


Guideline Geo utvecklar,
tillverkar och marknadsför

geofysiska instrument
för undersökningar

under markytan



GPR RES TEM SEIS

Fyra teknologier



GGEO bildades 2001 och noterades på NGM 2005

Sammanslagning Malå Geoscience och ABEM Instrument

75 anställda 

Omsättning 131 MSEK 

EBIT 6,3 MSEK 

Tillväxt 13% 2015



Nord och Sydamerika

Sverige

Övriga världen

KUALA LUMPUR

MALÅ

STOCKHOLM

CHARLESTON





SENSORER

BIG DATA

SMART MJUKVARA VISUALISERING





Fragmenterad nischmarknad

Många små aktörer  (5-50 MSEK omsättning)

Smala produktprogram

Regional täckning

GGEO’s Konkurrenter



Marknadsledare inom flera sensorteknologier

Spetsteknologi inom GPR, Resistivitet, TEM

Globalt välkända varumärken i MALÅ och ABEM

Global täckning

Störst i ”klassen”

GGEO’s Konkurrensfördelar



GGEO’s fyra teknologier



GPR RES TEM SEIS



GPR/Markradar
en metod där elektromagnetiska vågor sänds ut 
från en antenn och reflekteras mot skikt och objekt 
i marken. Vågorna läses av med en antenn och 
skapar en bild av vad som finns under markytan. 
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Insamlad data 
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Dataexempel 
Infrastruktur
Arkeologi

Klicka för att spela video
Gladiatorskolan, Carnuntum,
Projekt lett av LBI ArchPro



Dataexempel 
Infrastruktur
Arkeologi

Klicka för att spela video
Stonehenge Hidden Landscapes Project, 
lett av LBI ArchPro
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Resistivitet/IP
Resistivitet/IP är en metod som mäter markens elektriska egenskaper

• Resistans
• Uppladdningsförmåga

Är en väldig flexibel metod som kan mäta ner till 300-400 meter
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Dataexempel Terrameter LS

Bild

ABEM Terrameter LS - Dataexempel 



Detektering av gaser i 
deponier.

Metangas från deponier kan 
läcka ut i omkringliggande 
områden och vara 
hälsoskadligt, i värsta fall 
orsaka explosioner.

Dataexempel Miljö



Borrning för grundvattentäkt
Krokom, Sverige

Sprickzoner i berg
indikerar vatten

Dataexempel Vatten



Geotechnical
Survey

Kostnadseffektiv mineralprospektering,
Ryssland

Mineralisering

Dataexempel Mineral
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TEM – Transient Electro Magnetic
Induktiv mätmetod av markens
elektriska ledningsförmåga

Kan urskilja olika marklager ner till 
stora djup (~1000 m)







Vi har ett instrument, transmitterloop (röd) och en
mottagarantenn (orange) utlagda på markytan. 

En ström pulsasgenom transmitterloopen, vilket
ger upphov till ett primärfält (gult).

I det ögonblick strömpulsen stängs av, skapar en
elektromotorisk kraft ett strömflöde som rör sig 
nedåt i marken.



Strömflödet i marken ger i sin tur upphov
till ett sekundärt fält, som kan detekteras
med hjälp av en mottagarantenn på 
markytan.





ABEM WalkTEM – Dataexempel



Dataexempel Vatten
Strax utanför Århus i Danmark
har denna TEM-undersökning
utförts med syfte att kartlägga
grundvattentillgången.



Grundvattenundersökning

TEM-mätningar för att
förbättra borrprecision

Dataexempel Vatten



Grundvattenundersökning

TEM-mätningar för ökad
borrprecision

Ett antal endimensionella
sonderingar utfördes och
processerades och tolkades
individuellt. Bilden föreställer
resistivitetsmodeller ner till 
ungefär 400 meters djup. 

Dataexempel Vatten



Färskt vatten

Salt vatten

Omgående kunde man sedan se djup till färskt grundvatten, och även på vilket
djup grundvattnet blir salt. Därmed kan man borra med stor precision och
samtidigt undvika att pumpa upp salt vatten. 



