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Förord 

Instrumentering av vattenkraftsdammar görs för att övervaka och följa 
upp dammens tillstånd och beteende. Genom att upptäcka förändringar i 
både damm och undergrund i tid, bibehålls en hög dammsäkerhet och 
underhållsåtgärder kan planeras i tid. Det finns många olika skäl till att 
instrumentera, det avgörs ofta av dammens konstruktion och av lokala 
förutsättningar. 

I denna rapport ges en översikt av de system och den tillhörande utrustning som 
finns för instrumentering av betongdammar. Den innehåller information om 
tillgängliga system, inklusive deras möjligheter och begränsningar. Informationen 
har sammanställts av Jonas Enzell samt seniora konsulterna Richard Malm och 
Benny Mohlin, samtliga verksamma på Sweco. 

Projektet har genomförts inom Betongtekniskt program vattenkraft, med 
intressenterna Fortum Sverige AB, Jämtkraft AB, Karlstads Energi AB, Skellefteå 
Kraft AB, Sollefteåforsens AB, Statkraft Sverige AB, Svensk Kärnbränslehantering, 
Sydkraft Hydropower AB, Umeå Energi AB, Vattenfall AB Vattenkraft och 
Vattenfall Indalsälven AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här redovisas resultat och slutsatser från ett projekt inom ett forskningsprogram 
som drivs av Energiforsk. Det är rapportförfattaren/-författarna som ansvarar för 
innehållet. 
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Sammanfattning 

Inom dammsäkerhetsarbetet så är det väsentligt att kunna genomföra 
tillståndskontroller på våra dammanläggningar i syfte för att kontrollera 
dess status. Instrumentering och mätningar utgör en viktig del i detta 
arbete.   

För att särskilja på syftet med olika typer av givare så använts benämningen 
stödinstrumentering och detektorer. Begreppet detektorer avser de givare som 
används för att detektera en pågående initiering av en potentiell felmod, medan 
begreppet stödinstrumentering avser givare som nyttjas för att samla in 
information om dammen som är viktig input för utvärderingen av dammen.  I 
denna rapport så kategoriseras även givare baserat på om de mäter strukturens 
globala beteende eller lokalt beteende i ett visst område. Globala givare har 
fördelen att de på ett integrerat sätt fångar dammens beteende och bedöms 
därmed vara goda kandidater för att användas som detektorer, medan lokala 
givaren endast ger information vad som händer direkt i anslutning till givaren och 
kan därmed missa att indikera ett brottförlopp i fall brottet ej initieras i det 
observerade området.  

Det finns många olika typer av mätmetoder för övervakning av betongdammars 
deformation och dessa typer av mätningar är väldigt vanliga på dammar och 
andra typer av anläggningskonstruktioner. För dammar är övervakning av 
krönrörelse en av de mest vanliga parametrarna som övervakas och detta 
genomförs ofta med en hängande pendel. Det finns flera alternativ till en 
hängande pendel, där t.ex. tiltgivare är vanliga internationellt men tillämpas inte i 
Sverige i någon större omfattning. Det pågår även en hel del forskning och 
utveckling inom mätmetoder som innebär att inga givare installeras utan att t.ex. 
deformationer kan bestämmas genom radar eller videobaserad fotogrammetri. 
Redan idag har dessa typer visat på stor potential och hög noggrannhet, men enligt 
vår erfarenhet så finns det inget fall där dessa har tillämpats på svenska 
betongdammar än. Utvecklingen går snabbt och dessa metoder förväntas att 
förbättras ytterligare inom de närmaste åren.  

Lokal övervakning av deformation avser vanligtvis främst övervakning av 
sprickor baserat på en relativ rörelsegivare (sprickgivare / LVDT). Många 
betongdammar är spruckna och det är därför viktigt att övervaka dessa sprickor 
för att kunna observera potentiella inre brottmoder och för att kunna försäkra sig 
om att sprickorna inte förändras över tid.  

Internationellt sätt är vibrationsmätningar med hjälp av accelerometrar mycket 
vanligt. En viktig orsak till detta är att seismiskt inducerade vibrationer utgör en 
av de främsta dimensioneringsförutsättningarna internationellt.  I Sverige är dock 
denna typ av mätningar begränsat. Det förekommer dock vissa enstaka fall där 
accelerometrar installerats på betongdammar, men i de fallen har det t.ex. varit 
relaterat till inducerade vibrationer vid test med svängande-massa.  

Mätningar relaterat till vatten är de mest vanliga typerna av mätningar på 
betongdammar eftersom t.ex. mätningen av vattennivå är viktigt driftsinformation. 
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Andra viktiga och vanligt förekommande typer av mätningar avser att mäta 
läckage och portryck. En stor skillnad mot internationell praxis är att 
portrycksgivare med på BAT-spetsar används i Sverige. Den främsta fördelen med 
användning av dessa givare är att de kan kalibreras och verifieras kontinuerligt.   

Väl utförd projekteringsfas och installationsfas inklusive funktionskontroller är 
väsentliga för att försäkra sig om att mätsystemet ger tillförlitliga resultat. I denna 
rapport presenteras därför en hel del rekommendationer kring viktiga aspekter 
som bör beaktas i dessa faser av ett mätprojekt. 
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Summary 

Within the dam safety management, it is vital to perform condition 
assessments of our dams and hydropower plants to verify its status. 
Instrumentation and measurements constitute an important part of this 
work.  

In order to separate the different kinds of sensors, depending on their purpose, a 
denotation of support instrumentation and detectors have been introduced. 
Detectors refer to sensors intended to detect an imminent initiation of a potential 
failure mode, while support instruments refer to sensors used to gather important 
information that are needed for the evaluation of the dam. In this report, the 
sensors are also defined as global or local sensors depending on if they measure 
the global behaviour of the dam or local response of a certain area. The advantage 
with global sensors is that they capture the integrated behaviour of the dam and 
are therefore often suitable to be used as detectors. Local sensors, on the other 
hand, only gives information about the response in the direct vicinity of the sensor 
and, therefore, may not capture a failure initiation unless it appears directly 
adjacent to the sensor.  

There are many different types of measurement techniques for surveillance 
regarding the deformation of concrete dams. These types of measurements are also 
relatively commonly performed on many concrete dams and other types of civil 
engineering structures. For dams, the crest displacement is one of the most 
common parameters to monitor and is usually done with means of hanging 
pendulums. There are several alternatives to the hanging pendulum, whereas tilt 
sensors are common internationally but are rarely not used in Sweden. Currently, 
there are a lot of research and development on-going on measurement techniques 
that do not require installation of sensors, where the deformations are determined 
through radar or video-based photogrammetry. These methods show great 
potential and high accuracy, but according to our experience these have not been 
applied to Swedish concrete dams yet. Considering the rapid development, these 
methods may be even more improved and applicable in the future.  

Local surveillance of deformations is commonly done by monitoring a relative 
displacement of two adjacent points (crack sensors / LVDT). Many concrete dams 
are cracked, and it is therefore important to monitor these cracks in order to 
observe potential internal failure modes and to ensure that these cracks do not 
develop over time.  

Internationally, vibrational measurements with means of accelerometers are very 
common. One obvious reason for this is that seismic induced vibrations constitute 
one of the main design prerequisites internationally. In Sweden, these types of 
measurements are limited but have occurred on a few concrete dams where 
dynamic excitation tests have been performed with an oscillating mass.   

Measurements related to water is the most frequent types of measurements 
performed on concrete dams, since the water level is an important parameter for 
the operation of the hydropower plant. Other important and frequent 
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measurements are to monitor leakage or pore pressures. One important difference 
between Swedish praxis and international is that the Swedish pore pressure 
sensors are based on the BAT-technique. The main advantage with this technique, 
is that the sensors can be calibrated and verified continuously.  

Well performed design and installation (including functional control tests) are vital 
to ensure that the measuring system gives reliable results. In this report, several 
recommendations are presented regarding important aspects that should be 
considered in these types of projects. 
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1 Inledning  

Dammätningar utgör en viktig del av kontinuerliga dammsäkerhets-
arbetet. I detta projekt avses att presentera en översikt av olika 
mätsystem och utrustning för instrumentering och övervakning av 
betongdammar, vilket kommer ligga som grund för riktlinjer för 
planering av framtida mätprojekt.  

I denna rapport ges en översikt av hur mätsystem och givare kan tillämpas för att 
övervaka betongdammar. Enklare mätsystem består ofta av följande komponenter 

• givare (ofta även benämnda som sensorer) som kan mäta en fysikalisk storhet 
(deformation, tryck, töjning, temperatur, etc.),  

• förstärkare – kan behövas för signalöverföring/signalbehandling  
• loggers – insamling av mätdata från olika givare 
• kommunikationsenhet – för överföring av mätdata 
• dator (eller server) - för lagring och eventuellt bearbetning av mätdata 

1.1 MÅL OCH SYFTE 

Syftet med föreliggande rapport är att ge en översikt av olika mätsystem och 
tillhörande utrustning som är tillämpliga för instrumentering och övervakning av 
betongdammar. I detta ingår även att beskriva möjligheter och begränsningar med 
olika mätsystem och givare. De aspekter som behandlas i denna rapport är 

• Syfte med instrumentering – behov av övervakning 
• Typer av mätsystem och deras för- och nackdelar 
• Typer av givare / sensorer och deras för- och nackdelar 
• Viktiga aspekter vid installation och funktionskontroll 
• Behov av underhåll 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

I detta arbete ingår att dels sammanställa författarnas erfarenheter från olika 
projekt relaterade till instrumentering och dammövervakning. Dessutom så ingår 
att göra en nationell och internationell utblick baserat på tillgänglig litteratur. 
Arbetet har således genomförts i form av en litteraturstudie i syfte att beskriva 
state-of-the-art gällande instrumentering av betongdammar.  

I detta arbete behandlas endast övervakning/mätning på betongdammar. 
Dessutom presenteras endast mätresultat fokuserade på långtidsmätningar eller 
kvasi-statiska förlopp. Mätsystem kopplade till dynamiskt beteende så som t.ex. 
vibrationer beaktas generellt ej. Dock kan många av de typer av givare och 
mätsystem som beskriv tillämpas för både statiska och dynamiska mätningar. Det 
har inte funnits möjlighet (inom ramen för detta projekt) att genomföra mätningar 
och utvärdering av olika typer av givare eller mätsystem. Arbetet inkluderar inte 
heller information kring hur val av givare eller placering av en givare kan 
bestämmas för en specifik dammanläggning. Slutligen så är även viktigt att påpeka 
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att information angående metodiker och rekommendationer kring val av larm eller 
gränsvärden för olika typer av givare ej är inkluderat i denna rapport.  

