden där resistiviteten är högre även vid 
lågsensitiva punkter. Värt att notera är att jordens sammansättning är unik på alla platser 
och det är därför svårt att dra några samband som gäller utan avvikelser. Diagrammet 
presenteras även i större format i bilaga 14. 

Analysen visar på att skillnaden i resistivitet är liten och att det främst är vid 
sensitivitetsvärden upp till 50 som resistivitetsegenskaperna ger utslag i form av en 
märkbar förhöjning. När lerans sensitivitet övergår St 100 planas resistiviteten ut och 
skillnaderna blir marginella.  
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5.1.3 Hur ska det teoretiska ramverket som skapats i studiens 
frågeställningar tillämpas vid identifiering av kvicklera? 
Med hjälp av resultaten från studiens frågeställningar tas ett ramverk i tre steg fram som 
beskriver hur studiens resultat kan tillämpas för identifiering av områden med möjlig 
kvickleraförekomst.   
 
De geologiska förutsättningarna som främjar kvicklerans bildningsprocess har stor 
betydelse vid kartläggningsarbetet då dessa kan ringa in geografiskt intressanta 
områden för flygresistivitetsmätningar.  

Studien visar på att det inte är möjligt att dra några samband mellan resistivitet och 
vattenkvot eller resistivitet och densitet. Däremot visar studien på tendenser till 
kopplingar mellan lerans resistivitet och dess sensitivitetsegenskaper. Resultatet av 
studien kan användas för att kartlägga kvicka partier samt lerpartier som är i den del av 
bildningsprocessen att leran inte ännu blivit kvick, men är på väg att lakas ur till den 
grad att risk för kvicklerabildning är trolig.  

För att säkert verifiera avvikande sensitivitetsegenskaper är det alltid viktigt att utföra 
geotekniska undersökningar för att utvärdera om risk för kvickleraförekomst existerar.  

Figur 30 visar hur det teoretiska ramverket skall kunna tillämpas vid identifiering av 
områden med risk för kvickleraförekomst. Ramverket beror av tre steg som tillsammans 
utser riskområden för kvickleraförekomst.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
     Figur 30.  Illustration över det teoretiska ramverk studien tagit fram. 
 

5.2 Koppling till målet  
Studien pekar på vilka geologiska förutsättningar som kan ge upphov till större 
förutsättningar för kvickleraförekomst. Studien visar även på att resistiviteten inom 
området kan hjälpa till att indikera områden med större förutsättningar till att kvicklera 
förekommer eller är under bildning, detta med grund av att lerans resistivitet tycks vara 
kopplad mot dess sensitivitet. 
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6 Diskussion och slutsatser  
Kapitlet omfattar en diskussion kring arbetets resultat, metod och relevans samt ger 
förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet som studien visar på kan diskuteras utifrån flera aspekter. Studiens resultat 
visar på förutsättningar som kan gynna kvicklerabildning och pekar på geofysiska och 
geotekniska egenskapskombinationer som kan visa på förutsättningar för 
kvickleraförekomst. Åtanke måste alltid läggas vid att jordens sammansättningar och 
egenskaper är unika på alla platser och några hundraprocentiga slutsatser kan därför 
inte dras.  
 
Vidare kan även avståndet mellan jämförelsepunkterna diskuteras, 
resistivitetsmätningarna visar mindre tillförlitliga resultat ju längre ifrån den 
geotekniska borrpunkten flygstråket är placerat. Önskvärt vore att begränsa avstånden 
mellan flygresistivitetsmätningarna och sonderingspunkten för att säkerställa 
tillförlitliga resultat.  

6.2 Metoddiskussion 
Arbetet har i huvudsak tillämpat kvantitativa studiemetoder och granskat kvantifierbara 
data vilket ger objektiva resultat. Metoden som används under studien bedöms vara 
tillförlitlig då denna anses vetenskapligt korrekt och väl anpassad för studiens 
inriktning.  
 
Önskvärt hade varit att granska data i större omfång samt över flera geografiskt skilda 
områden, med hänsyn till arbetes omfattning har tyvärr inte det varit möjligt. Vidare 
intressant hade varit att analysera resultat från CPT-R i större omfattning för att se till 
skillnaden i resultat.  

