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OM UNDERSØKELSENE 

DENNE RAPPORT ER BASERT PÅ GEOFYSISKE UNDERSØKELSER, IKKE-INTRUSIVE OG INNDIREKTE 

METODER FRA MARKOVERFLATE ELLER VANNOVERFLATE. ALLE TOLKNINGER I DENNE RAPPORT ER 

BASERT PÅ OBSERVASJONER FRA GEOFYSISKE MÅLINGER, SOM VIA PROSESSERING OG TOLKNING 

REFLEKTERER FORHOLDENE I UNDERGRUNNEN. TIL EN VISS GRAD INFLUERER 

ERFARINGSGRUNNLAGET TIL VÅRE GEOFYSIKERE INN PÅ DETTE RESULTATET. DENNE RAPPORT ER 

DERVED ET RESULTAT AV EN SERIE PROSESSER, MED UTGANGSPUNKT I HASTIGHETEN AV 

ELASTISKE BØLGER I VANN, SEDIMENTER OG BERGGRUNN. DET VIL DERVED KUNNE VÆRE FORHOLD 

I GRUNNEN SOM IKKE RIMELIGVIS VIL VÆRE KJENT AV VÅRE GEOFYSIKERE. DETTE MÅ TAS MED I 
BETRAKTNING NÅR RESULTATENE FRA RAPPORTEN SKAL ANVENDES I PRAKSIS. 
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1. SAMMENDRAG 

Ruden AS ble av Statens Vegvesen i brev av 2.2.2015 anmodet om å utføre 

refleksjonsseismiske undersøkelser i sjø i Sørfold kommune. Oppdraget er beskrevet i 

Konkurransegrunnlag datert 9.1.2015, saksnummer 201502877. Oppdraget ble utført i løpet 

av perioden 23-29 mars, 2015, under brukbare værforhold. 

Undersøkelsene ble gjennomført fra en 41ft fiskebåt tilhørende Cato Kristiansen, Sørfold. 

Båten sørget for tilstrekkelig plass for instrumentering, generatorer samt tauet utstyr. 

Propellstøy fra skuta ble vurdert som akseptabel.  

Utrustningen besto av Geo-Spark 1000 PPS,  Geo-Source 200 LW sparker, Mini-Trace II 24-bit 

acquisition system, Geo-Suite Acquisition Software samt Geo-Sense 8-element mini-

streamer. 

Total 67 profiler av varierende lengde ble innhentet, prosessert og tolket. Profilene ble satt 

sammen med batymetriske data og det er generert kart over sediment-mektigheter og 

berggrunnstopografi for de utvalgte områdene.  

Datakvaliteten varierte over prosjektområdet. Hvor det fantes sedimenter på sjøbunnen og 

der hvor datakvaliteten ble vurdert tilstrekkelig god ble dyp og mektigheter beregnet i tids-

domenet.  

Ved å anvende av en hastighet på 1700 m/s ble tidsdomenet gjort om til dyp og mektigheter.  

Datasettene består av x,y,z-koordinater i meter. Disse er bundet sammen med polygoner og 

konvertert til flater, som igjen danner grunnlaget for generering av kotekart. 

Mektigheten av sedimentene på sjøbunnen varierer sterkt over prosjektområdet. Som 

forventet har de bratte undersjøiske skråningene langs fjordarmene lite eller beskjedent 

sedimentdekke. Det kan virke som det aller meste av sedimentene i Sørfold består av finstoff, 

sannsynligvis leire. Det vil sannsynligvis være mulig å gå nærmere inn på enkelte lokaliteter 

dersom det er ønskelig med detaljvurderinger av sedimenter, avhengig av sted og 

datakvalitet. 

Der hvor sjøbunnen flater ut øker mektigheten hurtig. I det sentrale bassenget i Andkilen (B2) 

ble det registrert mer enn 160m med sedimenter. 

