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FÖRORD

Undertecknad fick i juli 1986 i uppdrag av VBg (Vägverket), att

sammanställa de undersökningar som utförts med georadarmetoden på

beställning av Vägverket. Förutom summariska sammanställningar av

resultaten från georadarundersökningarna kommenteras i följande

rapport även tillförlitligheten och möjligheterna att utnyttja metoden

inom olika tillämpningsområden. De sammanställda uppgifterna och

resultaten har inhämtats från olika regionala enheter inom Vägverket.

Samtidigt har diskussioner och synpunkter inhämtats från den vägverks-

personal, som utnyttjat georadarmetoden i olika vägverksprojekt.

Kontaktman på Vägverket har varit Hans Frisk, VBg.

Skanrad AB och SGAB har under våren 1987 fått ta del av utkastet till

föreliggande rapport för kommentarer och kompletteringar till inne-

hållet.

Monica Dahlberg (VTI) har renskrivit texten med hjälp av ordbehand-

lingsmaskin.

Linköping den 10 juni 1987

./ :g
(1* _ ! /" E ' \ m.. w i*

i 2./
;'41 :JL JUL'VW

»_...n-m

*a ,

Hans G Johansson



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Appendix:

Mhyl

SAMMANFATTNING

GEORADAR

Metod

Apparatur

Utförande

Redovisning

MÄTNINGAR MED GEORADAR I VÄGVERKS-
PROJEKT

Allmänt

Identifiering av block i undergrunden

Väg på torv

Tjocklek hos vägbank och dess uppbyggnad,
bankbotten samt djup till fast botten

Vägöverbyggnad

Bergbestämning i

Mätning av vattendjup och bottentopografi

Skadad betong i broar

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Lista på undersökta Vägverksobjekt

Blockidentifiering

Sid

M
F
g
-
_
H
p
_

4
?
w
a

11

13

14

15

16



SAMMANFATTNING

Georadar är en mätmetod, i vilken elektromagnetiska vågor sänds ut

och mottages av antenner. Vågornas nedträngning registreras på ett

radargram och från detta kan markförhållandena tolkas. Vågornas

nedträngning i marken beror främst på materialens elektriska lednings-

förmâga. Vid ökande vattenkvot och tilltagande ledningsförmâga

minskar nedträngningen. Lera är exempelvis en mycket god reflektor

men material under lera framträder inte i radargrammen.

Vid undersökningar av djup större än 5 m används en lågfrekvent antenn

(80 MHz). Mätningar av grunda förhållanden kräver en högfrekvent

antenn (vanligtvis 300 eller 500 MHz). Genom att hela utrustningen

vanligtvis är monterad på och i ett fordon kan mätningarna göras

ganska snabbt, särskilt på en väg eller en jämn terrass. I naturlig, mer

eller mindre kuperad terräng blir hastigheten lägre och resultatnog-

grannheten sämre. Graden av tillförlitlighet beror huvudsakligen på

tolkarens skicklighet att 1) bedöma radargrammen, 2) rätt bestämma'

dielektricitetstalet hos undersökta material samt vederbörandes 3)

kunskap och 4) erfarenhet om undersökningsobjektens geologiska-geo-

tekniska uppbyggnad.

Georadar kan användas för

- mätning av vägkropp på torv, "flytande väg",

- bedömning av tjockleken på en överbyggnad. Materialsammansätt-

ningen i den underliggande terrassen måste klart skilja sig från

överbyggnadsmaterialets sammansättning!

- bestämning av vägbankstjocklek, om nämnda förhållanden kan appli-

ceras på bank respektive undergrund,

- mätning av bergnivâ grundare än 10 m förutsatt att överliggande

jord inte har alltför växlande lagerföljd eller sammansättning,

- lokalisering av förekomster med grus och sand dvs grovkorniga,

relativt ensgraderade sediment,

- mätning av vattendjup och bottentopografi i sjöar och vattendrag.



II

Georadar kan vid gynnsamma geologiska betingelser exempelvis ens-

graderade, grovkorniga sediment användas för

- uppskattning av grundvattennivå,

- identifiering av inlagrade finsediment t ex lerkörtlar.

Georadar rekommenderas ej för

- identifiering av enstaka block i morän,

- mätning av beläggningstjocklek,

- bestämning av mäktighet hos finsediment exempelvis lera,

- bestämning av jorddjup större än 10 m,

- bedömning av kornstorlekssammansättning och lagertjocklekar, där

kraven är högt ställda på precisionen.



l GEORADAR

1.1 Metod

Radar är en förkortning av Ladio detection and Langing. Genom att

utsända radiovågor från markytan och nedåt kan man lokalisera, djupbe-

stämma och bedöma olika objekt med varierande fysikaliska egenska-

per. Den elektriska ledningsförmågan hos olika material är den egen-

skap som främst påverkar radiovågorna. Materialens dielektricitets-

tal*), vilket bl a beror på vattenkvoten, är en av de viktigaste paramet-

rarna som måste fastställas för att tolkningen skall bli tillförlitlig.