6.3 Begränsningar  
Studien har inte tagit hänsyn till några kemiska aspekter, vilket hade kunnat ge ett 
spetsigare resultat. Arbetet har även begränsats av mängden data då de geotekniska 
borrpunkterna många gånger varit placerade intill vägar där 
flygresistivitetsmätningarna inte kunnat utföras. För att kunna se till om resultatet av 
studien är generellt applicerbart krävs mer forskning inom fler kvickleraområden. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har studerat kvicklerans egenskaper med hänsyn till tre vetenskapsområden, 
geologi, geoteknik och geofysik. Studien har sammanfattat geologiska processer som 
kan gynna kvicklerabildning och enligt detta kan geografiskt intressanta områden utses 
och studeras vidare. Nästkommande fas av arbetet har behandlat vetenskapsområdena 
geoteknik och geofysik, där studien har avsett koppla dessa till varandra för att påvisa 
geofysiska samband som kan indikera geotekniska avvikelser.  

Analysarbetet under studien tyder på att en rad olika faktorer kan ge upphov till ökad 
möjlighet för kvickleraförekomst. Geologiska faktorer som främjar kvicklerans 
bildningsprocess har tidigare studerats och litteraturstudien som gjorts under arbetets 
gång pekar på att kvicklera vanligen förekommer i anslutning till salt eller bräckt vatten. 
Vidare främjas processerna i områden där bergunderytan är ojämn, där tunna, 
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permeabla skikt av grövre material förekommer, där grund och ytvatten har möjlighet 
att infiltrera lerlagerna från flera håll, samt där organiska jordar förekommer i 
anslutning till lerskikten.  

Studien visar även på en tendens till koppling mellan den geofysiska egenskapen 
resistivitet och den geotekniska egenskapen sensitivitet, där förhöjd sensitivitet även 
verkar medföra förhöjd resistivitet. Detta kan hjälpa till att avgränsa områden med 
avvikande sensitivitetsegenskaper då flygresistivitetsmätningar smidigt täcker större 
undersöksområden och omfattande resistivitetsdata kan samlas in tidseffektivt. Viktigt 
att notera är dock att geotekniska undersökningar alltid måste utföras för att fastställa 
jordens egenskaper.  

Sambandet tenderar att bero av hur långt salturlakningsprocessen i leran har hunnit 
pågå. Salturlakning inom leran försvagar lerans bindningar vilket bidrar till förhöjd 
sensitivitet. Denna mer eller mindre brist på strömledande saltjoner verkar ge utslag på 
lerans resistivitet i form av en förhöjning. Inom ramen för studien är det dock osäkert 
att sätta några fasta värdesintervall för förhållandet mellan resistivitet och sensitivitet.  

Slutsatsen av studien är att områden med risk för kvicklerabildning och 
kvickleraförekomst kan ringas in med hjälp av att studera områdets geologiska 
förutsättningar. Studien pekar även på att flygresistivitetsmätningar inte bara kan hjälpa 
till att kartlägga områden där kvicklera förekommer, utan att dessa även kan användas 
för att kartlägga området där leran är på väg att bli högsensitiv.  

Studien bidrar med kunskaper som är av värde för branschen då arbetet visar på 
möjligheterna i att använda flygresistivitetsmätningar för att effektivt identifiera 
jordpartier med avvikande sensitivitetsegenskaper.  
 

6.5 Förslag till vidare forskning  
Problematiken med kvickleraförekomst är ett utbrett och väl etablerat fenomen som 
kräver mer forskning på flera områden. Sett till denna studies gren skulle förslag på 
vidare forskning kunna vara att studera andra geotekniska egenskaper som kan kopplas 
mot resistivitet, exempelvis konflytgräns, skjuvhållfasthet eller permeabilitet. Vidare 
intressant vore att studera kemiska aspekter som kan gynna kvickleraförekomst och 
sedan om möjligt koppla dessa till resistivitet.  
 
Värt att notera är att studiens resultat visar på tendenser och mönster som kan peka på 
en koppling mellan resistivitet och sensitivitet. Vidare undersökningar inom andra 
områden och fler undersökningspunkter måste utföras för att pålitliga slutsatser skall 
kunna formuleras.
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8 Bilagor  
Bilaga: 1 - 14 presenterar sammanställda diagram över förhållandet mellan resistivitet 
och aktuell geoteknisk egenskap.  
 