I projektet har arbetet fokuserat på övervakning av dammar, och inget specifikt 
fokus har lagts på andra vattenkraftsrelaterade konstruktioner så som 
kraftstationer etc. Dock bör det påpekas att givare och mätsystem som beskrivs för 
dammövervakning även kan tillämpas för t.ex. kraftstationsbyggnader.  

1.3 RAPPORTENS UPPLÄGG 

I Kapitel 2 ges en övergripande beskrivning av dammövervakning och 
instrumentering av betongdammar.  

Därefter, i efterföljande kapitel presenteras olika givare beroende på vilken 
fysikalisk storhet som de fångar; deformation (Kapitel 3), vatten så som 
portryck/fukt/läckage (Kapitel 4) samt temperatur (Kapitel 5). I det sista kapitlet 
kopplat till olika givare (Kapitel 6) presenteras därefter övriga typer av 
konventionella givare som syftar till att mäta parametrar utöver de som angivits i 
de tidigare avsnitten.  

Dessutom så presenteras olika mätsystem och metodiker för signalöverföring i 
Kapitel 7. I Kapitel 8 presenteras viktiga aspekter som bör beaktas vid projektering, 
installation och funktionskontroller av olika mätsystem och givare.  

Slutligen så sammanfattas de viktigaste slutsatserna från detta arbete i Kapitel 9.  
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2 Dammövervakning  

Tillståndkontroller utgör en vital del av dammsäkerhetsarbetet för 
betongdammar och en viktig aspekt kring detta är dammövervakning. 
Inom dammövervakning är mätningar en viktig metod för att 
kontinuerligt kunna bedöma aktuell status och för att kunna få tidiga 
indikationer om dammens respons förändras. Dessutom, så är mätningar 
viktiga för att få bättre underlag för framtida 
dammsäkerhetsbedömningar. 

2.1 MOTIV TILL DAMMÖVERVAKNING 

Inom dammsäkerhetsarbetet så är det väsentligt att kunna genomföra 
tillståndskontroller på våra dammanläggningar i syfte för att kontrollera dess 
status. Begreppet tillståndskontroll avser både de övervakning och 
kontrollaktiviteter som genomförs vilka innefattar;  

• Inspektioner 
• Driftmässig tillsyn 
• Instrumentering och mätningar 
• Värdering av mätdata  
• Funktionskontroller 

Syftet med övervakning av dammar och övriga typer av konstruktioner är främst 
att upptäcka eventuella förändringar och därmed kontrollera att konstruktionen 
beter sig som förväntat. Målet med att upptäcka förändringarna är att kunna få 
tidiga indikationer om konstruktionens respons förändras både på lång sikt eller 
på kort sikt. Syftet med denna övervakning är att åtgärder ska kunna genomföras 
innan en icke önskvärd reduktion av dammsäkerheten sker. En viktig del i detta är 
därmed att välja lämplig instrumentering, detta innefattar dels beslut om  

• var givare ska placeras (så att de tidigt kan indikera olika möjliga 
brottscenarios),  

• vilken typ av givare som ska användas (så att rätt typ av beteende och 
parameter övervakas),  

• förväntade mätvärden vid normal drift men även vid en eventuell initiering av 
ett brott (så att givare med tillräcklig känslighet väljs och att lämpliga larm 
och/eller varningsnivåer kan definieras vid behov) 

I denna rapport behandlas endast den andra punkten, dvs vilken typ av givare 
som ska användas. För att få vägledning kring de övriga punkterna hänvisas 
istället till andra publikationer så som Malm (2016), Hellgren m.fl. (2019) och 
Nordström m.fl. (2019).  

I efterföljande kapitel i denna rapport presenteras erfarenheter och 
sammanställning av information kring olika typer av givare, mättekniker och 
mätsystem som kan användas (och vanligen används) vid övervakning av 
betongdammar. Detta presenteras i syfte att ge en kartläggning av tillgängliga 
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metoder vilket förväntas kunna vara till nytta för verksamma inom damm-
säkerhetsområdet vid planering och val av metodiker för övervakning.  

2.2 DETEKTORER OCH STÖDMÄTNINGAR 

Vid dammövervakning kan instrumentering av en betongdamm ske dels för att 
inhämta information som behövs som indata vid framtida utvärderingar. 
Dessutom tillämpas, som tidigare påpekats, framförallt dammövervakning med 
instrumentering i syfte att upptäcka förändringar i dammens beteende. För att 
förtydliga vilket syfte som olika givare har för dammsäkerhetsarbetet så har följande 
benämningar introducerats; detektorer respektive stödinstrumentering i enlighet med 
ICOLD (2018). 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. 

I de fall som givare tillämpas som detektorer med ett realtidslarm är det viktigt att 
veta dels vilka värden som är normala, d.v.s. förväntade. Dessutom så krävs 
kunskap om hur mycket dessa givare får avvika från sina förväntande värden 
innan risken för ett dammbrott blir för stor. För detta krävs arbete med en 
beredskapsplan vid dammhaveri, så att man på förhand vet vilka åtgärder som ska 
tas då ett realtidslarm på de olika typerna av givare aktiveras. För att kunna 
genomföra denna planering så krävs även kunskap om hur snabbt ett potentiellt 
dammhaveri sker för att kunna bestämma lämpliga åtgärder.  

2.3 GLOBALA OCH LOKALA MÄTNINGAR 

En distinktion mellan givare kan även göras beroende på om de fångar en 
strukturs globala eller lokala beteende. De flesta typerna av givare genomför 
mätningar i en punkt, längs en linje eller inom ett visst område. Denna mätning 
relateras oftast till motsvarande mätning i en annan punkt. Exempel på detta är 
t.ex. sprickgivare som mäter relativ rörelse mellan de två infästningspunkterna på 
givaren eller en hängande pendelgivare som mäter rörelsen mellan infästnings-
punkten för pendeln och mätenheten som ofta monteras på berget, se Kapitel 3 för 
ytterligare beskrivning.  

Det mätvärde som fås från givaren kan antingen kvantifiera dammens lokala 
beteende direkt i anslutning till där givaren är monterad (så som sprickgivaren) 



 KARTLÄGGNING AV INSTRUMENTERINGSSYSTEM FÖR BETONGDAMMAR 
 

14 

 

 

 

eller så kan den fånga det integrerade beteendet över hela eller delar av dammen 
(så som pendelgivaren).  

Vid användning av lokala givare, så som töjningsgivare, sprickgivare, lokala 
portryckgivare etc., så kan det vara svårt att skala upp det uppmätta beteendet vid 
dessa givare till något som kan representera hela dammen. Vid dessa lokala givare 
så mäts endast beteendet direkt i anslutning till givaren vilket betyder att endast 
förändringar vid denna kommer att registreras. Detta betyder att t.ex. 
portryckändringar i närheten av portrycksgivaren eller t.ex. spricköppning i en 
spricka som ej övervakas av sprickgivare ej rimligtvis kommer att upptäckas. Ofta 
så leder dock en koncentration av portryck, deformationer eller motsvarande till 
att även angränsande områden påverkas men i minskad omfattning. Det kan även 
vara svårt att upptäcka dessa förändringar vid lokala givare eftersom variationer i 
spänningar, töjningar, portryck etc. kan variera kraftigt på grund av angränsande 
sprickor etc. Detta kan också göra det svårt att få bra upplösning på mätningarna 
och därmed skilja avvikelser från ”brus” i mätsignalen. Lokala givare är därmed 
ingen garant för att en potentiell felmod för ett globalt brottförlopp kommer att 
fångas. Dessa typer av givare är dock mycket värdefulla för att få veta beteendet i 
anslutning till området som identifierats som särskilt intressanta för övervakning.  

Globala givare, så som pendelgivare, mätöverfall för läckage etc. beskriver det 
integrerade beteendet hos en del av dammen eller hos hela dammen. Eftersom 
dessa typer av givare registrerar beteendet för en större del blir mätskalan större 
och det är därför lättare att upptäcka avvikelser i dammens beteende. T.ex. så ger 
krönrörelsen ett bra mått på hur hela dammen rör sig och i de fall sprickor är 
dynamiska (dvs varierar i storlek) så brukar detta framgå från övervakningen av 
krönet. På samma sätt så kan ett mätöverfall för läckage visa att en del av dammen 
får ökat läckage. Dock kan det med dessa mätmetoder vara svårt att identifiera var 
denna förändring har skett, dvs vilken spricka som vidgar sig eller var det ökade 
läckaget har uppstått.  En nackdel är också att när man väl upptäcker en 
förändring i det globala beteendet så är risken stor att en eventuell skada är längre 
utvecklad.  

Med hänsyn till ovannämnda anledningar, så krävs oftast en kombination av 
tillämpning av lokala respektive globala givare för att uppnå en god 
dammövervakning. 

 

 



 KARTLÄGGNING AV INSTRUMENTERINGSSYSTEM FÖR BETONGDAMMAR 
 

15 

 

 

 

3 Deformation  

För övervakning av en konstruktions beteende så tillämpas ofta 
deformationsmätningar. Dessa typer av mätningar kan antingen baseras 
på global övervakning av en särskild punkt jämfört mot en referens-
punkt eller för lokal övervakning mellan två punkter, t.ex. på vardera 
sida om en spricka.  

3.1 GIVARE FÖR BESTÄMNING AV GLOBAL DEFORMATION 

3.1.1 Hängande och inverterad pendel 

Ett av de vanligaste instrumenten för mätning av global deformation av en damm 
är en hängande pendel. Instrumentet består av en vikt fäst vid en lina förankrad 
högt upp i dammen, vanligtvis nära dammkrönet. Vikten förs ned i en viskös 
vätska för att svängningen hos linan vid eventuella vibrationer ska dämpas bort. 
Vid deformation av dammen kommer linan att fortsatt vara vertikal. Detta gör att 
det går att mäta deformationen från en punkt på dammen i förhållande till den 
vertikala linan. En hängande pendel illustreras i Figur 3-1b. Linans rörelse relativt 
till den underliggande strukturen mäts vanligtvis ovanför vätskekärlet. För att få 
en mer komplett bild av dammens deformation går det även att mäta 
deformationen på flera punkter längs linan och därmed fånga 
deformationsmönstret.  