1.2 Apparatur

Georadarutrustningen består av antenner med olika centrumfrekvenser,

80 till 1000 MHz. Ju högre frekvens desto mindre antenn. Lågfrekventa

antenner används för penetrationsdjup större än 5 m. En antenn med

hög frekvens används vid mätning av grunda förhållanden. En kontroll-

enhet är förbunden med antennen via en kabel. På kontrollenheten finns

ett oscilloskop, så att önskad amplitud kan erhållas genom att den

reflekterade signalen filtreras och förstärks. Signalen registreras, där-

efter grafiskt på en skrivare, likartad den som finns på ekolod. För att

kunna hålla den höga hastighet, som krävs för att »registrera alla

pulsfrekvenser i en undersökningsfas, lagras dessa i en bandspelare. Den

lagrade informationen kan bearbetas i kontrollenheten till bästa möjliga

utskrift på skrivaren.

1.3 Utförande

En georadarundersökning av en sektion t ex en vägsträcka utförs med

apparaturen monterad i ett fordon. Antennen samt sändare och mot-

tagare sitter vanligtvis framför fordonet i en låda på en från förarplat-

sen manöverbar bom (figur 1). Undersökningen kan utföras med en

hastighet av 1 till 10 km/tim beroende på bla markytans jämnhet,

undergrundens egenskaper och uppbyggnad.

*)Materialets förmåga att bibehålla elektrisk laddning.



  

Figur 1. Georadarmätning med 80 MHz-antenn. Infällt finns ett

radargram.

Över en kort mätsträcka t ex en tvärsektion av en väg kan antennen

dras för hand.

1.4 Redovisning

 

Skrivaren redovisar som nämnts ett grafiskt diagram kallat radargram.

Radargrammet uppvisar reflektioner i flera fält med olika svärtnings-

grad beroende på defysikaliska sambanden i den undersökta markprofi-

len. Tolkningen av radargram skall alltid föregås av någon form av

sondering, borrning och provtagning för att identifieringen av den

geologiska uppbyggnaden skall bli tillförlitlig. Georadar är först och

främst ett hjälpmedel för att ge vissa indikationer om bl a undergrunds-

 

förhållanden och mätningen får ej utesluta andra grundundersökningar.

 

Gemensamt för tolkningen av radargram och mätvärden från andra



geofysiska undersökningar är, att erfarenhet och kännedom om under-

sökningsområdets geologi ökar tillförlitligheten i resultatet.

2 MÃTNINGAR MED GEORADAR I VÄGVERKSPROJEKT

2.1 Allmänt

Vid projektering, byggande och underhåll av vägar används många olika

metoder och utrustningar för geotekniska undersökningar. Förutom

sonderings- och provtagningsutrustningar har sedan flera decennier

tillbaka även olika geofysiska mätmetoder utnyttjats för dessa ändamål.

De geofysiska mätningarna används främst för att erhålla en översiktlig

bild av de geologiska förhållandena. Tolkningen av undergrundsförhål-

landena skapar förutsättningar för komplettering med andra mer kost-

nadskrävande undersökningar på ett begränsat antal punkter. Begrän-

sade men rätt utförda fältinsatser kan minska kostnaderna för ett

vägprojekt.

Två konsultföretag bedriver för närvarande mätningar med georadar,

Skanrad (Växjö) och SGAB (Luleå, Uppsala-Göteborg).

2.2 Identifiering av block i undergrunden

Georadarmätningar för att identifiera block har utförts i obanad

terräng, på terrass och på belagd väg. Längs en kort sektion av E4,

motorvägen nordost om Nyköping (delen Brohagen-Sille), mättes 1979

(Lunds Tekn. Högskola) en profil över en flack moränkulle i avsikt att

lokalisera block. Vid efterföljande kontroll i provschakt erhölls facit på

blockens läge och storlek.

I ett projekt om blockuppfrysning, som redovisats i VTI Rapport 312

(1986), användes georadar (Skanradi för identifiering av block i terrass

(v 126, Kronobergs län) och i belagd väg (flygfältsvägen nära Skellefteå,

Västerbottens län). De uppmätta sträckorna genomgrävdes med tretan-

dat rivredskap ("spikskopa"), varvid blockens läge och storlek kunde

bestämmas. I samtliga fall var syftet att bedöma överensstämmelsen



mellan tolkningsresultat och verkligt förhållande.
\

Kommentarer

 

I redovisade fall av blockidentifiering med georadar har mätningen

skett i morän. Resultaten är otillfredsställande (bilaga I). Georadarn

kan för närvarande inte rekommenderas för att identifiera enskilda

block, dess läge eller storlek. Georadarmätningar kan ge en grov

uppskattning av mängden block. Vägsektioner med _många_ block bör

kunna särskiljas från sektioner med få_ block.

