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 BESKRIVELSE AV REFRAKSJONSEISMISKE MÅLINGER. 

Metoden bygger på registrering av seismiske bølger som refrakteres (brytes) fra geologiske 

laggrenser med forskjellige hastigheter. En forutsetning for anvendelse av metoden er at de 

seismiske hastighetene øker mot dypet. Den seismiske hastigheten i ett vertikalt snitt øker 

normalt mot dypet fordi sammenpakking og konsolidering av materialer gir høyere 

hastigheter. 

De seismiske hastighetene varierer fra 400m/s i løst lagret tørr sand opp til 6500m/s i 

uforvitret diabas/gabbro. En oversikt over vanlige seismiske hastigheter i Norge er gitt i 

figuren under. 

 

Målingene utføres normalt langs rette linjer med faste avstander mellom sensorer for 

registrering av bølgene fra skuddpunkter i samme linje. 

På land benyttes geofoner og 24 kanalers digital seismograf. Den vanligste geofonavstanden 

for ingeniørgeofysiske målinger er 5 meter som gir utlegg på 115 meter. Ved måling av flere 

utlegg etter hverandre knyttes utleggene sammen ved hjelp av overlappende geofoner. Store 

løs-massemektigheter krever lengre utlegg og da benyttes 10 eller 20 meters geofonavstand. 

Normalt er avstand mellom skuddpunkter 5 ganger geofonavstanden. 

Til sjømålinger benyttes spesielle bunnkabler med hydrofoner og uttak for preladede skudd. 

Ved rolig sjø og små vanndyp og moderate løsmassemektigheter brukes kabel med aktiv 

lengde på 115 meter og 5 meters hydrofonavstand.Til mer krevende målinger benyttes kabel 

med aktiv lengde på 235 eller 475 meters aktiv lengde. 

Det benyttes også spesielle teknikker for å gjøre målinger fra islagte vann, for kryssing av 

elver, i urmasser og i gater/byer. 

Prinsippet bak en seismisk måling er å generere en elastisk bølge (sjokk bølge) i et punkt og i 

et antall andre punkter ankomsttiden for bølge-fronten som har beveget seg gjennom de 

forskjellige lag i grunnen. Ved hjelp av geometriske beregninger er det mulig å bestemme den 
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seismiske hastigheten og tykkelsen av de forskjellige lag. Ved refraksjonsseismikk er det 

ankomsttiden for den første delen av bølgefronten som har størst interesse. 

 

De seismiske hastighetene brukes til å bestemme materialtyper og egenskaper slik som: 

✓  Løsmassefordeling 

✓ Grunnvannsnivå 

✓ Svakhetsoner 

✓ Bergkvalitet 

✓ Sprengbarhet 

✓ Gravbarhet 

For kartlegging av svakhetsoner i fjell vil orientering av profilene i forhold til sonene samt 

geofon/hydrofon-avstand ha betydning for målingene. Seismikken registrerer svakhetssoner i 

fjelloverflaten og gir ikke informasjon om sonens fallvinkel.To mulige feilkilder ved 

refraksjonsseismiske målinger er lavhastighetslag og blindsonelag. Lavhastighetslag er lag 

som bryter forutsetningen om økende hastighet mot dypet. Eksempler på slike 

lavhastighetslag er: 

✓ Tele 

✓ Overflatedekke 

✓ Blokkrike lag over finkornige 

Blindsonelag er lag med for liten mektighet til at de først ankommende bølger fra dette 

laget kan registreres før bølgen fra dyperelieggende lag. 

Eksempler på blindsonelag er: 

✓ Morene over fjell 

✓ Vannmettet sand under tørr sand 

✓ Dagfjell før fast fjell 
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Digitale seismografer kan avsløre blindsonelag ved analyse av senere ankommende 

bølger. Lavhastighetslag vil gi for store dyp til fjell og blindsonelag for små dyp til fjell. 

Målingene vil i de fleste tilfeller gi indikasjoner på disse feil-kildene slik at usikkerhet i 

beregningene kan angis. 

Erfaringsmessig er standardavviket i fjelldybde-bestemmelsen: 

✓ Dyp mindre enn 10 meter +/- 1 meter 

✓ Dyp større enn 10 meter +/- 10% av beregnet dyp. 

 

Illustrasjon av mulig feilkilde grunnet siderefleksjoner. 

 

 

EKSEMPEL PÅ PRESENTASJON AV MÅLERESULTATER 
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Feltprosedyre sjøseismikk 

Geomap Norge AS har gjennomført mer enn 100 000 meter sjøseismikk siste 10 

årene.  Vi kan utføre sjøseismikk opp til 300 meters sjødyp. 

Vi har spesialbygde sjøbunnskabler på 115 meter m/100 meter lead-in(24 hydrofoner), 

235 meter m/500 meter lead-in(48 hydrofoner) og 470 meters m/500 meter lead-in(48 

hydrofoner). I tillegg så har vi 500 meters forlenger kabel som kan benyttes for store 

dyp. 

Geomap Norge AS disponerer 2 egne båter til bruk for 115 og 235 meters kabel. Når 

470 meters kabel benyttes leies det inn større båter for formålet. 

 

              Øien 17 fot  Rana 21 fot 

 

Eksempel leiebåt for 470 meters kabel. 
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Anker utlegging 

 

Ankerposisjon beregnes basert på start koordinater på profilet. Retning på profil bestemmes på 

bakgrunn av flo/fjære, strømmninger samt sjøbunnstopografi. 

Start utlegg av kabel 

 

Sjøbunnskabel settes etter angitte koordinater og båten navigeres ved hjelp av GPS med 

korreksjonssignal. 

Ferdig utlagt kabel 

 

Når kabel er lagt langs sjøbunnen ligger kabelbåt i posisjon ved enden av utlegget og sjøbunnskabel 

kobles til seismograf for registrering. 
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Kabelposisjonering 

 

Ved refraksjonsseismiske målinger i sjø og vann er det ikke alltid at målekabelen blir liggende på 

bunnen i forutsatt posisjon. Dette kan skyldes avdrift grunnet vind, strøm, ujevn topografi, fremmede 

objekter ol. Dersom det ikke taes hensyn til dette kan man risikere at resultatene plasseres på galt 

sted.HYDLOC er en videreutvikling av en teknikk som gjør det mulig å bestemme hver hydrofons 

posisjon på bunnen i alle tre retninger (XYZ). 

Metoden går ut på at det like under vannflaten genereres en lydpuls. Ved å gjenta dette i forskjellige 

posisjoner på overflaten får man flere tidsmålinger til samme hydrofon og posisjonen kan 

beregnes.Fordi posisjonen skal bestemmes i tre retninger kreves det minst tre målinger til hver 

hydrofon. Det er imidlertid helt nødvendig med flere målinger for å få tilfredsstillende nøyaktighet. 

For få, eller dårlige målinger vil først og fremst gi utslag i unøyaktig Z-verdi (dybde) på hydrofonen.  

For å få et godt resultat er det viktig at det måles slik at det blir god geometri i beregningen. Dette er 

spesielt viktig ved måling i områder hvor sjøbunnen er kupert.Selve prosedyren ved posisjonering med 

HYDLOC metoden er delt i en måledel og en beregningsdel. I navigasjonsprogramet som benyttes er 

det flere spesielle rutiner for å optimalisere den viktigste delen av prosessen som er selve 

tidsmålingen. 
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Seismisk registering 

 

Preladede ladninger avfyres en etter en langs kabelen og ankomsttider registreres ved hjelp av 

seismograf. 

Opptak av kabel 

 