En ytterligare skillnad jämfört med den hängande pendeln, är att inverterade 
pendlar förankras i dammens grund och linan hålls spänd genom ett flöte. Flötet 
sänks ner i en tank med viskös vätska högt upp i damen, se Figur 3-1c. 

En pendel mäter strukturens globala beteende. Vanligtvis mäter pendeln dammens 
rörelse i upp/-nedströmsriktningen men det finns även mätare som kan mäta den 
vertikala förskjutningen. Detta är en bra metod för att mäta dammens beteende, 
exempelvis säsongsberoende temperaturrörelser. Den kan även användas kopplat 
till varningssystem för att upptäcka oväntade rörelser och eventuella brottförlopp 
på ett tidigt stadium. I ICOLD Bulletin 158 (ICOLD, 2018) påpekas att 
deformationsmätningar baserat på pendlar är en pålitlig och välbeprövad metod. 
Den fångar dock enbart beteendet i en sektion av dammen och borde därför 
kombineras med andra globala mätmetoder såsom triangulering, se Kapitel 3.1.5.  

En nackdel med den inverterade pendeln är att det är mer komplicerat att montera 
tanken och mätutrustningen vid dammkrönet än vid grunden. Linans fästpunkt 
kan dock borras ner i berget och därigenom går det att mäta eventuella rörelser i 
undergrunden. Ofta kombineras hängande och inverterade pendlar i ett system 
som illustreras i Figur 3-1. I systemet som illustreras i Figur 3-1 så mäter den 
inverterade pendeln endast rörelser i berget och den hängande övervakar 
krönförskjutningen. I Figur 3-2 illustreras principskisser på hängande respektive 
inverterad pendel.  
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Mätningen kan ske manuellt med en mätskala som monteras vid pendelläget, 
automatiska mätsystem börjar dock bli vanligare än de manuella. De automatiska 
mätsystemen kan exempelvis baseras på mätningar med laser eller ett optiskt 
system där en ljuskälla bryts av pendelns lina och skuggans läge noteras av en 
sensor. De automatiska mätsystemen går vanligtvis att installera på en befintlig 
pendel. Det kan därför vara en relativt låg kostnad att implementera automatiska 
mätningar om en anläggning har en pendel med manuell skala.  

 
Figur 3-1. Exempel på ett system med en inverterad pendel för övervakning av deformation i berget och en 
hängande pendel för övervakning av krönrörelsen.  
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a) b) 
Figur 3-2 Principskisser av b) en hängande pendel och c) en inverterad pendel, från Sisgeo (2014).  

 

I nyproducerade dammar byggs ofta schakt där linan kan löpa. Vid 
instrumentering av befintliga dammar fästs linan vanligtvis i en platta direkt i 
betongkonstruktionen. Befintliga inspektionsgångar och annan utrustning kan 
vara i vägen för pendellinan på befintliga dammar, om pendeln inte kan flyttas till 
ett bättre läge kan utrustningen modifieras för att leda förbi pendellinan.   

Tillgängligheten kan bli ett problem vid installation av pendlar på befintliga 
dammar. För att få tillgång till infästningspunkten måste plattformar, gångbryggor 
och trappor installeras på dammkroppen, vilket kan bli mycket dyrt. Eventuellt 
kan installationspunkten nås med skylift eller motsvarande lyftsystem. Detta är 
dock ej möjligt på höga dammar.  

Pendlar har vanligtvis ett mätområde på ca 50 - 150 mm i dammens 
upp-/nedströmsriktning och något mindre i krönets utbredningsriktning, se 
exempelvis Sisgeo (2016) eller Geokon (2017a). Mätområdet kan i teorin göras 
större men begränsas av vätsketankens och mätinstrumentets storlek. Se Figur 3-2 
för exempel på mätutrustningen till en pendel. ICOLD (2018) anger att 
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mätområdet ska vara dammens förväntade rörelse +50 %. De automatiska 
mätsystemen har hög upplösning vanligtvis ner på hundradels millimeter. På 
grund av olika felkällor blir dock noggrannheten lägre, vanligtvis runt 0,1 mm, se 
exempelvis Geokon (2017a). ICOLD (2018) anger en noggrannhet på 0,5 mm.  

När en inverterad pendel förankras i ett borrhål kan förskjutningen längs borrhålet 
mätas manuellt genom att föra ner en centreringssond (eng. auto centering device). 
Centreringssonden är förankrad med en vinsch och försedd med ett måttband för 
höjdbestämning och förs ner till det aktuella mätdjupet. Sonden centrerar där linan 
i hålet så att förskjutningen mot botten av mäthålet kan avläsas med ordinarie 
mätutrustning.  

 

 
Figur 3-3. a) Vätskebehållare och mätanordning för en hängande pendel i en svensk dammanläggning. 

3.1.2 Laserpendel  

För tillfället pågår det försök med avstånds- och lägesbedömning med laser i en 
svensk dammanläggning. Tanken med de inledande försöken är att installera en 
laser vid grunden till en damm, vars rörelse detekteras vid dammkrönet med en 
optisk sensor. Lasern fungerar därför som en pendel och kommer framförallt vara 
användbar där det är svårt att installera pendlar p.g.a.. problem med tillgänglighet. 
En laser tillhörande det nämnda experimentet illustreras i Figur 3-3. 
Förhoppningen är även att mätarna ska bli billigare och lättare att installera och 
underhålla än klassiska pendlar. En fördel med att använda en laser istället för en 
pendellina är att mätaren inte nödvändigtvis måste installeras vertikalt och därför 
potentiellt kan undvika gångbryggor och annan utrustning som kan vara i vägen 
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för en pendellina. Ytterligare en fördel är att laserstrålen inte är beröringskänslig 
på samma sätt som en pendellina.  

De tidiga försöken visade att systemet är mycket känslig för differentiell 
krympning i infästningen av lasern eftersom en liten vinkeländring ger ett stort 
utslag på mätresultatet. Försöken fortsätter dock med symmetriska infästningar. 
Det finns potential med lasermätare att inte enbart användas som pendlar utan de 
kan i teorin användas för att mäta relativ förskjutning mellan två godtyckliga 
punkter i en damm, exempelvis för rörelsen i en dilatationsfog.  

 

a) b) 
Figur 3-4. a) En laser och b) en fotosensor till en laserpendel i en svensk dammanläggning.  

3.1.3 Inklinometer 

En inklinometer mäter förskjutningar genom vinkelförändring och används 
vanligtvis för mätning i fyllningsdammar eller berg. Inklinometern installeras i 
plaströr som skyddar mätarna, se Figur 3-4. Plaströren installeras i borrhål i berget 
eller i fyllningsdammar. I borrhål injekteras utsidan av plaströret med bruk för att 
fånga bergets beteende. Det finns automatiska och manuella inklinometrar, ett 
manuellt verktyg illustreras i Figur 3-4.  

Det har förekommit försök där plaströr har installerats på utsidan av 
betongdammar för inklinometermätning. Detta fungerar dock dåligt i verkligheten 
eftersom röret och infästningen inte kan göras tillräckligt stabil. En möjlighet skulle 
dock vara att gjuta in inklinometerrör vid nyproduktion eller borra ett hål och 
gjuta fast ett inklinometerrör med injekteringsbruk, likt installationen i berg. 
Inklinometermätning skulle då kunna utföras på betongdammar. 
Inklinometerröret skulle också kunna förlängas ner i berget under dammen för att 
fånga dessa rörelser.  
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Figur 3-5. Ett inklinometerrör och en manuell inklinometer.  

3.1.4 Tiltgivare 

Tiltgivare (även tiltsensor eller tiltmeter) är en sensor som mäter vinkelförändring 
hos en konstruktionsdel, som en inklinometer med högre precision. Sensorn fästs 
direkt i strukturen, exempelvis på en vägg i en betongdamm och mäter 
vinkelförändring över tiden. Tiltgivaren mäter den lokala vinkelförändringen i 
strukturen. Genom att använda ett system av tiltgivare längs dammens höjd kan 
dock den globala förskjutningen beräknas genom att multiplicera 
vinkelförändringen med en sträcka enligt Figur 3-5.  

 
Figur 3-6. Principskiss över krönförskjutningen mätt med tiltgivare längs dammens höjd (Jewel Instruments, 
2016).  

 

Det finns flera designer på tiltgivare, antingen fästs den på en punkt vilket 
illustreras Figur 3-6a men det finns också balkar, vilka mäter vinkelförändringen 
mellan två punkter. Balkarna installerar mellan två installationspunkter, med en 
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typisk utbredning på 1-2 m och kan antingen mäta horisontell eller vertikal 
vinkelförändring, se Figur 3-6b.  

Ett system med tiltgivare är enkelt och billigt jämfört med andra system och 
används därför mycket internationellt. I ICOLD Bulletin 158 (ICOLD, 2018) 
påpekas det dock att systemet har låg noggrannhet och borde användas i 
kombination med pendlar. 

 

a) b) 

Figur 3-7. a) Tiltgivare installerad i en svensk dammanläggning, b) en tiltgivarbalk installerad i en österrikisk 
dammanläggning.  

 

Vinkelförändringen som mäts är mycket liten i dammar, det krävs därför sensorer 
med mycket hög precision. Givarna baseras vanligtvis på sensorer med vibrerande 
sträng eller elektrolytiska sensorer, vilka möjliggör automatisk övervakning och 
koppling till varningssystem. Tiltgivarnas upplösning kan exempelvis variera 
mellan 0,01 mm/m och 0,02 mm/m, se Sisgeo (2018) respektive Geokon (2017b). 
Noggrannheten är dock lägre och den ligger runt ±0,05 för de nämnda givarna.  

Tiltgivarnas mätområde varierar mellan fabrikat och modeller, 
standardinställningen kan exempelvis variera mellan ± 2,5 ° och ± 15 °, se 
Sisgeo (2018) respektive Geokon (2017b). ICOLD (2018) anger att tiltgivarens 
mätområde ska vara dammens förväntade vinkeländring +100 %.  