2.3 Väg på torv

 

Mätningar med georadar (Skanrad) för att utreda mäktighet av vägöver-

byggnad pâ underlag av torv har utförts på flera vägar i södra Sverige

(figur 2). Inom Kronobergs län har några vägsträckor mätts bl a över

Vissle myr längs v 594. Resultatet blev i stort sett bra, då vägbankens

mäktighet kunde identifieras. Längs vägmitt på en del av sträckan, där

 

sannolikt både överbyggnadens finmaterialhalt och packningsgrad är

hö , erhölls ingen tydlig gräns mellan bank och torv.



 

Figur 2. Exempel på tolkat radargram.

En 800 m lång sträcka av v 687 (VFN) över en torvmark (Stora mosse)

har mätts med georadar för att bedöma mäktigheten av den befintliga

vägkroppen innan en förstärkningsâtgärd utfördes. Radargrammen visar

en tydlig gräns mellan vägkroppen och torven. Mätningen åtföljdes av

sondering och provtagning av materialet. En mycket god överens-

stämmelse erhölls mellan tolkade och verkliga djup.

Kommentarer

 

Resultaten från georadarmätningar av vägkropp på torvmark visar på

god överensstämmelse mellan tolkad och verklig gräns (väg/torv).

Metoden kan därför rekommenderas för sådana undersökningar. Korn-

storlekssammansättning, vattenkvot, packningsgrad m m hos väg-



kroppen skall undersökas i några punkter innan mätningen utförs. Torv

under finkorniga, vattenmättade och hårt packade material kan inte

djupbestämmasl

2.4 Tjocklek hos vägbank och dess uppbyggnad, bankbotten samt

djup till fast botten

På E6 delen Kollahed-Sagsjön strax söder om Göteborg inträffade

sättningar efter det att vägen börjat trafikeras. Sättningarnas utveck-

ling följdes genom avvägningar av vägytan från år 1972 till mitten av

1978. Under perioden justerades beläggningen kontinuerligt.

Vägen är byggd på bank, vilken underlagras av halvfasta sediment,

huvudsakligen lera. Leran överlagras inom en sträcka på 800 m av

gyttja eller gyttjig lera. Mäktigheten påsedimentlagerföljden växlar

och den är ca 30 m på den djupaste delen.

För att föreslå lämpliga åtgärder och förhindra fortsatta sättningar

genomfördes kompletterande undersökningar för bestämning av väg-

bankens totala tjocklek samt beläggningens tjocklek och överbyggna-

dens tjocklek. Vid dessa undersökningar (1982) användes bl a georadar

(Skanrad). De tolkade radargrammen jämfördes efteråt med resultaten

från provgropsgrävningar.

Vägbankens vertikala utbredning framträder väl i radargrammen (fi-

gur 3). Utbredningen i horisontalled stämmer bra överens med iakt-

tagelserna i provgropar. Däremot överensstämmer varken tjockleken på

överbyggnaden eller sprängstensfyllningen med de verkliga förhållan-

dena. Felet kan uppgå till 1 ä 2 m men enligt uppgift (Skanrad) utfördes

ingen referenssondering. Överbyggnaden som består av beläggning, BG,

krossat material 0-50 och IM på tätningslager av finkross kan inte

åtskiljas lager för lager i radargrammen (se sid 12). Horisontella struk-

turer i radargrammen tolkas endastksom flerskiktat.



VÄGYTA

  

z BELÄGGNING  
  

,.". _-' .. . > '- '-'.-
1 l .;_ 'Lz _ L t

0 =__ . . .

. l." I W 4

a v. .00.
.fr

1'
n 'i J
\ a

- - ?ffwçfwrw r . ,
' 3;: 1 5:3? ' i' J* ' i:

J . ha.. '-. fw,

-q

1-'cç' -4 -Ã-.".^'.:.. . ..

- . _ ' 0
.' . ' v

Å * av . 7_ > #5 .

(i .1 ?to UW\*çn ' 3 4, g. . t A . ':.W.* : i I

.-1': ' i U ' 9 L" 7* l phas'. -, 'x' I .7^ . V -'"32'aiá '4 :ni: 'c' '3545.- ' 5"-, 3 I." ' .' r a .-.. *...1.? ' -'.?;- . . i.. _ "1. |r-5>..1 H

. 4, r i :Sf: -_-' '36. 4-?lå '_1. . .