Infrastrukturprojekt

Fyra TEM-profiler
Undersökning inför expansion av
industrizon

För att ta reda på markförhållande på 
detta stora område så utfördes ett stort
antal TEM-mätningar längs fyra
längsgående profiler.

Dataexempel Infrastruktur







Dataexempel Miljö
Misstänkt
läckage från
deponi

Slutligen ett exempel
där flera metoder, 
däribland Resistivitet, 
använts i ett stort
projekt med syfte att
kartlägga en miljöfarlig
utbredning från en
soptipp.



Dataexempel Miljö

Med hjälp av 3D-visualiseringar i AGS-programmet
Workbench har man kunnat påvisa hur giftiga ämnen
läcker från soptippen. Utbredningen påverkas
dessutom av grundvattenflödet…



Dataexempel Miljö
… och rör sig i riktning
mot ett närliggande
vattendrag.



Dataexempel MiljöDataexempel Miljö
Projektet har därmed
kunnat påvisa att läckage
från deponin påverkar
både grundvattnet och
det närliggande
vattendraget, allt inom
bebyggelse.
Utifrån resultatet kan
sedan en åtgärdsplan
utformas.



GPR RES TEM SEIS



Seismik
Seismik är en metod som mäter markens mekaniska egenskaper

Metoden extremt stor inom olja/gas, som då mäter flera kilometer djupt

De seismiska applikationer som Guideline Geo verkar inom 
handlar vanligtvis om djup ner till ca 200 meter



Seismik
• Kräver en energikälla som genererar vibrationer

• Beroende på applikation kan datainsamling se lite olika ut, men gemensamt är 
att man mäter hur seismiska vågor fortplantar sig i marken

• Vågorna i marken mäts med geofoner

• Med en seismograf mäter man tiden det tar för vågorna att fortplanta sig 
mellan geofonerna









Dataexempel seismik

Bild

ABEM Terraloc Pro - Dataexempel





50 m                        100 m                       150 m                       200 m

160m

150m

140m

130m

120m Data courtesy of Ramböll

Undersökningen identifierade:
• Djup till berg 
• Svaghetszon
• Formation som skulle kunna

leda till kollaps

Tunnelprojekt för
bil och tågtrafik

Dataexempel Infrastruktur
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Sammanfattning metoder
Idag används de flesta metoder och sensorer var för sig, där processering och geologisk 
tolkning sker manuellt. 

Resultat och rapporter blir kvar lokalt hos respektive organisation eller beslutsfattare.

Med hjälp av modern IT, geopositionering och big data kan mätdata från flera sensorer 
lagras tillsammans och samtolkas. 

Utveckling och förbättring av GIS och visualiseringsmjukvaror möjliggör enkel åtkomst 
av data, presenterad på ett sätt som gör det lättare att fatta beslut. 



Ett exempel på det är GEUS: 

Under de sista 20 åren har 
grundvatten kartlagts i Danmark.

All insamlad data finns tillgänglig
via en databas på webben (GERDA).

Visualisering av data sker i mjukvara
från AGS. 



VATTEN MILJÖ

INFRASTRUKTUR MINERAL

SENSORER
GPR
RES
TEM
SEIS

MJUKVARA

Aarhus GeoSoftware

Förutse jordskred och slukhål

Kontroll av deponier

Prospektering

Kartläggning

Säkerhet/prospektering Planering och säkerhet

Kartläggning

Vägundersökningar/arkeologi

Lokalisera ledningar och rör

Kartläggning av grundvatten

Mätning av saltvatteninträngning

Övervakning av grundvattentäkter



VISUALIZATION

Marknadspotential



Egenutvecklade sensorer i världsklass

Starka varumärken 

Mjukvara i världsklass

Gediget applikationskunnande

Egen avancerad tillverkning

Global täckning

Sammanfattning
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