De geofysiske resultatene bør følges opp, sammenstilles og evt kalibreres mot evt intrusive 

undersøkelser, f.eks. geotekniske boringer. 
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2. TEIGER 

2.1 Teig B2 
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2.2 Teig B4 
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2.3 Teig 5,6,7 
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2.4 Teig 10 
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2.5 Teig 11,12 
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3. OM PROSJEKTET 

3.1 ARBEIDSFORDELING 

Feltarbeidet ble utført av ansatte i Ruden AS, supplert med utstyr og tekniker fra Geomarine i 

Nederland. Prosessering av datasettene ble utført av Tony Lombard hos vår partner APEX 

Geoservices Ltd i Irland. Generering av metadata, inklusive terrengmodeller og kotekart er 

utført av Viktoria Varga, Ruden AS. Rapporten er skrevet av Fridtjov Ruden. 

3.2 FORMÅL 

Formålet med rapporten var: 

1. Innhente data fra en-kanals sparker profiler i sjø 

2. Pre- og post-prosessere datasettene, fjerne forstyrrelser og støy,  

3. Fremheve viktige aspekter, spesielt fremheve grense mellom sediment og berggrunn 

4. Tolke mektighet av sediment på berggrunn 

5. Vise kart over berggrunn 

 

3.3 STØY OG USIKKERHET VED EN-KANALS REFLEKSJONSSEISMIKK 

Rådata fra en-kanals refleksjonsseismikk inneholder mye artifakter, dvs signaler og responser 

som er uvedkommende for undersøkelsen og som derved betraktes som støy. Dette 

inkluderer også kulturell forurensning i form av støy fra anlegg, nærliggende veier, 

vindmaskiner og propellstøy fra fartøyer. Videre er en-kanals metoden som anvendt i Sørfold 

spesielt sensitiv for forstyrrelser i grunne områder, hvor lydbølger reflekteres opp/ned 

mellom sjøbunnen og overflaten opptil flere ganger, og skaper forhold der det er vanskelig å 

skille reelle signaler fra støy.  

 

For å forbedre datakvaliteten er det derfor påkrevet med prosessering; skjønt det kan 

fremdeles være vanskelig å oppfatte reelle signaler også etter en slik prosess. Vi vil gjerne 

understreke viktigheten av å påpeke dette; tidligere praksis ved akustikk har svært ofte 

hoppet elegant over slike forhold og derved gitt oppdragsgiver en falsk følelse av trygghet.  

 

Det beste seismiske alternativet er selvsagt en multi-kanals løsning, i stedet for den 

tradisjonelle en-kanalsløsningen som er anvendt i Sørfold. Det anbefales at dette alternativet 

vurderes ved fremtidige undersøkelser, til tross for et noe høyere kostnadsnivå. Multi-kanals 

seismikk vil redusere tvetydige utydelige tolkningsmuligheter, med høyere oppløsning og 

enklere prosessering.  
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4. DATA-PROSESSERING  

Ved prosessering og tolkning av 67 profiler over 6 undersøkelsesområder ble det anvendt 

Seisee og REFLEX W programvare, samt tilført en god del håndarbeid.  

Jevnt over var datakvaliteten ikke god nok for en tradisjonell detaljert og robust 

prosesserings-sekvens. Dette skyldes begrensningene til et et-kanals system, slik som ble 

benyttet i Sørfold. Et multi-kanals system, som vanligvis brukes offshore gir vesentlig bedre 

datakvalitet, men til en antatt tidobling i pris. Slike systemer er ikke vanlige i grunne farvann. 

 

Sekvensen for Sørfold-datasettene består i: 

 

1. Datainnhenting (i sjøen) 
2. Dataimport (prosessor) 
3. Bandpass Butterworth filtrering 
4. Manuell skalering 
5. Tid-dyp konvertering 
6. Optimalisering 
 

En kombinasjon av automatisert 'phase follower horizon tracking’ og manuelt valg av 

horisonter ble anvendt for å bestemme sjødyp, samt dyp til grenseflate mellom sediment og 

berggrunn. Disse datasettene i tids-domenet ble deretter konvertert til dyp-domenet (i 

meter) for beregning av mektigheter. 

En nærmere beskrivelse av metodologien er beskrevet i vedlegg til denne rapport.  