Tiltgivare används frekvent inom geoteknik och i fyllningsdammar för att 
detektera rörelser i marken. De kan också installeras i borrhål för att upptäcka 
horisontella rörelser, antingen som enda instrumentering eller som komplement 
till extensometrar och inverterade pendlar.   

3.1.5 Totalstation 

För att avgöra global förskjutning kan mätning med totalstation utföras. Dammar 
brukar ha fördefinierade fixpunkter och fasta mätpunkter (dubb) eller prismor för 
att placera dammen i ett koordinatsystem. På det viset kan rörelsens variation över 
tid avgöras. Totalstationen innehåller en teodolit som mäter vinklar, en 
elektrooptisk avståndsmätare samt en dator som utför trigonometriska 
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beräkningar. Under mätningen placeras totalstationen i en känd punkt. Varefter 
den horisontella och vertikala vinkeln samt avståndet till dubben mäts. Utifrån den 
informationen kan dubbens koordinater avgöras via triangulering och jämföras 
med tidigare mätningar. Totalstationer har mycket hög upplösning men 
osäkerheter kring mätningarna gör att den förväntade noggrannheten uppskattas 
till ± 2 mm (Ekström och Lier 2013). Exempel på faktorer som inverkar på 
noggrannheten är t.ex. dålig sikt (orsakat av t.ex. regn, snö eller vattendimma från 
spill), eller ofrivillig rörelse av fixpunkter eller totalstationen p.g.a. t.ex. bristfällig 
förankring.  

 
Figur 3-8. Exempel på mätdubbar installerade på en betongdamm för mätning med totalstation (Malm m.fl., 
2018). 

 

Totalstationer kan även automatiseras. En totalstation och ett antal mätprismor 
monteras då fast på eller runt dammstrukturen och totalstationen förses med 
utrustning så att den själv kan söka upp och mäta avståndet till prismat. Exempel 
på detta illustreras i Figur 3-9 och Figur 3-10.  

Mätdubbar 
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Figur 3-9. Exempel på en fast monterad totalstation i en mätstation i en österrikisk dammanläggning. 
Totalstationen är monterad i en mätkur på dammkrönet och mäter automatiskt avståndet till fast monterade 
punkter med ett givet mätintervall.  
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Figur 3-10 Exempel på en fast monterad totalstation i en mätstation i en svensk dammanläggning. 
Totalstationen är monterad i en mätkur vid landfästet och mäter automatiskt avståndet till fast monterade 
punkter med ett givet mätintervall.  

3.1.6 Markbaserade radarmätningar  

Flera pilotprojekt har utförts med markbaserade radarmätningar (GBInSAR). En 
eller flera radarantenner installeras då på lämpliga platser runt dammen. De mäter 
sedan kontinuerligt dammens läge på en mängd punkter och kan på så vis 
kontinuerligt övervaka dammens läge och förskjutning. Mätningen fungerar 
mycket likt automatisk mätning med totalstation men fångar fler punkter och 
behöver inga fasta prismor installerade. Teoretiskt har de markbaserade 
radarmätningarna en noggrannhet ner mot 0,1 mm (ICOLD, 2018).  
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Mätningarna är beroende av ett fritt synfält mellan antennen och konstruktionen 
och kommer även att störas av snö och vegetation, på samma sätt som för en 
totalstation (Kapitel 3.1.5). Dessa mätningar vore därför troligen olämpliga på 
många svenska dammar under vintertid.  

 
Figur 3-11. Exempel på mätning med markbaserad radarstation från Venina Dammen, i Italien. Resultaten som 
presenteras avser differensen i förskjutning mellan augusti och december 2006 (ICOLD, 2018).  

3.1.7 Satellitbaserade mätmetoder (InSAR) 

Klassiskt sett har satellitmetoder haft så pass låg upplösning att de enbart har 
kunnat användas till övervakning av större områden, såsom jordskred. De senaste 
åren har precisionen hos dessa mätmetoder ökat till en nivå där fjärrövervakning 
av dammar är möjlig. InSAR baseras på högupplösta radarbilder inspelade från 
satellit (ICOLD, 2018). Satelliterna passerar vanligtvis över ett givet område med 
35 dagars intervall. Bilderna från de olika överflygningarna jämförs och 
förskjutningen beräknas via en algoritm. Enligt ICOLD (2018) kan förskjutningen 
spåras med en noggrannhet ner till ± 1 mm.  

InSAR har problem med både vegetation och snö, vilket stör mätningarna. 
Metoden är även beroende av att siktlinjen är fri mellan mottagaren och den mätta 
strukturen. Detta har visat sig vara ett problem med dammar belägna i branta 
dalar, där hela eller delar av anläggningen kan vara skymd när satelliten inte 
passerar rakt ovanför.  

Med avseende på mätfrekvensen (ca 35 dagar), lämpar sig de satellitbaserade 
mätningarna framförallt för långtidsmätningar. De används framförallt för 
mätning av fyllningsdammar och slänter, se exempelvis ICOLD (2018) och Lier 
m.fl. (2015). Flera projekt har också utförts för att övervaka betongdammar, se 
exempelvis Mililloa m.fl.  (2006). En fördel med metoden är att det finns ca 15 års 
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arkiverat material att analysera när mätningar ska inledas. Dock tenderar äldre 
mätningar att ha sämre upplösning.  

3.2 GIVARE FÖR LOKAL DEFORMATION 

3.2.1 Töjningsgivare 

Töjningsgivare används för att avgöra en strukturs lokala belastningsnivå. Sensorn 
är relativt enkel och mäter exempelvis töjningen med en vibrerande sträng-givare. 
Det finns även fiberoptiska töjningsgivare för lokal töjning baserade på mätning 
med interferometrar, principen för dessa är samma som för elektriska mätare men 
de fiberoptiska mätarna anses klara av hårdare miljöer. Distribuerade fiberoptiska 
töjningsgivare hanteras separat i nästa sektion. Töjningsgivare kan gjutas in i en ny 
struktur under konstruktionen, den visar då strukturens totala påkänning. 
Befintliga strukturer kan också utrustas med töjningsgivare men de visar då enbart 
strukturens relativa påkänning från givarens installationsdatum. Tre 
töjningsgivare färdiga för ingjutning illustreras i Figur 3-10. 

 
Figur 3-12. En spänningsgivare och tre töjningsgivare är installerade och ska gjutas in (Geokon, 2003). 

 

Ytterligare ett sätta att mäta töjningar i en befintlig struktur är att borra ett hål och 
sätta en LVDT-mätare (linear variable displacement transducer) som mäter 
förskjutningen i hålet. Ett exempel på detta illustreras i Figur 3-11.  
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Figur 3-13. Exempel på mätning av förskjutningar i ett borrhål med en LVDT-givare (Andersson, 2011). 

 

Töjningsmätare har typiskt ett mätområde på ca 3000 µs, se exempelvis Sisgeo 
(2016b) och Geokon (2017d), med en upplösning på ca 1 µs. Om en 
elasticitetsmodul på 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 antas motsvarar det en upplösning på 30 kPa 
och ett mätområde på 90 MPa. Töjningsgivare kalibreras vid installation men 
kalibreras därefter normalt sett inte igen. De går inte att kontrollmäta och ingjutna 
mätare går inte heller att ersätta vid funktionsfel. De ingjutna mätarna används 
därför främst vid konstruktionen och första pålastningen av dammar. För att 
kompensera för att mätarna inte kan kontrollmätas eller kalibreras i efterhand kan 
flera mätare installeras nära varandra och därmed fungera som kontrollfunktion.  

Vid ingjutning kan töjningsgivarna antingen fästas vid ett armeringsjärn eller 
gjutas in fritt i betongen. Töjningsgivarna är vanligtvis 70–150 mm långa, beroende 
på modell. För ingjutning finns givare med monterade plattor eller armeringsjärn 
för att garantera vidhäftning i betongen, se Figur 3-10 för exempel på 
töjningsgivare. För montage på en befintlig konstruktion kan spänningsgivarna 
bultas, svetsas eller limmas till strukturers yta.  

En spänningsgivare mäter kraften i en betongkropp isolerad från det övriga 
materialet i en struktur. Instrumentet består av en plastcylinder som fylls med 
betong under gjutningen av resten av strukturen. Cylindern isoleras med ett 
material som inte binder till den övriga betongen. I botten av mätaren är en lastcell 
och en töjningsgivare placerad som mäter spänningen i strukturen. Principen 
illustreras i Figur 3-12 och en installerad spänningsgivare som är färdig för 
gjutning illustreras i Figur 3-10. De presenterade spänningsgivarna har ett 
mätområde på 3 MPa till -25 MPa, med en upplösning på 10 kPa, där positiva 
värden visar dragspänning (Geokon, 2017c).  

Spännings- och töjningsgivare är mycket viktiga vid övervakning av nybyggda 
dammar för att kontrollera att inga oväntade deformationer uppstår. Exempelvis 
används de för övervakning vid första fyllningen av magasinet vid nybyggda 
dammar. De har dock något mer begränsade användningsområden för befintliga 
dammar. De kan användas för att mäta relativa påkänningar och plötsliga 
förändringar i spänningsläget när det är relevant. De kan också användas för 
övervakning av långsiktiga förlopp såsom ASR (alkali-silika-reaktioner), eller 
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temperaturinducerade töjningar under hydratation eller på grund av 
säsongsvariationer. 

 
Figur 3-14. Principskiss av en spänningsgivare (Geokon, 2017c).  

3.2.2 Fiberoptiska sensorer  

En fiberoptisk kabel består av en ljusledande kärna, vilken kan leda en signal en 
lång väg med låga förluster. Ljussignalen färdas med ljusets hastighet och tillåter 
därför snabb kommunikation för diverse användningsområden. Vid mätning av 
betongstrukturer klistras fiberoptiska kablar till strukturen och baserat på 
reflektionstiden hos en ljuspuls kan töjningen och temperaturen längs kabeln 
bestämmas. Vid nyproduktion kan fiberoptiska sensorer även gjutas in i 
strukturen. I Figur 3-13 illustreras installationen av en fiberoptisk kabel för 
övervakning av en betongstruktur.  