Bilaga: 15 - 63 presenterar diagram över undersökningspunkternas resistivitet samt 
geotekniska undersökningsresultat i förhållande till markdjup. 
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Bilaga 1. Delområde I, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot vattenkvot
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Bilaga 2. Delområde I, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot sensitivitet
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Bilaga 3. Delområde I, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot densitet
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FID 4626/ ID 001, Sensitivitet <30

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet 30‐49

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet 50‐200

FID 77/ ID U09011, Sensitivitet <30

FID 1791/ ID319, Sensitivitet 30‐49

FID 1791/ ID 319, Sensitivitet <30

FID 5081/ ID5081, Sensitivitet 30‐49

FID 5081/ ID 20322, Sensitivitet 50‐200

FID 5081/ ID 20322, Sensitivitet >200

FID 2682/ ID U08013, Sensitivitet <30

FID 1091/ ID U09003, Sensitivitet <30

FID 9/ ID 9, Sensitivitet <30

FID 1559/ ID 302, Sensitivitet <30

FID 623/ ID FB21, Sensitivitet <30

Bilaga 4. Delområde II, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot vattenkvot
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Del II
Resistivitet från sky‐TEM mot sensitivitet

FID 1813/ ID 337, Sensitivitet <30

FID 1813/ ID 337, Sensitivitet 30‐49

FID 2254/ ID BH443201, Sensitivitet <30

FID 5076/ ID 20318, Sensitivitet 30‐49

FID 5076/ ID 20318, Sensitivitet 50‐200

FID 5076/ ID 20318, Sensitivitet >200

FID 4893/ ID 20333, Sensitivitet <30

FID 4893/ ID 20333, Sensitivitet 30‐49

FID 4893/ ID 20333, Sensitivitet 50‐200

FID 4632/ ID 009, Sensitivitet <30

FID 4632/ ID 009, Sensitivitet 30‐49

FID 4632/ ID 009, Sensitivitet 50‐200

FID 623/ ID FB21, Sensitivitet <30

FID 2598/ ID 201, Sensitivitet <30

FID 1908/ ID BH442901, Sensitivitet <30

FID 4611/ ID 10320, Sensitivitet <30

FID 3432/ ID 111, Sensitivitet <30

FID 3432/ ID 111, Sensitivitet 30‐49

FID 4091/ ID BH441101, Sensitivitet <30

FID 4091/ ID BH441101, Sensitivitet 30‐49

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet <30

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet 30‐49

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet 50‐200

FID 77/ ID U09011, Sensitivitet <30

FID 1791/ ID319, Sensitivitet 30‐49

FID 1791/ ID 319, Sensitivitet <30

FID 5081/ ID5081, Sensitivitet 30‐49

FID 5081/ ID 20322, Sensitivitet 50‐200

FID 5081/ ID 20322, Sensitivitet >200

FID 2682/ ID U08013, Sensitivitet <30

FID 1091/ ID U09003, Sensitivitet <30

FID 9/ ID 9, Sensitivitet <30

FID 1559/ ID 302, Sensitivitet <30

FID 623/ ID FB21, Sensitivitet <30

Bilaga 5. Delområde II, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot sensitivitet
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Del II
Resistivitet från sky‐TEM mot densitet

FID 1813/ ID 337, Sensitivitet <30

FID 1813/ ID 337, Sensitivitet 30‐49

FID 2254/ ID BH443201, Sensitivitet <30

FID 5076/ ID 20318, Sensitivitet 30‐49

FID 5076/ ID 20318, Sensitivitet 50‐200

FID 5076/ ID 20318, Sensitivitet >200

FID 4893/ ID 20333, Sensitivitet <30

FID 4893/ ID 20333, Sensitivitet 30‐49

FID 4893/ ID 20333, Sensitivitet 50‐200

FID 4632/ ID 009, Sensitivitet <30

FID 4632/ ID 009, Sensitivitet 30‐49

FID 4632/ ID 009, Sensitivitet 50‐200

FID 623/ ID FB21, Sensitivitet <30

FID 2598/ ID 201, Sensitivitet <30

FID 1908/ ID BH442901, Sensitivitet <30

FID 4611/ ID 10320, Sensitivitet <30

FID 3432/ ID 111, Sensitivitet <30

FID 3432/ ID 111, Sensitivitet 30‐49

FID 4091/ ID BH441101, Sensitivitet <30

FID 4091/ ID BH441101, Sensitivitet 30‐49

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet <30

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet 30‐49

FID 4626/ ID 001, Sensitivitet 50‐200

FID 77/ ID U09011, Sensitivitet <30

FID 1791/ ID319, Sensitivitet 30‐49

FID 1791/ ID 319, Sensitivitet <30

FID 5081/ ID5081, Sensitivitet 30‐49

FID 5081/ ID 20322, Sensitivitet 50‐200

FID 5081/ ID 20322, Sensitivitet >200

FID 2682/ ID U08013, Sensitivitet <30

FID 1091/ ID U09003, Sensitivitet <30

FID 9/ ID 9, Sensitivitet <30

FID 1559/ ID 302, Sensitivitet <30

FID 623/ ID FB21, Sensitivitet <30

Bilaga 6. Delområde II, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot densitet
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Del III
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FID 6369/ ID L3, Sensitivitet 30‐49

