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Sammanfattning 

Inom dammövervakning används begreppen larm och varning för 
meddelanden om upptäckten av en potentiell dammsäkerhetsrisk. Larm 
är kopplade till ett akut farligt beteende och en varning till ett oförväntat 
beteende. Dammövervakning är således ett klassificeringsproblem där 
varje nytt uppmätt beteende ska klassificeras som säkert eller osäkert, 
alternativt som förväntat eller oförväntat. Ett farligt beteende innebär att 
dammsäkerheten är hotad akut medan ett oförväntat värde uppstår när 
dammen inte beter sig enligt förväntan utifrån rådande yttre 
förhållanden. En sådan avvikelse betyder inte per automatik att något är 
fel eller att säkerheten är hotad men en oskadad damm bör bete sig 
enligt ett förväntat mönster och en avvikelse från det förväntade 
beteende kan indikera en initiering av en skada hos dammen. 

För att bestämma det förväntade mätvärdet behövs någon typ av 
prediktionsmodell som förutsäger dammens beteende utifrån de yttre 
förhållandena. I denna rapport delas prediktionsmodellerna upp i teoribaserade 
och databaserade modeller. De teoribaserade modellerna bygger på en fysikalisk 
koppling mellan yttre förhållanden så som vattennivå och temperaturer och 
dammens beteende. I de databaserade modellerna är denna koppling istället 
empirisk och utan fysikalisk koppling.  

Det finns flertalet olika typer av instrument och givare för dammövervakning. I 
denna rapport sammanfattas vanliga typer avsedda för dammätningar, inklusive 
dess mätnoggrannhet. Dessutom diskuteras användningen av olika givare baserat 
på om de lämpar sig som detektorer vid ett potentiellt dammbrott eller om givarna 
främst är att anse som stödinstrumentering vars syfte är att bidra mer information 
om dammens beteende eller yttre förhållanden.   

Varje modelltyp har unika egenskaper med för- och nackdelar. Det är därför 
viktigt att välja modelltyp utifrån behov och syfte. En teoribaserad modell, t.ex. FE-
modell, ger möjligheten att tolka resultaten och hitta fysikaliska samband, men är 
sämre på att förutsäga exakt beteende. De mest avancerade databaserade 
modellerna är utan fysikalisk mening, men kan förutsäga framtida beteenden 
väldigt bra. Att välja den ena modelltypen framför den andra innebär, något 
tillspetsat, ett val mellan förståelse och prestation. Lyckligtvis utesluter inte 
användandet av en modelltyp en annan. De fysikbaserade modellerna som hjälper 
oss att förstå och tolka en damms beteende kommer alltid ha en plats i 
dammsäkerhetsarbetet. Det är dessutom den modelltyp som bäst kan användas för 
att studera dammbrottsscenarion och därmed användas för definition av 
eventuella larmnivåer. Som ett komplement till dessa kan de databaserade 
modellerna användas för att ge tidiga indikationer när dammens beteende skiljer 
sig från det förväntade och lämpar sig därmed väl för val av varningsnivåer. De 
databaserade metoderna ger tidigare indikationer på eventuella avvikelser 
eftersom de generellt presterar bättre med mindre spridningsmått än motsvarande 
teoribaserade modeller.  
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De fallstudier på dammar som presenteras i denna rapport visar att de enklare 
databaserade modellerna med viss fysikalisk koppling har väldigt bra 
prediktionsförmåga. 
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Summary 

In the field of dam surveillance, alert and alarm values are used for error detection 
to notify about the discovery of a potential dam safety risk. Alarm values are used to 
notify that a dangerous behavior have been reached. Alert values (warnings) are 
used to notify that the measured data is out of the expected range. Dam surveillance 
can thereby be considered as a classification problem where every measured 
response should be classified as safe or unsafe, or alternatively as expected or 
unexpected. Dangerous behavior implies that the safety of the dam may be 
compromised (e.g. the coefficient of safety may be surpassed), while an unexpected 
value occurs when the dam no longer acts according to the predicted behavior based 
on current conditions. Such a discrepancy does not necessarily mean that the dam 
safety is compromised, but could indicate that the dam is damaged.  

In order to determine the expected behavior, some type of prediction model is 
required that can predict the dam behavior based on ambient conditions. In this 
report, the prediction models are defined as either theory-based or empirical. The 
theory-based models are based on physics with correlation between ambient 
conditions such as water level and temperatures and the response of the dam. In the 
empirical models, this coupling is purely empirical without any physical meaning.  

There are several types of sensors that can be used for dam surveillance. In this 
report, the instruments commonly used within the field of dam engineering and 
their expected accuracy are discussed. In addition, the use of different sensors 
based on their purpose in the surveillance program is discussed where sensors are 
denoted as detectors or support instruments. The detectors are considered as 
sensors suitable to be used to monitor a potential failure mode while the purpose 
of the support instruments is to provide additional information about the dam 
response or the ambient conditions.  

Every type of model has unique properties with different pros and cons. It is 
therefore important to choose the type of model based on the need and purpose of 
the monitoring or evaluation of the dam response. A finite element model gives 
good possibilities to interpret the results and find the physical meaning of a 
specific behavior, but is not as good to give exact predictions. The most advanced 
empirical models are defined without any physical meaning, but are capable to 
give precise predictions of the expected response. To choose one type of model 
over another can thereby be described as choosing between understanding and 
performance. Luckily, the use of one model does not exclude the use of others. The 
models based on physics helps us understand and interpret the dam behavior and 
will therefore always have a use in the dam safety work. It is also the type of model 
that best can be used to study scenarios during dam failure and thereby to define 
alarm values. As a compliment to these, the empirical models can be used to give 
early warnings when the dam behavior is out of the ordinary and is therefore most 
suited for definition of alert values. These models generally perform better and has 
smaller deviation than the corresponding theoretical models.  

The case studies presented in this report shows that the simple empirical models 
with some physical meaning gives very good predictions of the expected behavior.   
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1 Introduktion 

1.1 BAKGRUND 

En vital del av dammsäkerhetsarbetet är genomförandet av tillståndskontroller på 
befintliga anläggningar. Tillståndskontroll är ett samlingsbegrepp för de 
övervaknings- och kontrollaktiviteter som genomförs på en dammanläggning. I 
detta innefattas bland annat inspektioner, driftmässig tillsyn, mätningar och 
värdering av mätdata samt funktionskontroller. Det finns idag inga tydliga och 
enkla regler eller standarder för att bestämma lämplig nivå för tillståndskontroll 
vid en dammanläggning (Nilsson 2014).  

RIDAS ger vägledning avseende frekvens och nivå på inspektioner och fördjupade 
dammsäkerhetsutvärderingar samt vilken kompetens som krävs av utföraren. För 
fyllningsdammar finns det definierat i RIDAS att instrumenteringen ska anpassas 
efter dammens behov, men motsvarande beskrivning saknas gällande 
betongdammar. Dessutom, så ges ingen vägledning avseende nivån för 
instrumentering och utvärdering av dammätningar. I RIDAS anges att syftet med 
dammätning är att indikera förändringar, ge underlag för en långsiktig 
tillståndsbedömning samt att dammätningar bör kunna ge tidiga varningar 
baserad på genomförda säkerhetsanalyser. Ett dammbrott föranleds av att 
dammen genomgår flera faser av ökande skada (Mata et.al 2014). Det är därför av 
intresse att upptäcka en eventuell skada i ett tidigt skede och vidta åtgärder redan 
då för att förhindra att dammen når de senare och farliga skadefaserna. För detta 
krävs utöver kontinuerlig tillståndskontroll och övervakning även system som kan 
indikera förändringar och ge tidiga varningar.  

Vid dammarna vid Malpasset och Vajont hade automatiska mätsystem installerats 
utan att någon varning skedde innan dammbrottet (Mata et al. 2014). Det är alltså 
inte tillräckligt att endast mäta, utan insamlad data behöver analyseras och 
utvärderas utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv. System som indikerar förändring 
och ger tidiga varningar kan åstadkommas för olika tidskalor, allt ifrån årsvisa 
inspektioner till ett automatiskt mätsystem som övervakar i realtid. Oavsett 
utvärderingsfrekvens är grundtanken med en utvärdering att kategorisera varje 
nytt mätvärde som farligt eller ofarligt, samt att avgöra om dammens beteende är 
fortsatt som förväntat eller om ett oförväntat beteende uppstått. För detta krävs en 
modell som ger kriterier för denna kategorisering och som kan hjälpa till i 
bedömningen kring vad som är normalt eller inte. En modell kan i detta 
sammanhang innebära allt ifrån att den utvärderande ingenjören bedömer vad 
som är förväntat beteende till mer avancerade modeller som kan beräkna 
sannolika utfall. Denna rapport behandlar olika modeller för dammövervakning, 
samt hur dessa modeller kan utvärderas och hur de kan användas för att 
prediktera framtida beteende, definiera larm och varningsgränser samt användas i 
dammsäkerhetsarbete. 
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1.2 DAMMÖVERVAKNING 

I ICOLDs bulletin om dammövervakning används termerna larm och varning, där 
ett larm (alarm) kopplat till ett farligt beteende och varning (alert) till ett oförväntat 
beteende (ICOLD 2003). Ett larm innebär således en omedelbar fara varför alarmet 
bör efterföljas av en omedelbar översyn och eventuell åtgärd. En varning innebär 
istället en misstanke om skada och kan i regel hanteras på lite längre sikt. Den 
exakta responsen till de respektive varningarna bestäms av respektive dammägare. 
I denna rapport används alarm som ett samlingsnamn för larm och varningar. 

 
Figur 1-1 Flödeschema för dammövervakning. 

 

Övervakning är ett klassificeringsproblem där varje nytt uppmätt beteende ska 
klassificeras som säkert eller osäkert, alternativt som förväntat eller oförväntat. Det 
finns två typer av beteenden hos dammen där ett alarm (dvs larm eller varning) 
kan vara önskvärt; ett farligt beteende eller ett oförväntat beteende. Om ett 
uppmätt beteende kvalificeras till något av dessa alternativ triggas ett alarm (dvs 
larm eller varning) i enlighet med det flödesschema som visas i Figur 1-1.  

Ett farligt beteende innebär att dammsäkerheten är akut hotad och ett sådant värde 
kan antagligen vara framräknat eller bestämt utifrån nivåer där dammen tidigare 
skadats. Ett oförväntat värde uppstår när dammen inte beter sig enligt förväntan 
utifrån rådande yttre förhållanden. En sådan avvikelse betyder inte per automatik 
att något är fel eller att säkerheten är hotad. Hypotesen är att en oskadad damm 
kommer bete sig enligt ett förväntat mönster och att en avvikelse från det 
förväntade beteende indikerar en skada hos dammen. En avvikelse indikerar 
därmed att vi inte har tillräckligt med kunskap för att bedöma hur dammen beter 
sig och behöver därför analysera dess beteende utifrån ny data.  

1.2.1 Larmvärde 

Ett larm ska ges när ett mätvärde uppnår en nivå som anses äventyra 
dammsäkerheten. Ett larmvärde sätts därför på en nivå som innebär att det som 
mäts uppnått en för dammen farlig nivå. Larm innebär en akut fara för dammen 
och innebär att omedelbara åtgärder måste sättas in. Larmvärden är oftast 
kopplade till stora förändringar i globala mätinstrument, exempelvis plötsliga och 
stora förändringar i mätare som mäter rörelsen mellan damm-berg eller portryck. 
För fyllningsdammar tillämpas vanligen t.ex. larmvärden på plötsliga 
flödesförändringar som ett exempel på akut fara. Det finns av naturliga skäl en 
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brist på bra data kring hur en damm brister. Rent analytiskt är det dock så att 
dammen i det normala tillståndet är långt från brott. Detta illustreras i Figur 1-2 
där en betongdamms rörelser simulerats under ett extremt kallt respektive ett 
extremt varm år (Svensen 2016). Under sommaren på det varma året har 
belastningen på dammen ökats tills brott uppstår. Kröndeformationen vid brottet 
är flera gånger större än de normala årsvariationerna.  

 
Figur 1-2 Illustration av en lamelldamm precis innan brott och vid brott, från (Svensen 2016). 

1.2.2 Varning 

Målet med varningsgränser är att tidigt upptäcka och indikera fel. Detta görs 
genom att jämföra det uppmätta faktiska beteendet hos en struktur med ett 
förväntat värde och på så sätt verifiera att strukturen beter sig som förväntat. Detta 
möjliggör att tidig upptäckt av en avvikelse, vilket indikerar en eventuell skada, 
och möjliggör tidiga åtgärder innan fara hinner uppstå. I Figur 1-3 visas principen 
för hur varningsgränser ska fungera. Den orangea linjen är dammensbeteende och 
det grå fältet runt dammen representerar det förväntade området. När dammens 
beteende är utanför det gråa området (se år 2017 i figuren) ges en varning. Det ger i 
detta fall två års rådrum (handlingstid) innan dammen passerar den farliga 
larmnivån. För att kunna skapa det grå området där dammen förväntas variera 
krävs en prognos av dammens normala beteende utifrån variationer i yttre 
förhållanden.  
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Figur 1-3 Skillnaden mellan larm och varning 

1.3 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 

Målet med projektet är att beskriva, analysera och utvärdera metoder/modeller för 
dammbeteendeanalys och hur dessa kan implementeras för övervakning av 
svenska betongdammar. I detta ingår att utvärdera hur val av larmgränser 
varningsnivåer kan definieras för att på ett kontinuerligt och automatiserat sätt kan 
användas i syfte att kontinuerligt bedöma statusen på en dammanläggning. I 
föreliggande rapport beskrivs: 

• Mätmetoder (mättekniker och mätsystem) som vanligen tillämpas för 
mätningar på dammar,  

• Modelltyper som används för prediktion av dammarnas beteende 
• Exempel av användande och utvärdering och av olika prediktionsmodeller för 

betong- och fyllningsdammar 
• Metoder för val av larm och varningsnivåer  

I ovanstående ingår även att föreslå hur säsongsberoende variabla larmgränser 
som utgår från faktiska rådande förhållanden kan bestämmas, samt hur dessa kan 
implementeras i det kontinuerliga dammsäkerhetsarbetet. Fördelen med en 
dammbeteendeanalys är att det möjliggör användning av variabla larmgränser som 
beaktar faktiska rådande förhållanden. Utifrån detta finns det möjlighet att med 
olika statistiska metoder bestämma acceptabel avvikelse mellan prediktion och 
mätdata.  

En viktig avgränsning i detta projekt är att det avser att behandla betongdammar. 
Utav denna orsak så fokuseras t.ex. avsnittet om dammätningar på mätmetoder för 
betongdammar. De prediktions-modeller som presenteras i denna rapport kan 
dock lika väl tillämpas på fyllningsdammar och utav denna orsak illustreras även 
ett fall i kapitel 5.3 som behandlar en fyllningsdamm. Sambanden mellan de yttre 
förhållanden och dammens beteende kan dock skilja sig mellan fyllningsdammar 
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och betongdammar och därför kan några av modellerna behöva anpassas efter 
detta.  

Den metodik som beskrivs i föreliggande rapport angående modeller för 
kontinuerlig och fördjupad tillståndsbedömning av betongdammar riktar sig till 
samtliga parter som är involverade i utvärderingar av mätningar och val av 
larmgränser, så som anläggningsägare, konsulter, forskare mm. Avsnittet om 
dammätningar (kapitel 3) riktar sig dessutom till samtliga som är involverade i 
planering av mätsystem för dammsäkerhetsövervakning av betongdammar.  
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2 Modelltyper för dammövervakning 

I detta kapitel beskrivs några typer av modeller som används för 
dammövervakning. Här skiljs det på teoribaserade modeller som är 
baserade på fysikaliska kopplingar och på databaserade modeller där 
tidigare mätdata används för att prediktera framtida beteende 

Termen modell används i många sammanhang och har flera olika betydelser. Inom 
konstruktion är de vanligaste modellerna olika typer av CAD- och BIM-modeller 
eller numeriska FEM-modeller. Inom detta projekt används termen modell istället 
för att beskriva ett verktyg som utifrån givna indata ger en prognos av ett 
nuvarande eller framtida värde enligt principen i Figur 2-1. Det innebär att 
prognosmodellen i mitten kan vara mångfacetterad och bestå av en stor variation 
av verktyg, allt ifrån mänskliga experter till avancerade matematiska modeller. 

 
Figur 2-1 Förenklad bild av en prediktionsmodell  

 

En modell används i syfte att beskriva förväntad respons hos en damm baserat på 
tillgänglig indata. Modellen kan användas dels för att få bättre förståelse på vad 
som händer i en konstruktion vid en given händelse, eller för att göra en prognos 
(prediktion) för ett specifikt scenario. För att kunna definiera varningsgränser när 
dammens beteende avviker från det förväntade, krävs en prognosmodell där 
dammens normala beteende förutsägs utifrån variationer i de yttre förhållandena. 
Det finns två typer av prognosmodeller; kvalitativa och kvantitativa. De kvalitativa 
metoderna bygger på en kvalitativ analys av t.ex. en expert medan de kvantitativa 
modellerna bygger på historiska data. I de kvalitativa modellerna ligger fokus 
kring förståelse och förklaring och modellerna ger inte prognoser i absoluta värden 
utan i mer diffusa termer i ett kontinuum, så som säker eller skadad. 
Dammsäkerhetsarbetet i Sverige är till stor del kvalitativt där stor vikt läggs vid 
mänskliga värderingar och tolkningar genom statusbedömningar i fördjupade 
dammutredningar och fördjupade inspektioner. Även övervakningsarbetet sker till 
viss del baserat på kvalitativa modeller där larmvärden bestäms utifrån 
ingenjörsmässiga bedömningar. Om en kvantitativ modell används istället så ger 
modellen absoluta värden. 

I de schweiziska riktlinjerna för dammbeteendeanalys delas de kvalitativa 
matematiska modellerna in i deterministiska och statistiska (SwissCOLD 2003). En 
metod för värdering av mätdata är så kallad dammbeteendeanalys (dam behavior 
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analys). Principen för denna är att analysera en damms beteende genom att 
jämföra ett uppmätt värde med en beräknad prediktion. Enligt de schweiziska 
riktlinjerna för dammövervakning kan prediktionen göras baserat på 
deterministisk eller statistiska analyser (SwissCOLD 2003).  

I den deterministiska metoden beräknas dammens beteende genom en matematisk 
modell med fysikalisk koppling till bakomliggande faktorer så som vattennivå, 
betongtemperatur och tidsberoende effekter (SwissCOLD 2003). Den typiska 
deterministiska modellen består av att diskretisera dammsystemets geometri med 
finita element (FEM) och sedan applicera fysikaliska lagar på modellen. I de 
statistiska metoderna är modellerna istället baserade på befintliga data, där 
metoder från maskininlärning används. Några grundläggande frågeställningar vid 
val av en prognosmodell är tidsram, datatyp, datatillgänglighet, noggrannhetskrav 
och tolkningsbarhet (O’Connell och Koehler 2005).  

2.1 PROGNOSER 

Om en variabel mäts med regelbundenhet i tiden så bildar dessa observationer en 
tidsserie. Att analysera övervakningsdata från en damm handlar om att analysera 
en tidsserie. En generell tidserie består av fyra delar (O’Connell och Koehler 2005). 

• Trend 
• Cykel 
• Säsongsberoende 
• Oregelbundna fluktuationer 

En trend är en kontinuerlig ökning eller minskning. Cykel involverar en längre 
förändring minst två säsonger. Säsongsberoende variationer avser återkommande 
regelbundna förändringar som typiskt följer årstiderna. Oregelbundna 
fluktuationer följer inget igenkänningsbart mönster. Vid dammövervakning är det 
av intresse att separera vad variationen i observationerna består av, och för att 
kunna använda ett automatiskt övervakningssystem behövs en prognosmodell 
som förutsäger värdet av en observation vid dammen utifrån de vid tillfället 
rådande yttre förhållanden.  

2.2 YTTRE FAKTORER OCH DAMMBETEENDE  

Olika fysiska fenomen påverkar beteendet hos en struktur. Vilka dessa fenomen är 
beror på vilken typ av struktur och de lokala förhållandena. En prognosmodell bör 
ta hänsyn till de yttre förhållanden för vilka en variation leder till en signifikant 
förändring hos strukturens beteende. Dessa fenomen definieras här som de 
styrande variablerna eller prediktionsvaribler. De måste alltid variera under 
strukturens livslängd för att de ska behållas i prediktionsmodellen. De variabler 
som generellt påverkar betongdammars beteende är; 

a. Vattennivån  

b. Betongtemperaturen (relaterad till luft och vattentemperaturer);  

c. Dammens ålder  
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Variationer av magasinets vattennivå medför att det hydrostatiska tryckets 
resultant förändras både till storlek och position. En sänkning av vattennivån 
medför en minskad kraft och en sänkning av resultantläget. Detta medför en 
förändring av spänningstillståndet i dammen och att dammkrönet rör sig något i 
uppströmsriktningen. Variationer i vattennivån påverkar även upptrycket under 
dammen vilket har en liknande påverkan på dammen. Variationer i 
betongtemperaturen medför att betongen säsongsvis expanderar och kontraherar. 
Skillnaden mellan lufttemperaturen och vattentemperaturen skapar en 
temperaturgradient genom dammen där betongen har olika temperatur genom 
tvärsnittet. Detta innebär att olika delar av dammen expandrar och kontraherar 
vilket skapar en rörelse och inre spänningar till följd av inre eller yttre tvång. 
Dammkrönet rör sig alltid mot den kalla riktningen, dvs nedströms mot luften 
under vintern och uppströms mot vattnet under sommaren.  

I kallare regioner, så som Sverige, påverkas dammen även av istryck som, särskilt 
för mindre dammar, kan utgöra en signifikant del av den totala lasten. Istrycket är 
i sig korrelerat med både vattennivå och betongtemperatur. Korrelationen med 
betongtemperaturen är indirekt då de båda påverkas av säsongen då is endast 
förekommer under vintern. Vidare uppstår istryck av två huvudsakliga orsaker, 
nämligen termiska istryck och istryck orsakade av variationer i vattennivån. 
Variation i fuktinnehåll påverkar betongens egenskaper, för en damm varierar 
dock inte fuktinnehållet till den grad att det generellt påverkar dammens globala 
beteende.  Dammens ålder påverkar genom att långtidseffekter så som krympning 
och krypning och eventuell nedbrytning från frost, AKR  korrosion är tidsberoende 
och ger en bestående förändring av dammen beteendet. 

2.3 DETERMINISTISKA METODER 

Med deterministiska modeller menar man, ur ett dambeteendeanalys perspektiv, i 
princip uteslutande numeriska modeller. Det är visserligen möjligt att med enklare 
handberäkningsmetoder beräkna, förutsäga och prediktera en damms beteende, 
men för att göra det med någon typ av noggrannhet med hänsyn till variation i de 
yttre förhållandena krävs en simuleringsmodell. Inom strukturmekanik är den 
vanligaste förkommande numeriska metoden finita elementmetoden (FEM), se 
t.ex. Figur 2-2.  



 MODELL FÖR ÖVERVAKNING AV BETONGDAMMAR 
 

18 

 

 

 

 
Figur 2-2 Simulering av temperaturvariation, fuktvariation och sprickmönster i en dammpelare, från Gasch 
(Gasch 2016). 

 

Inom Energiforsk har de senaste åren mycket arbete gjorts på detta område där 
riktlinjer för numerisk simulering av betongdammar (R. Malm 2016) och 
granskning av numeriska beräkningar (T. Ekström et al. 2016). Det är utanför 
denna rapports omfattning att presentera FEM så nedan följer endast en översiktlig 
beskrivning av metodiken. 

En betongdams säsongsbeteende påverkas av flera typer av fysikaliska fenomen 
och koppling mellan dessa. En uppdelning är att dela upp fenomenen i mekaniska 
som inkluderar spänningar, deformationer, hållfasthet, brott samt sprickbildning 
och transportmekanismer bestående av fukt, mass- och värmeflöde i betongen (T. 
Ekström et al. 2016). 

Exempel på transportmekanismer är fuktmekaniska förlopp som beskriver flödet 
av vätskor och gas eller temperaturmekaniska förlopp som beskriver hur värme 
transporteras i dammen. Både fukttransporten och värmetransporten påverkar 
dammens strukturella beteende, men det finns även en koppling mellan 
fukttransport och värmetransport, där t.ex. värme rör sig med olika hastigheter i 
torra respektive vattenmättade material. Det gör den kompletta fysikaliska 
förklaringen väldigt komplicerad och att en modell som beaktar interaktionen 
mellan flera fysiker snabbt blir komplex och beräkningstung. Det är dessutom få 
fysikaliska förlopp där vår kunskap är tillräcklig för att beskriva den exakta 
fysiken. Av den anledningen är även fysikaliska modeller ofta baserade på kända 
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relationer snarare än exakta mekanismer och alltid används någon grad av 
förenkling (Eriksson 2018). 

 
Figur 2-3 Illustration av multifysik för betong och kopplingar mellan olika processer, från Gasch (2016) 

 

Som tidigare nämnt, är principen som används att koppla variation i yttre 
förhållanden via en modell till ett beteende hos dammen. Det innebär att en modell 
används för att simulera hur variationen i främst vattennivå och 
utomhustemperatur, men även andra klimatrelaterade fenomen påverkar 
dammen. Detta kan antagligen göras genom att inkludera alla fysikaliska fenomen 
och kopplingen mellan dessa i en modell, eller att genomföra stegvisberäkningar 
där respektive fysikaliska process beräknas sekventiellt och sedan används som 
randvillkor eller last i analysen av nästa fysikaliska process.  

Betongdammar är massiva betongkonstruktioner där den konvektiva 
värmeöverföringen oftast är orsaken till den mest dominerande 
säsongsvariationen i strukturell respons. För dammar med stor regleringsamplitud 
kan även variationen i vattentryck ge en viss säsongsrelaterad påverkan på 
dammen. Andra fenomen så som fukttransport och värme från solstrålning har en 
försumbar effekt på säsongsbasis.  

Det är därför vanligt att genomföra långtidssimulering av dammar via en FE-
modell genom att definiera att beräkningarna sker i två steg. I första steget 
genomförs en temperaturanalys där temperaturvariationen i dammen simuleras. 
Temperaturberäkningen kan antingen genomföras för stationära förhållanden 
(steady-state beräkning), där temperaturfördelningen i dammen förutsätts 
utjämnas fullständigt och på så vis uppnår ett stationärt läge eller som en transient 
beräkning där temperaturfördelningen i dammen ständigt förändras och är 
beroende av tidigare temperaturer. Fördelen med en steady-state beräkning är att 
den går fort och det räcker oftast med ett fåtal beräkningssteg, exempelvis ett 
extremfall för vinter respektive sommar. Steady-state beräkningar ger dock sämre 
överenstämmelse med strukturens verkliga beteende då de inte beaktar den 
masströghet som finns i betongen och den fördröjningen i temperaturrespons som 
det orsakar (Malm, Hassanzadeh, och Hellgren 2018). I verkligheten hinner 
dammen inte uppnå en fullständigt utjämnad temperaturfördelning med konstant 
jämviktsläge. Dessutom är en betongdamms krönrörelser typiskt fördröjda med 
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cirka fem veckor jämfört med utomhustemperaturen (detta beror dock på 
betongtjocklek, ev. isolering, uppvärmning etc.). Därmed, för att få 
simuleringsresultat som går att jämföra med mätningar så bör transienta 
(tidsberoende) simuleringar genomföras. 

De beräknade temperaturerna appliceras i nästa steg som indata till en mekanisk 
modell tillsammans med övriga laster så som vattenlast, islast och egentyngd. 
Variationen i temperatur leder till termiska töjningar vilket får dammen att 
deformeras. Dammkrönet på en damm rör sig mot den kallare sidan, vilket 
innebär att det förskjuts i uppströmsriktningen under sommaren och i 
nedströmsriktningen på vintern. Den mekaniska beräkningen kan även den 
genomföras på olika sätt. Framförallt måste det bestämmas om beräkningen ska 
genomföras helt linjär eller med icke-linjära inslag. För dammar finns det finns två 
huvudtyper av icke-linjäriteter som kan vara relevanta att beakta; material eller 
kontakt. En icke linjär materialmodell för betongen ger möjlighet att simulera 
uppsprickning, spricktillväxt och dessa försvagningars påverkan på dammens 
beteende. För kontakten mellan betong och berg under dammen kan två typer av 
interaktionsvillkor användas. Antagligen låses dammen till berget eller så används 
ett icke-linjärt kontaktvillkor där dammen kan lyfta från berget där 
dragspänningar i kontaktytan uppstår. Beroende på dammtyp ger detta val mer 
eller mindre stor påverkan på simuleringsresultaten. Att låsa dammen till berget 
innebär en beräkningsmässig fördel där simuleringarna går snabbare. Nackdelen 
är att en låsning av dammen till berget innebär ett extra tvång som inte existerar. 
Det kan ge felaktig form på de beräknade deformationerna och det beräknade 
sprickmönstret. 

En FEM-modell ger möjligheten att tolka resultaten och hitta fysikaliska samband, 
men är generellt sämre på att förutsäga exakt beteende. De deterministiska 
modellerna begränsas i princip av förmågan att korrekt beskriva de fysikaliska 
samband som verkar på dammen. Beräkningarna kan göras mer eller mindre 
komplexa genom att beakta interaktionen mellan olika fysiker och/eller icke-
linjäriteter. En mer komplex modell leder till att fler parametrar måste bestämmas 
och därmed till ett större antal osäkerheter och potentiella felkällor  

2.4 DATABASERADE METODER 

Till skillnad från de deterministiska modellerna, så baseras databaserade modeller 
helt på tidigare mätdata utan att ta hänsyn till de exakta fysikaliska kopplingarna. 
Det gör denna typ av modeller både snabba och flexibla och de kan användas utan 
kunskap om dammens geometri eller övriga egenskaper. Det går därför att 
använda databaserade modeller för att analyser de flesta typer av givare på alla 
dammtyper. Då de databaserade modellerna bygger på tidigare mätningar gör det 
att dessa modeller inte kan användas innan tillräckligt med tillförlitliga mätdata 
finns tillgänglig. Det innebär att dessa modeller inte kan användas vid 
driftsättande och de första magasinshöjningarna, vilket är den mest kritiska fasen 
för dammen. I ett svenskt perspektiv innebär det även att databaserade modellerna 
inte kan användas de första åren efter en ombyggnad eller de första åren efter att 
ett mätinstrument installerats då de kräver tidigare data att tränas på (dvs 
kalibreras). De databaserade modellerna kan dessutom endast användas för 
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definition av varningsgränser eftersom de inte är giltiga för belastningsnivåer 
utanför det intervall som använts för kalibrering. För de databaserade modellerna 
finns det väldigt många modelltyper och även här finns det linjära och icke-linjära 
modeller. Nedan presenteras ett urval baserat på vanligt förekommande modeller 
för dammar. 

2.4.1 Multilinjära regressionsmodeller (MLR) 

I en linjär regression är målet är att beskriva en variation som linjärt beroende av 
variation i en annan enligt, 

𝑚𝑚ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦 = 𝛽𝛽 ∗ 𝑚𝑚ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 (2-1) 
 
där 𝑚𝑚ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 används som variabel, 𝛽𝛽 är en koefficient som anger förändringen hos 
𝑚𝑚ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦 vid en förändring av 𝑚𝑚ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 och m är en konstant. Multipel linjär 
regression (MLR) är en statistisk metod där istället för en variabel så används flera 
förklarande variabler (X) för att beskriva variationen i responsvariabeln (Y): 

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 + 𝑚𝑚 (2-2) 
 
𝛽𝛽0,𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽𝑛𝑛 är koefficienter som bestäms genom en minsta kvadratanpassning för 
att ge så god överenstämmelse dom möjligt. Nedan presenteras tre grundläggande 
MLR modeller som används inom dammövervakning. 

HST 

Den mest grundläggande dambeteendemodellen benämns HST (Hydrostatic, 
Seasonal, Time) (SwissCOLD 2003), där variationen i beteende hos dammen antas 
vara funktion av tre delar enligt: 

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐹𝐹1(𝐻𝐻) + 𝐹𝐹2(𝑆𝑆) + 𝐹𝐹3(𝑡𝑡) (2-3) 

 

där H är påverkan från hydrostatiska trycket, S är en variabel för säsongsvariation 
och t är irreversibla förändringar med tiden. Modellen inkluderar således en 
funktion per fenomen som anses påverka det globala beteendet hos dammen och 
bygger på hypotesen att dessa tre variabler är tillräckliga för att förklara 
variationen i beteendet hos en damm. Vidare antas även de tre variablerna vara 
oberoende av varandra och de strukturella egenskaperna hos dammen antas förbli 
konstanta över tiden. 