A. I?! q \

RMK-4.5,* . 3'*

_ ?32 .. "; ^gr -. .'JA" Wigh: ' b' . '12 0
7 t' ..

. _'_

A ' : 1

I I .r

 

. ' i ,; .
.. ' \ i. . - v .v -0 _ 4. .. u. . i . _ , _ . _

r* . 7 f" _ -7- a - \
1 <. . - . _

.\ t ' v ' I i _. . " .T i_ . \

. t _ . kr ' , I I 4 .sm .. . .2 t .. .
_ ;'. A_ . i - -r ' \

I . ' : I - io . - i . _ .. ,_ .ff . . k,
. ' ' ' I

. . _ - D_ i
-. ' ' v. ' "i

. v. 1 ._ ' i " '

r I _. l . . 'g .
. . a.. a
' l- . ' r "\I ,'4 v.
ur?? : -. - . _

-l l
V | I.

0 I < :ut: I. '1 'f 1 , _ .4 _ .

' :är: i a"4- , ;._o' a r 'i ' _.'- - r
r i 1. -r . ' ' - _ ",' n ,a ' i' .1 ^

y 7 I' i '. L * I

D

.i

Figur 3. Radargram som visar en vägbanks nedsjunkning i lera.

Under 1986 utförde SGAB mätningar med georadar för Vägverket i

Gävleborgs och Norrbottens län. I Gävleborgs län var syftet att

undersöka tjockleken på nedpressad vägbank (E4 vid Ålsjön söder om

Söderhamn). För underlätta tolkningen och utvärderingen av radargram-

men sonderades ett antal punkter i några tvärsektioner på vägen.

E4 vid Ålsjön är uppbyggd av en mäktig bank av sprängstensmassor och

blockig morän, vilken underlagras av gyttja, gyttjelera och lera enligt

förundersökningarna. Ungefär mitt på delsträckan passerar vägen en

fastmarksdel, som utgör krönet av enrullstensâs.



Efter vägens färdigställande uppstod mycket oregelbundna sättningar

både i längd- och tvärled. Bitvis har överbyggnaden justerats mer än

60 cm. Sättningarna pågår fast i mindre omfattning än tidigare. Resul-

taten från georadarmätningen var en del av det underlag, som behövdes

för utredning av erforderliga åtgärder.

En längdsektion på ca 1 km och fyra tvärsektioner mättes. Mätningarna

gav enligt SGAB tydliga reflexer i gränsytan mellan fyllningsmassor och

underliggande material. Tolkningsresultaten är mycket knapphändiga

och några exakta djupvärden anges inte. Någon noggrannare angivelse

av sedimenten under fyllningen ges ej. Materialet benämns finkornigt.

Åsen har givits fel nivå i tolkningen (figur 4). Kompletterande tolkning

av radargrammen utförd av personal vid VFX visar detta samt att

fyllningens nedsjunkning har skett till betydligt större djup än vad som

förväntades i projekteringen. Den inhomogena fyllningen och regelbun-

det återkommande vertikala zoner av finkornigt material framträder

ganska tydligt i radargrammen.
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Figur 4. Tolkat radargram från mätningar på E4 nära Söderhamn
VFX.



Georadarundersökningarna i Norrbottens län utfördes under våren 1986

på E4 vid Råneå och Lampen samt längs v 356 (Tossa-Björkfors) och

v 94 (Akån-Hällfors). Undersökningarna omfattade bestämning av väg-

bankarnas uppbyggnad, djup till bankbotten och fast botten eller berg.

Resultaten från mätningarna har enligt SGAB varit mycket goda.

Vägbankens botten har tydligt registrerats på samtliga mätsträckor.

Överbyggnaden i vägen har varierat mellan sträckorna. Fast botten

eller berg har registrerats i vägen eller i nära anslutning till samtliga

undersökta vägsträckor.

Djupbestämningen av vägbanken på E4 vid Råneå komplicerades av

vattenmättad hyttslagg i överbyggnaden strax ovanför en tjälnivå.

Tolkad bankbotten hamnade därför något djupare än verklig nivå, vilken

erhållits i en referenssondering. Hyttslaggen men även svartmocka

(sulfidhaltig lera) i undergrunden medförde dessutom att fast botten

eller berg inte kunde bestämmas på den aktuella sträckan. Enstaka

block har identifierats under förbehåll, attmängden block inte varit

särskilt stor (se sid 4).

Vid georadarmätningen på E4 vid Lampen har mycket god överens-

stämmelse erhållits mellan tolkat djup av vägbank och referensson-

dering. Skillnaden är endast 6 cm och helt acceptabel under förutsätt-

ning, att den är lika liten längs hela sträckan. Banken är tämligen

mäktig och i genomsnitt ligger bankbotten ca 0.7 m djupare i vägmitt

än vid vägkanterna.