Det er viktig å merke seg visse bregrensninger til et en-kanals seismisk system: 

 Mange multipler 

 Enkelte multipler kan være vanskelige å eliminere 

 Kombinasjonen støy og multipler kan resultere I feiltolkning 

 Det er få eller ingen reflektorer i berggrunnen 

 Systemet tillater ikke beregning av hastigheter (må antas) 

 Tid-dyp konvertering er derved avhengig av a priori antagelser 

 Støy-til-signal forholdet er høyt grunnet begrensninger I vertikal oppløsning 
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5. GJENNOMGANG AV DATA, PROSESSERING AV DATA  

Det ble innhentet til sammen 67 datasett (profiler); disse ble innledningsvis vurdert over et 

(TWT) vindu på 500mS. En nærmere hastighet/gangtid-vurdering av samtlige profiler viste at 

et mer anvendelig tidsvindu ville være på 150mS, og dette ble deretter anvendt i den videre 

behandling av datasettene.  

Prosessering av datasettene fjerner forstyrrende og villedende informasjon, og er nødvendig 

for å kunne øke påliteligheten av tolkningsprosessen. Dette er spesielt viktig for en-kanals 

seismikk, som er anvendt i dette tilfellet. Det er en rekke forhold som vil generere støy og 

føre til feiltolkninger; disse må enten reduseres eller identifiseres. 

5.1 Data over sjøbunnen 

Lagdeling (stratifisering) av vannkolonnen over sjøbunnen kan være en vesentlig årsak til 

støy, og må fjernes/reduseres. Det var tidvis et problem med industriell støy (propellstøy) fra 

andre fartøyer i Sørfold og enkelte målinger måtte derved gjøres om igjen. Dette, samt øvrig 

støy er vurdert og redusert ved prosessering.  

5.2 Multipler 

Tidvis kan lydbølgene gjennomgå mer enn en enkelt refleksjon; da får man multipler. Disse 

fanges opp under datainnhenting og oppstår når det seismiske signalet ikke reiser direkte 

mellom lydkilden – reflektoren og tilbake. Multipler er viktige fordi formen av lydbølgene har 

en tendens til å modifiseres og kan derved lett feiltolkes som en reell reflektor. Dette er en 

klassisk årsak til feiltolkninger. 

Det finnes to typer multipler i datasettene. Disse er 1) sjøbunnsmultipler, og 2) lagmultipler. 

Enkelte steder vil også selve bergoverflaten under en sediment-pakke gi multipler. 

Sjøbunnsmultipler er vanlige og gjentas vanligvis en rekke ganger gjennom profilet. I et 

forsøk på å fjerne sjøbunnsmultipler ble det forsøkt anvendt ‘predictive deconvolution’ og 

‘surface related multiple elimination (SRME) teknikker; men da de fleste av denne kategorien 

multipler opptrer utenfor tidsvinduet på 150mS TWT (Two-Way Travel Time) ble disse 

metodene deretter droppet. 

5.3 Sekundær-støy 

Uønsket støy kan håndteres ved anvendelse av forskjellige matematiske filtre. Dette må 

anvendes forsiktig idet prosessen kan fjerne verdifulle primærfrekvenser. Forskjellige 

metoder er blitt anvendt i forskjellig grad på de prosesserte datasettene.   
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5.4 Diffraksjons-hyperbler, migrasjon 

Diffraksjons-hyperbler kan være tilstede i datasettene før anvendelse av migrasjons-

sekvenser. Dette kan maskere underliggene skrålag. Anvendelse av forskjellige algoritmer til 

migrasjon førte ikke til vesentlige forbedringer mht tolkning av overgangen sediment – 

berggrunn. Videre prosessering med hensyn til migrasjon ble derfor ikke gjennomført. 

 

6. RESULTATER 

Etter endt prosessering ble det utført tolkning av sediment-mektigheter samt dyp til 

bergrunnsoverflaten. Sjøbunnen var målt inn på forhånd og resultatene fra dette var 

tilgjengelige. Det viste seg at sediment-mektighetene varierte betydelig, og var nær null på 

en rekke steder. Mektigheten av sediment-laget ble beregnet alle steder hvor datakvaliteten 

var tilstrekkelig god til dette formål. 

6.1 Generelt: Sjøbunn 

Sjøbunnen trer brukbart fram de fleste steder, bortsett fra steder der vanndypet var 

minimalt. På noen få lokaliteter ble det registrert ‘bottom timing anomaly’ (profil B5-L16 og 

B8-L18).  