Den stora fördelen med att använda fiberoptik är att töjningen kan mätas längs 
hela kabelns längd. Hos klassiska töjningsgivare kan töjningen enbart bestämmas i 
en punkt. Fiberoptiska töjningsmätare har hög precision, Photonics (2015) ger ett 
exempel på en 10 km lång mätare med mätintervall på 1 m och en upplösning på 
± 0,010 µs. Mätintervallet går att göra betydligt mindre för övervakning av mindre 
strukturer.  

I svenska dammanläggningar används fiberoptik för att mätningar i 
fyllningsdammar och då framförallt för mätning av temperatur, för detektion av 
läckage. Det finns dock potential att övervaka betongdammar med fiberoptiska 
kablar då detta görs i stor skala på diverse betongkonstruktioner internationellt. 
Ett exempel på övervakning av en betongbro med fiberoptiska sensorer kan ses i 
Enckell (2006).  
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Figur 3-15. Installation av en på fiberoptisk kabel för fältmätning på en betongkonstruktion (Enckell, 2006). 

3.2.3 Extensometer  

En extensometer mäter förskjutningar i en riktning. Den monteras mellan två 
punkter och ger den relativa förskjutningen mellan dessa. Extensometrar 
installeras vanligen i borrhål i grunden eller dalsidorna på en damm för att 
övervaka bergets eventuella rörelser. För att kunna mäta horisontella rörelser 
borras hålet med en vinkel och för att kunna mäta deformationen på flera nivåer i 
ett hål kan flera extensometrar installeras med fixpunkter på olika nivåer. 
Extensometrar används även för att mäta förskjutningar mellan en betongdamm 
och undergrunden. Exempelvis kan ett ankare monteras i berget och ett mäthuvud 
i frontplattan eller på pelaren i en lamelldamm. En principskiss för en 
extensometer presenteras i Figur 3-14 och mäthuvudet till två extensometrar 
installerade i svenska dammanläggningar presenteras i Figur 3-15.  

Extensometrar är robusta och pålitliga instrument (ICOLD, 2018). Vanligtvis 
förbinds de två mätpunkterna med en stålstång och förskjutningen avläses 
exempelvis med en vibrerande sträng-givare. Det går även att använda en 
förankrad lina istället för en stång och det finns även flexibla extensometrar med 
glasfiberstänger som löper i ett rör och förankras på olika nivåer. Det finns 
vanligtvis möjlighet att kontrollmäta förskjutningen med skjutmått i 
extensometerns mäthuvud. Om extra redundans vill uppnås kan flera 
extensometrar installeras på likvärdiga positioner eller så kan resultatet jämföras 
med en inverterad pendel. ICOLD (2018) anger ett mätområde på 10-50 mm och en 
precision på ± 0,2 mm.  
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Figur 3-16. Principen för en extensometer med fler mätankare i samma borrhål, borrhålet kan även utföras 
med en vinkel, horisontella rörelser kan då fångas (Geokon, 2019).  

 

 
Figur 3-17. Mäthuvudet till två extensometrar installerade i en svensk dammanläggning ena bilden inkluderar 
även mätcentralen.  

3.2.4 Sprickgivare 

Det finns många manuella metoder och rutiner för att övervaka sprickor, i denna 
rapport kommer fokus dock att ligga på automatisk sprickviddsmätning. En 
automatisk sprickgivare (sprickviddsgivare) mäter vanligtvis förskjutning mellan 
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två punkter, likt en extensometer men är specifikt konstruerad för att mäta över en 
spricka. Det finns 1- och 3-dimensionella sprickgivare, dessa mäter variationen av 
förskjutning över sprickan. I en 1D-sprickgivare ansluts vanligtvis mätpunkterna 
med en stång eller en teleskopstav och förskjutningen avläses exempelvis med en 
vibrerande sträng-givare, se Figur 3-16. En 3D-givare behöver en stadigare 
konstruktion, likt givaren i Figur 3-17. 3D-givaren installeras över en spricka, 
mätare (t.ex. en LVDT-mätare) installeras därefter i de tre hålen för att mäta 
avståndet till den motstående stålkroppen.  

För att faktiskt fånga sprickans beteende måste sprickgivarens infästningspunkter 
vara placerade nära på var sida om sprickan. Om sprickgivaren är för lång med 
fixpunkter placerade långt ifrån varandra, kan exempelvis ojämn 
materialutvidgning av t.ex. temperaturrörelser i betongen och stålet påverka 
mätvärdena.  

Sprickgivare placeras vanligtvis över existerande sprickor eller över 
dilatationsfogar för långtidsbevakning av beteendet. Vid sprickor med inverkan på 
ett brottsförlopp kan givaren även kopplas till larmsystem om deformationerna 
blir för stora. ICOLD (2018) anger ett mätområde på 10 mm och en precision på 
± 0,2 mm. När sprickgivaren är installerad kan förskjutningen kontrollmätas med 
ett skjutmått. Normalt inkluderas två punkter på instrumentet mellan vilka 
sprickvidden ska mätas.  

I dilatationsfogar är det vanligt med dilatationsbleck, två mätpunkter på var sida 
om dilatationsfogen mellan vilka förskjutningen ska mätas med jämna mellanrum. 
Om dilatationsblecken sitter dåligt eller högt, så att de är svåra att få tillgång till 
kan en sprickgivare installeras. Sprickgivaren kan antingen vara halvautomatisk 
med en analog eller digital givare som läses av från en lättillgänglig plats eller helt 
automatiserad.  

 
Figur 3-18. Exempel på 2D-sprickgivare i en svensk dammanläggning.  
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Figur 3-19. a) Exempel på 3D-sprickgivare i en svensk dammanläggning. b) idealisering av en 3D-sprickgivare 
(Geokon, 2017e). 

3.2.5 Joint-meter 

En mätare som används internationellt men är ovanlig i Sverige är en 
fogförskjutningsmätare (joint-meter). Det är en ingjuten mätare som mäter 
förskjutning över en skarv eller fog, se Figur 3-7. Den används exempelvis för att 
mäta öppningen i en fog mellan en betongkonstruktion och berget.  

 

Figur 3-20. En fogförskjutningsmätare (joint-meter) installerad i skarven mellan en betongkonstruktion och 
berget (Grahm m.fl., 2015).  
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3.3 SAMMANFATTNING AV DEFORMATIONSGIVARE 

I följande avsnitt sammanfattas de olika typerna av givare som är tillämpliga för 
deformationsmätningar på betongkonstruktioner. Tabellerna baseras på 
informationen i ICOLD Bulletin 158.  

Tabell 3.1 Sammanställning av globala deformationsgivare, baserat på ICOLD (2018).  

Global förskjutning 

Instrument Funktion Krav Kommentar 

T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans 
Hängande och 
inverterad pendel 

Global förskjutning T:   Väldigt hög 
L:   Väldigt hög 
M:  Maximal beräknad 
förskjutning + 50 % 
N:  ± 0.2 mm 
R:  Absolut nödvändigt i form 
av extra mätutrustning och i 
kombination med stödmätning 
med exempelvis triangulering  

Väl beprövat instrument 
med hög noggrannhet 

Tiltgivare Global 
förskjutning* 

T:   Hög 
L:   Hög 
M:  20 mm/m 
N:  ± 0.02 mm/m 
R:  Instrumentet 
rekommenderas enbart att 
användas i kombination med 
annan instrumentering såsom 
pendlar 

Påverkas av 
spänningskoncentrationer 
vid ojämn geometri.  

Totalstation 
(triangulering) 

Global förskjutning T:   Väldigt hög 
L:   Väldigt hög 
M:   
N:  Varierar (± 2 mm enligt 
Ekström och Lier (2013)) 
R:  Uppnås genom att mäta in 
ett stort område och många 
mätpunkter 

Ett stort område runt 
dammen måste mätas in 
och möjliggöra mätning 
av långtidsrörelser över 
dammens omgivning och 
annan instrumenterings 
infästningspunkter.  

* enskilda tiltgivare mäter lokal vinkelförändring men vid ett system av flera tiltgivare 
erhålls global förskjutning, se Kapitel 3.1.4.  
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Tabell 3.2 Sammanställning av lokala deformationsgivare, baserat på ICOLD (2018).  

Lokal förskjutning 

Instrument Funktion Krav Kommentar 

T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans 
Töjningsgivare Materialpåfrestning T:   Hög 

L:   Hög 
M:  2 mm/m 
N:  ± 0.02 mm/m 
R:  Nödvändigt genom 
installation av redundanta 
töjningsgivare och jämförelse 
med andra instrument 

Instrumenten går ofta 
sönder. Mätningarna 
påverkas av de lokala 
materialegenskaperna.  

Fiberoptiska linor Töjning, spänning, 
temperatur 

T:   Väldigt hög 
L:   Väldigt hög 
M:  1-2 % av den mätta 
strukturen 
N:  ± 0.2 mm 
R:  Inte alltid nödvändigt. 

  

Extensometer Horisontella 
förskjutningar i 
berg 

T:   Hög 
L:   Hög 
M:  10-50 mm 
N:  ± 0.2 mm 
R:  Inte alltid nödvändigt. 
Uppnås via: installation av fler 
extensometrar på jämförbara 
punkter. Flera ankare per 
mäthuvud. Kombination med 
inverterad pendel. 

  

Sprickgivare Sprickbredd T:   Måttlig 
L:   Hög 
M:  10 mm 
N:  ± 0.05 mm 
R:  Beror på mätningens syfte 

Mätningar nära 
inspektionsgångar 
representerar det globala 
beteendet dåligt. 
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4 Vatten  

I detta kapitel beskrivs samtliga typer av givare som är relaterade till 
mätning av vatten. Detta innefattar vattennivå, läckage, portryck samt 
fukt i material eller luft. Mätningar relaterade till vatten är av naturliga 
skäl de vanligaste mätningarna på dammar, då t.ex. nivåmätningar utgör 
underlag för driftrelaterade data.  

4.1 VATTENNIVÅMÄTNING  

Vattenytans nivå i dammagasinet, nedströms dammen, i pumpgropar etc. är viktig 
att övervaka. Det finns många mätmetoder från en enkel pegel-skala som avläses 
manuellt till helt automatiska system som styr diverse utrustning. I denna rapport 
ligger fokus på automatiska mätningar relaterade till strukturell säkerhet hos 
betongdammar.  

