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Supplerer tradisjonelle metoder
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Geoelektriske m~linger har veert benyttet internasjonalt i en ar
rekke ved malm- 09 mineralleting, losmassekartlegging 09
grunnvannsleting. Til kartlegging av svakhetssoner i fjell er me 
toden brukt ved forundersokelsene til Bolmentunnelen i Sor
Sverige.

Metoden under utvikling

Etter aha uttert qeclektriske ma
linger ved malmletlng I flere itr, har
AlS Geoteam siden 1981 arbeidet
mad A utvlkle en praktlsk metoda
for It kartlegge 09 karakterisere
svakhetssoner i fjell.
Tolknlngsmodellen er utviklet ved
hJelp BV mAlinger pb kjente svak
hetssoner flere steder I landet. Ar·
beidat har dels foregAtt I samar
bald mad NTH I forblndelse mad
hovedoppgaver og dels ved ege
nutvlkllng. Til nA har vi benyttet
metoden ved Skarje krattverk.
Fleytleltstunnelen og fastlandsfor
blndelsen Alesund-V igra. For tlden
arbelder vArt firma med et NTNF
prosjekt for A vldereutvlkle og ut
preva metoden.
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To ulike metoder

Geoelektriske mAlinger brukes her
som en fellesbetegnelse pA reql
strering av elektrlske spenntnqs
torskletler I grunnen, forArsaket av
en pAtrykt etrem. To forskjelllge
metoder har veert benyttet I fjell ,
reslstlvitets- eller motstandsma
ling (RP) og mAling av Indusert po
larlsasjon (IP). Begge typer mann
ger kan foretas med samme Instru
ment.
Stramkllden slas aut omatlsk pAog
av I gitte sykluser. Ved A male
strom og spennlng kan reslstlvite
ten beregnes nAr elektrodenes av
stand er kjent. Ved A registrere
spennlngsanfallet like etter at
stremmen er slAtt av, kan IP
effekten bestemmes. Den er et mAl



for materialets evne .til a lagre
elektrisk energi. Geologiske mate
rialer opptrer med ulike nlvaer for
resistivitets- og IP-verdier.
Malingene er raske og enkle a utte
re av to mann. Utstyret er beerbart
og veier totalt ca. 30 kg. Et rnalelaq
kan uttere 8-10 malinger pro dag.

Malingene kan utteres pa to prinsi
pielt forskjellige mater:

- Kartlegging (llnjeprofllrnallnq).
- Sondering (punktprofllrnallnq),

Kart/egging: Ved kartlegging og
karakterisering av svakhetssoner
brukes hovedsakelig sakalt gra
dientutlegg. En strernelektrode
settes ut pa hver side av den antat
te svakhetssone, med en avstand
avpasset etter forholdene, for ek
sempel 150 m. To malselektroder
med liten innbyrdes avstand, for

eksempel 10 m, f1yttes suksessivt
pa tvers av sonen langs profilet.
Den minste resistivitetsverdien
oppnas over sonen. Avlesningene
gjenspeiler horisontale variasjo
ner i undergrunnen. Avstanden
me110m rnaltnqene varieres slik at
svakhetssonenes beliggenhet og
karakter bestemmes.
Sondering: Malingene utteres ved
at avstanden mellom strernelektro
dene ekes trinnvis utover for hver
maling, mens elektrodeoppstillin
gens midtpunkt fastholdes. Ved
denne trernqanqsrnate vii dypere
Iiggende lag influere sterkere pa
rnallnqene jo sterre elektrodeav
standen er. Dybdesondering be
nyttes derfor for a vurdere overde
kningens karakter og tykkelse, og
for a finne eventuelle vertikale vari
asjoner. Ved stor tykkelse pa over
dekningen kreves ekt avstand mel
10m strarnelektrodene.
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Supplerer tradisjonell,e me
toder

Geoelektrlske mAlinger kan bli et
vlktlg hjelpemidde l I forblndelse
med forundersakelser for aile ty
per fjellanlegg, Det er Imldlert id
sveert vlktlg at mAlingene ikke tol 
kes Isolert, men sees I sammen
heng med Informasjoner fra tradl 
sjonelle Ingenlargeologiske forun
dersakelser. En god prognose for
fjellanlegg og tunneltraseer forut
setter et godt samsp ill mellom In
genlargeolog og geofyslker bade
under feltarbeld og to lkn lng.

Metoden kan brukes pA et tidlig
stadium I forundersakelsene og
stette opp under eller korrlgere in
genlargeologens vurderlnger. l si
tuasjoner der det er aktuelt A an
vende refraksjonsselsmlkk eller
kjerneborl nger, kan det veere for
delaktlg A kartl egge og karaktere
sere svakhetssonene terst med ge
oelektrlske mAlinger. Derved kan
man oppna en mer mAlrettet utnyt
telse av dlsse undersakelsene og
eventuel t begrense dem. I hovedre-

gel vii geoelektrlske mAlinger sup
plere og utfylle de andre aktue lle
undersakelsesmetodene og Ikke
erstatte dem.

Arbeldet med A utvikle rnaleop
plegg og tolknlngsmodeller har
skjedd I samarbeld med NTH, og
speslelt med farsteamanuensls
Ole B. Lie ved Instltutt for petro le
umsteknologl og anvendt geofy
slkk.

Tolkningsprinsipper

Der bergartene Ikke inneholder le
dende mlneraler, vii svakhetssone
ne opptre som bedre elektriske Ie
dere enn sldef jellel. De matte resl
stlv ltetsverdler over en svakhets
sone er avhengige av sonemateri
alets reslst lvite t, sonens bredde,
sldefjellets reslstlvl tet, samt over
deknlngens tykkelse og reslst lvl
tel. IP-verdlen I en svakhetssone
vII terst og fremst veere aVhenglg
av sonematerlalets reslt lvltet, io
nenes mobilltet og sidefjellets re
sistivltet og polarlserbarhel. Leire
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har IP-ettekt, mens tor eksempel
tritt bevegelig vann ikke har den.
Bergarter kan ogsa vise IP-ettekt.
Ved bruk av resistivitets- og IP
malinger, kan svakhetssonene i
Norges grunntjell over marin gren
se ski lies etter t01gende kriterier:
- Lelrferende svakhetssoner vii ha

lavere resistivitet, og samme et
ler heyere IP-verdi enn sidetjel
let.

- Svakhetssoner som terer bade
leire og tritt vann vii ha lav resi
stivitet og lavere IP-verdi enn si
detjellet.

- Oppsprukket tjell uten tritt beve
gelig vann vii ha en heyere rest
stivitet enn vannsoner, og en IP-
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verdi som er sammenliknbar
med massivt tjell med samme
bergart.

- Inntakt massivt tjell vii ha heyere
resisivitet og torskjellig IP-verdi
avhengig av bergartstypen.

Inneholder en bergart eller svak
hetssone elektrisk ledende mine
raler, som f.eks . gratitt eller kis ,
kan dette gj0re malingene vanske
ligere a tolke. Spesielt gjelder det
te dersom man ikke kan torutsette
dette ut tra kjennskap til de geolo
giske hovedtrekkene i ornradet.
Malinger pa svakhetssoner under
evre marin grense krever et mer
omtattende maleoppleqq, og re
sultatene blir mer komplisert a tol
ke.

Idealisert stremtordelinq i grunnen ved elektrodeoppstil/ing over en svakhetssone med
tesmass eoverdekning. _Et stremtelt settes OPP mel/om elektrodene A og B, mens po
tensialfal/et males mel/om elektrodene M og N. Resistiviteten males pa et dyp som er
tllneermet avstanden AM.
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