Det hydrostatiska trycket modelleras vanligen med ett fjärdegradspolynom  

𝐹𝐹1(𝐻𝐻) =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽𝛽2𝐻𝐻2 + 𝛽𝛽3𝐻𝐻3 + 𝛽𝛽4𝐻𝐻4 (2-4) 

där H är den relativa vattennivån relaterad till dammhöjden hdam och 
magasinsnivån enligt: 
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𝐻𝐻 =  ℎ
hdam

. (2-5) 

Figur 2-4 visar de fyra funktionerna h-h4 som en funktion av dammhöjden. Många 
svenska dammar har en relativt liten nivåskillnad mellan sänkningsgräns och 
dämningsgräns vilket innebär att h-h4 varierar i princip linjärt inom 
magasinsnivåns variation, varför det är överflödigt att inkludera samtliga variabler 
i modellen. Detta kan lösas genom att antagligen enbart behålla den linjära 
relationen till magasinsnivån (dvs enbart h) eller att istället relatera H till 
nivåskillnaden mellan sänkningsgränsen och dämningsgränsen. 

𝐻𝐻 =  ℎ−𝐻𝐻𝑆𝑆
DG−SG

. (2-6) 

Det bör dock påpekas att motiveringen till ett polynom av fjärdegraden är att 
dammen beter sig som en konsol med variabel utbredd last. Att behålla ett 
fjärdegradspolynom men relatera H till skillnaden mellan SG och DG riskerar 
därför att leda till en överanpassning av modellen. Överanpassning innebär att en 
modell av för hög komplexitet tillämpas. Detta innebär att modellen får hög 
prestanda inom det område som modellen är kalibrerad men kan ge väldigt dålig 
tillförlitlighet för data som ligger utanför detta område. Ett exempel på 
överanpassning av data illustreras i Figur 2-5. I figuren visas linjärt ökande 
datapunkter, där dessa har definierats med en liten störning på varje mätvärde (< 1 
%) så att punkterna inte exakt ligger på en rät linje. Därefter har ett polynom av 
femte ordningen anpassats till punkterna för att illustrera principen med 
överanpassning. Från figuren framgår tydligt att anpassningen till punkterna 
stämmer väl överens inom det intervall där datan har kalibrerats (0 ≤ x ≤ 10) men 
utanför detta intervall så fås kraftigt avvikande beteende.  

 

 
Figur 2-4 Anpassning av polynom till varierande vattennivå. 



 MODELL FÖR ÖVERVAKNING AV BETONGDAMMAR 
 

23 

 

 

 

 

 
Figur 2-5 Exempel på överanpassning av data, där linjärt ökande data (*) med en litet avläsningsfel anpassas 
med ett polynom av för hög grad.  

 

I HST modelleras betongtemperaturen som en säsongsvariation med de första 
termerna i en periodisk Fourierserie enligt: 

𝐹𝐹2(𝑆𝑆) = 𝛽𝛽5 sin �
2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽6 cos �

2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽7 sin �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽8 cos �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� (2-7) 

där 𝐿𝐿 =  52 om tidsvaribeln 𝑡𝑡 beskrivs i enheten veckor. Denna typ av funktion 
försummar den faktiska temperaturen och förutsäger att den följer ett 
säsongsmönster som består av en helårsperiod och en halvårsperiod. I Figur 2-6 
visas frekvensspektra för en svensk damms krönrörelse. Där framhår tydlig att det 
finns toppar i signalen vid dessa två tidsperioder. Det visar hur kraftfullt det är att 
modellera pendelrörelsen som en funktion av dessa två perioder. 
Säsongsbeteendet beror inte enbart på variation i utomhustemperaturen utan även 
på andra säsongsberoende faktorer så som vattentemperatur, värme från 
berggrunder, solstrålning och i svenska förhållanden närvaro av is och istryck. 
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Figur 2-6 Frekvensinnehåll i pendelmätningen från en svensk lamelldamm 

Den sista effekten är de är de irreversibla förändringar med tiden. I sin enklaste 
form antas de som helt linjära enligt ekvation (2-8a). 

Det är dock vanligt att involvera någon typ av krypbeteende med logaritmiskt 
avtagande effekt med tiden, exempelvis som i ekvation (2-8b) eller (2-8c). 

𝐹𝐹3(𝑡𝑡) = 𝛽𝛽9t (2-8a) 

𝐹𝐹3(𝑡𝑡) = 𝛽𝛽9t+𝛽𝛽10e−t (2-8b) 

𝐹𝐹3(𝑡𝑡) = 𝛽𝛽9ln (t)+𝛽𝛽10e−t (2-8c) 

Dessa tre funktioner finns plottade i Figur 2-7  

 
Figur 2-7 Tre typer av tidesberoende effekter. 

 

HTT 

En alternativ MLR-modell är HTT (Hydrostatic, Thermal, Time). I stället för att 
modellera t.ex. dammkrönets rörelse som en funktion av tid på året antas den 
istället vara en funktion av temperaturen. Den skiljer sig mot HST genom att den 
säsongsberoden variabeln S har ersatts med en betongtemperaturvariabel enligt: 

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐹𝐹1(𝐻𝐻) + 𝐹𝐹4(𝑇𝑇) + 𝐹𝐹3(𝑡𝑡) (2-9) 

där T representerar betongtemperaturen. Hur temperaturen ska väljas är inte givet 
då flera temperaturer påverkar betongen. Temperaturen i luften och vattnet skiljer 
sig åt inte bara till värde en enskild dag utan även till hur de varierar under 
säsongen. Utöver vatten och luft är även vissa dammar delvis isolerade och 
uppvärmda vilket ger ytterligare en temperatur som påverkar dammens rörelse. 
Betongens temperaturförändring sker dessutom med en fördröjning jämfört med 
den omkringliggande temperaturen. Detta på grund av betongens masströghet 
som innebär att temperaturförändringen och korresponderande rörelse i betongen 
är fördröjd, denna fördröjning är ofta ca 5 veckor. För att ta hänsyn till denna 
förskjutning är en metod att använda en fasförskjuten temperatur där rörelsen 
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korreleras mot. lufttemperaturen 5 veckor tidigare. Andra metoder är att vikta 
olika temperaturmätare antagligen genom medelvärdesbildning eller med 
exempelvis en principalkomponentsanalys, eller att använda uppmätta 
betongtemperaturer direkt i modellen.  

Då temperaturen har en stor inverkan förkommer flera modeller där 
temperatureffekten modelleras mer noggrant. I HSTT modellen används en HST 
modell med en justeringsvariabel när temperaturen avviker från det normala 
säsongsbeteendet (Penot, Daumas, och Fabre 2005). I HST-Grad tas hänsyn till 
både betongens medelvärde och temperaturgradienten genom dammen och i 
slicemodellen delas dammen upp i en del som är under respektive över vattenytan 
och temperaturbeteendet hos dessa delar modelleras separat (Tatin et al. 2015). 

2.4.2 Artificiella Neuronnätverk (ANN) 

Artificiella neurala nätverk är en grupp av självlärande algoritmer som är baserade 
på funktionen i biologiska nätverks så som den mänskliga hjärnan. Ett artificiellt 
neuralt nätverk (ANN) består av ett antal element eller noder strukturerade i flera 
lager med kopplingar mellan dessa.  

 
Figur 2-8 Illustration av ett artificiellt neuronnätverk. 

 

Ett artificiellt neuronnätverk består av tre delar; ingångar (input), kärna (hidden) 
och utgångar (output). De vanligast förkommande nätverken består varje del av ett 
lager av noder, men mer avancerade nätverk har flera dolda lager av noder i 
kärnan. Den dolda kärnan kopplar samman ingångarna där varje nod 
representerar en indata med utgångarna som representerar prediktionsvariablerna. 
Mellan noderna i de olika lagerna finns kopplingar med olika styrka (vikt). 
Noderna består av två delar, en summeringsdel och en transferfunktion. 
Summationsdelen är ingången till noden, där summeras de viktade ingående 
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signalerna. Därifrån skickas summan till transformationsfunktionen och därefter ut 
från noden. Typiska transformationsfunktioner är tröskelfunktion, linjärfunktion, 
sigmoidfunktion, tangens hyperbolicus med flera (Gebre et al. 2013).  

För att visa hur ett neuralt nätverk fungerar visas nedan ett väldigt förenklat 
exempel. Här används endast fyra mätpunkter och ett väldigt enkelt samband 
mellan inputdata. I det här fallet är sambandet att y-värdet alltid är lika med input-
värdet i den vänstra kolumnen.  

 

𝑋𝑋 = �
1  0 1
1  1 0
0 1 0
0 1 0

�, 𝑦𝑦 = �
1
1
0
0

� 

 
Till detta används ett enkelt nätverk bestående av endas två lager, tre noder i 
input-lagret som representerar respektive kolumn i X och en nod i outputlagret. 
Figur 2-9 visas det initiala nätverket med vikter där den blåa noden representerar 
den första raden, den orangea den andra och den gröna den tredje raden.  För 
tydlighet visas endast värdet för den första raden. 

 
Figur 2-9 Flöde för rad igenom nätverket med initiala vikter.  

 

I summeringsfunktionen summeras signalerna från det första lagret. Det 
summerade värdet behandlas sedan av aktiveringsfunktionen, i detta fall en 
sigmoind funktion och resultatet från detta ger en prediktion av y-värdet. I detta 
fall är första uppskattningen 0,6 vilket kan jämföras med målvärdet 1,0, vilket ger 
ett fel på 0,4. För att göra en bättre uppskattning behöver vikterna i nätverket 
justeras. Detta görs genom att titta på signalen från de olika noderna var för sig. I 
Figur 2-8 visas värdet aktiveringen för de olika produkterna input*vikt vid olika 
iterationer. Här kan förändringen i vikternas värde följas vartefter nätverket tränas. 
Vikterna justeras genom att multiplicera sigmoindfunktionens derivata för 
respektive punkt med felets storlek. På så sätt kommer vikterna justeras i 
förhållanden till hur stort felet är, ett stort fel ger en stor korrigering av vikterna 
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medan ett litet fel kommer leda till en mindre justering. Vidare ger sigmoind-
funktionens beskaffenhet att derivatan är större för x-värden nära noll när vilket 
gör att korrigeringen blir större för x-värden nära nolläget. Det innebär det att vid 
ett stort fel kommer vikter nära noll som med nuvarande viktning som haft liten 
inverkan på prediktionen att justeras kraftigt och därmed få en större inverkan vid 
nästa iteration. 

 

 
Figur 2-10 De tre vikternas värde vid 1, 10, 1 000 och 10 000 iterationer. 

 

Efter 100 000 interaktioner är nätverket kalibrerat (dvs färdig tränat) och har då 
vikter enligt Figur 2-11. Då sambandet i detta fall är att värdet i nod 1 (blå) är det 
korrekta värdet har den vikten ökat medan de andra två vikterna är noll. Då 
endast beräkningen av en av fyra rader visas bör det poängteras att den tredje 
noden (gul) visserligen även den har korrekt värde i detta fall, men då den är 
felaktig för de andra raderna får den efter tillräckligt många iterationer ändå 
värdet noll.  

 
Figur 2-11 Flöde för rad ett med nätverk med vikter efter 10 000 iterationer. 
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Exemplet som visas ovan och presentation av denna typ av modeller är väldigt 
grundläggande och denna typ av modeller är idag ett stort forskningsområde. 
ANN-modeller är i allmänhet väldigt flexibla och ger därför en väldigt god 
prediktionsförmåga, men med stor risk för överanpassning. Den största nackdelen 
med dessa modeller är att de explicit är giltiga för det dataområde de tränats på 
och ska inte användas utanför detta område. Det innebär att de inte kan användas 
för att förutse beteenden vid t.ex. vattennivåer eller temperaturer som inte inträffat 
under den period som mätdata finns tillgänglig. Utöver det problemet finns 
ytterligare några problem med ANN som behöver överkommas. Den bästa 
arkitekturen på nätverket är inte känt i förväg vilket innebär att en del av 
modellbyggandet är att välja den nätverksstruktur som ger bäst modell och 
därefter optimera vikterna i den arkitekturen. Det innebär att två modelleringssteg 
ofta är nödvändiga. Vidare är det väldigt lätt att hamna i ett lokalt minimum när 
nätverket tränas varför olika initiala vikter behöver jämföras. 

2.5 HYBRIDMODELLER 

En kombination av de databaserade och fysikbaserade modellerna kallas 
hybridmodeller. Det kan handla om statistiska modeller där resultat från en 
simulering används som en variabel eller FEM-modeller som uppdateras och 
kalibreras baserat på mätningar, men även rena blandningar. Dessa modeller kan 
ta tillvara på fördelarna med de olika metoderna till kostnaden av att modellen 
varken är enkel (som de databaserade) eller nödvändigtvis fysikalisk sund (som de 
fysikbaserade). 

Ett exempel på en sådan modell är när vattennivåns påverkan på dammkrönet 
beräknas i en FEM-modell medan den temperaturberoende effekten tränas i en 
databaserad modell. Det ger fördelen att den del som är enklast att simulera, 
dammens respons till varierande vattentryck simuleras medan säsongsvariationen 
som är svårare att simulera modelleras med en statistisk modell. 

Andra typer av hybridmodeller använder en temperatursimulering som ett 
mellansteg. Uppmäta temperaturer används för att simulera 
temperaturfördelningen i dammen och från beräkningsmodellen kan sedan 
temperaturer i specifika punkter, temperaturgradienter eller andra mer 
sofistikerad data extraheras och sedan användas i den databaserade modellen.  

2.6 ÖVRIGA MODELRINGSTEKNIKER  

Nedan presenteras två modelleringstekniker som är vanliga att använda men som 
inte är en egen modelltyp.  

2.6.1 Autoregressiva (AR) modeller 

Modeller som tar hänsyn till tidigare värden hos det som ska förutsägas kallas för 
autoregressiva. Dessa modeller bygger något förenklat på hypotesen om att 
morgondagens värde förutsägs bäst genom att studera dagens värde. Jämför vi 
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med ekvation (2-2) så adderas en term så att värdet på Y vid tiden t modelleras 
även av 𝑌𝑌𝑡𝑡−1. 

 
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑛𝑛+1𝑌𝑌𝑡𝑡−1 

 
(2-10) 

Ett problem med denna typ av modeller är att de anpassar sig till förändringar i 
data. Om mätvärdet börjar avvika är det möjligt att detta inte upptäcks då värdet 
som förutsägs för nästa tidpunkt bygger på det nu avvikande värdet. Detta gör att 
denna typ av modellerna ger en bättre prediktionsförmåga till en kostnad av 
försämrad tolkningsbarhet. 

2.6.2 Principalkomponentanalys och dimensionsreducering 

Ett knep som kan användas för att hantera flera mätpunkter samtidigt är att 
använda en principalkomponentanalys (PCA). PCA är en metod för att reducera 
antalet dimensioner i data från flera givare. Den första principalkomponenten 
bestäms så att den placeras i den riktning där den största variansen i data finns. 
Nästa principalkomponent placeras ortogonalt mot den första i den riktning som 
förklarar mesta av den återstående variansen. En illustration av detta i två 
dimensioner visas i Figur 2-12. Eftersom komponenterna är valda efter storlek av 
oberoende varians antar man att man kan behålla mycket av informationen genom 
att använda enbart de första komponenter som representerar en stor del av den 
gemsamma variansen. De lägre komponenterna antas vara oviktiga eller brus och 
genom att ta bort dessa kan data från flera givare reduceras till en eller två 
variabler utan att relevant information försvinner.  

 
Figur 2-12 Exempel på principalkomponenter. Till vänster: data i x-y koordinatsystem, till höger: data roterad 
till koordinatsystem från de två första principalkomponenterna. 

 

Principen visas i Figur 2-13 där data från fem stycken töjningsgivare från en svensk 
betongdamm har reducerats till en serie. I den högra figuren visas de två första 
principalkomponenterna där den första komponenten förklarar 97.5 % av 
variansen i mätningarna. De fem givarna kan därför reduceras till en serie utan att 
väsentlig information förloras. 
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Figur 2-13 Principalkomponenten av fem sprickgivare från en svensk betongdamm, 97 % av givarnas 
gemensamma varians förklaras av den första principalkomponenten.  

 

En vanlig tillämpning av PCA är att använda metoden för att reducera värden från 
flera termometrar till en enda variabel. På så sätt kan flera termometrar 
utplacerade i både vattnet, betongen och luften slås samman till att ge en variabel 
som sedan används som indata. En annan vanlig tillämpning är att reducera flera 
lokala givare till en global, likt sprickgivarna i Figur 2-13 ovan. En fördel med detta 
är att det även ger ökad robusthet mot tillfälliga mätfel och kan då reducera antalet 
felaktiga larm. 
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3 Dammätningar 

Kontinuerlig övervakning av dammarnas tillstånd är en av de mest 
viktiga delarna i dammsäkerhetsarbetet då detta syftar till att kunna 
upptäcka förändringar i dammen eller dess beteende på ett tidigt 
stadium. I detta kapitel kommer olika typer av givare, mättekniker och 
mätsystem att presenteras i syfte att ge en kartläggning av tillgängliga 
metoder. Dessutom presenteras även de krav som ställs på mätdata för att 
kunna använda dem vid utvärdering. 

För att kunna upptäcka förändringar i dammens utseende eller beteende på ett 
tidigt stadium är kontinuerlig övervakning av dammarnas tillstånd är en av de 
viktigaste delarna i dammsäkerhetsarbetet. Syftet med denna övervakning är att 
åtgärder ska kunna genomföras innan en icke önskvärd reduktion av 
dammsäkerheten sker.  

Begreppet övervakning är dock mycket brett och inkluderar många fler delar än 
endast dammätningar. I begreppet övervakning inkluderas även kontinuerligt 
säkerhetsarbete, visuell inspektion, provtagning etc. Dessa delar beaktas dock inte 
i denna rapport. Fokus i detta kapitel ligger på betongdammar och hur dessa kan 
övervakas i ett dammsäkerhetsperspektiv med hjälp av mätningar. 

Det finns många olika typer av mätsystem och mättekniker som kan användas för 
övervakning av dammar. Val av övervakningssystem beror dels på vilken typ av 
mätningar som avses, dvs vilken typ av förlopp som är avsett att kunna registreras. 
I detta kapitel kommer olika typer av givare, mättekniker och mätsystem att 
presenteras i syfte att ge en kartläggning av tillgängliga metoder. I Figur 3-1 
illustreras ett exempel med olika typer av givare som vanligen används för att 
kontinuerligt övervaka betongdammar.  
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Figur 3-1 Översiktsfigur av givartyper och system på en betongdamm. Från 
http://www.recordtek.com/solutions/geotechnical-solution/ 

 

För att förtydliga syftet med olika givare så kommer dessa att delas in i olika 
kategorier så som detektorer och stödmätningar, vilket beskrivs ytterligare i 
Kapitel 3.1. Dessutom, så kommer givarna att klassificeras beroende på om de 
fångar dammarnas övergripande (globala) eller lokala beteende, vilket beskrivs 
ytterligare i Kapitel 3.2, 3.3 samt 3.4. Slutligen kommer även vilka krav som ställs 
på mätdata att presenteras i Kapitel 3.5. 

3.1 DETEKTORER OCH STÖDMÄTNINGAR 

För att förtydliga vilket syfte som olika givare har för dammsäkerhetsarbetet så har 
följande benämningar introducerats; detektorer respektive stödinstrumentering. 
Beskrivningen av dessa benämningar är; 

Detektorer - syfte att detektera en pågående initiering av en potentiell felmod. 
Olika typer av givare kan vara detektorer för olika potentiella brottmoder. 
Vanligtvis utgörs detta av givare som mäter parametrar såsom portryck, läckage, 
rörelser i berg eller betong (pendlar, extensometrar, sprickviddsgivare) etc. 
detektorer. Typiskt för de givare som definieras som detektorer är att ett 
realtidslarm kopplas till dessa så att en åtgärd kan vidtas tas om dessa givare ger 
signal om värden högre än tillåtna.   

Stödinstrumentering – kan till exempel övervaka långtidsförändringar eller 
omgivande faktorer som är viktig input för utvärderingen av dammen. Exempel 
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på parametrar kan vara temperatur, relativ fuktighet, deformationer/rörelser (t.ex. 
töjning, spricköppning, eller förskjutning) i delar av konstruktionen som inte 
bedöms utgöra risk för dammbrott etc. Typiskt för dessa givare är att dessa inte 
definieras med ett realtidslarm. 

Detta betyder att olika typer av givare kan vara antingen en detektor eller 
stödinstrumentering beroende på anläggning och deras placering på dammen. 
Tanken med ovanstående indelning är att endast de mest väsentliga parametrarna 
ska definieras med ett realtidslarm. Vid ett realtidslarm förväntas en aktiv åtgärd 
utföras av dammägaren. Övriga givare kan definieras med varningsnivåer som 
visar om givaren beter sig utanför det normalt förväntade området.  

3.2 GLOBALA OCH LOKALA MÄTNINGAR 

Beroende på vilken typ av givare som används, så registreras dammens beteende i 
en punkt, längs en linje eller i ett område. Detta mätvärde kvantifierar antingen 
dammens lokala beteende precis vid givaren eller dammens globala beteende 
baserat på en punkt eller ett begränsat område. Till de lokala mätarna hör t.ex. 
töjningsgivare och sprickbreddsmätare. Gemensamt för dessa är att de mäter lokalt 
och kvantifierar beteendet hos dammen i en punkt eller mer korrekt, relativt 
beteende mellan två närliggande punkter. En stor svårighet vid användningen av 
mätdata från lokala instrument för beslutsfattande är att skala upp resultaten från 
en punkt till en representativ modell av hela anläggningen som kan påvisa en 
global felmod. Det kan även vara svårt att upptäcka viktiga avvikelser via enskilda 
lokala instrument då variationer i spänningar, töjningar eller lokala deformationer 
kan variera kraftigt på grund av t.ex. angränsande sprickor etc. Det gör det svårt 
att få bra upplösning på mätningarna och att kunna skilja avvikelser från ”brus” i 
mätsignalen och som en konsekvens blir det svårt att välja lämpliga larmnivåer.  

För att överkomma detta är det vanligt att istället använda globala mätare. De 
globala mätarna mäter det integrerade beteendet över hela eller delar av dammen. 
Ett exempel på sådana mätare är en hängande pendel som mäter dammkrönets 
rörelse. Då dessa mäter beteendet för en större del blir mätskalan större och det är 
därför lättare att upptäcka avvikelser i dammens beteende. Nackdelen är att när 
man väl upptäcker eventuella avvikelser så är skadan längre utvecklad och det kan 
vara svårt att bedöma orsaken till dessa skador baserat på dessa instrument.  

3.3 GLOBALA GIVARE 

I detta stycke beskrivs olika typer av givare som vanligen tillämpas för damm-
övervakning och som i huvudsak fångar betongdammarnas globala beteende.  

3.3.1 Hängande pendel  

En vanlig typ av dammövervakning är att en hängande pendel monteras nära 
dammens krön. Detta är ett effektivt sätt att övervaka dammens beteende och 
särskilt i fall då t.ex. krönrörelsen förväntas påverkas av temperaturvariationer, 
potentiella brottmoder så som glidning och stjälpning eller t.ex. storskaliga rörelser 
i dammkroppen orsakad av sprickbildning. Tack vare att pendeln fångar det 
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globala beteendet och dessutom är en väldigt bra indikator på flera olika typer av 
potentiella brottmoder så är den i de flesta fall väl lämpad till att användas som 
detektor vid dammätningar.  

Nere vid grundläggningsnivå monteras en tyngre vikt på pendelns lina som i sin 
tur är placerat i ett vätskefyllt kärl. Vikten och vätskan syftar till att se till att 
pendeln är sträckt och att eventuella störningar dämpas ut från vätskan. När 
dammens krön deformeras så förskjuts linan i förhållande till dammens 
grundläggningsnivå. Mätning av denna rörelse kan exempelvis utföras manuellt 
via en längdskala som monteras vid pendelläget men ännu bättre är om detta sker 
automatiskt. Det finns flera tekniker för automatisk avläsning av pendelns 
förskjutning, detta kan t.ex. ske via laser eller via optisk mätning av den skugga 
som bildas när wiren belyses. Exempel på två olika system för mätning med 
hängande pendel illustreras i Figur 3-2 och Figur 3-3. Den optiska mätningen har 
en upplösning på 0,01 mm och noggrannheten anges till mindre än ±0,1 mm 
(Geokon 2014a). 
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Figur 3-2 Illustration av hängande pendel, från www.sisgeo.com. 

 

http://www.sisgeo.com/
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Figur 3-3 Illustration av optiskt mätsystem för hängande eller inverterad pendel. Från 
http://www.geokon.com/BGK-6850A) 

 

Enligt ICOLD Bulletin 158, är detta en precis och välbeprövad metod. En nackdel 
är dock att metoden endast ger förskjutningarna i en sektion och därför bör den 
kombineras med metoder som triangulering (totalstation), extensometrar etc. 
enligt ICOLD Bulletin 158.  

3.3.2 Inverterad pendel 

En inverterad pendel fungerar på samma sätt som en hängande pendel, men där 
skillnaden är att en inverterad pendel fixeras vid den lägsta punkten på pendeln 
istället för i toppen. Ofta borras fixeringspunkten ned i berget för att man även ska 
fånga eventuella rörelser i berggrunden. I Figur 3-4 illustreras ett exempel på hur 
hängande respektive inverterade pendlar kan installeras på en betongdamm. 

I en inverterad pendel används även flytenheter i den vätskefyllda tanken i syfte 
att hålla pendellinan sträckt, se Figur 3-5. Fördelen med en inverterad pendel är att 
det är lättare att övervaka eventuella rörelser i berggrunden och att den kan mäta 
hela vägen upp till krönet. Nackdelen med en inverterad pendel är att det kan vara 
mer komplicerat att placera mätenheten nära krönet jämfört mot fallet med en 
hängande pendel då den placeras vid grundläggningsnivån.  

Ofta används både hängande pendel och inverterad pendel på liknande sätt som 
illustreras i Figur 3-4.  

  

http://www.geokon.com/BGK-6850A
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Figur 3-4 Exempel på installerad hängande respektive inverterad pendel. Från www.sisgeo.com.  

http://www.sisgeo.com/
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Figur 3-5 Exempel på en inverterad pendel. Från www.sisgeo.com.  

 

3.3.3 Tiltgivare 

En tiltsensor eller tiltmeter mäter små förändringar i vinkelrörelse, och fungerar på 
liknande sätt som t.ex. en inklinometer men med högre känslighet, se Figur 3-6 för 
exempel på en tiltsensor. Moderna varianter av tiltsensorer baseras på MEMS 
(Micro-Electro-Mechanical Systems) som har möjligheten att mäta rotationen i 

http://www.sisgeo.com/
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kring två vinkelräta axlar. För tiltsensorer går det att få en väldigt hög noggrannhet 
och tekniken tillämpas ofta internationellt. Ofta tillämpas den så att en kedja med 
flera tiltsensorer bildas genom att de monteras på olika höjdläge så att 
deformationsprofilen längs med dammens elevation kan fångas, t.ex. via 
tiltsensorbalkar, se Figur 3-7. 

Nackdelar med metoden är att resultatet kan påverkas av spänningstillstånd nära 
hålrum/håltagningar(ICOLD 2003). Mätmetoden rekommenderas endast av 
ICOLD Bulletin 158 om den kombineras med andra mätmetoder så som t.ex. 
pendlar. En stor fördel är dock att metoden är avsevärt billigare än motsvarande 
installation med pendel. Typisk noggrannhet för tiltgivare ±10 arcsec, vilket 
motsvarar 1/360 grader. Om man antar att en tiltgivare monteras vid krönet av en 
40 m hög damm så innebär detta att noggrannheten blir ca ±2 mm. Noggrannheten 
för denna typ av givare i utböjning i relation till höjd blir därmed ca ± 0.05 mm/m. 

 

Figur 3-6 Exempel på en MEMS tiltsensor. Från www.geokom.com.  

 

 

Figur 3-7 Exempel på en MEMS tiltensorbalk. Från www.geokom.com.   

http://www.geokom.com/
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3.3.4 Totalstation  

En totalstation kan användas för att mäta deformation av en damm vid 
fördefinierade punkter där mätprismor installerats, se Figur 3-8 och Figur 3-9. 
Genom mätning med totalstation kan koordinater för varje mätpunkt bestämmas 
genom triangulering, genom jämförelse med referenspunkt kan därmed 
deformationen av dammen bestämmas. Genom mätning med en totalstation 
förväntas en noggrannhet på ± 2 mm vid positionering men beror på 
brytningsvinkel och avstånd (I. Ekström och Lier 2013). Med hjälp av triangulering 
kan dock man få en noggrannhet som är mindre än ±1 mm (Chekole 2014).  

 
Figur 3-8 Exempel på en totalstation. Från Chekole (2014). 

 

I Figur 3-9 illustreras exempel på hur prismor har installerats på en valvdamm, 
som används för mätning av dammens deformation.  

 
Figur 3-9 Exempel på prismor för mätning av deformation med totalstation. Från Malm et al  (2018).  
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3.3.5 Satellitbaserade mätmetoder InSAR 

Under de senaste åren har en signifikant förbättring av precisionen för metoder för 
fjärrövervakning med t.ex. satellitbaserade metoder så som InSAR (Interferometric 
syntethic aperture radar). Denna metod baseras på att satellitbilder (”kartor”) 
skapas. Genom att jämföra två olika satellitbilder tagna på samma område vid 
olika tidpunkter går det att bestämma eventuell deformation. Möjligheten att 
använda InSAR för dammövervakning studerades av Lier et al. (2015)(Espeseth 
Lier et al. 2015) på fyra dammar i Sverige och Norge.  

Normalt sker satellitpassager med ca 35 dygns mellanrum enligt Ekström och Lier 
(2013) där omloppsbanan sker både från norr till söder eller från söder till norr. En 
fördel med tekniken är att det går att få tillgång till ”historiska data” genom att 
nyttja äldre satellitbilder. Ofta finns dessa att tillgå från 1991 (Ekström och Lier 
2013). De äldre bilderna har dock sämre upplösning vilket ger sämre noggrannhet.  

Ett hinder för InSAR är att många dammar är belägna i hög terräng där 
omgivningen så som snötäcke och vegetation kan ändras hastigt med årstiderna. 
Dessutom för norra Sverige kan topografiska förhållanden medföra att hela 
dammens yta inte finns i siktlinjen för satelliterna och därmed hamnar i permanent 
radarskugga.   

Enligt ICOLD Bulletin 158 är noggrannheten vid InSAR i bästa fall ca ± 1 mm. Ett 
exempel på resultat från InSAR mätningar på Venina Dam (Italien) som 
genomfördes augusti till december 2006 presenteras i Figur 3-10.  

 
Figur 3-10 Exempel på deformationsmätning baserat på InSAR, från ICOLD Bulletin 158.  
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3.4 LOKALA GIVARE 

3.4.1 Töjningsgivare 

Att mäta töjning är relativt enkelt och ger en tydlig indikation om påkänningen i 
ett visst område av en konstruktionsdel. Töjningsgivare består oftast av en 
stålsträng mellan två monteringsplattor. Vid deformationer i betongen förändras 
spänningen i strängen och därmed dess frekvens. Givarna är cirka 100-150 mm 
långa och kan limmas fast med epoxi eller skruvas fast. Givarnas upplösning är 
generellt cirka 1 μϵ, se exempelvis Geokon 4000 Vibrating Wire Strain Gage, vilket 
innebär en spänningsförändring på 30 kPa (med Ebtg = 30 GPa). Noggrannheten är 
0,5 % av frekvensomfånget (3000 μϵ) vid standardkalibrering, men kan minskas till 
0,1 % vid enskild kalibrering (Geokon 2014b). Detta motsvarar en noggrannhet på 
450 respektive 90 kPa. 

Vid gjutning av en ny betongkonstruktion kan givare monteras på armeringsjärn 
eller fritt inneslutna i betongen. Vid fall då mätningar genomförs på befintliga 
betongkonstruktioner monteras givaren på betongytan. Nackdelen med denna typ 
av mätningar (så som med de flesta typer av mätningar) är att endast förändringar 
från tillfället då givaren installerades kommer att kunna mätas. Med andra ord, går 
det inte att ta reda på vilken totalbelastning som strukturen utsätts för.  