I ena änden av sektionen tolkas fast botten mycket nära bankens botten.

Detta överensstämmer även med kända, mindre primärsättningar i

vägkroppen.

Resultaten av mätningarna på v 356 (Tossa-Björkfors), vilka utfördes i

april-maj, visar en tydlig upphöjning av bankbotten i vägmitt. Den

tolkas som en islinsbildning vid övergång mellan vägbank och torv . En

längsspricka som observerades i vägmitt vid mättillfället stöder delvis

tolkningen. Två referenssonderingar med djup på 1.2 m till vägbankens

underkant stöder tolkningsvärdena l.l5-l.2 m. Gränsen mellan torv och
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underliggande sediment har ej kunnat identifieras i vägen på grund av

tjäle i övergångszonen mellan ifrågavarande jordarter. I en mätning

utanför vägbanan, där tjälen var mycket grund, erhölls en tydlig reflex

tolkad som underkant av torvlagret. Torven antas vila på fast botten av

morän.

Georadarundersökningen på v 94 (Akån-Hällfors) anger underkant väg-

bank i höjd med förutvarande markplan. Avvikelserna mellan känd nivå

och tolkad nivå är maximalt 2 cm. Bergindikationer har erhållits längs

en kort del av sträckan. I tvärsektionerna har många reflexer tolkats

som block (jfr sid 4).

Kommentarer

 

Resultaten från georadarmätningarna i Norrbottens län kan inte kom-

menteras närmare, eftersom de utfördes relativt nyligen. De har inte

korrelerats mot verkliga förhållanden vare sig i kompletterande under-

sökningar eller i ombyggnad. Ett exempel på tolkat radargram från

Norrbotten visas i figur 5.
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Figur 5. Väg 356: reflex 1 och 2 tolkas som gräns mellan bärlager ochförstärkningslager respektive gräns mellan överbyggnad ochunderbyggnad. Reflex 3 återspeglar bankbotten och reflex 4visar tjälfronten vid mättillfället. Från SGAB-rapport 1986.

Vägbankar och deras horisontella utbredning framträder i radargram-men medan den undre gränsen är svårtolkad vid större djup än 3 m ochom materialet är inhomogent sammansatt i den nedsjunkna banken. Denverkliga sammansättningen i en flerlagrad vägbank kan sannolikt intetolkas i ett radargram. En differentiering mellan grovkornig och finkor-nig sammansättning i vägbanken kan anges. Reflexer på lager eller skikt
av sorterade jordarter i en vägbank med grovt material exempelvissprängsten kan inte särskiljas från övriga reflexer i radargrammen.

Det är något förvånande att undergrundens verkliga kornstorlekssam-mansättning inte angivits närmare än vad som är fallet i de beskrivnaundersökningarna (jämför dock sid 4).

2.5 Vägöverbyggrgg

Vid georadarundersökningarna i Norrbottens län gjordes även försök attmäta vägöverbyggnadstjockleken. I samtliga fall erhölls en tydlig reflextolkad som gränsytan mellan överbyggnad och underbyggnad. På två avde undersökta vägsträckorna har gränsen mellan bärlager och förstärk-ningslager tolkats i radargrammen. Huruvida den stämmer med verklig-
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ningslager tolkats i radargrammen. Huruvida den stämmer med verklig-

heten är inte känt.

Längs v96l (Brobacka-Alingsås) i Älvsborgs län mätte Skanrad 1983

överbyggnadstjockleken på en 3 km lång sträcka. Måttet på överbyggna-

den tolkades till 55-70 cm. Bärlager och förstärkningslager ansågs ha

sandig-grusig kornstorlekssammansättning. Horisontella lager i över-

byggnaden har angivits men någon gräns mellan bärlager och förstärk-

ningslager har inte fastställts. Små sättningar har ställvis registrerats.

Vid jämförelser mellan resultaten från mätningarna och observationer i

några borrhål inklusive provtagning för kornstorleksanalys framkom, att

måtten på överbyggnaden i sju borrhål är 36-53 cm dvs betydligt mindre

än de tolkade. Sammansättningen hos överbyggnaden uppvisar variation

från godkänt bärlagergrus till B-material (grusig sand) utlagt utan

särskiljande av bärlager och förstärkningslager.

Skanrad har under 1985 mätt överbyggnaden på delsträckor av v 6%

(Älmhult-Åseda) i Kronobergs län. Elva referensborrningar med väg-

kroppsprovtagaren SORC företogs på sträckorna. Radargrammen visar

enligt konsulten en mycket tydlig reflex för gränsen mellan överbygg-

nad och undergrund/underbyggnad (morän/berg/förutvarande vägyta).