FID 6369/ ID L3, Sensitivitet 50‐200

FID 6174/ ID L4, Sensitivitet 30‐49

FID 6174/ ID L4, Sensitivitet 50‐200

FID 5974/ ID L6, Sensitivitet <30

FID 5974/ ID L6, Sensitivitet 30‐49

FID 5410/ 40042, Sensitivitet30‐49

FID 5410/ ID 40042, Sensitivitet 50‐200

FID 5410/ ID 40042, Sensitivitet >200

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet <30

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet 30‐49

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet 50‐200

FID 5350/ ID 40396, Sensitivitet 50‐200

FID 5350/ ID 40396, Sensitivitet >200

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet <30

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet 50‐200

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet >200

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet <30

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet 50‐200

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet >200

FID 5376/ ID 30002, Sensitivitet 30‐49

FID 5376/ ID 30002, Sensitivitet 50‐200

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet 30‐49

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet 50‐200

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet >200

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet 30‐49

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet 50‐200

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet >200

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet <30

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet 30‐49

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet 50‐200

FID5485/ ID TY6043, Sensitivitet 30‐49

FID 5485/ ID TY6043, Sensitivitet 50‐200

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet <30

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet 30‐49

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet 50‐200

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet <30

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet 50‐200

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet >200

FID 5231/ ID 905, Sensitivitet <30

FID 5231/ ID 905, Sensitivitet 30‐49

FID 5231/ ID905, Sensitivitet 50‐200

FID 5662/ ID 30019, Sensivitet <30

FID 5662/ ID 30019, Sensivitet 30‐49

FID 5579/ ID T6934, Sensitivitet <30

Bilaga 7. Delområde III, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot vattenkvot
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Del III
Resistivitet från sky‐TEM mot sensitivitet

FID 6369/ ID L3, Sensitivitet 30‐49

FID 6369/ ID L3, Sensitivitet 50‐200

FID 6174/ ID L4, Sensitivitet 30‐49

FID 6174/ ID L4, Sensitivitet 50‐200

FID 5974/ ID L6, Sensitivitet <30

FID 5974/ ID L6, Sensitivitet 30‐49

FID 5410/ ID40042, Sensitivitet 30‐49

FID 5410/ ID 40042, Sensitivitet 50‐200

FID 5410/ ID 40042, Sensitivitet >200

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet <30

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet 30‐49

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet 50‐200

FID 5350/ ID 40396, Sensitivitet 50‐200

FID 5350/ ID 40396, Sensitivitet >200

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet <30

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet 50‐200

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet >200

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet <30

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet 50‐200

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet >200

FID 5376/ ID 30002, Sensitivitet 30‐49

FID 5376/ ID 30002, Sensitivitet 50‐200

FID 5491/ ID 30021, Sensiviteten 30‐49

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet 50‐200

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet >200

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet 30‐49

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet 50‐200

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet >200

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet <30

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet 30‐49

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet 50‐200

FID5485/ ID TY6043, Sensitivitet 30‐49

FID 5485/ ID TY6043, Sensitivitet 50‐200

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet <30

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet 30‐49

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet 50‐200

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet <30

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet 50‐200

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet >200

FID 5231/ ID 905, Sensitivitet <30

FID 5231/ ID 905, Sensitivitet 30‐49

FID 5231/ ID905, Sensitivitet 50‐200

FID 5662/ ID 30019, Sensivitet <30

FID 5662/ ID 30019, Sensivitet 30‐49

FID 5579/ ID T6934, Sensitivitet <30

Bilaga 8. Delmråde III, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot sensitivitet
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FID 6369/ ID L3, Sensitivitet 30‐49