Lagerholm och Sjödal (2000) gjorde en inventering av cirka 500 mätutrustningar 
för vattennivå i svenska dammanläggningar. De konstaterade att det vanligaste 
instrumentet var tryckgivare, följt av resistansgivare (TGDC), kapacitiv 
vinkelgivare och kodgivare. Ultraljudsgivare var inte lika vanlig men ansågs ha 
hög tillförlitlighet på de anläggningar som använde den. Sedan dess har ultraljuds- 
och radargivare vuxit i popularitet, då de har mindre problem vid isbildning. I 
Figur 4-1 presenteras två exempel på ultraljudsgivare installerade i mätbrunnar.  

Vattennivågivare är bland den viktigaste utrustningen i en dammanläggning 
eftersom den både är kopplad till viktiga säkerhets- och varningssystem men också 
används i driften av aggregaten. Redundans är därför extra viktigt för just 
övervakningen av uppströmsvattenytan. Lagerholm och Sjödal (2000) 
rekommenderar att ha redundans med flera separata mätsystem som inte kan 
påverka varandra. De rekommenderar även redundans inom varje system. Till 
exempel kan en pegelbrunn förses med två inloppsrör för att minska risken att det 
ska bli igensatt.  Vid redundanta mätsystem går det även att definiera 
varningsnivåer på eventuell differens mellan mätsystemen.  

Vattennivågivare kan även användas i kombination med annan utrustning. De 
används exempelvis för automatisk läckagemätning i mätöverfall. De kan även 
användas i pumpgropar för automatisk reglering av pumparna och 
läckagemätning.  
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Figur 4-1. Två exempel på ultraljudsgivare installerade i pegelbrunnar.  

4.2 LÄCKAGEMÄTNING 

4.2.1 Mätöverfall 

Mätöverfall är det vanligaste instrumentet för läckagemätning i Sverige. Ett 
mätöverfall består av en vattenränna som är uppdämd av en plåt med ett V-format 
hål i övre delen över vilket läckagevattnet får rinna. Vattenflödet bestäms genom 
att mäta vattnets nivå ovanför överfallet. Detta kan göras automatiskt exempelvis 
genom en tryckgivare. Ett mätöverfall illustreras i Figur 4-2. ICOLD (2018) anger 
att mätområdet bör vara det förväntade vattenflödet +100 % och att precisionen är 
± 5 % av mätområdet.  

Läckagevattnet från en dammsektion, till exempel ett antal monoliter samlas 
vanligtvis upp och leds genom ett mätöverfall. På så vis kan läckaget från en 
begränsad del av en damm övervakas separat över lång tid. Läckagemätningar 
koppas ofta till larm, då ökat läckage kan vara indikation på ett potentiellt brott.  

Automatiska läckagemätningar kan dock försvåras av utfällningar som stör 
avläsningen eller att mätpunkten påverkas av nedströmsvattennivån vid t.ex. spill.  
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Figur 4-2. Exempel på ett mätöverfall.  

4.2.2 Övrig läckageövervakning 

Pumpgropar som sakta fylls med vatten kan förses med vattenståndsgivare för att 
automatiskt starta pumparna vid behov. Om detta system övervakas kan läckaget 
beräknas antingen via pumparnas körtid eller via en uppskattning av 
vattenvolymen vid ett visst vattenstånd. Ett exempel på en ultraljudsgivare 
kopplad till en pump presenteras i Figur 4-3a.  

Ett sätt att upptäcka artesiskt tryck är att installera så kallade svanhalsar, rör vilka 
borras ner i berget. Om artesiskt tryck uppstår börjar vatten rinna genom rören. 
Flödet kan då upptäckas av personal i närheten. Två svanhalsar installerade i en 
svensk dammanläggning visas i Figur 4-3b. 
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a) b) 

Figur 4-3. a) en ultraljudsgivare kopplad till en dränagepump som slår till automatiskt vid ett givet vattenstånd, 
b) svanhalsar som indikerar artesiskt tryck genom att vatten börjar rinna ut genom rören.  

4.3 PORTRYCKSMÄTNING 

Dammhaveri i betongkonstruktioner är relativt ovanligt i dammanläggningar. Ofta 
är grunden den svagaste punkten i en dammanläggning. Även vid totala 
dammbrott initieras ofta brottsprocessen genom rörelser i grundläggningen1 . Det 
är viktigt att övervaka rörelser i berget men även upptryck och eventuella läckage. 
Det finns öppna och slutna system för mätning av grundtryck. Ett öppet system 
består av ett nerborrat rör med en fri vattenyta, vattentrycket läses då av som 
vattenytans höjd. Vid slutna system sätts en portryckssond ner i ett borrhål som 
försluts, så att tryck kan byggas upp och mätas av en givare. Öppna system 
används framförallt i mjuka jordar och fyllningsdammar och är inte lämpliga i 
berggrunden under betongdammar.  Den enskilt viktigaste parametern att 
övervaka är portryckets variation över tid eller om plötsliga förändringar sker. 
Kontinuerlig övervakning är därför att föredra men implementeras inte alltid.  
  

 
1 De flesta betongdammar är grundlagda på berg, men det finns även betongdammar som är 
grundlagda på jordmaterial.  
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Det vanligaste förfarandet vid sluten mätning är att en filterspets gjuts in i botten 
av ett borrhål. Filtret vattenmättas vid installationen och håller därefter samma 
tryck som omgivande grundvatten. När omgivande vattentrycket förändras, 
påverkas direkt vattnet i filterspetsen så att en direkt förändring i portryck kan 
registreras. I toppen av filterspetsen finns ett membran, från vilket trycket kan 
avläsas. Tremblay (1990) listar fyra huvudtyper av slutna portrycksgivare:  

• Hydrauliska portrycksgivare där membranet i filterspetsen kopplas till en 
vattenfylld slang. Tryckförändringarna kan avläsas vid ytan automatiskt eller 
via manometer.  

• Pneumatiska portrycksgivare där membranet kopplas till en slang med ett 
konstant luftflöde. Trycket avläses som ett mottryck vid markytan.  

• Elektriska portrycksgivare mäter deformationen av membranet elektriskt, 
exempelvis med vibrerande sträng-sensor eller trådtöjningsgivare.  

• BAT- portrycksgivare består av en filterspets med inbyggt tätande 
gummimembran med ett munstycke med ett gummimembran, genom vilket 
en injektionsnål kan föras igenom. Injektionsnålen är kopplad till en elektrisk 
portrycksgivare, exempelvis en vibrerande sträng-sensor eller 
trådtöjningsgivare. Provkroppen kan tas ut och bytas eller kalibreras vid 
behov.  

Ett stort problem med portrycksgivare, speciellt vid långtidsmätning kan vara 
pålitligheten, eftersom det inte går att kontrollmäta eller kalibrera de ingjutna 
mätarna. Internationellt installeras därför ofta trycksensorer i kluster, där flera 
sensorer mäter på samma nivå för att kontrollera om en givare ger opålitliga 
resultat (ICOLD, 2018). Om BAT-systemet används kan dock denna problematik 
kringgås, då en givare alltid kan tas upp och kontrolleras eller kalibreras. En BAT-
portrycksgivare presenteras i Figur 4-4 och Figur 4-5. 

Om membranet i portrycksgivaren är i kontakt med atmosfären mäts det relativa 
portrycket. Om det däremot är vakuum i kammaren bakom membranet mäts det 
totala trycket. Då måste lufttrycket vid dammanläggningen mätas och det absoluta 
trycket omräknas till ett relativt tryck. Det har vid flera svenska 
dammanläggningar uppstått problem med relativa givare, då dessa är känsligare 
för fukt.  
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Figur 4-4. a) En filterspets och med en BAT-givare. b) En packer runt förlängningsröret som spänns åt mot 
borrhålets väggar.  

 

 
Figur 4-5. Röret till en portrycksgivare ovan markplanet.  
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4.4 RELATIV FUKTIGHET 

Den relativa fuktigheten påverkar betong och är styrande vid ett flertal 
nedbrytningsprocesser. Det är ofta relevant att mäta fukt både i betongen och i den 
omgivande luften. Fuktgivare är ofta kombinerade, så att de mäter både fukt och 
temperatur. I Figur 4-6 illustreras en fuktgivare som även mäter temperatur. 
Mätare för relativ fuktighet i betong kan både gjutas i vid nyproduktion eller 
installeras i borrhål på önskat djup i befintliga konstruktioner.  

 

 
Figur 4-6. En fuktgivare med inbyggd temperaturgivare i en svensk dammanläggning.  
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4.5 SAMMANFATTNING AV GIVARE RELATERADE TILL VATTEN 

I följande avsnitt sammanfattas de olika typerna av givare som är tillämpliga för 
mätningar relaterade till vatten vid betongkonstruktioner. Tabellerna baseras på 
informationen i ICOLD Bulletin 158.  

Tabell 4.1 Sammanställning av vattennivågivare, baserat på ICOLD (2018). 

Vattennivågivare 

Instrument Funktion Krav Kommentar 

T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans 
Tryckgivare Vattennivå T:   Väldigt hög 

L:   Låg 
M:  Över dammens krön 
N:  ± 10 cm 
R:  Nödvändigt 

Viktigt mätinstrument. 

Ultraljudsgivare  Vattennivå T:   Väldigt hög 
L:   Låg 
M:  Över dammens krön 
N:  ± 10 cm 
R:  Nödvändigt 

Mätområdet måste 
innefatta överdämning 

Radargivare Vattennivå T:   Väldigt hög 
L:   Låg 
M:  Över dammens krön 
N:  ± 10 cm 
R:  Nödvändigt 

De flesta mätarna går att 
automatisera 

    

 

Tabell 4.2 Sammanställning av läckagemätningssystem, baserat på ICOLD (2018). 

Läckage 

Instrument Funktion Krav Kommentar 

T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans 
Mätöverfall Läckage T:   Hög 

L:   Hög 
M:  Högsta förväntade läckage 
+100 % 
N:  ± 5 % av M 
R:  Uppnås med manuella 
mätningar. 
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5 Temperatur  

Temperaturen har stor inverkan på betongdammar, och kan variera på 
grund av värmeutveckling under härdning, på grund av säsongsbetonade 
variationer alternativt på grund av t.ex. uppvärmning från aggregatnära 
konstruktioner eller om/tillbyggnad av dammen.  