Mycket god överensstämmelse erhölls mellan resultaten från georadar-

mätningarna och borrningarna. Gränsen mellan bärlager och förstärk-

ningslager har däremot inte kunnat tolkas med någon större noggrann-

het, eventuellt beroende på relativt likartade sammansättningar (jämför

ovan)

Kommentarer

 

För att med georadarmätning fastställa gränsen mellan bärlager och

förstärkningslager i en vägöverbyggnad krävs att kornstorlekssamman-

sättningen mellan de två är olika. Ett bärlagergrus enligt BYA 84 över

ett inte alltför välgraderat förstärkningslager bör kunna särskiljas. Det

är tveksamt om ett bärlagergrus kan skiljas från makadam i ett

förstärkningslager. Vägkroppens packningsgrad och vattenkvot (se sid 4)

 

betyder mycket för möjligheterna att särskilja olika överbyggnadsmate-
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rial.

2.6 Bergbestämning

 

Avdelningen för teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola har mätt

en 240 m lång georadarprofil på ett vägobjekt i Ljungby. En jämförelse

mellan tolkad och verklig bergnivå under morän kunde göras efter

avslutad schaktning av jordmassorna. Som framgår av figur 6 är det en

god överensstämmelse mellan tolkad och verklig nivå.
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Figur 6. Georadarbestämd bergnivå och verklig bergnivå (avvägd
efter schaktning), vägobjekt Ljungby. Från LTH.

I samband med projekteringen av E6 förbi Varberg utförde nämnda

institution även en georadarundersökning för jämförelse med en tidigare

utförd refraktionsseismisk mätning. Sonderingar företogs för en kvalita-

tiv jämförelse mellan metoderna. Georadarn ger en sammanhängande

profil av berget medan seismiken måste redovisas interpolerat mellan

punktangivelser på bergytan. Jämförelse med avseende på tillför-

litlighet mellan metoderna kan ej avgöras utan framschaktning av

bergytan.

Mätningarna i Norrbottens län avsåg som nämnts bla försök att

fastställa djup till fast botten under vägarna. I ett fall bedömdes fast
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botten som berg. Nivån ligger inte särskilt djupt under vägkroppen med

en tydlig reflex i radargrammet. Ingen referenssondering har utförts.

I Gråbo, Älvsborgs län, har georadar (Skanrad) använts för att lokalisera

eventuellt berg i del av ny sträckning för v 942. Den undersökta

delsträckan utgick från en befintlig grustäkt med berg i dagen i ena

täktkanten. Berget gränsar även till den föreslagna väglinjen. Georadar-

mätningarna har givit ganska stora jorddjup (7-15 m). Inga referensson-

deringar har utförts. Vid pågående schaktning av skärningssträckan har

inte heller något berg påträffats.

Kommentarer

 

Alltför få georadarundersökningar av djup till berg har hittills utförts

för att metodens tillförlitlighet för bergidentifiering skall kunna fast-

ställas. Flera referensundersökningar behövs. I de fall berg överlagras

av finkorniga sediment, silt och lera, är mätning med georadar helt

meningslös.

2.7 Mätning av vattendjup och bottentopografi

Eftersom sötvatten har lämpliga fysikaliska egenskaper för georadar-

undersökningar har metoden använts för mätning av vattendjup och

bottentopografi i sjöar (Lunds Tekniska Högskola).

1985 mätte Skanrad med georadar över Lagan för broläge vid projekte-

ring av förbifart Traryd (VFG). Resultaten pekar på vissa möjligheter

att bedöma fast botten. Inga referenssonderingar har utförts och några

slutsatser om tillförlitligheten kan därför inte dras.

Kommentarer

 

Vattendjup och bottentopografi kan mätas noggrant med georadar

(figur 7). Vattendjupet bör ej överstiga 10 m. Utan referenssondering

kan det vara mycket vanskligt att särskilja friktionsjord från kohesions-

jord i bottnen. I saltvatten begränsas georadarmätningarna av vattnets

goda ledningsegenskaper.
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Figur 7. Vattendjup och bottenprofil. Från SGAB.

2.8 Skadad betong i broar

 

Den uppluckring och sönderdelning av betong som uppstår på broar på

grund av salt syns ibland inte på ytan men kan finnas inne i betongen.