Exempel på töjningsgivare illustreras i Figur 3-11, där ett exempel visas där samma 
typ av givare kan användas för både ingjutning av givare och för montering på 
ytan.  

  

a) b) 

Figur 3-11 Exempel på en töjningsgivare för betong, a) ingjuten givare, b) givare monterad på ytan.  

 

För att kunna bestämma nuvarande påkänning i en betongkonstruktion krävs 
förstörande provning där t.ex. ett armeringsjärn friläggs och installeras med 
töjningsgivare och slutligen sågas av, se Figur 3-12. Genom att bestämma 
skillnaden i töjning före och efter avsågningen går det att bestämma belastning.  
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Figur 3-12 Exempel på friläggning och avsågning av armering för mätning av befintlig belastning, från Tarbox 
och Charlwood (2014).  

3.4.2 Fiberoptiska sensorer 

Fiberoptiska sensorer baseras på att ljus (oftast infrarött) skickas i en fiberoptisk 
kabel. Genom att mäta tiden för reflektionen av ljus går det att bestämma t.ex. 
töjningen eller temperaturfördelningen längsmed kabeln. Det finns även 
alternativa tillämpningsområden som dock inte behandlas i denna rapport. 
Utvecklingen av fiberoptiska sensorer går snabbt framåt. För t.ex. mätning av 
töjning finns tekniker med en noggrannhet av 0.01 μϵ och kan positionera läget för 
töjningen inom 1 m längsmed en 10 km lång kabel enligt Photonics (2015). 
Medelspänningsförändringen som kan detekteras motsvarar därmed ett 
medelvärde av 0,3 kPa (med Ebtg = 30 GPa) på en meter lång sträcka. 

Den stora fördelen med fiberoptiska sensorer jämfört mot enskilda töjningsgivare 
är att fördelningen av töjning mäts utmed hela kabelns längd och inte enbart 
mellan enskilda punkter där töjningsgivare finns monterade.  

3.4.3 Relativa rörelser  

Det finns många olika typer av givare för att mäta relativ rörelse mellan olika 
punkter. Detta beror dels på vilken mätlängd som behövs men även hur givaren 
installeras. Några vanliga typer av tillämpningar beskrivs i efterföljande stycke; 

Extensometer – mäter relativ rörelse i berggrunden orsakad t.ex. av sprickplan.  

Joint-meter – mäter relativ rörelse mellan berg och betong, fixeras i berget och gjuts 
in i betong.  

LVDT – deformationsmätningar mellan två godtyckliga punkter, så som t.ex. 
sprickor, fogar etc.   

Dessutom finns sprickgivare som är särskilt avsedda för att mäta variation i 
sprickbredd, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 3.4.4.  
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Extensometer 

Extensometrar används för att mäta förskjutningen i en riktning i framförallt berg 
eller dammars fundament. Extensometrar installeras i borrhål med ett ankare som 
cementinjekteras i botten av borrhålet och monteras med en infästning 
(referensfixtur). Den relativa rörelsen mellan ankaret och infästningspunkten 
avläses manuellt eller mer i de fall kontinuerliga mätdata krävs med automatisk 
avläsning. Det finns även givare där flera olika ankare kan monteras så att 
förskjutningen kan bestämmas på olika nivåer. Extensometrar klassificeras i två 
huvudtyper av extensometrar, kontakt och icke-kontakt, beroende på hur 
mätningen av relativ rörelse sker mellan ankaren och infästningen. Metoden med 
kontakt är den mest vanliga medan icke-kontakt genomförs avläsningen av 
deformation med hjälp av laser eller video och är därför oftast svårare att tillämpa 
vid övervakning av dammar. I Figur 3-13 illustreras ett exempel på en 
extensometer med flera ankare som är ingjuten i berget.  

  
Figur 3-13 Illustration av en ingjuten extensometer, från http://www.geokon.com/A-3  

   
Noggrannheten hos extensometrar beror på efterfrågad mätlängd och typisk 
noggrannhet är ca ± 0.2 mm enligt ICOLD Bulletin 158.  

Joint-meters 

Joint-meters fungerar på liknande sätt som en extensometer men är främst avsedd 
för relativt små rörelser med en hög noggrannhet på ca ± 0.01 mm (Malm 2015). 
Joint-meters monteras så att ca halva givaren sitter monterat i ett borrhål i berget 
medan andra halvan gjuts in i betong. Givaren mäter därefter den relativa rörelsen 
mellan dessa material. Ett exempel på en joint-meter finns illustrerad i Figur 3-14.  

http://www.geokon.com/A-3
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Figur 3-14 Exempel på en joint-meter, från Malm (2015).  

LVDT 

Deformationsmätningar med LVDT (Linear Variable Differential Transformer) 
genomförs på liknande sätt som för t.ex. sprickgivare i Figur 3-17 men kan 
användas för att mäta relativ rörelse mellan godtyckliga mätpunkter med 
motsvarande noggrannhet som anges för sprickgivarna i efterföljande avsnitt. Ett 
exempel på en LVDT sensor illustras i Figur 3-14.  

 
Figur 3-15 Exempel på en LVDT förskjutningsgivare, från Malm (2015).  

3.4.4 Sprickgivare 

För att mäta sprickbredd (sprickvidd) och eventuella förändringar av 
sprickbredden med tiden så finns olika typer av givare. Allt från manuella 
mätningar med spricktolk (se Figur 3-16) som är relativt grova, men enkla att 
utföra där man lätt kommer åt, till mer avancerade, fast installerade, noggranna, 
3D-mätningar som loggas och lagras kontinuerligt (se Figur 3-17). Valet av 
givartyp bör baseras på i vilket skede man befinner sig i kunskapen om sprickans 
uppkomst och dess beteende. Inledningsvis kan enklare manuella mätningar 
genomföras för att skapa sig en uppfattning om rörelserna är dynamiska eller 
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statiska, eller för att kartlägga ev. mönster i sprickviddernas fördelning och 
förekomst. Ev. förändringar detekteras genom upprepning av mätningarna efter 
tid.  

Om beräkningar visar att eventuella sprickbreddsförändringar är små eller om 
sprickorna är placerade på ett ställe som är svårt att komma åt kan en uppkopplad 
givare med bra noggrannhet vara att föredra. En uppkopplad givare blir också 
nödvändig i ett system där en spricka har dammsäkerhetsbetydelse och där en 
larmgräns definierats så att åtgärder kan sättas in för att förhindra t.ex. ett 
dammbrott. 

 

  

a) b) 
Figur 3-16 (a) Manuell fast sprickbreddsmätning. (b) Spricktolk 

 

I Figur 3-17 visas 1D- och 3D-givare som kan användas där man misstänker 
rörelser i sprickan. De givare som illustreras i figuren kan mätas rörelsen i sprickan 
som öppning/stängning (1D-givaren) eller i tre vinkelräta riktningar (3D-givaren). 
Den redovisade 3D-givaren kan användas för såväl manuella som automatiska 
sprickviddsmätningar. Vid den senare sitter t.ex. LVDT-givare permanent 
monterade i hålen. 
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a) b) 
 Figur 3-17 (a) 1D-sprickviddsmätare typ Geosense VWCM-4000. (b) 3D-sprickviddsmätare typ Geocon 4415. 

 

Sprickviddsmätare består generellt av en teleskopstav av stål som monteras över 
den spricka där deformationer ska observeras. I staven finns t.ex. en svängande 
sträng som är seriekopplad till en fjäder. Vid deformationer ökar fjäderns spänning 
vilket förändrar strängens frekvens. Exempel på sprickviddsmätare är Geokon 
modell 4420, som har en upplösning och noggrannhet på 0,025 % respektive 0,1 % 
av frekvensomfånget (Geokon 2014c). Med ett mätområde på 12,5 mm ger det en 
upplösning på 0,003 mm och en noggrannhet 0,013 mm. 

En potentiell felkälla vid installation av sprickgivare är om dessa har en större 
längd så att de är monterade flera decimeter på vardera sida om sprickan. Detta 
kan dels leda till orimlig deformationsuppskattning om kompensation av 
värmeexpansion av givaren kontra betongen ej genomförs på ett korrekt sätt. Den 
stora längden på givaren leder dessutom till att givaren inte bara mäter 
spricköppningen utan även töjningsförändringar i intilliggande betong. I vissa fall 
kan detta leda till att felaktiga slutsatser dras. Ett exempel på detta diskuterades i 
projektet av Malm et al (2017) (Richard Malm et al. 2017) för ett fall då relativt små 
variationer i sprickbredd uppmättes. Vid analys av datan framkom dock att dessa 
variationer berodde på betongtöjningar medan sprickbredden var konstant över 
året.  

3.5 KRAV PÅ MÄTDATA 

För att kunna använda mätdata som antingen indata till avancerade numeriska 
simuleringar eller för utvärdering med prediktionsmodeller, tillämpning av larm 
och varningsnivåer etc. så finns det en hel del krav både avseende mätningarnas 
noggrannhet och mätperiod.  

Sett ur ett perspektiv från mätutvärdering så är det mycket fördelaktigt om 
mätdata insamlas (sampling) med mycket högre frekvens än vad som senare 
kommer att behövas för utvärderingen. Detta krävs för att kunna reducera bort 
eventuellt bakgrundsbrus, irrelevant frekvensinnehåll etc. Det är tämligen enkelt 
med datorbehandling att både bearbeta och reducera samplingshastigheten i 
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efterhand. Hantering av större datamängder är inte heller ett större problem idag, 
och om mätdata lagras som binära filer så kräver de avsevärt mycket mindre 
lagringsutrymme än motsvarande textbaserade filformat (så som ASCII).  

Vid mätningar av kortvariga förlopp (så som t.ex. dynamiska förlopp), så bör 
samplingsfrekvensen vara minst fem gånger högre än förväntad högsta frekvens 
av intresse. Orsaken till detta är att ca fem punkter krävs för att med större 
noggrannhet kunna fånga en sinus-våg. Teoretiskt sett, så är den lägsta två punkter 
(vilket även motsvarar Nyqvist frekvensen) men detta leder till stora osäkerheter. 
Vid långtidsmätningar så är det lämpligt att insamlingen av data sker avsevärt 
mycket oftare än detta. I de fall givarna ska användas som detektorer för ett 
potentiellt brottförlopp bör definitivt mätningen ske mer frekvent. Här bör beaktas 
hur lång tid som brottförloppet förväntas att ta och eventuellt rådrum att 
genomföra en åtgärd. Som exempel kan nämnas att då förändringen i förväntat 
beteende förväntas vara styrt av årstidsvariationerna är exempelvis minst 
veckovisa mätvärden lämpliga att använda.  

Ett alternativ som ofta används vid långtidsmätningar på olika typer av 
konstruktioner är att mätningar genomförs kontinuerligt där mätdata endast 
sparas temporärt så att t.ex. medelvärden och standardavvikelse för en visst valt 
tidsintervall sparas. Om en varningsnivå triggas så kan mätsystemen övergå till att 
kontinuerligt lagra all mätdata. Detta tillämpas dock sällan inom 
dammsäkerhetsmätningar enligt författarnas erfarenheter.  

Vid val av typ av givare och instrumenteringsplan så bör man på förhand veta hur 
stora variationer som förväntas uppkomma. Detta är viktigt dels för att givare 
monteras på de mest relevanta positionerna men även för att vald givares 
noggrannhet och mätintervall ska anpassas till rådande förhållanden. Detta är t.ex. 
viktigt för att brusnivåer ska vara tillräckligt små och inte påverka mätresultatet. 
Även om det är möjligt att bearbeta mätdata i efterhand med hjälp av digital 
filtrering och utjämningstekniker för att ta bort bakgrundsbrus på eventuella andra 
störningar i mätdata är detta tidskrävande och det är oftast svårt att fullständigt ta 
bort störningar så som brus och strömspikar etc.  I Figur 3-18 illustreras ett 
exempel på mätningar där en relativt hög brusnivå erhölls. I detta fall avser 
mätningen relativ rörelse mellan berg och betong från och med tidpunkten från 
gjutning som presenterades av Malm (2015). Från figuren går det att se att 
inledningsvis var mätningens brusnivå ca 20 % av uppmätt total respons och att 
brusnivån ökade kraftigt efter tidpunkten då betongkonstruktionen belastades (till 
höger om mitten av grafen, från 05/01). I detta fall går det visserligen att utläsa 
uppmätt respons men det framgår även att efter att den högre brusnivån uppstår 
så blir det svårare att fullständigt ta bort bruset med den filtrering som genomförs.  
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Figur 3-18 Exempel på mätning med relativt stort brusinnehåll och illustration av rådata (röd) och filtrerad 
mätdata (blå) 

 

Vid vissa mätningar och användning av vissa typer avgivare uppkommer 
transienta strömspikar i mätsignalen och innebär att datan behöver behandlas för 
att reducera dessa, se Figur 3-19. Hänsyn till dessa strömspikar måste särskilt tas i 
de fall att varning eller larmnivåer kopplas till en givare eftersom strömspikarna 
kan leda till kraftiga utslag som triggar varning eller larmnivån, men dessa 
uppträder dock endast under en kort tid och mätsignalen återgår därefter till dess 
normala beteende.  

 
Figur 3-19 Exempel på strömspikar som kan uppkomma vid mätningar, från 
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_spike.  
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Det är dock inte alltid fallet att mätsignalen återgår till sitt normalläge efter t.ex. 
strömspikar eller andra störningar, vilket leder till mätfel som är svåra att försöka 
hantera vid bearbetning av data. Ett exempel på detta illustreras i Figur 3-20 där 
krönrörelsen hos en damm är uppmätt och jämförs mot prediktionen från en 
numerisk finita elementmodell. I figuren framgår det att det finns ett otaligt antal 
strömspikar som leder till kortvariga toppar. Tyvärr så leder dessa även till att 
mätsignalen gör abrupta hopp vilket innebär att signalen inte alltid återgår till 
mätvärdet som var innan strömspiken. Detta syns tydligast i mitten av figuren 
(mitt emellan 201401 och 201501). Dessa typer av störningar kan naturligtvis även 
uppstå av andra orsaker, så som att en person stöter till mätinstrumenten eller att 
nedfallande fukt, smuts etc. landar på givare eller avläsningsenhet. Andra orsaker 
som kan leda till att det är svårt att använda indata är om den innehåller 
systematiska mätfel. Systematiska mätfel kan t.ex. vara att givare är felbenämnda, 
felaktigt monterade så att de att de inte fungerar som avsett och t.ex. ger positiv 
förskjutning istället för negativ, felaktig inställning av omvandlingsfaktorer från 
volt till efterfrågad enhet etc.  Därav är det mycket viktigt att installationen av 
givare och funktionskontroller genomförs på ett tillfredställande sätt. Vid en 
funktionskontroll bör så ledes inte enbart se att en signal skickas mellan givaren 
och mätenheten (funkar / funkar inte) utan bör även inkludera en kontroll av 
mätvärdenas riktighet.  

 
Figur 3-20 Illustration av strömspikar och förvanskning av mätdata. Jämförelse mellan förväntad deformation 
(blå) och uppmätt deformation (röd), från Malm et al. (2017). 

 

Ett annat relativt vanligt fel som kan uppträda är drift av givare vilket innebär att 
den uppmätta responsen ökar med tiden även om detta inte är fallet i verkligheten. 
För att hantera detta krävs att det finns kontinuerligt underhåll och kalibrering av 
givarna.  

Sammanfattningsvis krävs det en hel del av mätningarna för att dessa ska ge den 
information som eftersträvas, så som;   

• välplanerade mätprogram där strategiska punkter väljs ut för övervakning,  
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• att mätintervall hos utvalda givare anpassas till brusnivån och 
mätnoggrannhet,  

• att tillräcklig insamling av data sker för att tillräckligt många mätpunkter ska 
finnas tillgängliga för att fånga förväntade förlopp, 

• att mätsystemet utformas för att funktionskontroll ska kunna genomföras och 
anpassas till den mätnoggrannhet som man ska uppnå samt en plan kring hur 
avvikelser hanteras. 

• att en ordentlig funktionskontroll genomförs efter installation av givare så att 
man vet vad givaren mäter (t.ex. vad betyder ett positivt respektive negativt 
värde etc.).  

• att instrumenteringen dokumenteras så att det är möjligt i efterhand förstå hur 
instrumenteringen gått tillväga och vad givarkanalerna representerar, 

• att möjlighet till tillräcklig datalagring finns och att det finns möjlighet med 
åtkomst av mätdata från distans.  
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4 Utvärdering av modeller 

För att avgöra vilken modell som är mest lämpad behövs någon form av 
utvärderingskriterium där modellen jämförs med verkligheten. Denna 
jämförelse är viktigt, inte bara för att hitta den bästa modellen utan även 
för att verifiera att grundläggande antaganden i modellen stämmer. I 
detta kapitel presenteras några viktiga principer vid modellutvärdering 
och modellval.  

För att kunna diskutera utvärdering av modeller behövs först skillnaden mellan 
följande begrepp definieras  

• val av modelltyp,  
• val av modell och  
• val av modellparametrar.  

Valet av modelltyp avgör t.ex. om det är en FE-modell eller en databaserad modell 
som ska användas medan det inom den modelltypen finns flera olika modeller 
som kan användas. När slutligen en specifik modell valts gäller det att bestämma 
den modellens parametrar.  

4.1 TOLKNINGSBARHET, PRAKTISK ANVÄNDBARHET OCH 
PREDIKTIONSFÖRMÅGA  

Valet av modelltyp beror på vilken fråga som ska besvaras. Överenstämmelse med 
verkligheten är inte alltid målet för en modell. I dimensionering kan t.ex. en 
konservativ modell som är på säkra sidan vara att föredra över en modell ger 
bättre överenstämmelse med verkligheten men ibland underskattar säkerheten. 
Antag en total black box- modell som utifrån indata varje gång ger en 100 % 
korrekt förutsägelse men där innehållet i den svarta lådan är totalt okänd för oss. 
En sådan modell skulle kunna vara användbar i ett övervakningssyfte då ett alarm 
skulle kunna triggas på minsta avvikelse mellan prediktion och mätdata. Modellen 
har dock ingen tolkningsbarhet och är därför inte användbar för att tolka och förstå 
dammens beteende. Då vi inte kan förstå vad som påverkar modellen är det svårt 
att veta modellens begränsningar. Vid många tillfällen är en modell som vi förstår 
och kan tolka mer användbar än en black-box som ger väldigt bra förutsägelser. 
Det är därför viktigt att utgå från syftet när modell till analys väljs. 

När det kommer till uppgiften att förutse ett mätvärde vid tidpunkten X givet 
rådande yttre förhållanden finns det en kompromiss mellan en modells 
prediktionsförmåga och dess tolkningsbarhet. Detta visas på schematiskt i Figur 
4-1 för de tre typerna av modeller som presenterades i kapitel 2. De teoribaserade 
modellerna har en hög fysikalisk koppling viket gör det möjligt att tolka resultaten 
och förstå samband och på så sätt använda modellerna för ökad förståelse. Vidare 
kan en fysikalisk modell användas utanför det område där det finns mätdata. Det 
är till exempel möjligt att redan innan magasinet fylls förutse hur vattenlasten 
kommer påverka dammen eller att modellera framtida scenarion. Samtidigt 
begränsas en fysikbaserad modell av de fysikaliska sambanden och hur väl de kan 
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beskrivas. Det kan därför vara svårt att anpassa modellen exakt till mätdata. 
Samtidigt är en teoribaserad modell mindre känslig för vilken mätperiod den 
jämförs med och blir därför mer generell. 

De mest databaserade modellerna har i princip ingen tolkningsbarhet och bidrar 
inte till ökad förståelse eller kunskap kring dammen. Dessa modeller har däremot 
en hög prediktionsförmåga och en hög grad av anpassning till mätdata. Då 
modellerna inte är grundade på fysik behöver inte alla fysikaliska kopplingar vara 
kända för den som bygger och använder modellen. Det gör modellerna snabba och 
flexibla och gör att de går att applicera på alla typer av givare och dammar.   

 

 
Figur 4-1 Förenklad schematisk bild av olika modelltyper. 

 

Den höga flexibiliteten gör dock modellerna väldigt känsliga för överanpassning 
och de blir väldigt starkt styrda av det data som de tränas på. Den höga 
prediktionsförmågan gör modellerna lämpliga att använda för att upptäcka tidiga 
avvikelser och därmed lämpliga att använda för att definiera varningsnivåer. 

4.2 VAL AV MÄTSERIE FÖR UTVÄRDERING 

Ett viktigt val vid modellskapande är att välja mätadata för kalibrering och 
utvärdering. Ofta sker automatiska mätningar med ett fast intervall, exempelvis 
timvis. Det är inte lämpligt att skapa modeller eller utvärdera så pass ofta, utan 
någon typ av diskretisering är nödvändig. Skillnaden i behov av data mellan olika 
metoder varierar, där modeller med högre fysikalisk förankring kräver kortare 
datamängd. För rent statiska modeller måste perioden som används vara 
tillräckligt lång för att ge tillräckligt med datapunkter för den studerade dammen. 
Generellt är även statistiska metoders giltighet begränsad till det data de tränats 
på. Under perioden får inte heller stora förändringar ha skett som förändrat 
dammens verkningssätt. Ur ett svenskt perspektiv är detta problematiskt då 
antalet betongdammar som övervakas är begränsat. De dammar som övervakas är 
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det ofta på grund av en ”skada” som utöver övervakningen föranlett 
förstärkningsarbeten.  

Hur lång mätperiod som krävs för att skapa en tillförlitlig statistisk modell är inte 
fastställt. I ICOLDs bulletin 158 anges minsta datalängden till tre år (ICOLD 2003), 
SwissColds rekommendationer säger minst fem årscykler (SwissCOLD 2003). 
Samtidigt finns det exempel där tio respektive tolv års data har krävts innan 
modellerna är tillförlitliga ((De Sortis och Paoliani 2007), (Lombardi, Amberg, och 
Darbre 2008)). 

Salazar med flera menar att modeller byggda på de sista fem åren kan prestera 
bättre än längre serier då dammen under sin livstid genomgår förändringar 
(Salazar et al. 2015). De ovan nämnda fallen är för dammar med stora 
reservoarnivåvariationer. För en damm med konstant vattenyta visade Chouinard 
och Roy (2006) att fem års data räcker. Mätfrekvens har diskuterats i tidigare 
kapitel. För FEM-modeller är ett tidssteg om en eller två veckor lämpligt, större 
tidssteg än så är för stora och innebär att viktiga förlopp missas och leder till sämre 
överenstämmelse mellan modell och mätningar [Svensen]. Kortare tidssteg är inte 
fel men blir beräkningsmässigt tungt och leder till stora och långa simuleringar 
utan att addera särskilt mycket information.  

För de statiska modellerna krävs en liknande diskretisering, detta då ett vanligt 
villkor för modellera är att de datapunkter som används ska vara oberoende av 
varandra. För att det ska vara giltig krävs att det är tillräckligt stor tid mellan två 
mätningar för att en skillnad ska hinna uppstå, för detta krävs mätdata med en till 
fyra veckor långa tidssteg (Bühlmann, Vetsch, och Boes 2015).  

4.3 TRÄNING OCH TESTDATA 

Ska modellen tränas eller kalibreras på befintlig mätdata bör data delas upp i ett 
tränings-set och ett test-set. Träningsdata används för att skapa modellen och 
uppdatera dess egenskaper medan utvärderingen istället görs på testdata. På så 
sätt skapas en oberoende datamängd som modellen ”inte sett” vilket gör att 
modellens förmåga att förutsäga framtida värden kan utvärderas. Denna metod 
förhindrar en överanpassning till modellen. Mängden träningsdata beror på ett 
antal faktorer, två tumregler är att en komplexare modell kräver ett större 
träningsmängd och att större fysikalisk koppling leder till ett minskat behov av 
tränings-set. De teoribaserade modellerna så som FE-modeller är låsta av de 
fysikaliska lagar som ingår i systemet och begränsningen i materialparametrarnas 
variation. Det gör att en sådan modell är svårare att överanpassa. I praktiken har 
dock beräkningsingenjören stora friheter att ändra såväl randvillkor materialdata 
och ibland även lösningsteknik eller toleranser. Det gör att även en sådan modell 
har ett stort spann mellan extrembeteenden. Här kan FEM-modellen delas in i tre 
typer. En där endast medelvärden används och ingen uppdatering sker, en som 
uppdateras automatiskt enligt på förhand bestämda optimeringsstrategi och en 
som uppdateras av ingenjören enligt ingenjörsmässiga bedömningar. För att skapa 
en bra prediktionsmodell bör därför ingenjören vara restriktiv i förändringar och 
använda ett systematiskt och dokumenterat arbetssätt.  
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De tre principerna visas nedan i Figur 4-2 till och med Figur 4-4. I det första fallet 
används ingen mätdata för att kalibrera eller träna modellen, då kan hela 
mätserien användas för att utvärdera modellen och utifrån detta sätta lämpliga 
larmgränser. En sådan approach ger maximalt med data för jämförelse och 
utvärdering. Eftersom ingen träning/kalibrering av modellen sker så krävs en 
teoribaserad, fysikalisk, modell i detta fall.  

 
Figur 4-2 Utvärdering av modell som inte kalibrerats. 

 

Görs istället en kalibrering av modellen bör data delas upp enligt Figur 4-3, med en 
del för kalibrering och träning och en del för utvärdering och jämförelse. På detta 
sätt så genomförs jämförelsen på data som är okänd för modellen och på så sätt 
kan dess förmåga att förutsäga kommande (ännu okända mätningar) utvärderas. 

 
Figur 4-3 Utvärdering av modell som kalibrerats och utvärderas på osedd data.  

 

I det tredje fallet ska inte bara en modell utvärderas, utan det ska väljas mellan 
flera modeller. Då bör data delas upp ytterligare, med en period för 
kalibrering/träning, en period där de olika modellerna jämförs på data som ej 
använts i kalibreringen och slutligen en period där den bästa modellen utvärderas. 
Även jämförselen mellan olika modeller påverkas av vilken period jämförelsen 
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utförs på. Det är därför möjligt att modellvalet blir en överanpassning till 
jämförelseperioden och därför behövs den extra perioden med utvärdering.  

 
Figur 4-4 Utvärdering och val av bästa modellen bland flera kalibrerade modeller. 

 

Nackdelen med sistnämnda metoden är att det kräver ännu mer data. Som 
nämndes i Kapitel 4.2 så krävs en mätserie om minst tre år, innan de statistiska 
modellerna kan användas. Utöver det krävs minst ett år för av test-data där 
modellen utvärderas. Det innebär att fyra år mätningar krävs innan en ordentlig 
jämförelse kan göras. 

4.3.1 Korsvalidering 

En metod för att hantera brist på data är att använda korsvalidering. Då delas data 
upp i ett antal lika delar. Analysen görs sedan genom att sekventiellt använda de 
olika delarna som test-data. Den slutgiltiga modellen bestäms sedan genom en 
viktning av modellerna från de olika sekvenserna. Detta bygger på att 
mätningarna i de olika perioderna är oberoende av varandra. För dammätningar 
som är tidsserier stämmer inte detta då dammens nuvarande beteende beror av det 
tidigare beteendet. Ett alternativ för tidserier är att använda en så kallad rullande 
korsvalidering där ett år i taget adderas till analysen, principen för detta visas i 
Figur 4-5.  

Om det finns sju års data tillgängligt så börjas analysen med att träna modellen på 
år ett till tre, därefter utvärderas modellen på år fyra. I nästa steg läggs år fyra till 
träningsdata, modellen tränas på år ett till fyra och utvärderas på år fem. Detta 
fortsätter tills alla mätdata utvärderats. Modellen utvärderas sedan på ett viktat 
resultat från alla utvärderingar. Denna typ av analys ger dessutom möjligheten att 
se hur en modells förmåga att förutsäga framtida beteenden utvecklas när mer 
data ges till modellen. Rullande korsvalidering kan även användas på andra 
perioder än hela år. Ett annat vanligt sätt är att addera en mätpunkt för varje 
iteration, utvärderingen blir då hur bra är modellen på att förutsäga nästa veckas 
beteende. 
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Figur 4-5 Rullande korsvalidering. 

 

4.4 KVANTIFIERBARA UTVÄRDERINGSMÅTT 

För att jämföra olika modeller krävs ett utvärderingskrav. Utöver de övriga 
parametrar så som tolkningsbarhet och så vidare som diskuterats ovan presenteras 
nedan ett antal mått för att utvärdera en modell jämfört med mätdata. Måtten 
beskriver hur pass väl en modell kan prediktera mätdata och en bättre modell i 
detta sammanhang är en modell där hög överensstämmelse fås mellan modell och 
mätdata. De flesta utvärderingsmåtten nedan är hämtade från statistiken men går 
att använda även på jämförelse mellan teoretiska modeller och mätningar. Några 
av de statistiska måtten bestraffar ökad komplexitet hos modeller och lämpar sig 
därför sämre att använda på FEM-modeller. 

 För en FEM-modell är det istället upp till den ansvarige ingenjören att se till att 
modellen har en solid koppling till den underliggande fysiken och att modellen 
inte överanpassas till tillgänglig mätserie. Analyserna bör utgå från medelvärden 
på materialdata och avsteg från dessa bör motiveras. Förslag på en arbetsgång för 
arbetet med den typen av modeller presenteras i (T. Ekström et al. 2016). 

Residualer och prediktionsfel 

En mycket viktig komponent i en regressionsanalys är validering av modellen där 
det undersöks om modellen är lämplig för att beskriva problemet. Det vanligaste 
sättet att göra detta på är genom en residualanalys.  Residual är skillnad mellan 
uppmätt och predikterat värde enligt: 

𝑡𝑡 = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦� (4-1) 

där 𝑡𝑡 är residualerna för de uppmätta värdena 𝑦𝑦 och de predikterade värdena 𝑦𝑦�. 
Ibland delas felen upp i termen residualer när beräkningarna utförs på det data 
som användes för träning medan felen på osedd data kallas prediktionsfel. Detta är 
dock ingen konsekvent uppdelning och termen residual används även för att 
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beskriva samtliga fel. Om modellen är korrekt är residualerna ungefärligt 
normalfördelade runt noll. Detta kontrolleras visuellt genom att plotta 
residualerna och jämföra med normalfördelningsdiagram. Vidare ska residualerna 
inte uppvisa någon särskild struktur som funktion av tiden. Det innebär att 
residualerna ska ha en snarlik variation i början och slutet av perioden och ska till 
exempel inte ha större variation i slutet eller början. Avviker residualerna från 
detta har modellen missat någon viktig bakomliggande faktor. 

Flera av utvärderingsmåtten utgår från residualerna och kvantifierar dessa. 
Euklidisk norm beskriver längden på en vektor, för residualerna beräknas den 
som; 

�|𝑥𝑥|� = ��(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡� )2
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑡𝑡=1

  (4-2) 

där 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 är totala antalet observationer och 𝑦𝑦𝑡𝑡 och 𝑦𝑦𝑡𝑡�  är observation respektive 
prediktion vid tiden 𝑡𝑡. Måttet ger alltså ett värde på det totala felet som funktion 
av antalet jämförelsepunkter. Ett ökat antal jämförelsepunkter kommer leda till ett 
större fel vilket för det till ett mått som endast kan jämföras mellan lika långa 
mätserier.  Ett liknande jämförelsetal är mean-square error och root-mean-square 
error (RMSE) som beräknas som summan av kvadraterna på residualerna. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 = √𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 = �
1

𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
 �(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦�)2
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑡𝑡=1

 

 

(4-3) 

Ett lägre värde på RMSE innebär en bättre överenstämmelse. MSE och RMSE är 
ofta förekommande. Fördelen med RMSE är att den beaktar antalet 
jämförelsepunkter och att RMSE har samma enhet som mätningen vilket 
underlättar jämförelsen. Det gör samtidigt att skalan på mätningarna att påverka 
resultatet och att RMSE mellan olika mätartyper eller från olika dammar inte kan 
jämföras.  