På väldigt många betongdammar har det observerats sprickbildning som kan 
härledas till temperaturvariationer. Oftast är denna orsakad av säsongsbetonade 
variationer i omgivningstemperatur vid sommar respektive vinter. Temperatur-
variationer är därmed en stor orsak till att många dammar deformeras vilket i sin 
tur resulterar i variationer i sprickbredder, förändringar i portryck eller läckage. 
För att kunna genomföra en tillståndsbedömning av dammen krävs därför att det 
går att bestämma vilka temperaturvariationer som dammens utsätts för.  

När det gäller omgivningstemperaturen så finns t.ex. SMHI:s öppna klimatdata2 
att tillgå där det går att få timvisa variationer i temperaturer från mätstationer 
placerade över hela Sverige. Ofta kan det dock vara nödvändigt att mäta 
omgivningstemperaturen vid en dammanläggning. Detta dels för att temperaturen 
vid dammen kan avvika från den temperatur som registreras vid mätstationen, 
men även för att mäta den temperatur som finns inne i betongkonstruktion, eller 
att det finns andra viktiga områden så som magasinstemperatur, eller inneslutna 
och ev. uppvärmda områden i dammen. Sammanfattningsvis, för mätning på 
betongkonstruktioner är det oftast av intresse att mäta följande  

• Omgivningstemperatur - dels i luften men även inom eventuella isolerade eller 
uppvärmda utrymmen i dammen.  

• Temperatur i undergrund (berg, fyllningsmaterial, etc)  
• Magasinstemperatur – vattentemperaturen kan variera med djupet eller vara 

relativt konstant oavsett djup beroende på omrörningseffekter 
• Temperaturer inuti betongkonstruktionen – inborrade eller ingjutna givare.  

5.1 TEMPERATURGIVARE 

Temperaturen kan mätas med olika typer av tekniker, så som termoelement (eng. 
thermocouple) eller termistor (eng. thermistor). Skillnaden mellan dessa är att 
termoelementet genererar spänning som är proportionellt mot temperaturen 
mellan två punkter medan en termistor mäter förändringen i motstånd (resistans) 
som funktion av temperaturförändring. Det är stor skillnad mellan dessa olika 
typer av givare dels gällandes vilket mätomfång som kan registreras vilket också 
varierar kraftigt beroende på fabrikat etc. Båda typerna givarna kan dock användas 
inom de temperaturintervall som är relevanta för en vattenkraftsbetong-
konstruktion under t.ex. härdning eller som följd av säsongsvariationer i 
temperatur. Normalt är dock mätomfånget avsevärt mycket större hos ett 
termoelement jämfört mot en termistor och framförallt avseende väldigt höga 
temperaturer. Termoelement kan ofta användas för mätning av temperaturer över 

 
2 http://www.smhi.se/klimatdata [2019-04-01] 

http://www.smhi.se/klimatdata
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1000 °C. En annan fördel med termoelement är att dessa normalt har högre 
noggrannhet och mindre olinjäritet i responsen. Detta beror dock på vilka metaller 
som används i givarna och kan därför variera kraftigt mellan olika fabrikat och 
modeller.  

Dessa temperaturgivare kan användas dels som temperaturlinor, som baseras på 
en termistor, så som t.ex. Pentronic PT100 givaren som illustreras i Figur 5-1a eller 
Geokons termistorlina 3810 som illustreras i Figur 5-1b. Med dessa typer av givare 
går det att ansluta flera olika temistorer som mäter temperaturen på valda ställen i 
konstruktionen. Dessa typer av givare kan t.ex. mäta lufttemperatur, monteras i 
borrhål, eller anpassas för ingjutning i betong eller mätning av vattentemperatur.  

 
 

a) b) 
Figur 5-1 Exempel på temperaturlinor, a) PT100 givare från Pentronic från 
https://pentronic.se/start/temperaturgivare/pt100-givare/med-kabel.aspx , b) Geokon 3810 från 
https://www.geokon.com/3810 .  

5.2 KOMBINERADE GIVARE 

Ofta används givare för primärt i syfte att mäta andra fysikaliska storheter, se 
kapitel 3 och 4, men där dessa är kombinerade så att de även mäter temperaturen.  
Exempel på detta är t.ex. portryckgivare eller töjningsgivare som är kombinerade 
med att även mäta temperaturen. En viktig anledning för detta är att t.ex. 
töjningssignalen normalt behöver kompenseras för temperaturvariationer.  

Exempel på två olika typer av kombinerade töjnings- och temperaturgivare 
illustreras i Figur 5-2. I figuren illustreras dels givare TML KM-100AT3 och Geokon 
42004. Båda dessa givare har ett temperaturomfång som motsvarar – 20 °C till +80 
°C. Givarna som benämns TML KM-100AT baseras på temperaturmätning med 
termoelement medan Geokon 4200 givarnas temperaturmätning baseras på 
termistorer. Noggrannheten hos termistorn hos Geokon 4200 är ± 0,5 °C och 
noggrannheten hos TML KM 100-AT är ±0,15 °C, enligt Malm (2015). I Figur 5-3 
illustreras skillnaden i uppmätt temperatur i en betongkonstruktion under 
härdning och kylning för de tre givarna som illustrerades i Figur 5-2. Samtliga av 
dessa givare var ingjutna i mitten av en massiv betongkonstruktion med en 
tjocklek på ca 1,8 m. Givarna benämnda ST02 och ST03 är båda av fabrikatet TML 
medan ST01 är från Geokon. Som det framgår från resultatet så ger de två TML 
givarna liten avvikelse sinsemellan och dessa avviker ca 0,5 °C från motsvarande 
resultat från Geokon givaren. Viss skillnad förväntas mellan givarna eftersom de 

 
3 http://www.tml.jp/e/product/transducers/civil_eng/strain/km.html  
4 https://www.geokon.com/4200-Series  

https://pentronic.se/start/temperaturgivare/pt100-givare/med-kabel.aspx
https://www.geokon.com/3810
http://www.tml.jp/e/product/transducers/civil_eng/strain/km.html
https://www.geokon.com/4200-Series
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inte är placerade på exakt samma ställe, men skillnaden i temperatur förväntas inte 
vara så pass stor som syns i figuren. Dock bör det påpekas att skillnaden mellan 
givarna ligger inom felmarginalen för deras förväntade noggrannhet.  

 
Figur 5-2 Exempel på installation av kombinerade töjnings och temperaturgivare för ingjutning i betong (vita: 
TML KM-100AT och blå; Geokon 4200). I figuren illustreras hur givarna är monterade på en spindelled. Från 
Malm (2015).  
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Figur 5-3 Illustration av uppmätta temperaturer under härdning och kylning, från Malm (2015).  

5.3 FIBEROPTISKA KABLAR 

Fiberoptiska sensorer beskrevs tidigare i Avsnitt 3.2.2 för tillämpningen att mäta 
töjning. Fiberoptik tillämpas som tidigare nämnts ofta för mätning av temperatur i 
t.ex. fyllningsdammar (i syfte att kunna upptäcka läckage) eller för att mäta 
temperaturer på t.ex. broar, både befintliga och nya konstruktioner. Det finns flera 
olika tekniker för mätningar med fiberoptiska kablar så som Distributed Fibre Optics 
eller Bragg Grating Sensors (FBG), se Gonzalez (2014). Vid fiberoptiska givare kan 
dels en hög upplösning nås utmed långa kablar, där t.ex. Feltrin (2007) anger en 
upplösning på mindre än 0,1 °C för FBG-givare, men tyvärr framgår inte vilken 
noggrannhet som förväntas i dessa fall. Johansson m.fl. (2017) angav att vid 
distributed fibre optics fås en noggrannhet på ± 0,02 °C, där mätdata kan fås ned till 
avstånd av 0,125 m av kabeln som i sin tur kan ha en längd upp till 60 km.  

5.4 VÄRMEKAMEROR 

För att utvärdera temperaturen på ytan av en betongdamm, kan värmekameror 
vara en lämplig metod. Denna typ av teknik används främst för att identifiera 
områden med bristande isolering eller för att identifiera eventuellt värmeläckage. 
Vid betongdammar kan det även vara av intresse att se hur värmefördelningen ser 
ut på nedströmssidan av en damm, eller invändigt i fall att dammen är isolerad 
med en klimatvägg. Ett exempel på resultat från fotografering med värmekameror 
finns illustrerat i Figur 5-4, där syftet var att identifiera eventuella försvagningar 
och läckage i betongdammen.  

Denna metodik används främst för tillståndskontroll vid givna tidpunkter, d.v.s. 
att foton tas vid valda tidpunkter när personalen åker ut till anläggningen med sin 
utrustning. Med hjälp av värmekameran kan därefter bilder tas på anläggningen 
för att se värmefördelningen. Noggrannhet och upplösning beror naturligtvis på 
val av kamera och avståndet mellan kameran och objektet som fotograferas.   
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Figur 5-4 Exempel på fotografering med värmekamera, från Henriques och Ramos (2015).  

 

5.5 SAMMANSTÄLLNING AV TEMPERATURGIVARE 

I följande avsnitt sammanfattas de typer av givare som är tillämpliga för 
temperaturmätningar vid betongkonstruktioner. Tabellerna baseras på 
informationen i ICOLD Bulletin 158.  

Tabell 5.1 Sammanställning av temperaturgivare, baserat på ICOLD (2018). 

Temperaturgivare 

Instrument Funktion Krav Kommentar 

T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans 
Elektrisk 
termometer 

Luft- och 
vattentemperatur 

T:   Måttlig 
L:   Måttlig 
M:  -30 till + 40 °C 
N:  ± 1 °C 
R:  Nödvändigt 

  

Ingjuten elektrisk 
termometer 

Betongtemperatur T:   Mycket hög 
L:   Mycket hög 
M:  -10 till + 60 °C 
N:  ± 5 °C 
R:  Nödvändigt uppnås genom 
att installera tillräckligt många 
instrument 
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6 Andra typer av mätningar 

Det finns många olika typer av mätningar som normalt genomförs på 
olika infrakonstruktioner, som inte nödvändigtvis går att kategorisera in 
enligt de tidigare kapitlen. Därför presenteras andra typer av mätningar i 
detta avsnitt, som tillämpas för vattenkraftkonstruktioner internationellt 
eller inom angränsande områden.  