Försök gjordes med georadar (Skanrad) för att lokalisera "hålrum" med

sönderfrätt betong på Tranebergsbron i Stockholm. Radargrammen från

mätningarna visade många intressanta reflexer men någon möjlighet att

tolka och urskilja skadad betong från andra tänkbara identifierings-

objekt i brokonstruktionen fanns inte.
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Kommentarer

 

Hittills utförda mätningar i Sverige med delvis nedslående resultat kan

anses som förförsök. Fortsatta "forskningsmätningar" rekommenderas. I

Canada och USA där georadartekniken är betydligt mer utvecklad även

inom detta tillämpningsområde har man med hjälp av avancerad dator-

utrustning kunnat utvärdera och identifiera skadorna på broar mycket

mer detaljerat.

3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Flera enheter inom Vägverket har låtit genomföra georadarmätningar i

avsikt att utröna möjligheterna att tillämpa metoden på undersökningar

av vägars överbyggnad, underbyggnad och undergrund. Variationen på

undersökningsobjekten har varit stor. Många tänkbara tillämpningar

inom vägbyggnadstekniken har studerats. I flera fall saknas dock

jämförelser -med de verkliga förhållandena och inom några tillämpnings-

områdén erfordras ytterligare mätningar, innan metoden kan värderas

fullständigt. Samtidigt måste understrykas, att georadar liksom alla

andra geofysiska mätmetoder är ett hjälpmedel, vilket alltid skall

kompletteras med mer grundliga fältundersökningar dvs sonderingar och

provtagningar. Det primära syftet med alla geofysiska mätningar är att

försöka få ett så tillförlitligt resultat att fortsatta fältundersökningar

kan begränsas och koncentreras till problemområden redan i projekte-

ringsskedet, varvid besparingar kan göras.

En av fördelarna med georadarundersökningar jämfört med andra geo-

fysiska undersökningar är det snabba mätförfarandet i fält. En annan

fördel är att mätningen kan genomföras i stort sett oberoende av årstid.

Vid mätningar på en väg med många materiallager är de många

reflexerna i radargrammen en nackdel. Tolkningen blir mycket svår,

framför allt om inte tillräckligt många referenspunkter har undersökts.

En i vägbyggnad oerfaren tolkare kan lätt förbise en del detaljer i

radargrammen. Geologisk erfarenhet och kunnande om en vägs eller ett



17

områdes uppbyggnad är dock a och 0 för ett bra resultat. Det är viktigt

att tolkaren själv mycket noggrant tar reda på all tillgänglig geologisk-

-geoteknisk information, som kan finnas för varje undersökningsområde.

Beställarens krav på resultatnoggrannhet i en georadarmätning skall så

långt möjligt framgå före mätningens genomförande. Konsulten skall

därefter kunna svara på, om mätningen är genomförbar och till vilket

pris.

I vägprojektering, vid vägbyggande och på färdig väg kan georadar

användas för att undersöka nedan angivna objekt och fysiska förhållan-

den. Tillförlitligheten i resultaten varierar från fall till fall och de

reservationer som ges i följande förteckning kan sannolikt revideras

efter det att flera georadarmätningar och referensundersökningar har

genomförts.

i. Tillämpning av georadat i projekteringsfasen

- Bedömning av bergvolym och bergnivå. Djupen bör ej vara för stora,

 

helst mindre än 10 m. Överlagrande jordmaterial får ej utgöras av

lera eller hårt sammanpressade finsediment. Rösberg försvårar

tolkningen av verklig bergyta. En tillförlitlig bergvolymbestämning

kan spara mycket pengar i byggskedet!

- Bedömning av olika jordlager och grundvattenyta. Enskilda jordlager

 

i en lagerföljd måste ha klart differentierade kornstorlekssamman-

sättningar exempelvis sediment/morän för att bestämmas och sär-

skiljas. Överytan på finsediment exempelvis lera kan lokaliseras.

Dess mäktighet kan ej bestämmas. Grundvattenytan kan identifieras

ganska väl i sediment men ej i morän.

- Lokalisering av block iJ'ord. Enstaka block i sediment bör kunna

 

lokaliseras. Enstaka block i morän kan ej identifieras med tillräck-

ligt stor noggrannhet. Blockmorän bör kunna åtskiljas från morän

med få block.

- Prospektering av användbara vägbyggnadsmaterial t ex gus- och
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sandförekomster. Utbredning och mäktighet samt grundvattennivå

 

kan uppskattas. Innehåll av finkorniga sedimentlager (vanligt före-

kommandelkan dock förhindra radarpenetrationenl

Bottentopografi i sjöar och vattendrag bör kunna mätas någorlunda

tillförlitligt om vattendjupet inte är för stort (<8 m). Det kan vara

svårt att avgöra sammansättningen i bottensedimenten. Referens-

undersökningar är absolut nödvändiga i sådana fall.