Två mått som kan jämföras mellan olika givare och dammar då de är oberoende av 
både antalet mätningar och mätvärdenas storlek är korrelationskoefficienten 𝑡𝑡 och 
determinationskoefficienten 𝑅𝑅2. r beskriver hur linjärt förhållandet mellan två 
variabler är och R2 tolkas som fraktionen av variansen i den beroende variabeln 
som förklaras av modellen. Korrelationskoefficienten beräknas som 

𝑡𝑡 =
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜎𝜎𝑝𝑝𝜎𝜎𝑝𝑝

 (4-4) 

Där 𝜎𝜎𝑝𝑝 och 𝜎𝜎𝑝𝑝 är standardavvikelsen för prediktionen respektive mätningen och 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 beräknas som 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1

1 − 𝑛𝑛
�(𝑝𝑝𝑖𝑖 − �̅�𝑝)(𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (4-5) 
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där, 

�̅�𝑝 är medelvärdet för modellen och 𝑚𝑚�  är medelvärdet för mätningen. 
Korrelationskoefficienten varierar mellan – 1 och 1 där 1 motsvarar en perfekt 
korrelation. Nackdelen med korrelationskoefficienten är att den inte är en explicit 
felmätning utan ett mått på den linjära korrelationen mellan två serier. Två 
sinusfunktioner med samma period har perfekt korrelation även fast amplituden 
mellan dessa kan variera. Determinationskoefficienten däremot tar hänsyn till 
skillnaden mellan både variansen och medelvärdet i prediktionen och mätningen. 
Det gör det möjligt att använda detta värde för att jämföra modeller från olika 
mätserier. Determinationskoefficienten beräknas som: 

𝑅𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦�𝑡𝑡)2
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑡𝑡=1

∑ (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦�)2𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑡𝑡=1

 (4-6) 

 

Som ett sätt att skydda mot överanpassning av modeller kan istället för den 
vanliga determinationskoefficient en justerad determinationskoefficient användas. 
Den justerade determinationskoefficienten straffar modeller med många 
parametrar. På så sätt kommer extra parametrar inkluderas i modellen endast om 
de ger ett ökat förklaringsvärde som är större än straffet. På så sätt undviks 
onödigt komplicerade modeller. Används tre års serier och de modellerna som 
beskrivs i denna rapport med ett möjligt undantag för ANN-modeller kommer 
skillnaden mellan 𝑅𝑅2 och Justerad 𝑅𝑅2 vara marginell.  

Justerad 𝑅𝑅2 = 1 − �
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 1
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑝𝑝

� (1 − 𝑅𝑅2)   
(4-7) 

4.5 VARNINGSGRÄNS 

Nedan beskrivs hur varningsgränser kan bestämmas genom jämförelse mellan 
modell och mätning. Det är viktigt att påpeka att de varningsgränser som sätts här 
bygger på antagandet att modellen beskriver dammens tidigare beteende på ett 
korrekt sätt och att detta beteende inte förändras över tiden. Varningsgränsen kan 
sättas upp genom att skapa ett prediktionsintervall för framtida mätvärden. I ord 
beskrivs ett sådant intervall som prediktionen ± faktor × standardfel. Prediktionen 
ges av modellen, faktorn beror på felens fördelning och med hur stor säkerhet 
intervallet ska sättas. Standardfel beskriver osäkerheten i prediktionen i en punkt. 
Att beräkna standardfelet är inte helt enkelt och för flera av de statistiska 
modellerna beror standardfelet både på osäkerheter i prediktionen men även 
osäkerheter i modellparametrar.  

En förenkling är att anta att residualerna är normalfördelade och sedan beräkna 
prediktionsintervallet utifrån detta antagande (SwissCOLD 2003). Om modellen 
som används beskriver dammens beteende på ett korrekt sätt och antalet 
mätpunkter är tillräckligt stora kan detta antagande göras enligt den centrala 
gränsvärdessatsen. Därefter beräknas en uppskattning av residualerna 
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standardavvikelsen. Från standardavvikelsen kan sedan ett intervall beräknats så 
att en viss procent av framtida mätvärden förväntas ligga inom området. Om 𝑦𝑦�𝑡𝑡 är 
en prediktion av mätvärdet 𝑦𝑦𝑡𝑡 vid tiden t och s är en uppskattning av residualernas 
standardavvikelse beräknas den övre respektive undre gränsen på 
prediktionsintervallet som  

[ 𝑦𝑦�𝑡𝑡 + 𝐾𝐾𝑠𝑠   ,    𝑦𝑦�𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑠𝑠] (4-8) 

Där K avgör hur många procent av framtida mätvärden förväntas ligga inom området 
enligt Tabell 4-1. 
 
Tabell 4-1 Faktor K som bestämmer bredden på prediktionsintervallet. 

Prediktionsintervall K 
75 % 1.15 
90 % 1.64 
95 % 1.96 
99 % 2.58 

 

Att använda denna förenkling innebär en liten underskattning av de verkliga 
prediktionsbandets bredd, vilken vid längre mätserier med många värden har en 
obetydlig skillnad ur ett dammsäkerhetsperspektiv.  

En sammanfattning av arbetsprocessen med att utvärdera olika modeller kan 
beskrivas enligt följande;  

1. Träna x antal modeller på träningsdata. 
2. Jämför modellernas prestation på testdata. 
3. Välj bästa modellen, träna om modellen på all data och utifrån det bestämma 

prediktionsintervall på framtida värden enligt ekvation 4-8 
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5 Exempel  

I detta kapitel presenteras några exempel på användandet av de modeller 
som presenterats i tidigare kapitel. Till detta används tre dammar, en 
lamelldamm, en fyllningsdamm och en valvdamm. Jämförelse görs 
mellan olika modelltyper och det visas tillämpning på både databaserade 
modeller och FEM-beräkningar hur varningsgränser kan sättas med hjälp 
av dessa.  

5.1 SVENSK LAMELLDAMM 

Flera svenska lamelldammar har de senaste åren genomgått stora upprustningar 
där isolerväggar installerats på nedströmssidan. I samband med detta har dessa 
dammar även instrumenterats med automatiska övervakningsprogram. Det gör 
den typen av dammar intressanta i ett dammövervakningsperspektiv och av den 
anledningen har en sådan damm studerats. Den studerade lamelldammen är 
placerad i norra Sverige och är ca 20 m hög. Dammen instrumenterades 2012 då 
sprickgivare, pendlar, extensometrar och temperaturmätare installerades i två av 
dammens monoliter. Samtliga mätares placering framgår av Figur 5-1. Pendeln är 
fäst under brobanan och mäter dammkrönets rörelse medan sprickgivare och 
termometrar är placerade utspritt på dammkroppen. I Figur 5-1 är även karterade 
sprickor utritade. Temperaturen mäts på fem ställen vid den studerande 
monoliten. En termometer mäter lufttemperaturen utanför dammen, en 
termometer mäter lufttemperaturen innanför isolerväggen och tre termometrar 
mäter vattentemperaturen på olika djup. Utöver dessa finns ett antal termometrar 
in borrade i dammkroppen som mäter betongtemperaturen. 

 
Figur 5-1 Sektion genom den svenska lamelldammen med inritade sprickor och mätare.  
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För dammonoliten har tre typer av analyser genomförts med olika modeller för att 
visa på skillnaden i de tre modelltyperna som presenteras i Kapitel 2. För att 
utvärdera dammens långtidsbeteende har följande modeller tillämpats;  

• en FEM-modell som beaktar icke-linjär kontakt vid grundläggningssnittet 
mellan berg och betong,   

• multilinjära regressionsmodeller (både HST och HTT) samt  
• en mer avancerad databaserad modell baserad på ANN.  

Inom detta projekt har mätdata från december 2012 till juni 2018 används. 
Mätningarna innehåller timvärden, dessa har diskritiserats till veckovärden genom 
medelvärdesbildning och beräkningarna har genomförts med veckolånga steg. 
Uppmätta lufttemperaturer och krönrörelser visas i Figur 5-2. 

 

 
Figur 5-2 Veckomedelvärden av uppmätta temperaturer och krönrelser vid den aktuella monoliten. 

5.1.1 FE-modell 

Utifrån temperaturmätningarna av omgivande vatten och lufttemperaturerna har 
dammens rörelser beräknats i en FEM-beräkning. Modellen består av 
betongmonoliten samt en del av berget. Berget och monoliten har simulerats med 
tredimensionella rektangulära element med reducerad integrering. Beräkningarna 
har genomförts i två steg. I det första steget har temperaturvariationen i betongen 
och berget beräknats utifrån de yttre temperaturerna. De beräknade 
temperaturerna har sedan använts i steg 2 för att beräkna strukturens 
temperaturrörelser. Linjära materialmodeller har använts för både berg och betong 
med värden enligt Tabell 6-2. 
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Tabell 5-1 Materialegenskaper Lamelldamm 

Egenskap Enhet Värde 
Tyngd, betong kN/m3 23,5 
Tyngd, berg kN/m3 26,5 
E-modul, betong GPa 30 
E-modul, berg GPa 30 
Utvidgningskoefficient, betong − 12 10-6 
Utvidgningskoefficient, berg − 8.3 10-6 
Specifik värmekapacitet, betong kJ/(kg·K) 1000 
Specifik värmekapacitet, berg kJ/(kg·K) 1000 
Friktionsvinkel, betong-berg ° 45 

 

Temperaturanalys 

I det första steget har temperaturfördelningen i dammen beräknats utifrån 
variationer i vatten-, utomhus-, och inomhustemperaturer. De uppmätta 
temperaturerna har applicerats som randvillkor på yttersidorna av dammen och 
berget. Efter att en initial temperaturprofil i dammen beräknats har 
randtemperaturerna varierats enligt uppmäta värden. På så sätt har 
temperaturvariationen i dammen under de fyra åren beräknats. I dammen sitter 
två termometrar installerade i betongen, se ovan. Figur 5-3 visar uppmätta 
betongtemperaturer samt resultat från beräkningar i motsvarande punkter. 
Simuleringarna har genomförts som transienta med elementstorleken 0,3 m och 0,6 
m. Den beräknade temperaturen stämmer väl överens med den uppmätta och 
båda elementstorlekarna ger likvärdiga resultat. En kort period i början skiljer sig 
resultaten åt, detta då det tar 18 veckor innan simulering och temperatur har 
samma värde.  

 
Figur 5-3 Beräknade och uppmätta temperaturer i termometer i stödskivan hos lamelldammen. Beräkningarna 
har genomförts med fyra olika modeller där elementstorlek och tidssteg varierats.   
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Strukturanalys 

De beräknade temperaturvariationerna har därefter använts som indata till en 
transient mekanisk simulering. Dammens rörelse har beräknats utifrån den 
expansion och kontraktion som sker av de förändrade temperaturerna. Under den 
mekaniska simuleringen har konstant vattennivå vid DG använts vilket innebär att 
den dygnsvariation som förekommer har försummats. Hydrostatiska tryck har 
applicerats på de tre vattenzonsytorna medan islast ej beaktats i denna analys.  

Tre typer av geometri har använts och genomförts. I den första modellen har 
dammen låsts till berget vilket innebär en helt linjär modell. I nästa modell har en 
geometrisk icke-linjäritet införts genom att införa ett kontaktvillkor mellan 
dammen och berget. Kontakten mellan damm och berg har modellerats med ett 
hårt kontaktvillkor i normalriktningen, där noderna i dammen och berget inte 
tillåts penetrera motsvarande kontaktyta, men tillåts separera från varandra. I den 
tangentiella riktningen används ett friktionsvillkor, friktionskoefficienten i 
kontaktytan har satts till 1,0 för att överensstämma med RIDAS ( 2011). Det 
innebär att dammen i simuleringen hindras från glidning genom friktionskraften i 
kontakten mellan damm och berg jämfört med den helt låsta dammen i den linjära 
modellen. I den tredje geometrin har ytterligare geometriska icke-linjäriteter 
adderats genom att även beakta de karterade sprickorna i monoliten. Dessa har 
införts genom att bygga om dammgeometrin så att den består av flera delar och 
därefter införa ett kontaktvillkor mellan dessa. Samma typ av interaktion som 
mellan damm och berg har använts för att modellera kontakten i sprickorna. 

Konvergensstudie för både elementstorlek och tidssteg har genomförts på den 
linjära modellen. Elementstorleken 0,3 och 0,6 m har jämförts samt tidsstegen 1, 2 
och 4 veckor. Resultaten från konvergensstudien presenteras i Figur 5-4. I figuren 
har de första 18 veckorna exkluderats och resultaten har anpassats så att första 
värdet i de två serierna stämmer överens. För analyserna med olika elementstorlek 
finns liten skillnad mellan men överlag fås en väldigt god överenstämmelse. Det 
lilla fel som den större elementstorleken ger har bedömts som acceptabelt jämfört 
med den ökade analystiden när de mindre elementen. Därför har elementstorlek 
0,6 m använts för övriga analyser. För tidsteget är sambandet mellan analystid och 
tidssteg linjärt, ett fördubblat tidssteg innebär en halverad analystid. Jämförelse 
mellan tidsstegen visar att tidssteget två veckor är för långt och att information går 
förlorad i analysen. Vid jämförelse mellan pendeldata och simulering har 
simuleringsresultaten justerats så att de två dataserierna utgår från samma 
startpunkt. Figur 5-4 visar beräkningsresultaten jämfört med pendeldata. 
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Figur 5-4 Jämförelse mellan pendelmätning och motsvarande rörelse från FEM-simuleringar. 

 

I Tabell 5-2 redovisas en utvärdering av simuleringarna med de jämförelsetal som 
presenteras i kapitel 4.4. Tabellen bekräftar det som visuellt kan ses i Figur 5-4, att 
den modell som bäst beskriver dammen är den med en låst interaktion mellan berg 
och betong och modellen ger betydligt sämre överstämmelse när tidssteget ökas 
från en till två veckor. Den euklidiska distansen är visserligen minst för modellen 
med tidssteg två veckor men det beror på att det är färre jämförelsepunkter och det 
måttet kan inte användas för denna jämförelse. Även korrelationskoefficienten är 
fortsatt hög för denna modell och det visar att detta mått inte är helt tillförlitligt för 
utvärderingen. Pendelmätningen och modellen med tvåveckorssteg varierar på 
samma sätt och får därför en hög korrelationskoefficient men storleken på 
variationen överensstämmer inte varför de andra utvärderingsmåtten visar på 
lägre värden.  

Tabell 5-2 Jämförelsetal för simuleringarna jämfört med pendeldata 

Elementstorlek 
[m] 

Interaktion Tidssteg 
[Veckor] 

EN R2 RMSE r 

0,6 Låst 1 3,61 0,71 0,26 0,87 
0,3 Låst 1 3,73 0,69 0,27 0,88 
0,6 Friktion 1 5,67 0,28 0,41 0,61 
0,6 Låst 2 3,02 0,58 0,32 0,82 

 

Känslighetsanalys 

FEM-modeller ovan har alla utgått från medelvärden. Denna modell kan förbättras 
genom att kalibrera materialparametrarna för att ge bättre överenstämmelse. De 
egenskaper som har störst påverkan på dammens rörelse utöver interaktion mellan 
damm och berg är betongens utvidgningskoefficient och E-modul. 
Utvidgningskoefficienten styr storleken på de termiska töjningarna och E-modulen 
påverkar dammens styvhet. Därför har dessa två egenskaper valts ut för en 
känslighetsanalys följt av en optimering. För detta har optimeringsprogrammet 
OptiSLang (Dynardo GmbH 2017) använts. Då optimeringsprocessen kräver 
många analyser har tidsperioden förkortats så att beräkningarna optimeras mot 
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dammens beteende under det första året. I programmet har parametrarna valts 
genom ett urval från en romersk hyperkub där parametrarna har varierats i 
intervall föreslagna av Salazar och Vicente (2017). De parametrar som valts visas i 
Figur 5-5.   

 
Figur 5-5 Använda utvidgningskoefficienter och elasticitetsmoduler vid känslighetsanalysen. 

 

Resultaten från de 100 simuleringarna visas i Figur 5-6. Variationen i materialdata 
har inte särskilt stor inverkan på spridning i resultat och har en klart mindre 
påverkan än valet av interaktion mellan damm och berg. För de 15 simuleringarna 
har den euklidiska distansen räknats ut och den simuleringen med minst fel visas i 
rött. De värden som används för den simuleringen är utvidgningskoefficient 
10,6*10-6 och elasticitetsmodul 21,7 GPa. 

 

 
Figur 5-6 Jämförelse mellan pendelmätning och motsvarande rörelse från känslighetsanalys av FEM-
simulering. Den röda linjen representerar den simulering med lägst fel. 
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Parametrarna från den bästa simuleringen har sedan använts för att simulera 
dammens respons under hela perioden. Resultaten från den simuleringen visas i 
Figur 5-7 tillsammans med den ursprungliga simuleringen enligt ovan. De två 
simuleringarna ger likvärdiga resultat och det är svårt att utifrån endast en visuell 
jämförelse säga att den ena är bättre än den andra. 

 
Figur 5-7 Jämförelse mellan mätning och simulering utan anpassning  

 

I Tabell 5-3 presenteras en jämförelse mellan de två simuleringarna som är utförda 
på hela perioden som visar att den ursprungliga simuleringen till och med ger 
bättre resultat än den optimerade. Då optimeringen har utförts på första året så har 
simuleringen överoptimerats mot detta vilket lett en sämre överenstämmelse 
under den övriga perioden.  

Tabell 5-3 Jämförelsetal för standard och optimerad simulering jämfört med pendeldata 

Elementstorlek 
[m] 

Tidssteg 
[Veckor] 

EN R2 RMSE r 

Utgångsläge 1 3,61 0,71 0,26 0,87 
Optimerad 1 4,03 0,64 0,28 0,87 

 

5.1.2 HST och HTT 

Två stycken MLR-modeller har använts, en HST och en HTT modell. Samma 
analysperiod med veckomedelvärden som för FE-modellen ovan har använts. För 
HST-modellen har dessutom en säsongsvariabel och en tidsvariabel skapats. Som 
temperatur i HTT modellen har utetemperaturen förskjuten tio veckor använts 
som temperaturvariabel. HST-modellen som använts i detta fall är, 

 

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽𝛽2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 �
2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽4 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽6𝑡𝑡 

och motsvarande HTT-modell är 
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𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈 + 𝛽𝛽5𝑇𝑇𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑈𝑈 + 𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑈𝑈𝑛𝑛 + 𝛽𝛽9𝑡𝑡 (2) 

  

Samtliga variablerna H, S, t och T är plottade i Figur 5-8.  

Då regleringsamplituden är låg med vattenytan kontant väldigt nära 
dämningsgränsen så är variabeln H i princip konstant lika med värdet ett. 
Mätserien har delats upp i en träningsperiod och en testperiod. De heldragna 
linjerna visar träningsperioden som är fyra år lång medan den streckade 
testperioden är ca ett och halvt år.  

 
Figur 5-8 Variablerna H (Hydrostatisk effekt), S (säsongsvariabel), t (tidseffekt) och T (temperatureffekt) 

 

Samma uppdelning mellan träningsdata och testdata visas i Figur 5-9 där HST och 
HTT modellerna jämfört med pendeldatan. Två HST-modeller har använts för att 
visa på vikten av att dela upp data. HST- modellen som representeras av den blå 
linjen har tränats på hela perioden, det vill säga att data från både tränings och 
testperioden har använts. Den röda linjen visar en HST modell som tränats endast 
på träningsdata och sedan visar den streckade röda linjen modellens prediktion av 
framtida värden. HTT-modellen har även den tränats endast på träningsdata och 
den gula streckade linjen är dess prediktion av osedda värden.  
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Figur 5-9 Jämförelse av HST och HTT med  pendelmätning, heldragen linje är träningsperioden och streckade 
linjen är testperioden.  

 

Utvärderingsmått för de tre modellerna presenteras i Tabell 5-4. Där går det tydligt 
se att modellerna presterar sämre på osedd data. För HST modellen som är tränad 
på samtlig data är R2 och RMSE i nivå med FEM-modellerna presenterade ovan.  
Detta gäller dock inte på testdata där HST-modellen presterar dåligt. Detta påvisar 
vikten av att utvärdera modeller och prediktioner på osedd data. I ett 
övervakningsperspektiv är en modells förmåga att förutsäga framtida beteenden 
avgörande och den förmågan bör därför utvärderas.  

HTT-modellen presterar bra och ger en god överenstämmelse med mätningen. Det 
visar att för den studerande dammen domineras det säsongsberoende förloppet av 
temperaturförändringar och förenklingen i HST-modellen där säsongsbeteendet 
modelleras med en säsongsvariabel är i detta fall otillräcklig. Detta sträcks av att 
FEM-modellen där endast temperaturen varierats ger så pass goda resultat. 

Tabell 5-4 Jämförelsetal för HST och HTT med pendeldata 

Modell Period R2 RMSE r STD 

HST Hela 0,67 0,26 0,82 0,26 
HST Träning 0,64 0,28 0,80 0,28 
HST Test 0,46 0,30 0,96 0,12 
HTT Träning 0,93 0,12 0,96 0,12 
HTT Test 0,94 0,10 0,97 0,10 
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5.1.3 ANN-modell 

För att även visa hur en ANN-modell kan prestera på en svensk damm har ett kort 
exempel på detta gjorts. Samma data som för FEM- och MLR-modellerna har 
använts med samma uppdelning i tränings och testdata som ovan. Nätverket har 
byggts med Matlabs ANN-verktygslåda och består av sju inputnoder, nio dolda 
noder och en utnod. De sju inputsignalerna som använts är vattennivå, 
utetemperatur, innetemperatur, vattentemperatur, betongtemperatur, 
tidsförändring och en konstant. En jämförelse mellan ANN-modellen och 
pendelmätningen visas i Figur 5-10 och de statistiska utvärderingsmåtten 
presenteras i Tabell 5-5 visas samma utvärderingstal som i Tabell 5-4 och Tabell 
5-3. Neuralnätverket anpassar sig väldigt väl till träningsdata men visar sämre 
förmåga att förutsäga framtida mätvärden. Jämfört med HTT-modellen är ANN-
modellen sämre, vilket normalt inte är förväntat från en mer komplicerad modell. 
Det finns i detta fall ingen anledning att använda ANN-modellen då den både 
presterar sämre och inte bidrar med någon tolkningsbarhet. Det understryker hur 
stor del av dammens årsrörelser som är temperaturberoende och att det i detta fall 
räcker med att modellera dammens rörelse som en linjär kombination av de olika 
temperaturerna. Modellen presterar väldigt bra, särskilt på träningsperioden och 
det är delvis svårt att skilja mätningen från modellen. 

 

 
Figur 5-10 Jämförelse mellan pendelmätning och ANN-modell, heldragen linje är träningsperioden och 
streckade linjen är testperioden. 

 

Tabell 5-5 Jämförelsetal för ANN med pendeldata 

Modell Period R2 RMSE r STD 

ANN Träning 0,91 0,14 0,96 0,13 
ANN Test 0,68 0,23 0,94 0,14 

5.1.4 Varningsgräns 

I detta kapitel görs en jämförelse mellan modellerna samt visar hur 
varningsgränser från de olika modellerna ser ut. I Figur 5-11 visas 
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varningsgränserna från den bästa FEM-modellen i blått, MLR-modellen i gult samt 
från ANN-modellen i grönt.   

 
Figur 5-11 Varningsgränser från den bästa FEM-modellen, MLR-modellen samt från ANN-modellen 

 

Modellens prestation har en stor påverkan på bredden av prediktionsintervallet 
och här framgår en tydlig poäng med de databaserade modellerna. Utöver de 
tidigare använda jämförelsetalen presenteras även bredden på prediktionsbandet i 
Tabell 5-6. För FEM-modellen är bredden nästan dubbelt så stor som för HTT 
modellen. Jämfört med dammens säsongssvängningar från ett ungefärligt värde på 
25 mm på sommaren till närmare 23,5 mm på vintern. Det innebär att 
säsongsvariationen är ca 1,5 mm vilket ska jämföras med prediktionsintervallet för 
FEM-modellen som är 0,97 mm. Det gör att prediktionsintervallet blir brett i 
förhållande till variationen och att det därför krävs betydelsefulla avvikelser innan 
en förändring upptäcks. De databaserade modellerna ger istället ett smalare band 
vilket ökar möjligheten att tidigt upptäcka avvikelser. Då bandet bygger på ett 
statistiskt mått på modellens prestation jämfört med mätdata sker denna 
minskning utan att antalet falska varningar förväntas öka. När varning och 
larmgränser sätts på enskilda mätare går det dock inte att gardera sig mot falska 
varningar orsakade av yttre störningar (så som strömspikar). Dessa är så pass stora 
att oavsett hur larmgränser sätts inom ett realistiskt spann kommer de leda till 
varningar ändå. Ett sätt att undvika detta är att koppla varningar och larm till 
förändringar i flera mätare, antagligen utifrån förväntade felmoder eller via en 
dimensionsreducering med t.ex. PCA (se Kapitel 2.62). 

 

Tabell 5-6 Utvärderingsmått, jämförelse mellan de olika modelltyperna. 

Modell Period R2 RMSE PI (2ks) 

HTT hela 0,93 0,12 0,47 
ANN hela 0,88 0,16 0,55 
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Modell Period R2 RMSE PI (2ks) 
FEM hela 0,70 0,27 0,94 

5.2 SCHLEGEIS VALVDAMM 

Schlegeis valvdamm i Österrike är en dubbelkrökt valvdamm. Dammen är 131 m 
hög, 9 m bred vid toppen och har en bastjocklek om 34 m. Den är uppdelad i 43 
stycken, 17 m breda monoliter, se Figur 5-12.  

 
Figur 5-12 Sektion och elevation av Schlegeis damm, från (Austrian Hydropower Verbund 2001).  

 

Från Schlegeis damm finns mätdata publicerat för perioden 1994-2001 (Austrian 
Hydropower Verbund 2001). Den data som finns tillgänglig är pendelmätning, 
diverse betongtemperaturer, lufttemperaturer samt uppströms vattennivå. Det 
som främst skiljer data från Schlegeis damm från det svenska exemplet är de stora 
variationerna i vattennivå. Detta ger möjlighet att tydligare modellera den 
hydrostatiska effekten och hur dammen påverkas av en varierande vattenyta. De 
publicerade mätningarna visas i Figur 5-13. 

 
Figur 5-13 Pendel-, lufttemperatur- och vattennivåmätning vid Schlegeis damm 1992-2000 
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För Schlegeis damm har endast databaserade modeller använts. Då vattenytan 
varierar kraftigt har alla fyra polynomen för den hydrostatiska effekten inkluderats 
i modellen. Som temperatur i HTT modellen har utetemperaturen använts som 
temperaturvariabel. Hela HST-modellen som använts i detta fall är: 

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽𝛽2𝐻𝐻2 + 𝛽𝛽3𝐻𝐻3 + 𝛽𝛽4𝐻𝐻4 + 𝛽𝛽5sin �
2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 

𝛽𝛽6 cos �
2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽7 sin �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽8 cos �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽9t 

(x) 

 

Och motsvarande HTT-modell 

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽𝛽2𝐻𝐻2 + 𝛽𝛽3𝐻𝐻3 + 𝛽𝛽4𝐻𝐻4 + 𝛽𝛽9t (x) 

Dessutom har även här ett artificiellt neuronnätverk skapats med i Matlabs 
verktygslåda för neuralnätverk. Nätverket består av fem inputnoder, sju dolda 
noder och en utnod. De fem inputsignalerna som använts är vattennivå, 
utetemperatur, betongtemperatur, tidsförändring och en konstant. 

Figur 5-14 visar de tre modellerna jämfört med mätning och i Tabell 5-7 
presenteras utvärderingsmått. Alla modeller visar god förmåga att modellera 
pendelmätning och ur Figur 5-14 är det svårt att särskilja modellerna. Även för 
denna damm är ANN-modellen sämst på osedd data. För de två MLR-modellerna 
är resultatet det omvända jämfört med den svenska lamelldammen. Här presterar 
HST-modellen bättre än HTT-modellen vilket visar att det finns andra 
säsongseffekter än temperaturförändring som bör beaktas. I detta fall finns inte 
heller vattentemperaturer tillgängliga vilka hade en stor inverkande faktor på den 
svenska dammen. 

 

 
Figur 5-14 Jämförelse mellan modeller och pendelmätning. 
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Tabell 5-7 Jämförelsetal för HST, HTT och ANN med pendeldata, Schlegeis valvdamm 

Modell Period R2 RMSE r STD 

HST Test 0.95 1.98 0.99 1.42 
HTT Test 0.83 3.70 0.94 3.72 
ANN Test 0.78 4.20 0.92 3.98 

 

Från HST och HTT modellen är det möjligt att endast studera den modellerade 
hydrostatiska effekten. Då den hydrostatiska effekten modellerats som ett 
fjärdegradspolynom av vattenytan går det att jämföra hur pendelmätningen beror 
av vattennivån i mätningarna respektive modellerna. I Figur 5-15 visas mätningen 
respektive hur de två modellerna beskriver dammkrönets variation med 
vattennivån. Pendelmätningen visar en tendens till hysteres med en bana för 
pålastning och en bana för avlastning. Då de större vattennivåförändringarna sker 
på hösten och våren är hysterisen troligtvis en funktion av att de olika 
temperaturfördelningarna i dammen vid på respektive avlastning. Detta är inget 
som de två statiska modellerna kan modellera utan där beskrivs istället variationen 
som en funktion av vattenytan. Detta gör att det även går att modellera värden 
utanför mätområdet för att uppskatta hur dammen skulle röra sig då. Detta bör 
göras med stor försiktighet då de statistiska modellerna endast är giltiga i det 
område de tränats för. För HST och HTT som är statistiska modeller med viss 
fysikalisk koppling är det möjligtvis ok att använda modellen för värden i nära 
anslutning till mätserien. Att de två modellerna skiljer sig åt beror på att de övriga 
variablerna även påverkar koefficienterna för den hydrostatiska effekten och 
framförallt påverkas värdet på konstanten vilket innebär att de utgår från olika 
värden.  

 
Figur 5-15 Dammkrönets utböjning som funktion av vattennivån, modell och mätning. 

5.3 FYLLNINGSDAMM 

I Sverige är det betydligt vanligare med instrumentering och övervakning på 
fyllningsdammar än betongdammar. Detta beror dels på att det finns fler 
fyllningsdammar än betongdammar, men även att RIDAS ställer tydligare och 
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strängare krav på övervakningen av fyllningsdammar. För att illustrera hur en 
databaserad modell kan tillämpas på en fyllningsdamm presenteras även ett 
exempel på applicerandet av en databaserad modell på portrycket i en 
fyllningsdamm. Den studerade fyllningsdammen är placerad i mellersta Sverige. 
Detta exempel är även intressant då det finns mätningar från innan och efter en 
underhållsåtgärd.  

I samband med underhållsarbete där bland annat nytt dränage installerats 
uppdaterades dammens instrumentering. I dammen finns portrycksmätare 
placerade i ett antal snitt både uppströms och nedströms om det nya dränaget, 
insamlandet av mätdata från dessa är automatiserat och portrycket i dammen 
registreras varje timme. I denna rapport presenteras resultaten från de två mätare 
med längst mätserie. Mätarna är döpta till U1 och N1 där U och N står för 
placerings uppströms respektive nedströms om dränaget. Det installerade 
dränaget har lett till en tydlig sänkning av portrycksnivåerna i dammen. I Figur 
5-16 visas portrycksmätarna U1 och N1 från första tillgängliga mätningen tills juni 
2016. Den gråa markeringen visar en period från när dränaget installerades och de 
180 efterföljande dygnen. Det är ungefär den tid som krävs innan ett nytt 
fortvarighetstillstånd (steady state) har upprättats i dammen. 

 
Figur 5-16 Portryck i mätarna U1 och N1, den grå markeringen visar tidpunkten från att dränaget installerades 
och de följande 180 dagarna. 

 
De två mätarna har modellerats med en HST-modell. Då strukturen nyligen 
modifierats har en faktor som tar hänsyn till ett krypande beteende med tiden 
inkluderats i den HST-modellen som använts för fyllningsdammen;  
 

𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽𝛽5 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 �
2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽6 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

2𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽7 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽8 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

4𝜋𝜋𝑡𝑡
𝐿𝐿
� + 𝛽𝛽9𝑡𝑡 
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5.3.1 Känslighetsanalys, vald tidsperiod 

Som nämnt i tidigare kapitel är databaserade modeller beroende av att den 
mätdata den tränas på är representativ för dammen. I detta stycke visas hur viktigt 
det är att välja en representativ period samt hur ett felaktigt val av data leder till 
olika slutsatser om dammen framtida beteende. Denna påverkan på dammen får 
en avgörande betydelse för de statistiska metodernas giltighet och möjligheten att 
bygga en modell för larmvärden.  