6.2 Generelt: Sedimentær lagdeling 

Horisontal lagdeling er observert på flere datasett. De prosesserte datasettene viser kun 

antydning til lagdeling og sedimentære strukturer hvor disse møter steile bergvegger. I 

enkelte tilfeller er noe detaljer tapt under prosessering, slik som Inline_S05. I andre tilfeller 

trer strukturene bedre fram, slik som Crossline_S07.  På datasettet til Inline_S05, ved ca 

340m skjærer flate sedimentære strukturer en skrå-reflektor. Dette gjør valg av korrekt 

berggrunnsflate vanskelig.  (Inline betegner langsgående; crossline betegner tverrgående 

profiler)  

6.3 Område B2 – nær Andkilen 

I dette området ble det innhentet 14 profiler; 11 korte på tvers av fjorden og 3 (lange) langs 

fjorden. 

Datakvaliteten i dette området varierer, og i enkelte profiler var det ikke mulig å se 

overgangene mellom sediment og berggrunn. Dette skyldes enten svært liten sediment-

mektighet og/eller for grunt vann. Refleksjonsseismikk er belemret med mye støy når 

vanndypet blir for lite.  
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Mot sentrale deler av fjorden er forholdene bedre og overgangen mellom sediment og 

berggrunn er tydelig.  Her er det betydelige sediment-mektigheter. På vestsiden av Profil B2-

L07 er det registrert mer enn 160m mektighet i den sentrale delen av fjorden. 

Profilene orientert i en N-S retning på tvers av fjorden viser bratte sider med minimale 

sediment-mektigheter.  

6.4 Område B4 – Aspfjord 

I dette området bled et utført 9 profiler; 5 av disse relativt korte på tvers av fjorden, og 4 

lange (ca  700m) langs fjorden.  

Datakvaliteten i dette området varierer, og i enkelte profiler var det ikke mulig å se 

overgangene mellom sediment og berggrunn. Dette skyldes enten svært liten sediment-

mektighet og/eller for grunt vann. Dette er spesielt tilfellet i den NE delen av fjorden, i 

nærheten av profil B4-L02. 

Profilene langs fjorden, inkludert B4-L05 viser gode strukturelle detaljer i sedimentene, og en 

tydelig overgang sediment/berggrunn. Profilet viser sediment-mektigheter mellom 16-48m i 

midten av fjordarmen. 

6.5 Område B5 – Området ved Sørfold 

I området B5 ble det utført 19 profiler; 16 på tvers og 3 langs fjorden. Sistnevnte var på ca 

6.3km. 

I området vises sediment-bassenger med tydelige grenser mot underliggende berggrunn. 

Imidlertid har enkelte områder lite vanndyp; dette forstyrrer målingene til tross for ekstra 

innsats i prosessering og filtrering. Enkelte steder er det derved vanskelig å se overgangen 

mellom sediment og underliggende berggrunn. 

De lengste profilene viser en påfallende reduksjon i sediment-mektighet der vanndypet 

minker, men enkelte innfylte ‘kanjoner’ viser mektigheter på over 67m sedimenter (Profil B5-

L03).  

Det sørlige tverrprofilet B5-L17 viser et typisk trekk ved dette området. Områder der 

sjøbunns-gradienten er relativt stor og faller mot sjøen, er preget av minimale sediment-

mektigheter. Der gradienten avtar og sjøbunnen flater ut, øker sediment-mektigheten raskt.  
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6.6 Område B6 – Vest av  Engan 

I området B6 W av Engan ble det utført 9 profiler; 4 på ca 0.7km N-S på tvers av fjorden, og 5 

på ca 1.5km langs fjorden. 

Omådet B6 viser den samme tendens som ved B5; bratte gradienter indikerer minimale 

sediment-mektigheter, og flate områder har betydelige mektigheter. Det er spesielt 

observert en betydelig økning av sediment-mektigheten mot den sentrale delen av fjorden.  

6.7 Område B7 – Engan 

I området B7 ble det utført 8 profiler. Fem profiler ble utført på tvers av bukta fra SW til NE. 

