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Att mäta är att veta
Werner von Siemens

Är detta verkligen sant?

Att mäta för att veta 

“No one trusts a model except the man who wrote it; everyone 

trusts an observation, except the man who made it.” 

Harlow Sharply



Dagens presentation

Sammanfatta på forskningsresultat inom SVC och illustrera hur denna 

forskning har implementeras i verkliga projekt. 

• Hellgren R., Malm R., Nordström E., 2019. Modeller för 

övervakning av betongdammar. Energiforskrapport 2019:580.

• Malm, 2016. Guideline for FE analyses of concrete dams. 

Energiforskrapport 2016:270.

Dammsäkerhetsinstrumentering av Storfinnforsen och 

Ramsele betonglamelldammar



Dammövervakning

Tillståndskontroll av befintliga dammanläggningar innefattar 

övervakning och kontrollaktiviteter så som

• Inspektioner

• Driftmässig tillsyn

• Instrumentering och mätningar

• Värdering av mätdata 

• Funktionskontroller

Syftet med övervakning av dammar 

• att upptäcka eventuella förändringar och få tidiga indikationer (varning) 

om konstruktionens respons förändras på lång sikt eller på kort sikt. 

• Förhindra att en icke-önskvärd reduktion av dammsäkerheten sker (larm)

skapa rådrum för att genomföra åtgärder. 



Två nivåer av alarm; larm och varning

• Vad är ett farligt värde?

• Vad är ett förväntat värde?

Dammövervakning

Är det ett 

mätfel?



• Ett larm ska ges när ett mätvärde uppnår en 

nivå som anses äventyra dammsäkerheten.

• Kräver akut åtgärd 

• Beräknas teoretiskt eller bygger på vad 

dammen ”klarat” tidigare.

• Matematiska verktyg för klassificering

• Ofta kopplade till stora förändringar

• Plötslig ökning av portryck

• Onormala rörelser

Farligt värde (larm)

Svensen (2016)



• Tidigt identifiera avvikelser.

• Jämför ett uppmätt värde med ett 

förväntat värde utifrån rådande yttre 

förhållanden.

• Kräver någon typ av modell för att göra 

en prediktion.

Förväntat värde (varning)

Hellgren m.fl. (2019)



En godtycklig tidsserier består av

• Trend (kont. ökning/minskning)

• Cykel (längre förändring > 2 säsonger)

• Säsongsberoende (regelbunden variation pga årstider)

• Oregelbundna fluktuationer

Olika typer av modeller

• Teoribaserade – baseras på fysikaliska principer i syfte att beskriva 

beteendet (främst numeriska finita elementmodeller)

• Databaserade – baseras uteslutande på tidigare mätdata utan exakt 

fysikalisk koppling (t.ex. multilinjär regression, neurala nätverk)

• Hybridmodeller – kombination av ovanstående

Prognosmodeller



Varning

Larm 

Dam behaviour models

(modeller för dammbeteendeanalys)



Extrapolering av databaserade modeller

Vid användning av modeller utanför det område så finns risk att extrapoleringen 

leder till felaktiga resultat. 

Exempel på överanpassning av data;

• Linjärt ökande datapunkter definierats med en liten störning på varje mätvärde 

(< 1 %) så att punkterna inte exakt ligger på en rät linje. 

• Femte ordningens polynom anpassas till punkterna för att illustrera principen 

med överanpassning. 

Anpassningen stämmer väl överens inom 

det kalibrerade intervallet (0 ≤ x ≤ 10) 

men kraftigt avvikande beteende utanför

intervallet. 



Exempel på resultat

Val av varningsnivå

FEM = finita elementmodell

HTT = Hydro, Thermal, Time (regressionsmodell)

ANN = Artficial Neural Networks (AI)



Storfinnforsen & Ramsele betongdammar

Ramsele (RSE)

Togs i drift 1958

49 monoliter

Höjd ca 2 – 40,5 m (medel 30,5 m)

Storfinnforsen (SFF)

Togs i drift 1954

81 monoliter

Höjd ca 6 – 41 m (medel 24,4 m)



Storfinnforsen & Ramsele betongdammar

Flera temperaturinducerade sprickor som utgör potentiella brottplan

Dammsäkerhetshöjande åtgärder;

• Bergsförankrade spännkablar

• Ny isolervägg

• Damminstrumentering

Sex monoliter (4 SFF & 2 RSE) instrumenteras i första hand 
som en del i en protypinstallation

• Finita elementanalyser för prediktion av respons vid normal-
tillstånd och vid brott

• När mätdata finns tillgänglig så tillämpas databaserade 
metoder för val av varningsnivåer



Detektorer och stödmätningar

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 de saknar 

realtidslarm.



Brottmodsanalyser

Utvecklat koncept för genomförande av brottanalyser som följer på 

säkerhetskonceptet i RIDAS och tillämpat det på Storfinnforsen och Ramsele

Samtliga sex monoliter utvärderas med icke-linjära finita elementmodeller för att 

bestämma lämplig instrumentering (placering & typ av givare)

• Normaltillstånd – säsongsvariationer i temperatur

• Syfte att bestämma förväntat beteende

• Brottförlopp – successivt ökande belastning tills brott uppstår

• Syfte att hitta lämpliga detektorer vid ett brottförlopp 



Val av instrumentering

Krönrörelse; 

• Hängande pendelgivare 

• (Tiltgivare & Lasergivare)

Sprickbredd

• 1D sprickgivare

Relativ rörelse av frontplattan

• 3D deformationsgivare

Bergrörelser (extensometer)

• Berg/betong

• Bergssprickor



Val av instrumentering

Upptryck;

• Portrycksgivare

• Svanhalsar

Läckage;

• Mätöverfall

Temperatur & relativ fuktighet; 

• Omgivnings-, betong- & vatten-

temperatur

• RH givare

Spännkablar 

• Lastceller



Slutsatser

Vid instrumentering så krävs kunskap om förväntat beteende vid både 
normalfallet och vid brottförlopp

• Val av givare

• Placering av givare

• Krav på noggrannhet & mätområde

Prediktionsmodeller

• Teoribaserade modeller – vid nyinstallation (varning & larm), alla tillämpningar 
(larm)

• Databaserade modeller – när tillräcklig bakgrundsdata finns för kalibrering 
(varning) 

Stort fokus bör ligga på funktionskontroller av givare och kontroll av mätdata 

• Ej tillförlitlig mätdata kan göra större skada än nytta (t.ex. falsk trygghet)