I Figur 5-17 till Figur 5-19 visas resultatet som en prediktion på framtiden för 
mätare U1 och N1 där HST-modellen har använts. Modellen har tränats på tre 
olika data-set med olika startdatum. I Figur 5-17 har all tillgänglig data använts 
från starten 2013 medan modellen i Figur 5-18 har tränats på data från dränagets 
installation och framåt. Figur 5-19 visar den tredje modellen har tränats på data 
från 180 dagar efter dränagets installation, d.v.s. en tid som gjort det möjligt för 
dränaget att verka och portrycken i dammen att uppnå ett nytt jämnviktsläge i 
sektionen. Som kan ses i de tre figurerna leder de olika datalängderna till olika 
förutsägelser kring den framtida variationen.  

 

 

 

 
Figur 5-17 Mätvärden med varningsgränser för mätare U1 och N1 för HST-modeller tränade på hela mätserien. 

 
 

 

 

 
Figur 5-18 Mätvärden med varningsgränser för mätare U1 och N1 för HST-modeller tränade på mätserier från 
dränagets installation (2014-08-01). 
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Figur 5-19 Mätvärden med varningsgränser för mätare U1 och N1 för HST-modeller tränade på mätserier från 
180 dagar efter dränagets installation (2015-01-28) 

 

Resultaten visar att i de två modellerna där data med portrycksnivån innan 
dräneringen inkluderats, kompenserar för detta och överanpassar en av 
tidskoefficienterna för att klara av att beskriva den plötsliga minskningen. Detta 
leder till en prediktion av framtiden där portrycksnivåerna kommer stiga kraftig, 
vilket inte är realistiskt. En statistisk modell byggd på historisk data är endast 
giltig om underliggande data kan antas vara representativ för nuvarande 
konstruktion. I och med installationen av dränaget har dammen modifierats så 
pass mycket att data innan den nya jämviktsnivån uppnåtts, inte kan användas till 
en datorbaserad modell. I det aktuella fallet innebär det att det endast finns två års 
data kvar att träna modellen på, som nämnt i Kapitel 4.2 är detta i kortaste laget 
och resultaten i Figur 5-19 bör anses som preliminära fram tills ytterlige ett års 
mätdata finns tillgängligt. Två år är även en för kort period för att dela upp datan i 
träning och test, varför modellanpassning och utvärdering gjorts på hela 
tillgängliga datasetet.  

5.3.2 Känslighetsanalys, mätfel 

För att undersöka hur känsliga analyserna är för mätfel har en känslighetsanalys 
genomförts. Störningen har åstadkommits genom att slumpmässigt manipulera 
mätvärden motsvarande ett mätfel varje dag, varje vecka eller varje månad. För 
varje mätfelsfrekvens har de utvalda värdena multiplicerats med en faktor 
motsvarande ett litet mätfel (x 1.2), ett stort mätfel (x 2.0) och ett väldigt stort 
mätfel (x 10). Således har nio modeller skapats baserade på olika grader störd data. 
Veckomedelvärden för den störda datan visas i Figur 5-20. Det är i princip endast 
för serien där ett mätvärde om dagen störts med faktorn 10 som det är en visuell 
skillnad mellan veckomedelvärdet för de korrekta mätvärdena och de störda. 
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Figur 5-20 Veckomedelvärden från störd data från mätare U1 

 

Sama tendens visas för de modeller som skapas från den störda datan, dessa visas i 
Figur 5-21. Det är endast modellen som skapats från det data som störts varje dag 
med faktorn 10 som tydligt skiljer sig från de andra.  

 
Figur 5-21 Modeller tränade på störd data från mätare U1.  

 

Sammanfattningsvis är de modeller som används i detta projekt inte särskilt 
känsliga för störningar. Detta gäller dock endast för den här typen av relativt enkla 
och robusta databaserademodeller baserade på tidigare mätningar där 
veckovedelvärden används. För mer avancerade databaserade modeller är det 
troligt att fel enligt ovan har en större påverkan och om man i framtiden vill 
använda Artificiell intelligens eller likande i dammövervakningen ökar vikten av 
korrekta mätningar.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Varje modelltyp har unika egenskaper med för- och nackdelar. Det är därför 
viktigt att välja modelltyp utifrån behov och syfte. En FE-modell ger möjligheten 
att tolka resultaten och hitta fysikaliska samband, men är sämre på att förutsäga 
exakt beteende. De mest avancerade databaserade modellerna är utan fysikalisk 
mening, men kan förutsäga framtida beteenden väldigt bra. Att välja den ena 
modelltypen framför den andra innebär något tillspetsat ett val mellan förståelse 
och prestation. Lyckligtvis utesluter inte användandet av en modelltyp den andra. 
De teoribaserade modeller som hjälper oss att förstå och tolka en damms beteende 
kommer alltid ha en plats i dammsäkerhetsarbetet. Det är dessutom den modelltyp 
som bäst kan användas för att studera potentiella dammbrottsscenarion och utifrån 
dessa bestämma larmvärden. Som ett komplement till dessa kan de databaserade 
modellerna användas för att ge tidiga indikationer när dammens beteende skiljer 
sig från det förväntade. Här har de databaserade modellerna flera fördelar, dels är 
det enkla och det går för någon med lite programmeringsvana snabbt att skapa 
modeller för många mätare. De databaserade modellerna kan även ge tidiga 
indikationer på avvikelser då de generellt presterar bättre än de teoribaserade 
modellerna.  

För fallstudierna i denna rapport har HTT-modellen presterat bättre eller 
likvärdigt som den mer avancerade icke-linjära databaserade ANN-modellen. Då 
HTT-modellen både är enklare och är anpassad för betongdammar och därmed har 
viss fysikalisk koppling bör den användas när det är möjligt. Det bör dock påpekas 
att endast en enklare from av ANN-modell använts och denna typ av modeller inte 
är något författarna till denna rapport är experter på och det är därför mycket 
möjligt att det går att skapa modeller av denna typ som är bättre än de som 
använts. För betongdammar i svenska förhållanden där temperaturförändringar 
mellan vinter och sommar är en så pass viktig faktor verkar dock HTT vara ett bra 
modellval, särskilt när alla relevanta temperaturer så som vatten-, inomhus- och 
utomhustemperatur finns tillgängliga. 

För dammar som renoveras och byggs om är tidsperioden viktig och de 
databaserade modellerna ska endast användas på data som är representativ för 
den nya strukturen. Att använda data från innan ombyggnaden ger en felaktig 
prediktion av framtida beteende. De databaserade modellerna visar sig inte vara 
särskilt känsliga för enstaka slumpmässiga mätfel. Detta då beräkningarna 
genomförs med veckomedelvärden och vilket gör att enstaka fel förvinner vid 
medelvärdesbildningen. Det bör dock påpekas att eventuella systematiska mätfel 
är svåra att korrigera för i efterhand och dessa typer av mätfel kan inte hanteras 
per automatik av någon modell. För att undvika systematiska mätfel så är det 
viktigt att goda kontroller och kalibreringsarbete av givare och mätsystem utförs i 
fält.  

När resultat från teoribaserade simuleringsmodeller används för att utvärdera och 
jämföras med mätdata ökar kravet på noggrannhet och korrekthet i mätningarna. 
Om störd data används som indata till en numerisk modell riskerar det att försvåra 
simuleringen. Numeriska modeller är generellt känsliga för plötsliga förändringar 
och när simuleringen försöker återskapa ett mätfel är det en stor risk att 
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beräkningen inte hittar en lösning vilket gör att simuleringen kraschar. En 
allvarligare följd av mätfel i indata till simuleringar är att de kan ge helt felaktigt 
beräkningsresultat. Detta gäller särskilt för icke-linjära beräkningar där 
beräkningen är historieberoende. Ett slumpmässigt mätfel i indata kan då leda in 
beräkningen på ett felaktigt spår som därefter påverkar resten av beräkningen och 
leder till ett accelererande fel. I ett sådant scenario är det i bästa fall omöjligt att 
göra en utvärdering och i värsta fall en utvärdering med felaktiga slutsatser. För 
att kunna hantera eventuella slumpmässiga fel i mätdata krävs i så fall att 
bearbetning (t.ex. filtrering) genomförs av utföraren innan mätvärden används 
som indata i beräkningarna.  
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MODELLER FÖR ÖVERVAKNING AV 
BETONGDAMMAR 
Här presenteras fallstudier av dammar som visar att enklare databaserade mo-
deller med viss fysikalisk koppling har en väldigt bra förmåga att förutsäga ett 
potentiellt dammbrott eller annat skeende. 

Inom dammövervakning används begreppen larm och varning när man upp-
täcker en potentiell risk. Larm är kopplade till ett akut farligt beteende och var-
ning till ett oförväntat beteende. Varje nytt uppmätt beteende ska klassificeras 
som säkert eller osäkert, alternativt som förväntat eller oförväntat. 

För att bestämma det förväntade mätvärdet behövs någon typ av prediktions-
modell som förutsäger dammens beteende utifrån yttre förhållanden. Här delas 
prediktionsmodellerna upp i teoribaserade och databaserade modeller. De teo-
ribaserade bygger på en fysikalisk koppling mellan yttre förhållanden som vat-
tennivå och temperatur och dammens beteende. I de databaserade modellerna 
är kopplingen enbart empirisk. 

Det finns många olika typer av instrument och givare för övervakning av dam-
mar. Här sammanfattas de vanliga typerna och deras mätnoggrannhet. Varje 
modelltyp har unika egenskaper med för- och nackdelar och det är därför vik-
tigt att välja modelltyp med utgångspunkt från behov och syfte. Resultaten 
visar här att de enklare databaserade modellerna som kan visa fysikaliska sam-
band har en väldigt bra prediktionsförmåga.

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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	Summary
	In the field of dam surveillance, alert and alarm values are used for error detection to notify about the discovery of a potential dam safety risk. Alarm values are used to notify that a dangerous behavior have been reached. Alert values (warnings) are used to notify that the measured data is out of the expected range. Dam surveillance can thereby be considered as a classification problem where every measured response should be classified as safe or unsafe, or alternatively as expected or unexpected. Dangerous behavior implies that the safety of the dam may be compromised (e.g. the coefficient of safety may be surpassed), while an unexpected value occurs when the dam no longer acts according to the predicted behavior based on current conditions. Such a discrepancy does not necessarily mean that the dam safety is compromised, but could indicate that the dam is damaged. 
	In order to determine the expected behavior, some type of prediction model is required that can predict the dam behavior based on ambient conditions. In this report, the prediction models are defined as either theory-based or empirical. The theory-based models are based on physics with correlation between ambient conditions such as water level and temperatures and the response of the dam. In the empirical models, this coupling is purely empirical without any physical meaning. 
	There are several types of sensors that can be used for dam surveillance. In this report, the instruments commonly used within the field of dam engineering and their expected accuracy are discussed. In addition, the use of different sensors based on their purpose in the surveillance program is discussed where sensors are denoted as detectors or support instruments. The detectors are considered as sensors suitable to be used to monitor a potential failure mode while the purpose of the support instruments is to provide additional information about the dam response or the ambient conditions. 
	Every type of model has unique properties with different pros and cons. It is therefore important to choose the type of model based on the need and purpose of the monitoring or evaluation of the dam response. A finite element model gives good possibilities to interpret the results and find the physical meaning of a specific behavior, but is not as good to give exact predictions. The most advanced empirical models are defined without any physical meaning, but are capable to give precise predictions of the expected response. To choose one type of model over another can thereby be described as choosing between understanding and performance. Luckily, the use of one model does not exclude the use of others. The models based on physics helps us understand and interpret the dam behavior and will therefore always have a use in the dam safety work. It is also the type of model that best can be used to study scenarios during dam failure and thereby to define alarm values. As a compliment to these, the empirical models can be used to give early warnings when the dam behavior is out of the ordinary and is therefore most suited for definition of alert values. These models generally perform better and has smaller deviation than the corresponding theoretical models. 
	The case studies presented in this report shows that the simple empirical models with some physical meaning gives very good predictions of the expected behavior.  
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	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Dammövervakning
	1.2.1 Larmvärde
	1.2.2 Varning