Tre profiler på ca 0.75km ble utført i SE-NW retning. 

De lange profilene nærmest langs land viser ingen overgang mellom sedimenter og 

berggrunn, og er forstyrret av sterke multipler som ikke var mulig å fjerne ved prosessering. 

Det er mulig dette skyldes fravær av sedimenter. 

I den nordre delen av bukta er sjøbunnen er flat og indikerer sedimenter, men med noe uviss 

mektighet. Mot S, der bukta møter fjordarmen er sedimenter åpenbart fraværende i den 

bratte skråningen.  

6.8 Område B8 –Mørsvikbotn 

I område B8 ble det utført tilsammen 24 profiler; de lengste på ca 2km.  

Det overveiende grunne området B8, W for Mørsvikbotn er ikke ideelt for 

refleksjonsseismikk, og i mange av profilene var utsatt for støy (‘ringing’) som ikke lot seg 

fjerne til tross for iherdig prosessering.  

Kun enkelte steder kan man derved se en entydig overgang mellom sediment og berggrunn. 
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8. APPENDIX A: DETAILED METHODOLOGY (English) 

8.1 Språk 

NB: Desverre er engelsk industristandarden når det gjelder prosessering av 

refleksjonsseismikk. Faget undervises og praktiseres nær utelukkende på engelsk, og nesten 

utelukkende innen oljesektoren. Vi er derfor noe ukomfortable med å stake ut en ny 

lingvistisk kurs ved å forsøke å oversette dette til norsk; spesielt fordi dette i betydelig grad 

vil gå ut over vårt kompetanseområde (som er geofysikk). Prosessering av 

refleksjonsseismiske data har hittil, i meget liten grad blitt anvendt på land (prosjektet i 

Sørfold regnes som dette, i motsetning til oljerelaterte undersøkelser). Tilgi oss derfor at 

dette avsnittet beholdes i sin opprinnelige (engelske) form. (Disse samme forhold gjelder 

imidlertid ikke refraksjonsseismikk da dette faget har vært anvendt på fastlandet i Norge 

siden 1945).  

8.2 Data Processing 

The client supplied data was in Seg-Y standard and the processing of the profiles acquired 

across areas B2 to B8, utilised the Seisee seismic Data Viewer and REFLEX W processing and 

interpretation software.  

The data processing testing sequence consisted of the following steps; 

 

The finalised sequence consisted of: 

 Data Import 

 Bandpass Butterworth Filter 

 Manual Scaling 

 Time to depth conversion 

 Display optimisation 
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Sequence Process Parameterisation 

1 Data import To internal ReflexW format 

2 Noise 

Attenuation 1 

Bandpass Butterworth Filter 

3 Multiple 

Suppression 1 

Predictive Decon 

4 Migration Kirchhoff 

5 Multiple 

Suppression 2 

Surface related multiple 

elimination 

6 Noise 

Attenuation 2 

Bandpass frequency filter 

7 Scaling AGC / Time Variant Gain / 

Geometrical Divergence 

Compensation 

8 Time to Depth 

conversion 

Conversion velocity of 

1700m/s 
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9. APPENDIX B: DATA EXAMPLES (English) 

The following figures show data examples of raw and processed data files from area B5 area 

around Sørfold. 

The raw data is fig 8.1 shows a very high noise content and little clear separation between 

the water column and the water bottom pick. 

 

Fig. 8.1. Data example from area B5-L03 Raw Data. 
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Fig. 8.2. Data example from area B5-L03 Processed Data. 

 

 

 

Fig. 8.3. Data example from area B5-L03 Processed Data, zoomed to 0 – 1.3km distance and 150ms on time axis 

(vertical). 

 

 

 

Fig. 8.4. Data example as Fig 8.3 with zoom in to structural detail. Data, zoomed to 0 –0. 67km distance and 120ms on 

time axis (vertical). 

The processed data in Figs. 8.2, 8.3 and 8.4 are from the same profile B5-L03 and show 

reduced noise content, increased structural clarity and imaging of the seabed and the base of 

sediments / top of rock and fine detail of the structure within the sediment layering. 

Distance (approx 0 – 

1.3km) 

Distance (approx 0 – 

0.67km) 