FID 6369/ ID L3, Sensitivitet 50‐200

FID 6174/ ID L4, Sensitivitet 30‐49

FID 6174/ ID L4, Sensitivitet 50‐200

FID 5974/ ID L6, Sensitivitet <30

FID 5974/ ID L6, Sensitivitet 30‐49

FID 5410/ ID40042, Sensitivitet 30‐49

FID 5410/ ID 40042, Sensitivitet 50‐200

FID 5410/ ID 40042, Sensitivitet >200

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet <30

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet 30‐49

FID 5403/ ID 40529, Sensitivitet 50‐200

FID 5350/ ID 40396, Sensitivitet 50‐200

FID 5350/ ID 40396, Sensitivitet >200

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet <30

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet 50‐200

FID 5395/ ID 40386, Sensitivitet >200

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet <30

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet 50‐200

FID 5366/ ID 40381, Sensitivitet >200

FID 5376/ ID 30002, Sensitivitet 30‐49

FID 5376/ ID 30002, Sensitivitet 50‐200

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet 30‐49

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet 50‐200

FID 5491/ ID 30021, Sensitivitet >200

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet 30‐49

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet 50‐200

FID 5584/ ID T6943, Sensitivitet >200

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet <30

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet 30‐49

FID 5679/ ID T6924, Sensitivitet 50‐200

FID5485/ ID TY6043, Sensitivitet 30‐49

FID 5485/ ID TY6043, Sensitivitet 50‐200

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet <30

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet 30‐49

FID 5461/ ID 30603, Sensitivitet 50‐200

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet <30

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet 50‐200

FID 5458/ ID 30590, Sensitivitet >200

FID 5231/ ID 905, Sensitivitet <30

FID 5231/ ID 905, Sensitivitet 30‐49

FID 5231/ ID905, Sensitivitet 50‐200

FID 5662/ ID 30019, Sensivitet <30

FID 5662/ ID 30019, Sensivitet 30‐49

FID 5579/ ID T6934, Sensitivitet <30

Bilaga 9. Delområde III, Lödöse, resistivitet (Sky-TEM) mot densitet
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Kvicklera‐ Resistivitet från sky‐TEM mot vattenkvot

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet <30

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet 50‐200

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet >200

FID 1060/ ID S2, Sensitivitet 50‐200

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet <30

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet 30‐49

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet 50‐200

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet >200

FID 1083/ S7, Sensitivitet <30

FID 1083/ S7, Sensitivitet 30‐49

FID 1083/ ID S7, Sensitivitet 50‐200

FID 1087/ ID 307016, Sensitivitet <30

FID 1087/ ID 307017, Sensitivitet <30

FID 1089/ ID 308003, Sensitivitet <30

Bilaga 10. Strömstad, resistivitet (Sky-TEM) mot vattenkvot
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Resistivitet från sky‐TEM mot sensitivitet

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet <30

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet 50‐200

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet >200

FID 1060/ ID S2, Sensitivitet 50‐200

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet <30

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet 30‐49

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet 50‐200

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet >200

FID 1083/ S7, Sensitivitet <30

FID 1083/ S7, Sensitivitet 30‐49

FID 1083/ ID S7, Sensitivitet 50‐200

FID 1087/ ID 307016, Sensitivitet <30

FID 1087/ ID 307017, Sensitivitet <30

FID 1089/ ID 308003, Sensitivitet <30

Bilaga 11. Strömstad, resistivitet (Sky-TEM) mot sensitivitet
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Strömstad
Resistivitet från sky‐TEM mot densitet

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet <30

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet 50‐200

FID 511/ ID 410002, Sensitivitet >200

FID 1060/ ID S2, Sensitivitet 50‐200

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet <30

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet 30‐49

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet 50‐200

FID 1035/ ID S4, Sensitivitet >200

FID 1083/ S7, Sensitivitet <30

FID 1083/ S7, Sensitivitet 30‐49

FID 1083/ ID S7, Sensitivitet 50‐200

FID 1087/ ID 307016, Sensitivitet <30

FID 1087/ ID 307017, Sensitivitet <30

FID 1089/ ID 308003, Sensitivitet <30

Bilaga 12. Strömstad, resistivitet (Sky-TEM) mot densitet



0,1

1

10

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Re
si
st
iv
ite

t (
Ω
m
)

Sensitivitet

Lödöse & Strömstad
Resistivitet från sky‐TEM mot sensitivitet

Bilaga 13. Samtliga analyspunkter, resistivitet (Sky-TEM) mot sensitivitet
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L6, Sensitivitet <30

L4, Sensitivitet 30‐50

L4, Sensitivitet >200

L3, Sensitivitet 30‐50"

L3 Sensitivitet 50‐200"

S2, Sensitivitet, 50‐200

S4, Sensitivitet <30

S4, Sensitivitet 30‐50

S4, sensitivitet 50‐200

S4, sensitivitet >200

S7, sensitivitet <30

S7, sensitivitet 30‐50

S7, Sensitivitet 50‐200

Bilaga 14. Samtliga tillgängliga undersökningspunkter, resistivitet (CPT-R) mot sensitivitet
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