	1.3 Syfte och avgränsningar

	En vital del av dammsäkerhetsarbetet är genomförandet av tillståndskontroller på befintliga anläggningar. Tillståndskontroll är ett samlingsbegrepp för de övervaknings- och kontrollaktiviteter som genomförs på en dammanläggning. I detta innefattas bland annat inspektioner, driftmässig tillsyn, mätningar och värdering av mätdata samt funktionskontroller. Det finns idag inga tydliga och enkla regler eller standarder för att bestämma lämplig nivå för tillståndskontroll vid en dammanläggning (Nilsson 2014). 
	RIDAS ger vägledning avseende frekvens och nivå på inspektioner och fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar samt vilken kompetens som krävs av utföraren. För fyllningsdammar finns det definierat i RIDAS att instrumenteringen ska anpassas efter dammens behov, men motsvarande beskrivning saknas gällande betongdammar. Dessutom, så ges ingen vägledning avseende nivån för instrumentering och utvärdering av dammätningar. I RIDAS anges att syftet med dammätning är att indikera förändringar, ge underlag för en långsiktig tillståndsbedömning samt att dammätningar bör kunna ge tidiga varningar baserad på genomförda säkerhetsanalyser. Ett dammbrott föranleds av att dammen genomgår flera faser av ökande skada (Mata et.al 2014). Det är därför av intresse att upptäcka en eventuell skada i ett tidigt skede och vidta åtgärder redan då för att förhindra att dammen når de senare och farliga skadefaserna. För detta krävs utöver kontinuerlig tillståndskontroll och övervakning även system som kan indikera förändringar och ge tidiga varningar. 
	Vid dammarna vid Malpasset och Vajont hade automatiska mätsystem installerats utan att någon varning skedde innan dammbrottet (Mata et al. 2014). Det är alltså inte tillräckligt att endast mäta, utan insamlad data behöver analyseras och utvärderas utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv. System som indikerar förändring och ger tidiga varningar kan åstadkommas för olika tidskalor, allt ifrån årsvisa inspektioner till ett automatiskt mätsystem som övervakar i realtid. Oavsett utvärderingsfrekvens är grundtanken med en utvärdering att kategorisera varje nytt mätvärde som farligt eller ofarligt, samt att avgöra om dammens beteende är fortsatt som förväntat eller om ett oförväntat beteende uppstått. För detta krävs en modell som ger kriterier för denna kategorisering och som kan hjälpa till i bedömningen kring vad som är normalt eller inte. En modell kan i detta sammanhang innebära allt ifrån att den utvärderande ingenjören bedömer vad som är förväntat beteende till mer avancerade modeller som kan beräkna sannolika utfall. Denna rapport behandlar olika modeller för dammövervakning, samt hur dessa modeller kan utvärderas och hur de kan användas för att prediktera framtida beteende, definiera larm och varningsgränser samt användas i dammsäkerhetsarbete.
	I ICOLDs bulletin om dammövervakning används termerna larm och varning, där ett larm (alarm) kopplat till ett farligt beteende och varning (alert) till ett oförväntat beteende (ICOLD 2003). Ett larm innebär således en omedelbar fara varför alarmet bör efterföljas av en omedelbar översyn och eventuell åtgärd. En varning innebär istället en misstanke om skada och kan i regel hanteras på lite längre sikt. Den exakta responsen till de respektive varningarna bestäms av respektive dammägare. I denna rapport används alarm som ett samlingsnamn för larm och varningar.
	/
	Figur 11 Flödeschema för dammövervakning.
	Övervakning är ett klassificeringsproblem där varje nytt uppmätt beteende ska klassificeras som säkert eller osäkert, alternativt som förväntat eller oförväntat. Det finns två typer av beteenden hos dammen där ett alarm (dvs larm eller varning) kan vara önskvärt; ett farligt beteende eller ett oförväntat beteende. Om ett uppmätt beteende kvalificeras till något av dessa alternativ triggas ett alarm (dvs larm eller varning) i enlighet med det flödesschema som visas i Figur 11. 
	Ett farligt beteende innebär att dammsäkerheten är akut hotad och ett sådant värde kan antagligen vara framräknat eller bestämt utifrån nivåer där dammen tidigare skadats. Ett oförväntat värde uppstår när dammen inte beter sig enligt förväntan utifrån rådande yttre förhållanden. En sådan avvikelse betyder inte per automatik att något är fel eller att säkerheten är hotad. Hypotesen är att en oskadad damm kommer bete sig enligt ett förväntat mönster och att en avvikelse från det förväntade beteende indikerar en skada hos dammen. En avvikelse indikerar därmed att vi inte har tillräckligt med kunskap för att bedöma hur dammen beter sig och behöver därför analysera dess beteende utifrån ny data. 
	Ett larm ska ges när ett mätvärde uppnår en nivå som anses äventyra dammsäkerheten. Ett larmvärde sätts därför på en nivå som innebär att det som mäts uppnått en för dammen farlig nivå. Larm innebär en akut fara för dammen och innebär att omedelbara åtgärder måste sättas in. Larmvärden är oftast kopplade till stora förändringar i globala mätinstrument, exempelvis plötsliga och stora förändringar i mätare som mäter rörelsen mellan damm-berg eller portryck. För fyllningsdammar tillämpas vanligen t.ex. larmvärden på plötsliga flödesförändringar som ett exempel på akut fara. Det finns av naturliga skäl en brist på bra data kring hur en damm brister. Rent analytiskt är det dock så att dammen i det normala tillståndet är långt från brott. Detta illustreras i Figur 12 där en betongdamms rörelser simulerats under ett extremt kallt respektive ett extremt varm år (Svensen 2016). Under sommaren på det varma året har belastningen på dammen ökats tills brott uppstår. Kröndeformationen vid brottet är flera gånger större än de normala årsvariationerna. 
	/
	Figur 12 Illustration av en lamelldamm precis innan brott och vid brott, från (Svensen 2016).
	Målet med varningsgränser är att tidigt upptäcka och indikera fel. Detta görs genom att jämföra det uppmätta faktiska beteendet hos en struktur med ett förväntat värde och på så sätt verifiera att strukturen beter sig som förväntat. Detta möjliggör att tidig upptäckt av en avvikelse, vilket indikerar en eventuell skada, och möjliggör tidiga åtgärder innan fara hinner uppstå. I Figur 13 visas principen för hur varningsgränser ska fungera. Den orangea linjen är dammensbeteende och det grå fältet runt dammen representerar det förväntade området. När dammens beteende är utanför det gråa området (se år 2017 i figuren) ges en varning. Det ger i detta fall två års rådrum (handlingstid) innan dammen passerar den farliga larmnivån. För att kunna skapa det grå området där dammen förväntas variera krävs en prognos av dammens normala beteende utifrån variationer i yttre förhållanden. 
	/
	Figur 13 Skillnaden mellan larm och varning
	Målet med projektet är att beskriva, analysera och utvärdera metoder/modeller för dammbeteendeanalys och hur dessa kan implementeras för övervakning av svenska betongdammar. I detta ingår att utvärdera hur val av larmgränser varningsnivåer kan definieras för att på ett kontinuerligt och automatiserat sätt kan användas i syfte att kontinuerligt bedöma statusen på en dammanläggning. I föreliggande rapport beskrivs:
	 Mätmetoder (mättekniker och mätsystem) som vanligen tillämpas för mätningar på dammar, 
	 Modelltyper som används för prediktion av dammarnas beteende
	 Exempel av användande och utvärdering och av olika prediktionsmodeller för betong- och fyllningsdammar
	 Metoder för val av larm och varningsnivåer 
	I ovanstående ingår även att föreslå hur säsongsberoende variabla larmgränser som utgår från faktiska rådande förhållanden kan bestämmas, samt hur dessa kan implementeras i det kontinuerliga dammsäkerhetsarbetet. Fördelen med en dammbeteendeanalys är att det möjliggör användning av variabla larmgränser som beaktar faktiska rådande förhållanden. Utifrån detta finns det möjlighet att med olika statistiska metoder bestämma acceptabel avvikelse mellan prediktion och mätdata. 
	En viktig avgränsning i detta projekt är att det avser att behandla betongdammar. Utav denna orsak så fokuseras t.ex. avsnittet om dammätningar på mätmetoder för betongdammar. De prediktions-modeller som presenteras i denna rapport kan dock lika väl tillämpas på fyllningsdammar och utav denna orsak illustreras även ett fall i kapitel 5.3 som behandlar en fyllningsdamm. Sambanden mellan de yttre förhållanden och dammens beteende kan dock skilja sig mellan fyllningsdammar och betongdammar och därför kan några av modellerna behöva anpassas efter detta. 
	Den metodik som beskrivs i föreliggande rapport angående modeller för kontinuerlig och fördjupad tillståndsbedömning av betongdammar riktar sig till samtliga parter som är involverade i utvärderingar av mätningar och val av larmgränser, så som anläggningsägare, konsulter, forskare mm. Avsnittet om dammätningar (kapitel 3) riktar sig dessutom till samtliga som är involverade i planering av mätsystem för dammsäkerhetsövervakning av betongdammar. 
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	I detta kapitel beskrivs några typer av modeller som används för dammövervakning. Här skiljs det på teoribaserade modeller som är baserade på fysikaliska kopplingar och på databaserade modeller där tidigare mätdata används för att prediktera framtida beteende
	Termen modell används i många sammanhang och har flera olika betydelser. Inom konstruktion är de vanligaste modellerna olika typer av CAD- och BIM-modeller eller numeriska FEM-modeller. Inom detta projekt används termen modell istället för att beskriva ett verktyg som utifrån givna indata ger en prognos av ett nuvarande eller framtida värde enligt principen i Figur 21. Det innebär att prognosmodellen i mitten kan vara mångfacetterad och bestå av en stor variation av verktyg, allt ifrån mänskliga experter till avancerade matematiska modeller.
	/
	Figur 21 Förenklad bild av en prediktionsmodell 
	En modell används i syfte att beskriva förväntad respons hos en damm baserat på tillgänglig indata. Modellen kan användas dels för att få bättre förståelse på vad som händer i en konstruktion vid en given händelse, eller för att göra en prognos (prediktion) för ett specifikt scenario. För att kunna definiera varningsgränser när dammens beteende avviker från det förväntade, krävs en prognosmodell där dammens normala beteende förutsägs utifrån variationer i de yttre förhållandena. Det finns två typer av prognosmodeller; kvalitativa och kvantitativa. De kvalitativa metoderna bygger på en kvalitativ analys av t.ex. en expert medan de kvantitativa modellerna bygger på historiska data. I de kvalitativa modellerna ligger fokus kring förståelse och förklaring och modellerna ger inte prognoser i absoluta värden utan i mer diffusa termer i ett kontinuum, så som säker eller skadad. Dammsäkerhetsarbetet i Sverige är till stor del kvalitativt där stor vikt läggs vid mänskliga värderingar och tolkningar genom statusbedömningar i fördjupade dammutredningar och fördjupade inspektioner. Även övervakningsarbetet sker till viss del baserat på kvalitativa modeller där larmvärden bestäms utifrån ingenjörsmässiga bedömningar. Om en kvantitativ modell används istället så ger modellen absoluta värden.
	I de schweiziska riktlinjerna för dammbeteendeanalys delas de kvalitativa matematiska modellerna in i deterministiska och statistiska (SwissCOLD 2003). En metod för värdering av mätdata är så kallad dammbeteendeanalys (dam behavior analys). Principen för denna är att analysera en damms beteende genom att jämföra ett uppmätt värde med en beräknad prediktion. Enligt de schweiziska riktlinjerna för dammövervakning kan prediktionen göras baserat på deterministisk eller statistiska analyser (SwissCOLD 2003). 
	I den deterministiska metoden beräknas dammens beteende genom en matematisk modell med fysikalisk koppling till bakomliggande faktorer så som vattennivå, betongtemperatur och tidsberoende effekter (SwissCOLD 2003). Den typiska deterministiska modellen består av att diskretisera dammsystemets geometri med finita element (FEM) och sedan applicera fysikaliska lagar på modellen. I de statistiska metoderna är modellerna istället baserade på befintliga data, där metoder från maskininlärning används. Några grundläggande frågeställningar vid val av en prognosmodell är tidsram, datatyp, datatillgänglighet, noggrannhetskrav och tolkningsbarhet (O’Connell och Koehler 2005). 
	Om en variabel mäts med regelbundenhet i tiden så bildar dessa observationer en tidsserie. Att analysera övervakningsdata från en damm handlar om att analysera en tidsserie. En generell tidserie består av fyra delar (O’Connell och Koehler 2005).
	 Trend
	 Cykel
	 Säsongsberoende
	 Oregelbundna fluktuationer
	En trend är en kontinuerlig ökning eller minskning. Cykel involverar en längre förändring minst två säsonger. Säsongsberoende variationer avser återkommande regelbundna förändringar som typiskt följer årstiderna. Oregelbundna fluktuationer följer inget igenkänningsbart mönster. Vid dammövervakning är det av intresse att separera vad variationen i observationerna består av, och för att kunna använda ett automatiskt övervakningssystem behövs en prognosmodell som förutsäger värdet av en observation vid dammen utifrån de vid tillfället rådande yttre förhållanden. 
	Olika fysiska fenomen påverkar beteendet hos en struktur. Vilka dessa fenomen är beror på vilken typ av struktur och de lokala förhållandena. En prognosmodell bör ta hänsyn till de yttre förhållanden för vilka en variation leder till en signifikant förändring hos strukturens beteende. Dessa fenomen definieras här som de styrande variablerna eller prediktionsvaribler. De måste alltid variera under strukturens livslängd för att de ska behållas i prediktionsmodellen. De variabler som generellt påverkar betongdammars beteende är;
	a. Vattennivån 
	b. Betongtemperaturen (relaterad till luft och vattentemperaturer); 
	c. Dammens ålder 
	Variationer av magasinets vattennivå medför att det hydrostatiska tryckets resultant förändras både till storlek och position. En sänkning av vattennivån medför en minskad kraft och en sänkning av resultantläget. Detta medför en förändring av spänningstillståndet i dammen och att dammkrönet rör sig något i uppströmsriktningen. Variationer i vattennivån påverkar även upptrycket under dammen vilket har en liknande påverkan på dammen. Variationer i betongtemperaturen medför att betongen säsongsvis expanderar och kontraherar. Skillnaden mellan lufttemperaturen och vattentemperaturen skapar en temperaturgradient genom dammen där betongen har olika temperatur genom tvärsnittet. Detta innebär att olika delar av dammen expandrar och kontraherar vilket skapar en rörelse och inre spänningar till följd av inre eller yttre tvång. Dammkrönet rör sig alltid mot den kalla riktningen, dvs nedströms mot luften under vintern och uppströms mot vattnet under sommaren. 
	I kallare regioner, så som Sverige, påverkas dammen även av istryck som, särskilt för mindre dammar, kan utgöra en signifikant del av den totala lasten. Istrycket är i sig korrelerat med både vattennivå och betongtemperatur. Korrelationen med betongtemperaturen är indirekt då de båda påverkas av säsongen då is endast förekommer under vintern. Vidare uppstår istryck av två huvudsakliga orsaker, nämligen termiska istryck och istryck orsakade av variationer i vattennivån. Variation i fuktinnehåll påverkar betongens egenskaper, för en damm varierar dock inte fuktinnehållet till den grad att det generellt påverkar dammens globala beteende.  Dammens ålder påverkar genom att långtidseffekter så som krympning och krypning och eventuell nedbrytning från frost, AKR  korrosion är tidsberoende och ger en bestående förändring av dammen beteendet.
	Med deterministiska modeller menar man, ur ett dambeteendeanalys perspektiv, i princip uteslutande numeriska modeller. Det är visserligen möjligt att med enklare handberäkningsmetoder beräkna, förutsäga och prediktera en damms beteende, men för att göra det med någon typ av noggrannhet med hänsyn till variation i de yttre förhållandena krävs en simuleringsmodell. Inom strukturmekanik är den vanligaste förkommande numeriska metoden finita elementmetoden (FEM), se t.ex. Figur 22. 
	/
	Figur 22 Simulering av temperaturvariation, fuktvariation och sprickmönster i en dammpelare, från Gasch (Gasch 2016).
	Inom Energiforsk har de senaste åren mycket arbete gjorts på detta område där riktlinjer för numerisk simulering av betongdammar (R. Malm 2016) och granskning av numeriska beräkningar (T. Ekström et al. 2016). Det är utanför denna rapports omfattning att presentera FEM så nedan följer endast en översiktlig beskrivning av metodiken.
	En betongdams säsongsbeteende påverkas av flera typer av fysikaliska fenomen och koppling mellan dessa. En uppdelning är att dela upp fenomenen i mekaniska som inkluderar spänningar, deformationer, hållfasthet, brott samt sprickbildning och transportmekanismer bestående av fukt, mass- och värmeflöde i betongen (T. Ekström et al. 2016).
	Exempel på transportmekanismer är fuktmekaniska förlopp som beskriver flödet av vätskor och gas eller temperaturmekaniska förlopp som beskriver hur värme transporteras i dammen. Både fukttransporten och värmetransporten påverkar dammens strukturella beteende, men det finns även en koppling mellan fukttransport och värmetransport, där t.ex. värme rör sig med olika hastigheter i torra respektive vattenmättade material. Det gör den kompletta fysikaliska förklaringen väldigt komplicerad och att en modell som beaktar interaktionen mellan flera fysiker snabbt blir komplex och beräkningstung. Det är dessutom få fysikaliska förlopp där vår kunskap är tillräcklig för att beskriva den exakta fysiken. Av den anledningen är även fysikaliska modeller ofta baserade på kända relationer snarare än exakta mekanismer och alltid används någon grad av förenkling (Eriksson 2018).
	/
	Figur 23 Illustration av multifysik för betong och kopplingar mellan olika processer, från Gasch (2016)
	Som tidigare nämnt, är principen som används att koppla variation i yttre förhållanden via en modell till ett beteende hos dammen. Det innebär att en modell används för att simulera hur variationen i främst vattennivå och utomhustemperatur, men även andra klimatrelaterade fenomen påverkar dammen. Detta kan antagligen göras genom att inkludera alla fysikaliska fenomen och kopplingen mellan dessa i en modell, eller att genomföra stegvisberäkningar där respektive fysikaliska process beräknas sekventiellt och sedan används som randvillkor eller last i analysen av nästa fysikaliska process. 
	Betongdammar är massiva betongkonstruktioner där den konvektiva värmeöverföringen oftast är orsaken till den mest dominerande säsongsvariationen i strukturell respons. För dammar med stor regleringsamplitud kan även variationen i vattentryck ge en viss säsongsrelaterad påverkan på dammen. Andra fenomen så som fukttransport och värme från solstrålning har en försumbar effekt på säsongsbasis. 
	Det är därför vanligt att genomföra långtidssimulering av dammar via en FE-modell genom att definiera att beräkningarna sker i två steg. I första steget genomförs en temperaturanalys där temperaturvariationen i dammen simuleras. Temperaturberäkningen kan antingen genomföras för stationära förhållanden (steady-state beräkning), där temperaturfördelningen i dammen förutsätts utjämnas fullständigt och på så vis uppnår ett stationärt läge eller som en transient beräkning där temperaturfördelningen i dammen ständigt förändras och är beroende av tidigare temperaturer. Fördelen med en steady-state beräkning är att den går fort och det räcker oftast med ett fåtal beräkningssteg, exempelvis ett extremfall för vinter respektive sommar. Steady-state beräkningar ger dock sämre överenstämmelse med strukturens verkliga beteende då de inte beaktar den masströghet som finns i betongen och den fördröjningen i temperaturrespons som det orsakar (Malm, Hassanzadeh, och Hellgren 2018). I verkligheten hinner dammen inte uppnå en fullständigt utjämnad temperaturfördelning med konstant jämviktsläge. Dessutom är en betongdamms krönrörelser typiskt fördröjda med cirka fem veckor jämfört med utomhustemperaturen (detta beror dock på betongtjocklek, ev. isolering, uppvärmning etc.). Därmed, för att få simuleringsresultat som går att jämföra med mätningar så bör transienta (tidsberoende) simuleringar genomföras.
	De beräknade temperaturerna appliceras i nästa steg som indata till en mekanisk modell tillsammans med övriga laster så som vattenlast, islast och egentyngd. Variationen i temperatur leder till termiska töjningar vilket får dammen att deformeras. Dammkrönet på en damm rör sig mot den kallare sidan, vilket innebär att det förskjuts i uppströmsriktningen under sommaren och i nedströmsriktningen på vintern. Den mekaniska beräkningen kan även den genomföras på olika sätt. Framförallt måste det bestämmas om beräkningen ska genomföras helt linjär eller med icke-linjära inslag. För dammar finns det finns två huvudtyper av icke-linjäriteter som kan vara relevanta att beakta; material eller kontakt. En icke linjär materialmodell för betongen ger möjlighet att simulera uppsprickning, spricktillväxt och dessa försvagningars påverkan på dammens beteende. För kontakten mellan betong och berg under dammen kan två typer av interaktionsvillkor användas. Antagligen låses dammen till berget eller så används ett icke-linjärt kontaktvillkor där dammen kan lyfta från berget där dragspänningar i kontaktytan uppstår. Beroende på dammtyp ger detta val mer eller mindre stor påverkan på simuleringsresultaten. Att låsa dammen till berget innebär en beräkningsmässig fördel där simuleringarna går snabbare. Nackdelen är att en låsning av dammen till berget innebär ett extra tvång som inte existerar. Det kan ge felaktig form på de beräknade deformationerna och det beräknade sprickmönstret.
	En FEM-modell ger möjligheten att tolka resultaten och hitta fysikaliska samband, men är generellt sämre på att förutsäga exakt beteende. De deterministiska modellerna begränsas i princip av förmågan att korrekt beskriva de fysikaliska samband som verkar på dammen. Beräkningarna kan göras mer eller mindre komplexa genom att beakta interaktionen mellan olika fysiker och/eller icke-linjäriteter. En mer komplex modell leder till att fler parametrar måste bestämmas och därmed till ett större antal osäkerheter och potentiella felkällor 
	Till skillnad från de deterministiska modellerna, så baseras databaserade modeller helt på tidigare mätdata utan att ta hänsyn till de exakta fysikaliska kopplingarna. Det gör denna typ av modeller både snabba och flexibla och de kan användas utan kunskap om dammens geometri eller övriga egenskaper. Det går därför att använda databaserade modeller för att analyser de flesta typer av givare på alla dammtyper. Då de databaserade modellerna bygger på tidigare mätningar gör det att dessa modeller inte kan användas innan tillräckligt med tillförlitliga mätdata finns tillgänglig. Det innebär att dessa modeller inte kan användas vid driftsättande och de första magasinshöjningarna, vilket är den mest kritiska fasen för dammen. I ett svenskt perspektiv innebär det även att databaserade modellerna inte kan användas de första åren efter en ombyggnad eller de första åren efter att ett mätinstrument installerats då de kräver tidigare data att tränas på (dvs kalibreras). De databaserade modellerna kan dessutom endast användas för definition av varningsgränser eftersom de inte är giltiga för belastningsnivåer utanför det intervall som använts för kalibrering. För de databaserade modellerna finns det väldigt många modelltyper och även här finns det linjära och icke-linjära modeller. Nedan presenteras ett urval baserat på vanligt förekommande modeller för dammar.
	I en linjär regression är målet är att beskriva en variation som linjärt beroende av variation i en annan enligt,
	(2-1)
	där 𝑚ä𝑡𝑎𝑟𝑒𝑥 används som variabel, 𝛽 är en koefficient som anger förändringen hos 𝑚ä𝑡𝑎𝑟𝑒𝑦 vid en förändring av 𝑚ä𝑡𝑎𝑟𝑒𝑥 och m är en konstant. Multipel linjär regression (MLR) är en statistisk metod där istället för en variabel så används flera förklarande variabler (X) för att beskriva variationen i responsvariabeln (Y):
	(2-2)
	𝛽0,𝛽1,…,𝛽𝑛 är koefficienter som bestäms genom en minsta kvadratanpassning för att ge så god överenstämmelse dom möjligt. Nedan presenteras tre grundläggande MLR modeller som används inom dammövervakning.
	Den mest grundläggande dambeteendemodellen benämns HST (Hydrostatic, Seasonal, Time) (SwissCOLD 2003), där variationen i beteende hos dammen antas vara funktion av tre delar enligt:
	𝑦𝐻𝑆𝑇=𝐹1𝐻+𝐹2𝑆+𝐹3𝑡
	(2-3)
	där H är påverkan från hydrostatiska trycket, S är en variabel för säsongsvariation och t är irreversibla förändringar med tiden. Modellen inkluderar således en funktion per fenomen som anses påverka det globala beteendet hos dammen och bygger på hypotesen att dessa tre variabler är tillräckliga för att förklara variationen i beteendet hos en damm. Vidare antas även de tre variablerna vara oberoende av varandra och de strukturella egenskaperna hos dammen antas förbli konstanta över tiden.
	Det hydrostatiska trycket modelleras vanligen med ett fjärdegradspolynom 
	𝐹1𝐻= 𝛽0+𝛽1𝐻+𝛽2𝐻2+𝛽3𝐻3+𝛽4𝐻4
	(2-4)
	där H är den relativa vattennivån relaterad till dammhöjden hdam och magasinsnivån enligt:
	𝐻= ℎhdam.
	(2-5)
	Figur 24 visar de fyra funktionerna h-h4 som en funktion av dammhöjden. Många svenska dammar har en relativt liten nivåskillnad mellan sänkningsgräns och dämningsgräns vilket innebär att h-h4 varierar i princip linjärt inom magasinsnivåns variation, varför det är överflödigt att inkludera samtliga variabler i modellen. Detta kan lösas genom att antagligen enbart behålla den linjära relationen till magasinsnivån (dvs enbart h) eller att istället relatera H till nivåskillnaden mellan sänkningsgränsen och dämningsgränsen.
	𝐻= ℎ−𝑆𝐺DG−SG.
	(2-6)
	Det bör dock påpekas att motiveringen till ett polynom av fjärdegraden är att dammen beter sig som en konsol med variabel utbredd last. Att behålla ett fjärdegradspolynom men relatera H till skillnaden mellan SG och DG riskerar därför att leda till en överanpassning av modellen. Överanpassning innebär att en modell av för hög komplexitet tillämpas. Detta innebär att modellen får hög prestanda inom det område som modellen är kalibrerad men kan ge väldigt dålig tillförlitlighet för data som ligger utanför detta område. Ett exempel på överanpassning av data illustreras i Figur 25. I figuren visas linjärt ökande datapunkter, där dessa har definierats med en liten störning på varje mätvärde (< 1 %) så att punkterna inte exakt ligger på en rät linje. Därefter har ett polynom av femte ordningen anpassats till punkterna för att illustrera principen med överanpassning. Från figuren framgår tydligt att anpassningen till punkterna stämmer väl överens inom det intervall där datan har kalibrerats (0 ≤ x ≤ 10) men utanför detta intervall så fås kraftigt avvikande beteende. 
	/
	Figur 24 Anpassning av polynom till varierande vattennivå.
	/
	Figur 25 Exempel på överanpassning av data, där linjärt ökande data (*) med en litet avläsningsfel anpassas med ett polynom av för hög grad. 
	I HST modelleras betongtemperaturen som en säsongsvariation med de första termerna i en periodisk Fourierserie enligt:
	𝐹2𝑆=𝛽5sin2𝜋𝑡𝐿+𝛽6cos2𝜋𝑡𝐿+𝛽7sin4𝜋𝑡𝐿+𝛽8cos4𝜋𝑡𝐿
	(2-7)
	där 𝐿= 52 om tidsvaribeln 𝑡 beskrivs i enheten veckor. Denna typ av funktion försummar den faktiska temperaturen och förutsäger att den följer ett säsongsmönster som består av en helårsperiod och en halvårsperiod. I Figur 26 visas frekvensspektra för en svensk damms krönrörelse. Där framhår tydlig att det finns toppar i signalen vid dessa två tidsperioder. Det visar hur kraftfullt det är att modellera pendelrörelsen som en funktion av dessa två perioder. Säsongsbeteendet beror inte enbart på variation i utomhustemperaturen utan även på andra säsongsberoende faktorer så som vattentemperatur, värme från berggrunder, solstrålning och i svenska förhållanden närvaro av is och istryck.
	/
	Figur 26 Frekvensinnehåll i pendelmätningen från en svensk lamelldamm
	Den sista effekten är de är de irreversibla förändringar med tiden. I sin enklaste form antas de som helt linjära enligt ekvation (2-8a).
	Det är dock vanligt att involvera någon typ av krypbeteende med logaritmiskt avtagande effekt med tiden, exempelvis som i ekvation (2-8b) eller (2-8c).
	𝐹3𝑡=𝛽9t
	(2-8a)
	𝐹3𝑡=𝛽9t+𝛽10e−t
	(2-8b)
	𝐹3𝑡=𝛽9ln(t)+𝛽10e−t
	(2-8c)
	Dessa tre funktioner finns plottade i Figur 27 
	Figur 27 Tre typer av tidesberoende effekter.
	En alternativ MLR-modell är HTT (Hydrostatic, Thermal, Time). I stället för att modellera t.ex. dammkrönets rörelse som en funktion av tid på året antas den istället vara en funktion av temperaturen. Den skiljer sig mot HST genom att den säsongsberoden variabeln S har ersatts med en betongtemperaturvariabel enligt:
	𝑦𝐻𝑇𝑇=𝐹1𝐻+𝐹4𝑇+𝐹3𝑡
	(2-9)
	där T representerar betongtemperaturen. Hur temperaturen ska väljas är inte givet då flera temperaturer påverkar betongen. Temperaturen i luften och vattnet skiljer sig åt inte bara till värde en enskild dag utan även till hur de varierar under säsongen. Utöver vatten och luft är även vissa dammar delvis isolerade och uppvärmda vilket ger ytterligare en temperatur som påverkar dammens rörelse. Betongens temperaturförändring sker dessutom med en fördröjning jämfört med den omkringliggande temperaturen. Detta på grund av betongens masströghet som innebär att temperaturförändringen och korresponderande rörelse i betongen är fördröjd, denna fördröjning är ofta ca 5 veckor. För att ta hänsyn till denna förskjutning är en metod att använda en fasförskjuten temperatur där rörelsen korreleras mot. lufttemperaturen 5 veckor tidigare. Andra metoder är att vikta olika temperaturmätare antagligen genom medelvärdesbildning eller med exempelvis en principalkomponentsanalys, eller att använda uppmätta betongtemperaturer direkt i modellen. 
	Då temperaturen har en stor inverkan förkommer flera modeller där temperatureffekten modelleras mer noggrant. I HSTT modellen används en HST modell med en justeringsvariabel när temperaturen avviker från det normala säsongsbeteendet (Penot, Daumas, och Fabre 2005). I HST-Grad tas hänsyn till både betongens medelvärde och temperaturgradienten genom dammen och i slicemodellen delas dammen upp i en del som är under respektive över vattenytan och temperaturbeteendet hos dessa delar modelleras separat (Tatin et al. 2015).
	Artificiella neurala nätverk är en grupp av självlärande algoritmer som är baserade på funktionen i biologiska nätverks så som den mänskliga hjärnan. Ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) består av ett antal element eller noder strukturerade i flera lager med kopplingar mellan dessa. 
	/
	Figur 28 Illustration av ett artificiellt neuronnätverk.
	Ett artificiellt neuronnätverk består av tre delar; ingångar (input), kärna (hidden) och utgångar (output). De vanligast förkommande nätverken består varje del av ett lager av noder, men mer avancerade nätverk har flera dolda lager av noder i kärnan. Den dolda kärnan kopplar samman ingångarna där varje nod representerar en indata med utgångarna som representerar prediktionsvariablerna. Mellan noderna i de olika lagerna finns kopplingar med olika styrka (vikt). Noderna består av två delar, en summeringsdel och en transferfunktion. Summationsdelen är ingången till noden, där summeras de viktade ingående signalerna. Därifrån skickas summan till transformationsfunktionen och därefter ut från noden. Typiska transformationsfunktioner är tröskelfunktion, linjärfunktion, sigmoidfunktion, tangens hyperbolicus med flera (Gebre et al. 2013). 
	För att visa hur ett neuralt nätverk fungerar visas nedan ett väldigt förenklat exempel. Här används endast fyra mätpunkter och ett väldigt enkelt samband mellan inputdata. I det här fallet är sambandet att y-värdet alltid är lika med input-värdet i den vänstra kolumnen. 
	𝑋=1 011 10010010, 𝑦=1100
	Till detta används ett enkelt nätverk bestående av endas två lager, tre noder i input-lagret som representerar respektive kolumn i X och en nod i outputlagret. Figur 29 visas det initiala nätverket med vikter där den blåa noden representerar den första raden, den orangea den andra och den gröna den tredje raden.  För tydlighet visas endast värdet för den första raden.
	/
	Figur 29 Flöde för rad igenom nätverket med initiala vikter. 
	I summeringsfunktionen summeras signalerna från det första lagret. Det summerade värdet behandlas sedan av aktiveringsfunktionen, i detta fall en sigmoind funktion och resultatet från detta ger en prediktion av y-värdet. I detta fall är första uppskattningen 0,6 vilket kan jämföras med målvärdet 1,0, vilket ger ett fel på 0,4. För att göra en bättre uppskattning behöver vikterna i nätverket justeras. Detta görs genom att titta på signalen från de olika noderna var för sig. I Figur 28 visas värdet aktiveringen för de olika produkterna input*vikt vid olika iterationer. Här kan förändringen i vikternas värde följas vartefter nätverket tränas. Vikterna justeras genom att multiplicera sigmoindfunktionens derivata för respektive punkt med felets storlek. På så sätt kommer vikterna justeras i förhållanden till hur stort felet är, ett stort fel ger en stor korrigering av vikterna medan ett litet fel kommer leda till en mindre justering. Vidare ger sigmoind-funktionens beskaffenhet att derivatan är större för x-värden nära noll när vilket gör att korrigeringen blir större för x-värden nära nolläget. Det innebär det att vid ett stort fel kommer vikter nära noll som med nuvarande viktning som haft liten inverkan på prediktionen att justeras kraftigt och därmed få en större inverkan vid nästa iteration.
	/
	Figur 210 De tre vikternas värde vid 1, 10, 1 000 och 10 000 iterationer.
	Efter 100 000 interaktioner är nätverket kalibrerat (dvs färdig tränat) och har då vikter enligt Figur 211. Då sambandet i detta fall är att värdet i nod 1 (blå) är det korrekta värdet har den vikten ökat medan de andra två vikterna är noll. Då endast beräkningen av en av fyra rader visas bör det poängteras att den tredje noden (gul) visserligen även den har korrekt värde i detta fall, men då den är felaktig för de andra raderna får den efter tillräckligt många iterationer ändå värdet noll. 
	/
	Figur 211 Flöde för rad ett med nätverk med vikter efter 10 000 iterationer.
	Exemplet som visas ovan och presentation av denna typ av modeller är väldigt grundläggande och denna typ av modeller är idag ett stort forskningsområde. ANN-modeller är i allmänhet väldigt flexibla och ger därför en väldigt god prediktionsförmåga, men med stor risk för överanpassning. Den största nackdelen med dessa modeller är att de explicit är giltiga för det dataområde de tränats på och ska inte användas utanför detta område. Det innebär att de inte kan användas för att förutse beteenden vid t.ex. vattennivåer eller temperaturer som inte inträffat under den period som mätdata finns tillgänglig. Utöver det problemet finns ytterligare några problem med ANN som behöver överkommas. Den bästa arkitekturen på nätverket är inte känt i förväg vilket innebär att en del av modellbyggandet är att välja den nätverksstruktur som ger bäst modell och därefter optimera vikterna i den arkitekturen. Det innebär att två modelleringssteg ofta är nödvändiga. Vidare är det väldigt lätt att hamna i ett lokalt minimum när nätverket tränas varför olika initiala vikter behöver jämföras.
	En kombination av de databaserade och fysikbaserade modellerna kallas hybridmodeller. Det kan handla om statistiska modeller där resultat från en simulering används som en variabel eller FEM-modeller som uppdateras och kalibreras baserat på mätningar, men även rena blandningar. Dessa modeller kan ta tillvara på fördelarna med de olika metoderna till kostnaden av att modellen varken är enkel (som de databaserade) eller nödvändigtvis fysikalisk sund (som de fysikbaserade).
	Ett exempel på en sådan modell är när vattennivåns påverkan på dammkrönet beräknas i en FEM-modell medan den temperaturberoende effekten tränas i en databaserad modell. Det ger fördelen att den del som är enklast att simulera, dammens respons till varierande vattentryck simuleras medan säsongsvariationen som är svårare att simulera modelleras med en statistisk modell.
	Andra typer av hybridmodeller använder en temperatursimulering som ett mellansteg. Uppmäta temperaturer används för att simulera temperaturfördelningen i dammen och från beräkningsmodellen kan sedan temperaturer i specifika punkter, temperaturgradienter eller andra mer sofistikerad data extraheras och sedan användas i den databaserade modellen. 
	Nedan presenteras två modelleringstekniker som är vanliga att använda men som inte är en egen modelltyp. 
	Modeller som tar hänsyn till tidigare värden hos det som ska förutsägas kallas för autoregressiva. Dessa modeller bygger något förenklat på hypotesen om att morgondagens värde förutsägs bäst genom att studera dagens värde. Jämför vi med ekvation (2-2) så adderas en term så att värdet på Y vid tiden t modelleras även av 𝑌𝑡−1.
	Ett problem med denna typ av modeller är att de anpassar sig till förändringar i data. Om mätvärdet börjar avvika är det möjligt att detta inte upptäcks då värdet som förutsägs för nästa tidpunkt bygger på det nu avvikande värdet. Detta gör att denna typ av modellerna ger en bättre prediktionsförmåga till en kostnad av försämrad tolkningsbarhet.
	Ett knep som kan användas för att hantera flera mätpunkter samtidigt är att använda en principalkomponentanalys (PCA). PCA är en metod för att reducera antalet dimensioner i data från flera givare. Den första principalkomponenten bestäms så att den placeras i den riktning där den största variansen i data finns. Nästa principalkomponent placeras ortogonalt mot den första i den riktning som förklarar mesta av den återstående variansen. En illustration av detta i två dimensioner visas i Figur 212. Eftersom komponenterna är valda efter storlek av oberoende varians antar man att man kan behålla mycket av informationen genom att använda enbart de första komponenter som representerar en stor del av den gemsamma variansen. De lägre komponenterna antas vara oviktiga eller brus och genom att ta bort dessa kan data från flera givare reduceras till en eller två variabler utan att relevant information försvinner. 
	/
	Figur 212 Exempel på principalkomponenter. Till vänster: data i x-y koordinatsystem, till höger: data roterad till koordinatsystem från de två första principalkomponenterna.