En georadarundersökning i projekteringsfasen innebär mätning i obanad

terräng med varierande topografi och ojämn markyta, vilket begränsar

framkomligheten. Hastigheten vid sådan mätning blir således mycket

lägre än mätning på terrass eller färdig väg. Tillförlitligheten blir

också sämre på grund av att antennen sätts i gungning under mätproce-

duren.

2.

3.

Tillämpning i byggnadsfasen

Lokalisering av lerzoner eller andra vattenmättade finsediment inne

 

i grövre sammansatta avlagringar. Endast ytan kan identifieras.

Mäktigheten kan ej mätas.

Bedömning av schaktbarhet. Tydliga växlingar mellan svårschaktade

 

och lättschaktade partier i en moränskärning bör kunna registreras

vid georadarmätning (se ovan). Detta fordrar dock ytterligare under-

sökning och uppföljning, innan fullständig utvärdering kan göras.

Tillämpning på färdig väg

Bestämning av beläggningstjocklek. Beläggningstjocklekar mindre än

 

10 cm kan ej bestämmas. Mäktigare, justerade beläggningar exem-

pelvis vid större sättningar (se nedan) kan mätas.

på

sammansättningen av bärlager och förstärkningslager. Materialen

Identifiering av olika lager i en överbyggnad. Resultatet beror

måste vara fullständigt olika. Variationer i vattenkvot och pack-

ningsgrad kan omöjliggöra en noggrann tolkning.
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- Mätning av överbyggnadstjocklek. Förstärkningslagret får inte ha

 

alltför lika kornstorlekssammansättning som underliggande bank

eller undergrund.

- Mätning av vägbank och banktjocklek. I en vägbank med grov

sammansättning exempelvis sprängsten på ett finkornigt sediment

bör sprängstensfyllningen kunna bestämmas ganska väl. Inblandning

av finmaterial försvårar tolkningen. Inslag av olika fyllnadsmassor

tillsammans med högt grundvatten försvårar tolkningen så pass

mycket, att metoden inte kan rekommenderas i sådana fall.

- Identifiering av sättningar. Utbredning av vägbankars sättningar ger

 

tydliga reflexer i radargrammen men tillförlitliga djupbestämningar

är svåra att göra utan referenssonderingar.

- Mätning av "flytande" väg på torv. Metoden kan användas med stor

 

tillförlitlighet på sådana vägar för att mäta vägkroppens mäktighet

och utbredning.

- Lokalisering av dolda betongskador i broar. Georadar kan rekom-

 

menderas för sådana undersökningar när teknik och datorer kan

utnyttjas för utvärdering.

I samtliga tillämpningar beror utvärderingsresultatet i hög grad på rätt

bestämning av dielektricitetstalen (sid 1) för de undersökta materialen.

Därför är det mycket viktigt att fastställa detta tal så noggrant som

möjligt. Material tas i referenspunkter för efterföljande analys av

vattenkvot och kornstorlekssammansättning. Utnyttjande av värden

från tabeller över olika materials dielektricitetstal vid tolkningen kan

ej rekommenderas.

Både beställare och konsult måste ställa större krav på tillförlitligheten

i georadarutredningar än vad som hittills varit fallet.

Georadarns lämplighet och tillförlitlighet för undersökningar av olika

vägprojekt bör studeras ytterligare. Flera av de tidigare beskrivna

tillämpningsområdena behöver jämföras med likartade projekt. VFBD
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kommer att genomföra ytterligare georadarundersökningar 1987. Flera

georadarmätningar av vägöverbyggnad, dess sammansättning och lager-

tjocklekar bör genomföras, innan slutlig utvärdering kan göras.

Kostnaderna för mätning med georadar varierar. En dags mätning

innebär vanligtvis 3-4 dagars tolkning, utvärdering och rapportskriv-

ning. Konsultkostnaden för en sådan arbetsinsats är omkring

20.000 kronor (1986).



Appendix

Lista på undersökta Vägverksobjekt

   

Konsult Väg Län Undersökn.år Objektbestämning

LTH E4 D 1979 Block

E4 G Bergnivâ

E6 N - " -

Skanrad E6 N 1982 Tjocklek beläggning/
/vägbank/sättningar

594 G 1983/1985 Vägbank på torv

117 G 1983 - " -

180 F -"- Överbyggnadstjocklek

774 AC 1984 Blockidentifiering

126 G -"- - " -

1011 H -"- Vägbank på torv

190 P 1985 Bergnivâ

E4 G -"- Broläge

694 G -" Överbyggnadstjocklek/bergnivå

687 G/N 1986 Vägbank på torv

Enskild M " - " -
väg/1230

SGAB E4 X 1986 Vägbankstjocklek

E4 BD " Uppbyggnad vägbank/
- /bankdjup/fast botten

96 " " - " -

356
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