	Principen visas i Figur 213 där data från fem stycken töjningsgivare från en svensk betongdamm har reducerats till en serie. I den högra figuren visas de två första principalkomponenterna där den första komponenten förklarar 97.5 % av variansen i mätningarna. De fem givarna kan därför reduceras till en serie utan att väsentlig information förloras.
	/
	Figur 213 Principalkomponenten av fem sprickgivare från en svensk betongdamm, 97 % av givarnas gemensamma varians förklaras av den första principalkomponenten. 
	En vanlig tillämpning av PCA är att använda metoden för att reducera värden från flera termometrar till en enda variabel. På så sätt kan flera termometrar utplacerade i både vattnet, betongen och luften slås samman till att ge en variabel som sedan används som indata. En annan vanlig tillämpning är att reducera flera lokala givare till en global, likt sprickgivarna i Figur 213 ovan. En fördel med detta är att det även ger ökad robusthet mot tillfälliga mätfel och kan då reducera antalet felaktiga larm.
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	Kontinuerlig övervakning av dammarnas tillstånd är en av de mest viktiga delarna i dammsäkerhetsarbetet då detta syftar till att kunna upptäcka förändringar i dammen eller dess beteende på ett tidigt stadium. I detta kapitel kommer olika typer av givare, mättekniker och mätsystem att presenteras i syfte att ge en kartläggning av tillgängliga metoder. Dessutom presenteras även de krav som ställs på mätdata för att kunna använda dem vid utvärdering.
	För att kunna upptäcka förändringar i dammens utseende eller beteende på ett tidigt stadium är kontinuerlig övervakning av dammarnas tillstånd är en av de viktigaste delarna i dammsäkerhetsarbetet. Syftet med denna övervakning är att åtgärder ska kunna genomföras innan en icke önskvärd reduktion av dammsäkerheten sker. 
	Begreppet övervakning är dock mycket brett och inkluderar många fler delar än endast dammätningar. I begreppet övervakning inkluderas även kontinuerligt säkerhetsarbete, visuell inspektion, provtagning etc. Dessa delar beaktas dock inte i denna rapport. Fokus i detta kapitel ligger på betongdammar och hur dessa kan övervakas i ett dammsäkerhetsperspektiv med hjälp av mätningar.
	Det finns många olika typer av mätsystem och mättekniker som kan användas för övervakning av dammar. Val av övervakningssystem beror dels på vilken typ av mätningar som avses, dvs vilken typ av förlopp som är avsett att kunna registreras. I detta kapitel kommer olika typer av givare, mättekniker och mätsystem att presenteras i syfte att ge en kartläggning av tillgängliga metoder. I Figur 31 illustreras ett exempel med olika typer av givare som vanligen används för att kontinuerligt övervaka betongdammar. 
	/
	Figur 31 Översiktsfigur av givartyper och system på en betongdamm. Från http://www.recordtek.com/solutions/geotechnical-solution/
	För att förtydliga syftet med olika givare så kommer dessa att delas in i olika kategorier så som detektorer och stödmätningar, vilket beskrivs ytterligare i Kapitel 3.1. Dessutom, så kommer givarna att klassificeras beroende på om de fångar dammarnas övergripande (globala) eller lokala beteende, vilket beskrivs ytterligare i Kapitel 3.2, 3.3 samt 3.4. Slutligen kommer även vilka krav som ställs på mätdata att presenteras i Kapitel 3.5.
	För att förtydliga vilket syfte som olika givare har för dammsäkerhetsarbetet så har följande benämningar introducerats; detektorer respektive stödinstrumentering. Beskrivningen av dessa benämningar är;
	Detektorer - syfte att detektera en pågående initiering av en potentiell felmod. Olika typer av givare kan vara detektorer för olika potentiella brottmoder. Vanligtvis utgörs detta av givare som mäter parametrar såsom portryck, läckage, rörelser i berg eller betong (pendlar, extensometrar, sprickviddsgivare) etc. detektorer. Typiskt för de givare som definieras som detektorer är att ett realtidslarm kopplas till dessa så att en åtgärd kan vidtas tas om dessa givare ger signal om värden högre än tillåtna.  
	Stödinstrumentering – kan till exempel övervaka långtidsförändringar eller omgivande faktorer som är viktig input för utvärderingen av dammen. Exempel på parametrar kan vara temperatur, relativ fuktighet, deformationer/rörelser (t.ex. töjning, spricköppning, eller förskjutning) i delar av konstruktionen som inte bedöms utgöra risk för dammbrott etc. Typiskt för dessa givare är att dessa inte definieras med ett realtidslarm.
	Detta betyder att olika typer av givare kan vara antingen en detektor eller stödinstrumentering beroende på anläggning och deras placering på dammen. Tanken med ovanstående indelning är att endast de mest väsentliga parametrarna ska definieras med ett realtidslarm. Vid ett realtidslarm förväntas en aktiv åtgärd utföras av dammägaren. Övriga givare kan definieras med varningsnivåer som visar om givaren beter sig utanför det normalt förväntade området. 
	Beroende på vilken typ av givare som används, så registreras dammens beteende i en punkt, längs en linje eller i ett område. Detta mätvärde kvantifierar antingen dammens lokala beteende precis vid givaren eller dammens globala beteende baserat på en punkt eller ett begränsat område. Till de lokala mätarna hör t.ex. töjningsgivare och sprickbreddsmätare. Gemensamt för dessa är att de mäter lokalt och kvantifierar beteendet hos dammen i en punkt eller mer korrekt, relativt beteende mellan två närliggande punkter. En stor svårighet vid användningen av mätdata från lokala instrument för beslutsfattande är att skala upp resultaten från en punkt till en representativ modell av hela anläggningen som kan påvisa en global felmod. Det kan även vara svårt att upptäcka viktiga avvikelser via enskilda lokala instrument då variationer i spänningar, töjningar eller lokala deformationer kan variera kraftigt på grund av t.ex. angränsande sprickor etc. Det gör det svårt att få bra upplösning på mätningarna och att kunna skilja avvikelser från ”brus” i mätsignalen och som en konsekvens blir det svårt att välja lämpliga larmnivåer. 
	För att överkomma detta är det vanligt att istället använda globala mätare. De globala mätarna mäter det integrerade beteendet över hela eller delar av dammen. Ett exempel på sådana mätare är en hängande pendel som mäter dammkrönets rörelse. Då dessa mäter beteendet för en större del blir mätskalan större och det är därför lättare att upptäcka avvikelser i dammens beteende. Nackdelen är att när man väl upptäcker eventuella avvikelser så är skadan längre utvecklad och det kan vara svårt att bedöma orsaken till dessa skador baserat på dessa instrument. 
	I detta stycke beskrivs olika typer av givare som vanligen tillämpas för dammövervakning och som i huvudsak fångar betongdammarnas globala beteende. 
	En vanlig typ av dammövervakning är att en hängande pendel monteras nära dammens krön. Detta är ett effektivt sätt att övervaka dammens beteende och särskilt i fall då t.ex. krönrörelsen förväntas påverkas av temperaturvariationer, potentiella brottmoder så som glidning och stjälpning eller t.ex. storskaliga rörelser i dammkroppen orsakad av sprickbildning. Tack vare att pendeln fångar det globala beteendet och dessutom är en väldigt bra indikator på flera olika typer av potentiella brottmoder så är den i de flesta fall väl lämpad till att användas som detektor vid dammätningar. 
	Nere vid grundläggningsnivå monteras en tyngre vikt på pendelns lina som i sin tur är placerat i ett vätskefyllt kärl. Vikten och vätskan syftar till att se till att pendeln är sträckt och att eventuella störningar dämpas ut från vätskan. När dammens krön deformeras så förskjuts linan i förhållande till dammens grundläggningsnivå. Mätning av denna rörelse kan exempelvis utföras manuellt via en längdskala som monteras vid pendelläget men ännu bättre är om detta sker automatiskt. Det finns flera tekniker för automatisk avläsning av pendelns förskjutning, detta kan t.ex. ske via laser eller via optisk mätning av den skugga som bildas när wiren belyses. Exempel på två olika system för mätning med hängande pendel illustreras i Figur 32 och Figur 33. Den optiska mätningen har en upplösning på 0,01 mm och noggrannheten anges till mindre än ±0,1 mm (Geokon 2014a).
	/
	Figur 32 Illustration av hängande pendel, från www.sisgeo.com.
	/
	Figur 33 Illustration av optiskt mätsystem för hängande eller inverterad pendel. Från http://www.geokon.com/BGK-6850A)
	Enligt ICOLD Bulletin 158, är detta en precis och välbeprövad metod. En nackdel är dock att metoden endast ger förskjutningarna i en sektion och därför bör den kombineras med metoder som triangulering (totalstation), extensometrar etc. enligt ICOLD Bulletin 158. 
	En inverterad pendel fungerar på samma sätt som en hängande pendel, men där skillnaden är att en inverterad pendel fixeras vid den lägsta punkten på pendeln istället för i toppen. Ofta borras fixeringspunkten ned i berget för att man även ska fånga eventuella rörelser i berggrunden. I Figur 34 illustreras ett exempel på hur hängande respektive inverterade pendlar kan installeras på en betongdamm.
	I en inverterad pendel används även flytenheter i den vätskefyllda tanken i syfte att hålla pendellinan sträckt, se Figur 35. Fördelen med en inverterad pendel är att det är lättare att övervaka eventuella rörelser i berggrunden och att den kan mäta hela vägen upp till krönet. Nackdelen med en inverterad pendel är att det kan vara mer komplicerat att placera mätenheten nära krönet jämfört mot fallet med en hängande pendel då den placeras vid grundläggningsnivån. 
	Ofta används både hängande pendel och inverterad pendel på liknande sätt som illustreras i Figur 34. 
	/
	Figur 34 Exempel på installerad hängande respektive inverterad pendel. Från www.sisgeo.com. 
	/
	Figur 35 Exempel på en inverterad pendel. Från www.sisgeo.com. 
	En tiltsensor eller tiltmeter mäter små förändringar i vinkelrörelse, och fungerar på liknande sätt som t.ex. en inklinometer men med högre känslighet, se Figur 36 för exempel på en tiltsensor. Moderna varianter av tiltsensorer baseras på MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) som har möjligheten att mäta rotationen i kring två vinkelräta axlar. För tiltsensorer går det att få en väldigt hög noggrannhet och tekniken tillämpas ofta internationellt. Ofta tillämpas den så att en kedja med flera tiltsensorer bildas genom att de monteras på olika höjdläge så att deformationsprofilen längs med dammens elevation kan fångas, t.ex. via tiltsensorbalkar, se Figur 37.
	Nackdelar med metoden är att resultatet kan påverkas av spänningstillstånd nära hålrum/håltagningar(ICOLD 2003). Mätmetoden rekommenderas endast av ICOLD Bulletin 158 om den kombineras med andra mätmetoder så som t.ex. pendlar. En stor fördel är dock att metoden är avsevärt billigare än motsvarande installation med pendel. Typisk noggrannhet för tiltgivare ±10 arcsec, vilket motsvarar 1/360 grader. Om man antar att en tiltgivare monteras vid krönet av en 40 m hög damm så innebär detta att noggrannheten blir ca ±2 mm. Noggrannheten för denna typ av givare i utböjning i relation till höjd blir därmed ca ± 0.05 mm/m.
	/
	Figur 36 Exempel på en MEMS tiltsensor. Från www.geokom.com. 
	/
	Figur 37 Exempel på en MEMS tiltensorbalk. Från www.geokom.com.
	En totalstation kan användas för att mäta deformation av en damm vid fördefinierade punkter där mätprismor installerats, se Figur 38 och Figur 39. Genom mätning med totalstation kan koordinater för varje mätpunkt bestämmas genom triangulering, genom jämförelse med referenspunkt kan därmed deformationen av dammen bestämmas. Genom mätning med en totalstation förväntas en noggrannhet på ± 2 mm vid positionering men beror på brytningsvinkel och avstånd (I. Ekström och Lier 2013). Med hjälp av triangulering kan dock man få en noggrannhet som är mindre än ±1 mm (Chekole 2014). 
	/
	Figur 38 Exempel på en totalstation. Från Chekole (2014).
	I Figur 39 illustreras exempel på hur prismor har installerats på en valvdamm, som används för mätning av dammens deformation. 
	/
	Figur 39 Exempel på prismor för mätning av deformation med totalstation. Från Malm et al  (2018). 
	Under de senaste åren har en signifikant förbättring av precisionen för metoder för fjärrövervakning med t.ex. satellitbaserade metoder så som InSAR (Interferometric syntethic aperture radar). Denna metod baseras på att satellitbilder (”kartor”) skapas. Genom att jämföra två olika satellitbilder tagna på samma område vid olika tidpunkter går det att bestämma eventuell deformation. Möjligheten att använda InSAR för dammövervakning studerades av Lier et al. (2015)(Espeseth Lier et al. 2015) på fyra dammar i Sverige och Norge. 
	Normalt sker satellitpassager med ca 35 dygns mellanrum enligt Ekström och Lier (2013) där omloppsbanan sker både från norr till söder eller från söder till norr. En fördel med tekniken är att det går att få tillgång till ”historiska data” genom att nyttja äldre satellitbilder. Ofta finns dessa att tillgå från 1991 (Ekström och Lier 2013). De äldre bilderna har dock sämre upplösning vilket ger sämre noggrannhet. 
	Ett hinder för InSAR är att många dammar är belägna i hög terräng där omgivningen så som snötäcke och vegetation kan ändras hastigt med årstiderna. Dessutom för norra Sverige kan topografiska förhållanden medföra att hela dammens yta inte finns i siktlinjen för satelliterna och därmed hamnar i permanent radarskugga.  
	Enligt ICOLD Bulletin 158 är noggrannheten vid InSAR i bästa fall ca ± 1 mm. Ett exempel på resultat från InSAR mätningar på Venina Dam (Italien) som genomfördes augusti till december 2006 presenteras i Figur 310. 
	/
	Figur 310 Exempel på deformationsmätning baserat på InSAR, från ICOLD Bulletin 158. 
	Att mäta töjning är relativt enkelt och ger en tydlig indikation om påkänningen i ett visst område av en konstruktionsdel. Töjningsgivare består oftast av en stålsträng mellan två monteringsplattor. Vid deformationer i betongen förändras spänningen i strängen och därmed dess frekvens. Givarna är cirka 100-150 mm långa och kan limmas fast med epoxi eller skruvas fast. Givarnas upplösning är generellt cirka 1 μϵ, se exempelvis Geokon 4000 Vibrating Wire Strain Gage, vilket innebär en spänningsförändring på 30 kPa (med Ebtg = 30 GPa). Noggrannheten är 0,5 % av frekvensomfånget (3000 μϵ) vid standardkalibrering, men kan minskas till 0,1 % vid enskild kalibrering (Geokon 2014b). Detta motsvarar en noggrannhet på 450 respektive 90 kPa.
	Vid gjutning av en ny betongkonstruktion kan givare monteras på armeringsjärn eller fritt inneslutna i betongen. Vid fall då mätningar genomförs på befintliga betongkonstruktioner monteras givaren på betongytan. Nackdelen med denna typ av mätningar (så som med de flesta typer av mätningar) är att endast förändringar från tillfället då givaren installerades kommer att kunna mätas. Med andra ord, går det inte att ta reda på vilken totalbelastning som strukturen utsätts för. 
	Exempel på töjningsgivare illustreras i Figur 311, där ett exempel visas där samma typ av givare kan användas för både ingjutning av givare och för montering på ytan. 
	b)
	a)
	Figur 311 Exempel på en töjningsgivare för betong, a) ingjuten givare, b) givare monterad på ytan. 
	För att kunna bestämma nuvarande påkänning i en betongkonstruktion krävs förstörande provning där t.ex. ett armeringsjärn friläggs och installeras med töjningsgivare och slutligen sågas av, se Figur 312. Genom att bestämma skillnaden i töjning före och efter avsågningen går det att bestämma belastning. 
	/
	Figur 312 Exempel på friläggning och avsågning av armering för mätning av befintlig belastning, från Tarbox och Charlwood (2014). 
	Fiberoptiska sensorer baseras på att ljus (oftast infrarött) skickas i en fiberoptisk kabel. Genom att mäta tiden för reflektionen av ljus går det att bestämma t.ex. töjningen eller temperaturfördelningen längsmed kabeln. Det finns även alternativa tillämpningsområden som dock inte behandlas i denna rapport. Utvecklingen av fiberoptiska sensorer går snabbt framåt. För t.ex. mätning av töjning finns tekniker med en noggrannhet av 0.01 μϵ och kan positionera läget för töjningen inom 1 m längsmed en 10 km lång kabel enligt Photonics (2015). Medelspänningsförändringen som kan detekteras motsvarar därmed ett medelvärde av 0,3 kPa (med Ebtg = 30 GPa) på en meter lång sträcka.
	Den stora fördelen med fiberoptiska sensorer jämfört mot enskilda töjningsgivare är att fördelningen av töjning mäts utmed hela kabelns längd och inte enbart mellan enskilda punkter där töjningsgivare finns monterade. 
	Det finns många olika typer av givare för att mäta relativ rörelse mellan olika punkter. Detta beror dels på vilken mätlängd som behövs men även hur givaren installeras. Några vanliga typer av tillämpningar beskrivs i efterföljande stycke;
	Extensometer – mäter relativ rörelse i berggrunden orsakad t.ex. av sprickplan. 
	Joint-meter – mäter relativ rörelse mellan berg och betong, fixeras i berget och gjuts in i betong. 
	LVDT – deformationsmätningar mellan två godtyckliga punkter, så som t.ex. sprickor, fogar etc.  
	Dessutom finns sprickgivare som är särskilt avsedda för att mäta variation i sprickbredd, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 3.4.4. 
	Extensometrar används för att mäta förskjutningen i en riktning i framförallt berg eller dammars fundament. Extensometrar installeras i borrhål med ett ankare som cementinjekteras i botten av borrhålet och monteras med en infästning (referensfixtur). Den relativa rörelsen mellan ankaret och infästningspunkten avläses manuellt eller mer i de fall kontinuerliga mätdata krävs med automatisk avläsning. Det finns även givare där flera olika ankare kan monteras så att förskjutningen kan bestämmas på olika nivåer. Extensometrar klassificeras i två huvudtyper av extensometrar, kontakt och icke-kontakt, beroende på hur mätningen av relativ rörelse sker mellan ankaren och infästningen. Metoden med kontakt är den mest vanliga medan icke-kontakt genomförs avläsningen av deformation med hjälp av laser eller video och är därför oftast svårare att tillämpa vid övervakning av dammar. I Figur 313 illustreras ett exempel på en extensometer med flera ankare som är ingjuten i berget. 
	/ /
	Figur 313 Illustration av en ingjuten extensometer, från http://www.geokon.com/A-3 
	Noggrannheten hos extensometrar beror på efterfrågad mätlängd och typisk noggrannhet är ca ± 0.2 mm enligt ICOLD Bulletin 158. 
	Joint-meters fungerar på liknande sätt som en extensometer men är främst avsedd för relativt små rörelser med en hög noggrannhet på ca ± 0.01 mm (Malm 2015). Joint-meters monteras så att ca halva givaren sitter monterat i ett borrhål i berget medan andra halvan gjuts in i betong. Givaren mäter därefter den relativa rörelsen mellan dessa material. Ett exempel på en joint-meter finns illustrerad i Figur 314. 
	/
	Figur 314 Exempel på en joint-meter, från Malm (2015). 
	Deformationsmätningar med LVDT (Linear Variable Differential Transformer) genomförs på liknande sätt som för t.ex. sprickgivare i Figur 317 men kan användas för att mäta relativ rörelse mellan godtyckliga mätpunkter med motsvarande noggrannhet som anges för sprickgivarna i efterföljande avsnitt. Ett exempel på en LVDT sensor illustras i Figur 314. 
	/
	Figur 315 Exempel på en LVDT förskjutningsgivare, från Malm (2015). 
	För att mäta sprickbredd (sprickvidd) och eventuella förändringar av sprickbredden med tiden så finns olika typer av givare. Allt från manuella mätningar med spricktolk (se Figur 316) som är relativt grova, men enkla att utföra där man lätt kommer åt, till mer avancerade, fast installerade, noggranna, 3D-mätningar som loggas och lagras kontinuerligt (se Figur 317). Valet av givartyp bör baseras på i vilket skede man befinner sig i kunskapen om sprickans uppkomst och dess beteende. Inledningsvis kan enklare manuella mätningar genomföras för att skapa sig en uppfattning om rörelserna är dynamiska eller statiska, eller för att kartlägga ev. mönster i sprickviddernas fördelning och förekomst. Ev. förändringar detekteras genom upprepning av mätningarna efter tid. 
	Om beräkningar visar att eventuella sprickbreddsförändringar är små eller om sprickorna är placerade på ett ställe som är svårt att komma åt kan en uppkopplad givare med bra noggrannhet vara att föredra. En uppkopplad givare blir också nödvändig i ett system där en spricka har dammsäkerhetsbetydelse och där en larmgräns definierats så att åtgärder kan sättas in för att förhindra t.ex. ett dammbrott.
	Figur 316 (a) Manuell fast sprickbreddsmätning. (b) Spricktolk
	I Figur 317 visas 1D- och 3D-givare som kan användas där man misstänker rörelser i sprickan. De givare som illustreras i figuren kan mätas rörelsen i sprickan som öppning/stängning (1D-givaren) eller i tre vinkelräta riktningar (3D-givaren). Den redovisade 3D-givaren kan användas för såväl manuella som automatiska sprickviddsmätningar. Vid den senare sitter t.ex. LVDT-givare permanent monterade i hålen.
	 Figur 317 (a) 1D-sprickviddsmätare typ Geosense VWCM-4000. (b) 3D-sprickviddsmätare typ Geocon 4415.
	Sprickviddsmätare består generellt av en teleskopstav av stål som monteras över den spricka där deformationer ska observeras. I staven finns t.ex. en svängande sträng som är seriekopplad till en fjäder. Vid deformationer ökar fjäderns spänning vilket förändrar strängens frekvens. Exempel på sprickviddsmätare är Geokon modell 4420, som har en upplösning och noggrannhet på 0,025 % respektive 0,1 % av frekvensomfånget (Geokon 2014c). Med ett mätområde på 12,5 mm ger det en upplösning på 0,003 mm och en noggrannhet 0,013 mm.
	En potentiell felkälla vid installation av sprickgivare är om dessa har en större längd så att de är monterade flera decimeter på vardera sida om sprickan. Detta kan dels leda till orimlig deformationsuppskattning om kompensation av värmeexpansion av givaren kontra betongen ej genomförs på ett korrekt sätt. Den stora längden på givaren leder dessutom till att givaren inte bara mäter spricköppningen utan även töjningsförändringar i intilliggande betong. I vissa fall kan detta leda till att felaktiga slutsatser dras. Ett exempel på detta diskuterades i projektet av Malm et al (2017) (Richard Malm et al. 2017) för ett fall då relativt små variationer i sprickbredd uppmättes. Vid analys av datan framkom dock att dessa variationer berodde på betongtöjningar medan sprickbredden var konstant över året. 
	För att kunna använda mätdata som antingen indata till avancerade numeriska simuleringar eller för utvärdering med prediktionsmodeller, tillämpning av larm och varningsnivåer etc. så finns det en hel del krav både avseende mätningarnas noggrannhet och mätperiod. 
	Sett ur ett perspektiv från mätutvärdering så är det mycket fördelaktigt om mätdata insamlas (sampling) med mycket högre frekvens än vad som senare kommer att behövas för utvärderingen. Detta krävs för att kunna reducera bort eventuellt bakgrundsbrus, irrelevant frekvensinnehåll etc. Det är tämligen enkelt med datorbehandling att både bearbeta och reducera samplingshastigheten i efterhand. Hantering av större datamängder är inte heller ett större problem idag, och om mätdata lagras som binära filer så kräver de avsevärt mycket mindre lagringsutrymme än motsvarande textbaserade filformat (så som ASCII). 
	Vid mätningar av kortvariga förlopp (så som t.ex. dynamiska förlopp), så bör samplingsfrekvensen vara minst fem gånger högre än förväntad högsta frekvens av intresse. Orsaken till detta är att ca fem punkter krävs för att med större noggrannhet kunna fånga en sinus-våg. Teoretiskt sett, så är den lägsta två punkter (vilket även motsvarar Nyqvist frekvensen) men detta leder till stora osäkerheter. Vid långtidsmätningar så är det lämpligt att insamlingen av data sker avsevärt mycket oftare än detta. I de fall givarna ska användas som detektorer för ett potentiellt brottförlopp bör definitivt mätningen ske mer frekvent. Här bör beaktas hur lång tid som brottförloppet förväntas att ta och eventuellt rådrum att genomföra en åtgärd. Som exempel kan nämnas att då förändringen i förväntat beteende förväntas vara styrt av årstidsvariationerna är exempelvis minst veckovisa mätvärden lämpliga att använda. 
	Ett alternativ som ofta används vid långtidsmätningar på olika typer av konstruktioner är att mätningar genomförs kontinuerligt där mätdata endast sparas temporärt så att t.ex. medelvärden och standardavvikelse för en visst valt tidsintervall sparas. Om en varningsnivå triggas så kan mätsystemen övergå till att kontinuerligt lagra all mätdata. Detta tillämpas dock sällan inom dammsäkerhetsmätningar enligt författarnas erfarenheter. 
	Vid val av typ av givare och instrumenteringsplan så bör man på förhand veta hur stora variationer som förväntas uppkomma. Detta är viktigt dels för att givare monteras på de mest relevanta positionerna men även för att vald givares noggrannhet och mätintervall ska anpassas till rådande förhållanden. Detta är t.ex. viktigt för att brusnivåer ska vara tillräckligt små och inte påverka mätresultatet. Även om det är möjligt att bearbeta mätdata i efterhand med hjälp av digital filtrering och utjämningstekniker för att ta bort bakgrundsbrus på eventuella andra störningar i mätdata är detta tidskrävande och det är oftast svårt att fullständigt ta bort störningar så som brus och strömspikar etc.  I Figur 318 illustreras ett exempel på mätningar där en relativt hög brusnivå erhölls. I detta fall avser mätningen relativ rörelse mellan berg och betong från och med tidpunkten från gjutning som presenterades av Malm (2015). Från figuren går det att se att inledningsvis var mätningens brusnivå ca 20 % av uppmätt total respons och att brusnivån ökade kraftigt efter tidpunkten då betongkonstruktionen belastades (till höger om mitten av grafen, från 05/01). I detta fall går det visserligen att utläsa uppmätt respons men det framgår även att efter att den högre brusnivån uppstår så blir det svårare att fullständigt ta bort bruset med den filtrering som genomförs. 
	/
	Figur 318 Exempel på mätning med relativt stort brusinnehåll och illustration av rådata (röd) och filtrerad mätdata (blå)
	Vid vissa mätningar och användning av vissa typer avgivare uppkommer transienta strömspikar i mätsignalen och innebär att datan behöver behandlas för att reducera dessa, se Figur 319. Hänsyn till dessa strömspikar måste särskilt tas i de fall att varning eller larmnivåer kopplas till en givare eftersom strömspikarna kan leda till kraftiga utslag som triggar varning eller larmnivån, men dessa uppträder dock endast under en kort tid och mätsignalen återgår därefter till dess normala beteende. 
	/
	Figur 319 Exempel på strömspikar som kan uppkomma vid mätningar, från https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_spike. 
	Det är dock inte alltid fallet att mätsignalen återgår till sitt normalläge efter t.ex. strömspikar eller andra störningar, vilket leder till mätfel som är svåra att försöka hantera vid bearbetning av data. Ett exempel på detta illustreras i Figur 320 där krönrörelsen hos en damm är uppmätt och jämförs mot prediktionen från en numerisk finita elementmodell. I figuren framgår det att det finns ett otaligt antal strömspikar som leder till kortvariga toppar. Tyvärr så leder dessa även till att mätsignalen gör abrupta hopp vilket innebär att signalen inte alltid återgår till mätvärdet som var innan strömspiken. Detta syns tydligast i mitten av figuren (mitt emellan 201401 och 201501). Dessa typer av störningar kan naturligtvis även uppstå av andra orsaker, så som att en person stöter till mätinstrumenten eller att nedfallande fukt, smuts etc. landar på givare eller avläsningsenhet. Andra orsaker som kan leda till att det är svårt att använda indata är om den innehåller systematiska mätfel. Systematiska mätfel kan t.ex. vara att givare är felbenämnda, felaktigt monterade så att de att de inte fungerar som avsett och t.ex. ger positiv förskjutning istället för negativ, felaktig inställning av omvandlingsfaktorer från volt till efterfrågad enhet etc.  Därav är det mycket viktigt att installationen av givare och funktionskontroller genomförs på ett tillfredställande sätt. Vid en funktionskontroll bör så ledes inte enbart se att en signal skickas mellan givaren och mätenheten (funkar / funkar inte) utan bör även inkludera en kontroll av mätvärdenas riktighet. 
	/
	Figur 320 Illustration av strömspikar och förvanskning av mätdata. Jämförelse mellan förväntad deformation (blå) och uppmätt deformation (röd), från Malm et al. (2017).
	Ett annat relativt vanligt fel som kan uppträda är drift av givare vilket innebär att den uppmätta responsen ökar med tiden även om detta inte är fallet i verkligheten. För att hantera detta krävs att det finns kontinuerligt underhåll och kalibrering av givarna. 
	Sammanfattningsvis krävs det en hel del av mätningarna för att dessa ska ge den information som eftersträvas, så som;  
	 välplanerade mätprogram där strategiska punkter väljs ut för övervakning, 
	 att mätintervall hos utvalda givare anpassas till brusnivån och mätnoggrannhet, 
	 att tillräcklig insamling av data sker för att tillräckligt många mätpunkter ska finnas tillgängliga för att fånga förväntade förlopp,
	 att mätsystemet utformas för att funktionskontroll ska kunna genomföras och anpassas till den mätnoggrannhet som man ska uppnå samt en plan kring hur avvikelser hanteras.
	 att en ordentlig funktionskontroll genomförs efter installation av givare så att man vet vad givaren mäter (t.ex. vad betyder ett positivt respektive negativt värde etc.). 
	 att instrumenteringen dokumenteras så att det är möjligt i efterhand förstå hur instrumenteringen gått tillväga och vad givarkanalerna representerar,
	 att möjlighet till tillräcklig datalagring finns och att det finns möjlighet med åtkomst av mätdata från distans. 
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	För att avgöra vilken modell som är mest lämpad behövs någon form av utvärderingskriterium där modellen jämförs med verkligheten. Denna jämförelse är viktigt, inte bara för att hitta den bästa modellen utan även för att verifiera att grundläggande antaganden i modellen stämmer. I detta kapitel presenteras några viktiga principer vid modellutvärdering och modellval. 
	För att kunna diskutera utvärdering av modeller behövs först skillnaden mellan följande begrepp definieras 
	 val av modelltyp, 
	 val av modell och 
	 val av modellparametrar. 
	Valet av modelltyp avgör t.ex. om det är en FE-modell eller en databaserad modell som ska användas medan det inom den modelltypen finns flera olika modeller som kan användas. När slutligen en specifik modell valts gäller det att bestämma den modellens parametrar. 
	Valet av modelltyp beror på vilken fråga som ska besvaras. Överenstämmelse med verkligheten är inte alltid målet för en modell. I dimensionering kan t.ex. en konservativ modell som är på säkra sidan vara att föredra över en modell ger bättre överenstämmelse med verkligheten men ibland underskattar säkerheten. Antag en total black box- modell som utifrån indata varje gång ger en 100 % korrekt förutsägelse men där innehållet i den svarta lådan är totalt okänd för oss. En sådan modell skulle kunna vara användbar i ett övervakningssyfte då ett alarm skulle kunna triggas på minsta avvikelse mellan prediktion och mätdata. Modellen har dock ingen tolkningsbarhet och är därför inte användbar för att tolka och förstå dammens beteende. Då vi inte kan förstå vad som påverkar modellen är det svårt att veta modellens begränsningar. Vid många tillfällen är en modell som vi förstår och kan tolka mer användbar än en black-box som ger väldigt bra förutsägelser. Det är därför viktigt att utgå från syftet när modell till analys väljs.
	När det kommer till uppgiften att förutse ett mätvärde vid tidpunkten X givet rådande yttre förhållanden finns det en kompromiss mellan en modells prediktionsförmåga och dess tolkningsbarhet. Detta visas på schematiskt i Figur 41 för de tre typerna av modeller som presenterades i kapitel 2. De teoribaserade modellerna har en hög fysikalisk koppling viket gör det möjligt att tolka resultaten och förstå samband och på så sätt använda modellerna för ökad förståelse. Vidare kan en fysikalisk modell användas utanför det område där det finns mätdata. Det är till exempel möjligt att redan innan magasinet fylls förutse hur vattenlasten kommer påverka dammen eller att modellera framtida scenarion. Samtidigt begränsas en fysikbaserad modell av de fysikaliska sambanden och hur väl de kan beskrivas. Det kan därför vara svårt att anpassa modellen exakt till mätdata. Samtidigt är en teoribaserad modell mindre känslig för vilken mätperiod den jämförs med och blir därför mer generell.
	De mest databaserade modellerna har i princip ingen tolkningsbarhet och bidrar inte till ökad förståelse eller kunskap kring dammen. Dessa modeller har däremot en hög prediktionsförmåga och en hög grad av anpassning till mätdata. Då modellerna inte är grundade på fysik behöver inte alla fysikaliska kopplingar vara kända för den som bygger och använder modellen. Det gör modellerna snabba och flexibla och gör att de går att applicera på alla typer av givare och dammar.  
	/
	Figur 41 Förenklad schematisk bild av olika modelltyper.
	Den höga flexibiliteten gör dock modellerna väldigt känsliga för överanpassning och de blir väldigt starkt styrda av det data som de tränas på. Den höga prediktionsförmågan gör modellerna lämpliga att använda för att upptäcka tidiga avvikelser och därmed lämpliga att använda för att definiera varningsnivåer.
	Ett viktigt val vid modellskapande är att välja mätadata för kalibrering och utvärdering. Ofta sker automatiska mätningar med ett fast intervall, exempelvis timvis. Det är inte lämpligt att skapa modeller eller utvärdera så pass ofta, utan någon typ av diskretisering är nödvändig. Skillnaden i behov av data mellan olika metoder varierar, där modeller med högre fysikalisk förankring kräver kortare datamängd. För rent statiska modeller måste perioden som används vara tillräckligt lång för att ge tillräckligt med datapunkter för den studerade dammen. Generellt är även statistiska metoders giltighet begränsad till det data de tränats på. Under perioden får inte heller stora förändringar ha skett som förändrat dammens verkningssätt. Ur ett svenskt perspektiv är detta problematiskt då antalet betongdammar som övervakas är begränsat. De dammar som övervakas är det ofta på grund av en ”skada” som utöver övervakningen föranlett förstärkningsarbeten. 
	Hur lång mätperiod som krävs för att skapa en tillförlitlig statistisk modell är inte fastställt. I ICOLDs bulletin 158 anges minsta datalängden till tre år (ICOLD 2003), SwissColds rekommendationer säger minst fem årscykler (SwissCOLD 2003). Samtidigt finns det exempel där tio respektive tolv års data har krävts innan modellerna är tillförlitliga ((De Sortis och Paoliani 2007), (Lombardi, Amberg, och Darbre 2008)).
	Salazar med flera menar att modeller byggda på de sista fem åren kan prestera bättre än längre serier då dammen under sin livstid genomgår förändringar (Salazar et al. 2015). De ovan nämnda fallen är för dammar med stora reservoarnivåvariationer. För en damm med konstant vattenyta visade Chouinard och Roy (2006) att fem års data räcker. Mätfrekvens har diskuterats i tidigare kapitel. För FEM-modeller är ett tidssteg om en eller två veckor lämpligt, större tidssteg än så är för stora och innebär att viktiga förlopp missas och leder till sämre överenstämmelse mellan modell och mätningar [Svensen]. Kortare tidssteg är inte fel men blir beräkningsmässigt tungt och leder till stora och långa simuleringar utan att addera särskilt mycket information. 
	För de statiska modellerna krävs en liknande diskretisering, detta då ett vanligt villkor för modellera är att de datapunkter som används ska vara oberoende av varandra. För att det ska vara giltig krävs att det är tillräckligt stor tid mellan två mätningar för att en skillnad ska hinna uppstå, för detta krävs mätdata med en till fyra veckor långa tidssteg (Bühlmann, Vetsch, och Boes 2015). 
	Ska modellen tränas eller kalibreras på befintlig mätdata bör data delas upp i ett tränings-set och ett test-set. Träningsdata används för att skapa modellen och uppdatera dess egenskaper medan utvärderingen istället görs på testdata. På så sätt skapas en oberoende datamängd som modellen ”inte sett” vilket gör att modellens förmåga att förutsäga framtida värden kan utvärderas. Denna metod förhindrar en överanpassning till modellen. Mängden träningsdata beror på ett antal faktorer, två tumregler är att en komplexare modell kräver ett större träningsmängd och att större fysikalisk koppling leder till ett minskat behov av tränings-set. De teoribaserade modellerna så som FE-modeller är låsta av de fysikaliska lagar som ingår i systemet och begränsningen i materialparametrarnas variation. Det gör att en sådan modell är svårare att överanpassa. I praktiken har dock beräkningsingenjören stora friheter att ändra såväl randvillkor materialdata och ibland även lösningsteknik eller toleranser. Det gör att även en sådan modell har ett stort spann mellan extrembeteenden. Här kan FEM-modellen delas in i tre typer. En där endast medelvärden används och ingen uppdatering sker, en som uppdateras automatiskt enligt på förhand bestämda optimeringsstrategi och en som uppdateras av ingenjören enligt ingenjörsmässiga bedömningar. För att skapa en bra prediktionsmodell bör därför ingenjören vara restriktiv i förändringar och använda ett systematiskt och dokumenterat arbetssätt. 
	De tre principerna visas nedan i Figur 42 till och med Figur 44. I det första fallet används ingen mätdata för att kalibrera eller träna modellen, då kan hela mätserien användas för att utvärdera modellen och utifrån detta sätta lämpliga larmgränser. En sådan approach ger maximalt med data för jämförelse och utvärdering. Eftersom ingen träning/kalibrering av modellen sker så krävs en teoribaserad, fysikalisk, modell i detta fall. 
	/
	Figur 42 Utvärdering av modell som inte kalibrerats.
	Görs istället en kalibrering av modellen bör data delas upp enligt Figur 43, med en del för kalibrering och träning och en del för utvärdering och jämförelse. På detta sätt så genomförs jämförelsen på data som är okänd för modellen och på så sätt kan dess förmåga att förutsäga kommande (ännu okända mätningar) utvärderas.
	/
	Figur 43 Utvärdering av modell som kalibrerats och utvärderas på osedd data. 
	/
	Figur 44 Utvärdering och val av bästa modellen bland flera kalibrerade modeller.
	En metod för att hantera brist på data är att använda korsvalidering. Då delas data upp i ett antal lika delar. Analysen görs sedan genom att sekventiellt använda de olika delarna som test-data. Den slutgiltiga modellen bestäms sedan genom en viktning av modellerna från de olika sekvenserna. Detta bygger på att mätningarna i de olika perioderna är oberoende av varandra. För dammätningar som är tidsserier stämmer inte detta då dammens nuvarande beteende beror av det tidigare beteendet. Ett alternativ för tidserier är att använda en så kallad rullande korsvalidering där ett år i taget adderas till analysen, principen för detta visas i Figur 45. 
	𝑒=𝑦−𝑦
	/
	Figur 45 Rullande korsvalidering.
	För att jämföra olika modeller krävs ett utvärderingskrav. Utöver de övriga parametrar så som tolkningsbarhet och så vidare som diskuterats ovan presenteras nedan ett antal mått för att utvärdera en modell jämfört med mätdata. Måtten beskriver hur pass väl en modell kan prediktera mätdata och en bättre modell i detta sammanhang är en modell där hög överensstämmelse fås mellan modell och mätdata. De flesta utvärderingsmåtten nedan är hämtade från statistiken men går att använda även på jämförelse mellan teoretiska modeller och mätningar. Några av de statistiska måtten bestraffar ökad komplexitet hos modeller och lämpar sig därför sämre att använda på FEM-modeller.
	𝑅𝑀𝑆𝐸=𝑀𝑆𝐸=1𝑛𝑜𝑏𝑠 𝑡=1𝑛𝑜𝑏𝑠𝑦𝑡−𝑦2
	 För en FEM-modell är det istället upp till den ansvarige ingenjören att se till att modellen har en solid koppling till den underliggande fysiken och att modellen inte överanpassas till tillgänglig mätserie. Analyserna bör utgå från medelvärden på materialdata och avsteg från dessa bör motiveras. Förslag på en arbetsgång för arbetet med den typen av modeller presenteras i (T. Ekström et al. 2016).
	En mycket viktig komponent i en regressionsanalys är validering av modellen där det undersöks om modellen är lämplig för att beskriva problemet. Det vanligaste sättet att göra detta på är genom en residualanalys.  Residual är skillnad mellan uppmätt och predikterat värde enligt:
	(4-1)
	där 𝑒 är residualerna för de uppmätta värdena 𝑦 och de predikterade värdena 𝑦. Ibland delas felen upp i termen residualer när beräkningarna utförs på det data som användes för träning medan felen på osedd data kallas prediktionsfel. Detta är dock ingen konsekvent uppdelning och termen residual används även för att beskriva samtliga fel. Om modellen är korrekt är residualerna ungefärligt normalfördelade runt noll. Detta kontrolleras visuellt genom att plotta residualerna och jämföra med normalfördelningsdiagram. Vidare ska residualerna inte uppvisa någon särskild struktur som funktion av tiden. Det innebär att residualerna ska ha en snarlik variation i början och slutet av perioden och ska till exempel inte ha större variation i slutet eller början. Avviker residualerna från detta har modellen missat någon viktig bakomliggande faktor.
	𝑝 är medelvärdet för modellen och 𝑚 är medelvärdet för mätningen. Korrelationskoefficienten varierar mellan – 1 och 1 där 1 motsvarar en perfekt korrelation. Nackdelen med korrelationskoefficienten är att den inte är en explicit felmätning utan ett mått på den linjära korrelationen mellan två serier. Två sinusfunktioner med samma period har perfekt korrelation även fast amplituden mellan dessa kan variera. Determinationskoefficienten däremot tar hänsyn till skillnaden mellan både variansen och medelvärdet i prediktionen och mätningen. Det gör det möjligt att använda detta värde för att jämföra modeller från olika mätserier. Determinationskoefficienten beräknas som:
	Flera av utvärderingsmåtten utgår från residualerna och kvantifierar dessa. Euklidisk norm beskriver längden på en vektor, för residualerna beräknas den som;
	där 𝑛𝑜𝑏𝑠 är totala antalet observationer och 𝑦𝑡 och 𝑦𝑡 är observation respektive prediktion vid tiden 𝑡. Måttet ger alltså ett värde på det totala felet som funktion av antalet jämförelsepunkter. Ett ökat antal jämförelsepunkter kommer leda till ett större fel vilket för det till ett mått som endast kan jämföras mellan lika långa mätserier.  Ett liknande jämförelsetal är mean-square error och root-mean-square error (RMSE) som beräknas som summan av kvadraterna på residualerna.
	Ett lägre värde på RMSE innebär en bättre överenstämmelse. MSE och RMSE är ofta förekommande. Fördelen med RMSE är att den beaktar antalet jämförelsepunkter och att RMSE har samma enhet som mätningen vilket underlättar jämförelsen. Det gör samtidigt att skalan på mätningarna att påverka resultatet och att RMSE mellan olika mätartyper eller från olika dammar inte kan jämföras. 
	Två mått som kan jämföras mellan olika givare och dammar då de är oberoende av både antalet mätningar och mätvärdenas storlek är korrelationskoefficienten 𝑟 och determinationskoefficienten 𝑅2. r beskriver hur linjärt förhållandet mellan två variabler är och R2 tolkas som fraktionen av variansen i den beroende variabeln som förklaras av modellen. Korrelationskoefficienten beräknas som
	Där 𝜎𝑝 och 𝜎𝑝 är standardavvikelsen för prediktionen respektive mätningen och 𝑐𝑝𝑚 beräknas som
	där,
	 𝑦𝑡+𝐾𝑠   ,   𝑦𝑡−𝐾𝑠
	Som ett sätt att skydda mot överanpassning av modeller kan istället för den vanliga determinationskoefficient en justerad determinationskoefficient användas. Den justerade determinationskoefficienten straffar modeller med många parametrar. På så sätt kommer extra parametrar inkluderas i modellen endast om de ger ett ökat förklaringsvärde som är större än straffet. På så sätt undviks onödigt komplicerade modeller. Används tre års serier och de modellerna som beskrivs i denna rapport med ett möjligt undantag för ANN-modeller kommer skillnaden mellan 𝑅2 och Justerad 𝑅2 vara marginell. 
	Nedan beskrivs hur varningsgränser kan bestämmas genom jämförelse mellan modell och mätning. Det är viktigt att påpeka att de varningsgränser som sätts här bygger på antagandet att modellen beskriver dammens tidigare beteende på ett korrekt sätt och att detta beteende inte förändras över tiden. Varningsgränsen kan sättas upp genom att skapa ett prediktionsintervall för framtida mätvärden. I ord beskrivs ett sådant intervall som prediktionen ± faktor × standardfel. Prediktionen ges av modellen, faktorn beror på felens fördelning och med hur stor säkerhet intervallet ska sättas. Standardfel beskriver osäkerheten i prediktionen i en punkt. Att beräkna standardfelet är inte helt enkelt och för flera av de statistiska modellerna beror standardfelet både på osäkerheter i prediktionen men även osäkerheter i modellparametrar. 
	En förenkling är att anta att residualerna är normalfördelade och sedan beräkna prediktionsintervallet utifrån detta antagande (SwissCOLD 2003). Om modellen som används beskriver dammens beteende på ett korrekt sätt och antalet mätpunkter är tillräckligt stora kan detta antagande göras enligt den centrala gränsvärdessatsen. Därefter beräknas en uppskattning av residualerna standardavvikelsen. Från standardavvikelsen kan sedan ett intervall beräknats så att en viss procent av framtida mätvärden förväntas ligga inom området. Om 𝑦𝑡 är en prediktion av mätvärdet 𝑦𝑡 vid tiden t och s är en uppskattning av residualernas standardavvikelse beräknas den övre respektive undre gränsen på prediktionsintervallet som 
	(4-8)
	Där K avgör hur många procent av framtida mätvärden förväntas ligga inom området enligt Tabell 41.
	Tabell 41 Faktor K som bestämmer bredden på prediktionsintervallet.
	Att använda denna förenkling innebär en liten underskattning av de verkliga prediktionsbandets bredd, vilken vid längre mätserier med många värden har en obetydlig skillnad ur ett dammsäkerhetsperspektiv. 
	En sammanfattning av arbetsprocessen med att utvärdera olika modeller kan beskrivas enligt följande; 
	1. Träna x antal modeller på träningsdata.
	2. Jämför modellernas prestation på testdata.
	3. Välj bästa modellen, träna om modellen på all data och utifrån det bestämma prediktionsintervall på framtida värden enligt ekvation 4-8
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	I detta kapitel presenteras några exempel på användandet av de modeller som presenterats i tidigare kapitel. Till detta används tre dammar, en lamelldamm, en fyllningsdamm och en valvdamm. Jämförelse görs mellan olika modelltyper och det visas tillämpning på både databaserade modeller och FEM-beräkningar hur varningsgränser kan sättas med hjälp av dessa. 
	Flera svenska lamelldammar har de senaste åren genomgått stora upprustningar där isolerväggar installerats på nedströmssidan. I samband med detta har dessa dammar även instrumenterats med automatiska övervakningsprogram. Det gör den typen av dammar intressanta i ett dammövervakningsperspektiv och av den anledningen har en sådan damm studerats. Den studerade lamelldammen är placerad i norra Sverige och är ca 20 m hög. Dammen instrumenterades 2012 då sprickgivare, pendlar, extensometrar och temperaturmätare installerades i två av dammens monoliter. Samtliga mätares placering framgår av Figur 51. Pendeln är fäst under brobanan och mäter dammkrönets rörelse medan sprickgivare och termometrar är placerade utspritt på dammkroppen. I Figur 51 är även karterade sprickor utritade. Temperaturen mäts på fem ställen vid den studerande monoliten. En termometer mäter lufttemperaturen utanför dammen, en termometer mäter lufttemperaturen innanför isolerväggen och tre termometrar mäter vattentemperaturen på olika djup. Utöver dessa finns ett antal termometrar in borrade i dammkroppen som mäter betongtemperaturen.
	/
	Figur 51 Sektion genom den svenska lamelldammen med inritade sprickor och mätare. 
	För dammonoliten har tre typer av analyser genomförts med olika modeller för att visa på skillnaden i de tre modelltyperna som presenteras i Kapitel 2. För att utvärdera dammens långtidsbeteende har följande modeller tillämpats; 
	 en FEM-modell som beaktar icke-linjär kontakt vid grundläggningssnittet mellan berg och betong,  
	 multilinjära regressionsmodeller (både HST och HTT) samt 
	 en mer avancerad databaserad modell baserad på ANN. 
	Inom detta projekt har mätdata från december 2012 till juni 2018 används. Mätningarna innehåller timvärden, dessa har diskritiserats till veckovärden genom medelvärdesbildning och beräkningarna har genomförts med veckolånga steg. Uppmätta lufttemperaturer och krönrörelser visas i Figur 52.
	/
	Figur 52 Veckomedelvärden av uppmätta temperaturer och krönrelser vid den aktuella monoliten.
	Utifrån temperaturmätningarna av omgivande vatten och lufttemperaturerna har dammens rörelser beräknats i en FEM-beräkning. Modellen består av betongmonoliten samt en del av berget. Berget och monoliten har simulerats med tredimensionella rektangulära element med reducerad integrering. Beräkningarna har genomförts i två steg. I det första steget har temperaturvariationen i betongen och berget beräknats utifrån de yttre temperaturerna. De beräknade temperaturerna har sedan använts i steg 2 för att beräkna strukturens temperaturrörelser. Linjära materialmodeller har använts för både berg och betong med värden enligt Tabell 62.
	Tabell 51 Materialegenskaper Lamelldamm
	I det första steget har temperaturfördelningen i dammen beräknats utifrån variationer i vatten-, utomhus-, och inomhustemperaturer. De uppmätta temperaturerna har applicerats som randvillkor på yttersidorna av dammen och berget. Efter att en initial temperaturprofil i dammen beräknats har randtemperaturerna varierats enligt uppmäta värden. På så sätt har temperaturvariationen i dammen under de fyra åren beräknats. I dammen sitter två termometrar installerade i betongen, se ovan. Figur 53 visar uppmätta betongtemperaturer samt resultat från beräkningar i motsvarande punkter. Simuleringarna har genomförts som transienta med elementstorleken 0,3 m och 0,6 m. Den beräknade temperaturen stämmer väl överens med den uppmätta och båda elementstorlekarna ger likvärdiga resultat. En kort period i början skiljer sig resultaten åt, detta då det tar 18 veckor innan simulering och temperatur har samma värde. 
	/
	Figur 53 Beräknade och uppmätta temperaturer i termometer i stödskivan hos lamelldammen. Beräkningarna har genomförts med fyra olika modeller där elementstorlek och tidssteg varierats.
	De beräknade temperaturvariationerna har därefter använts som indata till en transient mekanisk simulering. Dammens rörelse har beräknats utifrån den expansion och kontraktion som sker av de förändrade temperaturerna. Under den mekaniska simuleringen har konstant vattennivå vid DG använts vilket innebär att den dygnsvariation som förekommer har försummats. Hydrostatiska tryck har applicerats på de tre vattenzonsytorna medan islast ej beaktats i denna analys. 
	Tre typer av geometri har använts och genomförts. I den första modellen har dammen låsts till berget vilket innebär en helt linjär modell. I nästa modell har en geometrisk icke-linjäritet införts genom att införa ett kontaktvillkor mellan dammen och berget. Kontakten mellan damm och berg har modellerats med ett hårt kontaktvillkor i normalriktningen, där noderna i dammen och berget inte tillåts penetrera motsvarande kontaktyta, men tillåts separera från varandra. I den tangentiella riktningen används ett friktionsvillkor, friktionskoefficienten i kontaktytan har satts till 1,0 för att överensstämma med RIDAS ( 2011). Det innebär att dammen i simuleringen hindras från glidning genom friktionskraften i kontakten mellan damm och berg jämfört med den helt låsta dammen i den linjära modellen. I den tredje geometrin har ytterligare geometriska icke-linjäriteter adderats genom att även beakta de karterade sprickorna i monoliten. Dessa har införts genom att bygga om dammgeometrin så att den består av flera delar och därefter införa ett kontaktvillkor mellan dessa. Samma typ av interaktion som mellan damm och berg har använts för att modellera kontakten i sprickorna.
	Konvergensstudie för både elementstorlek och tidssteg har genomförts på den linjära modellen. Elementstorleken 0,3 och 0,6 m har jämförts samt tidsstegen 1, 2 och 4 veckor. Resultaten från konvergensstudien presenteras i Figur 54. I figuren har de första 18 veckorna exkluderats och resultaten har anpassats så att första värdet i de två serierna stämmer överens. För analyserna med olika elementstorlek finns liten skillnad mellan men överlag fås en väldigt god överenstämmelse. Det lilla fel som den större elementstorleken ger har bedömts som acceptabelt jämfört med den ökade analystiden när de mindre elementen. Därför har elementstorlek 0,6 m använts för övriga analyser. För tidsteget är sambandet mellan analystid och tidssteg linjärt, ett fördubblat tidssteg innebär en halverad analystid. Jämförelse mellan tidsstegen visar att tidssteget två veckor är för långt och att information går förlorad i analysen. Vid jämförelse mellan pendeldata och simulering har simuleringsresultaten justerats så att de två dataserierna utgår från samma startpunkt. Figur 54 visar beräkningsresultaten jämfört med pendeldata.
	/
	Figur 54 Jämförelse mellan pendelmätning och motsvarande rörelse från FEM-simuleringar.
	I Tabell 52 redovisas en utvärdering av simuleringarna med de jämförelsetal som presenteras i kapitel 4.4. Tabellen bekräftar det som visuellt kan ses i Figur 54, att den modell som bäst beskriver dammen är den med en låst interaktion mellan berg och betong och modellen ger betydligt sämre överstämmelse när tidssteget ökas från en till två veckor. Den euklidiska distansen är visserligen minst för modellen med tidssteg två veckor men det beror på att det är färre jämförelsepunkter och det måttet kan inte användas för denna jämförelse. Även korrelationskoefficienten är fortsatt hög för denna modell och det visar att detta mått inte är helt tillförlitligt för utvärderingen. Pendelmätningen och modellen med tvåveckorssteg varierar på samma sätt och får därför en hög korrelationskoefficient men storleken på variationen överensstämmer inte varför de andra utvärderingsmåtten visar på lägre värden. 
	Tabell 52 Jämförelsetal för simuleringarna jämfört med pendeldata
	FEM-modeller ovan har alla utgått från medelvärden. Denna modell kan förbättras genom att kalibrera materialparametrarna för att ge bättre överenstämmelse. De egenskaper som har störst påverkan på dammens rörelse utöver interaktion mellan damm och berg är betongens utvidgningskoefficient och E-modul. Utvidgningskoefficienten styr storleken på de termiska töjningarna och E-modulen påverkar dammens styvhet. Därför har dessa två egenskaper valts ut för en känslighetsanalys följt av en optimering. För detta har optimeringsprogrammet OptiSLang (Dynardo GmbH 2017) använts. Då optimeringsprocessen kräver många analyser har tidsperioden förkortats så att beräkningarna optimeras mot dammens beteende under det första året. I programmet har parametrarna valts genom ett urval från en romersk hyperkub där parametrarna har varierats i intervall föreslagna av Salazar och Vicente (2017). De parametrar som valts visas i Figur 55.  
	/
	Figur 55 Använda utvidgningskoefficienter och elasticitetsmoduler vid känslighetsanalysen.
	Resultaten från de 100 simuleringarna visas i Figur 56. Variationen i materialdata har inte särskilt stor inverkan på spridning i resultat och har en klart mindre påverkan än valet av interaktion mellan damm och berg. För de 15 simuleringarna har den euklidiska distansen räknats ut och den simuleringen med minst fel visas i rött. De värden som används för den simuleringen är utvidgningskoefficient 10,6*10-6 och elasticitetsmodul 21,7 GPa.
	𝑦𝐻𝑆𝑇=𝛽0+𝛽1𝐻+𝛽2𝑠𝑖𝑛2𝜋𝑡𝐿+𝛽3𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑡𝐿+𝛽4𝑠𝑖𝑛4𝜋𝑡𝐿+𝛽5𝑐𝑜𝑠4𝜋𝑡𝐿+𝛽6𝑡
	/
	Figur 56 Jämförelse mellan pendelmätning och motsvarande rörelse från känslighetsanalys av FEM-simulering. Den röda linjen representerar den simulering med lägst fel.
	Parametrarna från den bästa simuleringen har sedan använts för att simulera dammens respons under hela perioden. Resultaten från den simuleringen visas i Figur 57 tillsammans med den ursprungliga simuleringen enligt ovan. De två simuleringarna ger likvärdiga resultat och det är svårt att utifrån endast en visuell jämförelse säga att den ena är bättre än den andra.
	𝑦𝐻𝑇𝑇=𝛽0+𝛽1𝐻+𝛽5𝑇𝑈𝑡𝑒+𝛽5𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒+𝛽5𝑇𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛+𝛽9𝑡
	/
	Figur 57 Jämförelse mellan mätning och simulering utan anpassning 
	I Tabell 53 presenteras en jämförelse mellan de två simuleringarna som är utförda på hela perioden som visar att den ursprungliga simuleringen till och med ger bättre resultat än den optimerade. Då optimeringen har utförts på första året så har simuleringen överoptimerats mot detta vilket lett en sämre överenstämmelse under den övriga perioden. 
	Tabell 53 Jämförelsetal för standard och optimerad simulering jämfört med pendeldata
	Två stycken MLR-modeller har använts, en HST och en HTT modell. Samma analysperiod med veckomedelvärden som för FE-modellen ovan har använts. För HST-modellen har dessutom en säsongsvariabel och en tidsvariabel skapats. Som temperatur i HTT modellen har utetemperaturen förskjuten tio veckor använts som temperaturvariabel. HST-modellen som använts i detta fall är,
	och motsvarande HTT-modell är
	(2)
	Samtliga variablerna H, S, t och T är plottade i Figur 58. 
	Då regleringsamplituden är låg med vattenytan kontant väldigt nära dämningsgränsen så är variabeln H i princip konstant lika med värdet ett. Mätserien har delats upp i en träningsperiod och en testperiod. De heldragna linjerna visar träningsperioden som är fyra år lång medan den streckade testperioden är ca ett och halvt år. 
	/
	Figur 58 Variablerna H (Hydrostatisk effekt), S (säsongsvariabel), t (tidseffekt) och T (temperatureffekt)
	Samma uppdelning mellan träningsdata och testdata visas i Figur 59 där HST och HTT modellerna jämfört med pendeldatan. Två HST-modeller har använts för att visa på vikten av att dela upp data. HST- modellen som representeras av den blå linjen har tränats på hela perioden, det vill säga att data från både tränings och testperioden har använts. Den röda linjen visar en HST modell som tränats endast på träningsdata och sedan visar den streckade röda linjen modellens prediktion av framtida värden. HTT-modellen har även den tränats endast på träningsdata och den gula streckade linjen är dess prediktion av osedda värden. 
	/
	Figur 59 Jämförelse av HST och HTT med  pendelmätning, heldragen linje är träningsperioden och streckade linjen är testperioden. 
	Utvärderingsmått för de tre modellerna presenteras i Tabell 54. Där går det tydligt se att modellerna presterar sämre på osedd data. För HST modellen som är tränad på samtlig data är R2 och RMSE i nivå med FEM-modellerna presenterade ovan.  Detta gäller dock inte på testdata där HST-modellen presterar dåligt. Detta påvisar vikten av att utvärdera modeller och prediktioner på osedd data. I ett övervakningsperspektiv är en modells förmåga att förutsäga framtida beteenden avgörande och den förmågan bör därför utvärderas. 
	HTT-modellen presterar bra och ger en god överenstämmelse med mätningen. Det visar att för den studerande dammen domineras det säsongsberoende förloppet av temperaturförändringar och förenklingen i HST-modellen där säsongsbeteendet modelleras med en säsongsvariabel är i detta fall otillräcklig. Detta sträcks av att FEM-modellen där endast temperaturen varierats ger så pass goda resultat.
	Tabell 54 Jämförelsetal för HST och HTT med pendeldata
	För att även visa hur en ANN-modell kan prestera på en svensk damm har ett kort exempel på detta gjorts. Samma data som för FEM- och MLR-modellerna har använts med samma uppdelning i tränings och testdata som ovan. Nätverket har byggts med Matlabs ANN-verktygslåda och består av sju inputnoder, nio dolda noder och en utnod. De sju inputsignalerna som använts är vattennivå, utetemperatur, innetemperatur, vattentemperatur, betongtemperatur, tidsförändring och en konstant. En jämförelse mellan ANN-modellen och pendelmätningen visas i Figur 510 och de statistiska utvärderingsmåtten presenteras i Tabell 55 visas samma utvärderingstal som i Tabell 54 och Tabell 53. Neuralnätverket anpassar sig väldigt väl till träningsdata men visar sämre förmåga att förutsäga framtida mätvärden. Jämfört med HTT-modellen är ANN-modellen sämre, vilket normalt inte är förväntat från en mer komplicerad modell. Det finns i detta fall ingen anledning att använda ANN-modellen då den både presterar sämre och inte bidrar med någon tolkningsbarhet. Det understryker hur stor del av dammens årsrörelser som är temperaturberoende och att det i detta fall räcker med att modellera dammens rörelse som en linjär kombination av de olika temperaturerna. Modellen presterar väldigt bra, särskilt på träningsperioden och det är delvis svårt att skilja mätningen från modellen.
	/
	Figur 510 Jämförelse mellan pendelmätning och ANN-modell, heldragen linje är träningsperioden och streckade linjen är testperioden.
	Tabell 55 Jämförelsetal för ANN med pendeldata
	I detta kapitel görs en jämförelse mellan modellerna samt visar hur varningsgränser från de olika modellerna ser ut. I Figur 511 visas varningsgränserna från den bästa FEM-modellen i blått, MLR-modellen i gult samt från ANN-modellen i grönt.  
	/
	Figur 511 Varningsgränser från den bästa FEM-modellen, MLR-modellen samt från ANN-modellen
	Modellens prestation har en stor påverkan på bredden av prediktionsintervallet och här framgår en tydlig poäng med de databaserade modellerna. Utöver de tidigare använda jämförelsetalen presenteras även bredden på prediktionsbandet i Tabell 56. För FEM-modellen är bredden nästan dubbelt så stor som för HTT modellen. Jämfört med dammens säsongssvängningar från ett ungefärligt värde på 25 mm på sommaren till närmare 23,5 mm på vintern. Det innebär att säsongsvariationen är ca 1,5 mm vilket ska jämföras med prediktionsintervallet för FEM-modellen som är 0,97 mm. Det gör att prediktionsintervallet blir brett i förhållande till variationen och att det därför krävs betydelsefulla avvikelser innan en förändring upptäcks. De databaserade modellerna ger istället ett smalare band vilket ökar möjligheten att tidigt upptäcka avvikelser. Då bandet bygger på ett statistiskt mått på modellens prestation jämfört med mätdata sker denna minskning utan att antalet falska varningar förväntas öka. När varning och larmgränser sätts på enskilda mätare går det dock inte att gardera sig mot falska varningar orsakade av yttre störningar (så som strömspikar). Dessa är så pass stora att oavsett hur larmgränser sätts inom ett realistiskt spann kommer de leda till varningar ändå. Ett sätt att undvika detta är att koppla varningar och larm till förändringar i flera mätare, antagligen utifrån förväntade felmoder eller via en dimensionsreducering med t.ex. PCA (se Kapitel 2.62).
	Tabell 56 Utvärderingsmått, jämförelse mellan de olika modelltyperna.
	𝑦𝐻𝑆𝑇= 𝛽0+𝛽1𝐻+𝛽2𝐻2+𝛽3𝐻3+𝛽4𝐻4+𝛽5sin2𝜋𝑡𝐿+
	(x)
	𝛽6cos2𝜋𝑡𝐿+𝛽7sin4𝜋𝑡𝐿+𝛽8cos4𝜋𝑡𝐿+𝛽9t
	Schlegeis valvdamm i Österrike är en dubbelkrökt valvdamm. Dammen är 131 m hög, 9 m bred vid toppen och har en bastjocklek om 34 m. Den är uppdelad i 43 stycken, 17 m breda monoliter, se Figur 512. 
	/
	(x)
	𝑦𝐻𝑆𝑇= 𝛽0+𝛽1𝐻+𝛽2𝐻2+𝛽3𝐻3+𝛽4𝐻4+𝛽9t
	Figur 512 Sektion och elevation av Schlegeis damm, från (Austrian Hydropower Verbund 2001). 
	Från Schlegeis damm finns mätdata publicerat för perioden 1994-2001 (Austrian Hydropower Verbund 2001). Den data som finns tillgänglig är pendelmätning, diverse betongtemperaturer, lufttemperaturer samt uppströms vattennivå. Det som främst skiljer data från Schlegeis damm från det svenska exemplet är de stora variationerna i vattennivå. Detta ger möjlighet att tydligare modellera den hydrostatiska effekten och hur dammen påverkas av en varierande vattenyta. De publicerade mätningarna visas i Figur 513.
	/
	Figur 513 Pendel-, lufttemperatur- och vattennivåmätning vid Schlegeis damm 1992-2000
	För Schlegeis damm har endast databaserade modeller använts. Då vattenytan varierar kraftigt har alla fyra polynomen för den hydrostatiska effekten inkluderats i modellen. Som temperatur i HTT modellen har utetemperaturen använts som temperaturvariabel. Hela HST-modellen som använts i detta fall är:
	Och motsvarande HTT-modell
	Dessutom har även här ett artificiellt neuronnätverk skapats med i Matlabs verktygslåda för neuralnätverk. Nätverket består av fem inputnoder, sju dolda noder och en utnod. De fem inputsignalerna som använts är vattennivå, utetemperatur, betongtemperatur, tidsförändring och en konstant.
	Figur 514 visar de tre modellerna jämfört med mätning och i Tabell 57 presenteras utvärderingsmått. Alla modeller visar god förmåga att modellera pendelmätning och ur Figur 514 är det svårt att särskilja modellerna. Även för denna damm är ANN-modellen sämst på osedd data. För de två MLR-modellerna är resultatet det omvända jämfört med den svenska lamelldammen. Här presterar HST-modellen bättre än HTT-modellen vilket visar att det finns andra säsongseffekter än temperaturförändring som bör beaktas. I detta fall finns inte heller vattentemperaturer tillgängliga vilka hade en stor inverkande faktor på den svenska dammen.
	/
	Figur 514 Jämförelse mellan modeller och pendelmätning.
	Tabell 57 Jämförelsetal för HST, HTT och ANN med pendeldata, Schlegeis valvdamm
	Från HST och HTT modellen är det möjligt att endast studera den modellerade hydrostatiska effekten. Då den hydrostatiska effekten modellerats som ett fjärdegradspolynom av vattenytan går det att jämföra hur pendelmätningen beror av vattennivån i mätningarna respektive modellerna. I Figur 515 visas mätningen respektive hur de två modellerna beskriver dammkrönets variation med vattennivån. Pendelmätningen visar en tendens till hysteres med en bana för pålastning och en bana för avlastning. Då de större vattennivåförändringarna sker på hösten och våren är hysterisen troligtvis en funktion av att de olika temperaturfördelningarna i dammen vid på respektive avlastning. Detta är inget som de två statiska modellerna kan modellera utan där beskrivs istället variationen som en funktion av vattenytan. Detta gör att det även går att modellera värden utanför mätområdet för att uppskatta hur dammen skulle röra sig då. Detta bör göras med stor försiktighet då de statistiska modellerna endast är giltiga i det område de tränats för. För HST och HTT som är statistiska modeller med viss fysikalisk koppling är det möjligtvis ok att använda modellen för värden i nära anslutning till mätserien. Att de två modellerna skiljer sig åt beror på att de övriga variablerna även påverkar koefficienterna för den hydrostatiska effekten och framförallt påverkas värdet på konstanten vilket innebär att de utgår från olika värden. 
	/
	Figur 515 Dammkrönets utböjning som funktion av vattennivån, modell och mätning.
	𝑦𝐻𝑆𝑇=𝛽0+𝛽1𝐻+𝛽5𝑠𝑖𝑛2𝜋𝑡𝐿+𝛽6𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑡𝐿+𝛽7𝑠𝑖𝑛4𝜋𝑡𝐿+𝛽8𝑐𝑜𝑠4𝜋𝑡𝐿+𝛽9𝑡
	I Sverige är det betydligt vanligare med instrumentering och övervakning på fyllningsdammar än betongdammar. Detta beror dels på att det finns fler fyllningsdammar än betongdammar, men även att RIDAS ställer tydligare och strängare krav på övervakningen av fyllningsdammar. För att illustrera hur en databaserad modell kan tillämpas på en fyllningsdamm presenteras även ett exempel på applicerandet av en databaserad modell på portrycket i en fyllningsdamm. Den studerade fyllningsdammen är placerad i mellersta Sverige. Detta exempel är även intressant då det finns mätningar från innan och efter en underhållsåtgärd. 
	I samband med underhållsarbete där bland annat nytt dränage installerats uppdaterades dammens instrumentering. I dammen finns portrycksmätare placerade i ett antal snitt både uppströms och nedströms om det nya dränaget, insamlandet av mätdata från dessa är automatiserat och portrycket i dammen registreras varje timme. I denna rapport presenteras resultaten från de två mätare med längst mätserie. Mätarna är döpta till U1 och N1 där U och N står för placerings uppströms respektive nedströms om dränaget. Det installerade dränaget har lett till en tydlig sänkning av portrycksnivåerna i dammen. I Figur 516 visas portrycksmätarna U1 och N1 från första tillgängliga mätningen tills juni 2016. Den gråa markeringen visar en period från när dränaget installerades och de 180 efterföljande dygnen. Det är ungefär den tid som krävs innan ett nytt fortvarighetstillstånd (steady state) har upprättats i dammen.
	/
	Figur 516 Portryck i mätarna U1 och N1, den grå markeringen visar tidpunkten från att dränaget installerades och de följande 180 dagarna.
	De två mätarna har modellerats med en HST-modell. Då strukturen nyligen modifierats har en faktor som tar hänsyn till ett krypande beteende med tiden inkluderats i den HST-modellen som använts för fyllningsdammen; 
	Som nämnt i tidigare kapitel är databaserade modeller beroende av att den mätdata den tränas på är representativ för dammen. I detta stycke visas hur viktigt det är att välja en representativ period samt hur ett felaktigt val av data leder till olika slutsatser om dammen framtida beteende. Denna påverkan på dammen får en avgörande betydelse för de statistiska metodernas giltighet och möjligheten att bygga en modell för larmvärden. 
	I Figur 517 till Figur 519 visas resultatet som en prediktion på framtiden för mätare U1 och N1 där HST-modellen har använts. Modellen har tränats på tre olika data-set med olika startdatum. I Figur 517 har all tillgänglig data använts från starten 2013 medan modellen i Figur 518 har tränats på data från dränagets installation och framåt. Figur 519 visar den tredje modellen har tränats på data från 180 dagar efter dränagets installation, d.v.s. en tid som gjort det möjligt för dränaget att verka och portrycken i dammen att uppnå ett nytt jämnviktsläge i sektionen. Som kan ses i de tre figurerna leder de olika datalängderna till olika förutsägelser kring den framtida variationen. 
	Figur 517 Mätvärden med varningsgränser för mätare U1 och N1 för HST-modeller tränade på hela mätserien.
	Figur 518 Mätvärden med varningsgränser för mätare U1 och N1 för HST-modeller tränade på mätserier från dränagets installation (2014-08-01).
	Figur 519 Mätvärden med varningsgränser för mätare U1 och N1 för HST-modeller tränade på mätserier från 180 dagar efter dränagets installation (2015-01-28)
	Resultaten visar att i de två modellerna där data med portrycksnivån innan dräneringen inkluderats, kompenserar för detta och överanpassar en av tidskoefficienterna för att klara av att beskriva den plötsliga minskningen. Detta leder till en prediktion av framtiden där portrycksnivåerna kommer stiga kraftig, vilket inte är realistiskt. En statistisk modell byggd på historisk data är endast giltig om underliggande data kan antas vara representativ för nuvarande konstruktion. I och med installationen av dränaget har dammen modifierats så pass mycket att data innan den nya jämviktsnivån uppnåtts, inte kan användas till en datorbaserad modell. I det aktuella fallet innebär det att det endast finns två års data kvar att träna modellen på, som nämnt i Kapitel 4.2 är detta i kortaste laget och resultaten i Figur 519 bör anses som preliminära fram tills ytterlige ett års mätdata finns tillgängligt. Två år är även en för kort period för att dela upp datan i träning och test, varför modellanpassning och utvärdering gjorts på hela tillgängliga datasetet. 
	För att undersöka hur känsliga analyserna är för mätfel har en känslighetsanalys genomförts. Störningen har åstadkommits genom att slumpmässigt manipulera mätvärden motsvarande ett mätfel varje dag, varje vecka eller varje månad. För varje mätfelsfrekvens har de utvalda värdena multiplicerats med en faktor motsvarande ett litet mätfel (x 1.2), ett stort mätfel (x 2.0) och ett väldigt stort mätfel (x 10). Således har nio modeller skapats baserade på olika grader störd data. Veckomedelvärden för den störda datan visas i Figur 520. Det är i princip endast för serien där ett mätvärde om dagen störts med faktorn 10 som det är en visuell skillnad mellan veckomedelvärdet för de korrekta mätvärdena och de störda.
	/
	Figur 520 Veckomedelvärden från störd data från mätare U1
	Sama tendens visas för de modeller som skapas från den störda datan, dessa visas i Figur 521. Det är endast modellen som skapats från det data som störts varje dag med faktorn 10 som tydligt skiljer sig från de andra. 
	/
	Figur 521 Modeller tränade på störd data från mätare U1. 
	Sammanfattningsvis är de modeller som används i detta projekt inte särskilt känsliga för störningar. Detta gäller dock endast för den här typen av relativt enkla och robusta databaserademodeller baserade på tidigare mätningar där veckovedelvärden används. För mer avancerade databaserade modeller är det troligt att fel enligt ovan har en större påverkan och om man i framtiden vill använda Artificiell intelligens eller likande i dammövervakningen ökar vikten av korrekta mätningar. 
	6 Slutsatser och diskussion
	Varje modelltyp har unika egenskaper med för- och nackdelar. Det är därför viktigt att välja modelltyp utifrån behov och syfte. En FE-modell ger möjligheten att tolka resultaten och hitta fysikaliska samband, men är sämre på att förutsäga exakt beteende. De mest avancerade databaserade modellerna är utan fysikalisk mening, men kan förutsäga framtida beteenden väldigt bra. Att välja den ena modelltypen framför den andra innebär något tillspetsat ett val mellan förståelse och prestation. Lyckligtvis utesluter inte användandet av en modelltyp den andra. De teoribaserade modeller som hjälper oss att förstå och tolka en damms beteende kommer alltid ha en plats i dammsäkerhetsarbetet. Det är dessutom den modelltyp som bäst kan användas för att studera potentiella dammbrottsscenarion och utifrån dessa bestämma larmvärden. Som ett komplement till dessa kan de databaserade modellerna användas för att ge tidiga indikationer när dammens beteende skiljer sig från det förväntade. Här har de databaserade modellerna flera fördelar, dels är det enkla och det går för någon med lite programmeringsvana snabbt att skapa modeller för många mätare. De databaserade modellerna kan även ge tidiga indikationer på avvikelser då de generellt presterar bättre än de teoribaserade modellerna. 
	För fallstudierna i denna rapport har HTT-modellen presterat bättre eller likvärdigt som den mer avancerade icke-linjära databaserade ANN-modellen. Då HTT-modellen både är enklare och är anpassad för betongdammar och därmed har viss fysikalisk koppling bör den användas när det är möjligt. Det bör dock påpekas att endast en enklare from av ANN-modell använts och denna typ av modeller inte är något författarna till denna rapport är experter på och det är därför mycket möjligt att det går att skapa modeller av denna typ som är bättre än de som använts. För betongdammar i svenska förhållanden där temperaturförändringar mellan vinter och sommar är en så pass viktig faktor verkar dock HTT vara ett bra modellval, särskilt när alla relevanta temperaturer så som vatten-, inomhus- och utomhustemperatur finns tillgängliga.
	För dammar som renoveras och byggs om är tidsperioden viktig och de databaserade modellerna ska endast användas på data som är representativ för den nya strukturen. Att använda data från innan ombyggnaden ger en felaktig prediktion av framtida beteende. De databaserade modellerna visar sig inte vara särskilt känsliga för enstaka slumpmässiga mätfel. Detta då beräkningarna genomförs med veckomedelvärden och vilket gör att enstaka fel förvinner vid medelvärdesbildningen. Det bör dock påpekas att eventuella systematiska mätfel är svåra att korrigera för i efterhand och dessa typer av mätfel kan inte hanteras per automatik av någon modell. För att undvika systematiska mätfel så är det viktigt att goda kontroller och kalibreringsarbete av givare och mätsystem utförs i fält. 
	När resultat från teoribaserade simuleringsmodeller används för att utvärdera och jämföras med mätdata ökar kravet på noggrannhet och korrekthet i mätningarna. Om störd data används som indata till en numerisk modell riskerar det att försvåra simuleringen. Numeriska modeller är generellt känsliga för plötsliga förändringar och när simuleringen försöker återskapa ett mätfel är det en stor risk att beräkningen inte hittar en lösning vilket gör att simuleringen kraschar. En allvarligare följd av mätfel i indata till simuleringar är att de kan ge helt felaktigt beräkningsresultat. Detta gäller särskilt för icke-linjära beräkningar där beräkningen är historieberoende. Ett slumpmässigt mätfel i indata kan då leda in beräkningen på ett felaktigt spår som därefter påverkar resten av beräkningen och leder till ett accelererande fel. I ett sådant scenario är det i bästa fall omöjligt att göra en utvärdering och i värsta fall en utvärdering med felaktiga slutsatser. För att kunna hantera eventuella slumpmässiga fel i mätdata krävs i så fall att bearbetning (t.ex. filtrering) genomförs av utföraren innan mätvärden används som indata i beräkningarna. 
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