6.1 LASTCELLER 

Lastceller tillämpas för många olika typer av mätningar i syfte att bestämma 
kraften mellan två kroppar. Lastceller baseras ofta på en mätning av hydrauliskt 
tryck mellan två styva stålskivor eller ringar, alternativt genom att trådtöjnings-
givare eller vibrerande stränggivare monteras så att uppmätt töjning kan 
översättas till motsvarande kraft. Den vanligaste tillämpningen av lastceller inom 
vattenkraftkonstruktioner är vid övervakning av spännkraften i spännkablar. 
Spännkablar installeras ofta på dammar i syfte att höja dammsäkerheten med 
hänsyn till stabilitetsbrott. Detta betyder att hål borras i betongkonstruktionen 
vilken en efterspänd spännkabel installeras, se Figur 6-1. Spännkraften appliceras 
genom att linan sträcks med en domkraft se Figur 6-2. Spännkraften förväntas 
dock reduceras med tiden på grund av långtidseffekter så som relaxation i stålet 
och deformationer i betongkonstruktionen p.g.a.. t.ex. krypning. För att övervaka 
spännkraften krävs att spännkabeln inte är cementinjekterad och att en lastcell 
monteras så att den överför lasten från ankarplattan till betongen, se Figur 6-2.  

 

 
Figur 6-1 Illustration av installation av spännkablar på en betonglamelldamm.  
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a) b) 
Figur 6-2 a) Exempel på domkraft, b) exempel på lastcell för övervakning av spännkraftsförluster. Från Ansell 
(2018).  

 

Lastceller kan fås i olika storlekar och mätomfång, men för typen som normalt 
tillämpas för övervakning av spännkraften finns upp till typiskt 5 000 kN, där 
mätnoggrannheten vanligtvis är mindre än ± 0,5 %.  

6.2 VIBRATIONSMÄTNINGAR 

Internationellt så är det vanligt att vibrationsmätningar genomförs på 
betongdammar i syfte att övervaka beteendet under jordbävning. Andra typer av 
tillämpningar t.ex. övervakning av vibrationer i aggregatnära konstruktioner eller i 
anslutning del delar som kan utsättas för vibrationer orsakat av t.ex. strömmande 
vatten. Inom angränsande områden så tillämpas vibrationsmätningar ofta inom 
t.ex. övervakning av dynamiska trafikinducerade vibrationer i broar, eller i tunnlar 
på grund av vibrationer från tunneldrivning.  

Vibrationsmätningar sker vanligtvis med hjälp av accelerometrar se t.ex. 
Andersson m.fl. (2007). Accelerationsgivare som kan tillämpas för kraftiga 
vibrationer är ofta piezoelektriska givare som baseras på att en liten massa är 
monterad på ett piezoelektriskt material, när ramen på vilken massan är monterad 
börjar att vibrera så produceras tröghetskrafter från massans rörelse vilken 
uttolkas som variation i elektrisk ström vilket översätts till acceleration. I Figur 6-3 
illustreras ett exempel med tre piezoelektriska accelerometrar som vardera mäter 
accelerationen i en specifik riktning. Det finns även flera andra typer av tekniker 
för mätning av acceleration förutom piezoelektriska givare så som; MEMS, 
capacitive accelrometer och force balanced accelerometer. Enligt Feltrin (2007) är 
noggrannheten typisk större än 10-5 m/s2  
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Figur 6-3 Exempel på accelerometrar, från Malm och Andersson (2004).  

 

Ett exempel på vibrationsmätningar som har genomförts i Sverige finns 
presenterat av Cantieni (2000) där en svensk betongvalvdamm exciterades med 
hjälp av en svängande massa och vibrationerna mätes i totalt 270 mätpunkter i 
samtliga tre riktningar.  

 

 
Figur 6-4 Exciterare med svängande massa som användes av Cantieni (2000) för att excitera en svensk 
betongvalvdamm.  
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Figur 6-5 Installerade accelerometrar (vänster) och illustration av samtliga mätpunkter (höger), från Cantieni 
(2000).  

6.3 FOTOGRAMMETRI  

Att använda fotografier eller från videofilmer för att utvärdera påkänningar, 
deformationer etc. är ett forskningsfält som utvecklas väldigt snabbt. I samtliga fall 
så baseras dessa på att objekt kan identifieras i foto eller videofilm antingen genom 
att lättidentifierbara markörer har monterats på strukturen, eller att konstrasterna i 
strukturens naturliga yta kan nyttjas. Genom att studera hur de observerade 
punkterna rör sig går det därmed att bestämma globala rörelser hos dessa punkter 
eller töjningar utifrån relativa rörelsen mellan dessa punkter. Ett exempel på detta 
illustreras i Figur 6-4 där vibrationerna hos en bro övervakas baserat på video-
fotogrammetri.  

 
Figur 6-6 Exempel på tillämpning av video-fotogrammetri, från 
https://www.imetrum.com/applications/structural-testing/.   

 

Noggrannheten som kan fås med dessa typer av metoder beror på flera olika 
aspekter, avstånd från kamera till observationspunkt, pixelstorlek och antal pixlar 

https://www.imetrum.com/applications/structural-testing/
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per ytenhet, ljusförhållanden, etc. där fältstudier redovisar mätnoggrannheter som 
motsvarar från ca 0,1 mm. I ett exempel från Riberio m.fl. (2014) så redovisas en 
jämförelse mellan uppmätt förskjutning hos en järnvägsbro (uppmätt med LVDT) 
vilket jämförs med video-fotogrammetri, se Figur 6-5. I denna figur så är avståndet 
mellan kamera och objektet 10 m, och resultatet visar på mycket hög noggrannhet 
på video-fotogrammetri jämfört mot konventionell, beprövad, teknik. Det är dock 
osäkert hur denna teknik skulle fungera vid långtidsövervakning där förändringar 
i omgivningsförhållanden kan få en signifikant inverkan.  

 
Figur 6-7 Exempel på video-fotogrammetri jämfört mot konventionella deformationsgivare (LVDT), från 
Ribeiro m.fl. (2014) 

6.4 ISLAST 

Under vintermånaderna, så bildas ett istäcke på reservoaren när den fryser. Detta 
istäcke ger upphov till ett tryck på omkringliggande konstruktioner på grund av 
volymökningen som sker då vatten fryser till is.  

Enligt RIDAS, så definieras att islasten som verkar på en betongdamm varierar 
mellan 50 kN/m i söder till 200 kN/m i norr. Det råder dock stora osäkerheter kring 
islastens storlek, dess varaktighet och hur omgivande faktorer så som t.ex. 
temperatur, vattenståndsvariationer, strändernas mothåll, reservoarens storlek etc. 
påverkar islastens storlek eller varaktighet.  

Utav denna anledning kan det finnas behov av att mäta islastens storlek på 
dammanläggningar. Det finns flera olika tekniker att mäta islastens storlek. Det 
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finns flera olika tekniker för att mäta islaster eller istryck. Konventionellt så 
används ofta flat-jacks som är tunna givare installeras i reservoaren, genom att hål 
tas upp i istäcket där givarna sänks ner och placeras på ett förutbestämt avstånd 
från isens ovanyta. En variant på denna metodik är att använda så kallade Carter-
paneler där tre flat-jacks installeras med fixerade inbördesavstånd för att på så sätt 
fånga eventuella skillnader i tryck i isens tjockleksriktning. Denna metodik har 
tillämpats i bl.a. ett nioårigt forskningsprogram i Kanada, se Comfort m.fl. (2003). I 
Norge har liknande upplägg använts där även denna typ av givare monterades på 
dammens uppströmsyta, se Petrich m.fl. (2015).  

 

  

a) b) 
Figur 6-8 Exempel på installation av flat-jacks för mätning av istryck, från Petrich m.fl. (2015).  

 

Exempel på denna typ av givare är t.ex. Modell 4850 från Geokon eller flatjack-
sensor från Geosense som består av två svetsade rektangulära stålplåtar där 
innanmätet är fyllt med en vätska och tryckförändringar i vätskan mäts vilket kan 
överföras till en kraft. 

 
 

a) b) 
Figur 6-9 Exempel på flatjacks, a) från Geokon, b) Geosense.  

 

Det finns dock flera frågetecken kring denna mätmetod. De två främsta 
anledningarna är dels då istrycket förändras ut från dammen på grund av sprickor 
i istäcket som uppstår nära dammlinjen vilket innebär att det istryck som mäts i 
reservoaren inte nödvändigtvis motsvarar den last som verkar på dammen. 
Dessutom så är vätskan temperaturberoende vilket innebär att det tryck som 
uppmäts till del kan beror på vätskans temperaturexpansion. Därav har en 
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islastspanel utvecklats i ett forskningsprojekt inom Svenskt VattenkraftCentrum, se 
Malm m.fl. (2017). Denna panel är utvecklad för att mäta det istryck som verkar 
direkt på dammen och är utvecklad så att den baseras på mätning av islaster med 
hjälp av lastceller istället för temperaturkänsliga trycksensorer, se Figur 6-8.  

 

  
a) b) 

Figur 6-10 Foton på svensk prototypgivare för islastsmätningar, från Malm m-fl. (2017) 
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7 Mätsystem 

Ett mätsystem innefattar samtliga komponenter som behövs för att 
övervaka beteendet hos t.ex. en betongdamm. I detta kapitel beskrivs hur 
signalen från en givare kan överföras och bearbetas för att utgöra 
underlag för dammsäkerhetsutvärderingar.  

Enklare mätsystem, oftast temporära mätningar, består ofta av följande 
komponenter 

• givare (ofta även benämnda som sensorer) som kan mäta en fysikalisk storhet 
(deformation, tryck, töjning, temperatur, etc.),  

• förstärkare – kan behövas för signalförstärkning eller signalbehandling  
• loggers – insamling av mätdata från olika givare 
• kommunikationsenhet – för överföring av mätdata 
• dator (eller server) – för lagring och eventuellt bearbetning av mätdata 

Vid dammätningar så har typiskt anläggningsägaren sina egna 
dammövervakningssystem och sin egen IT-struktur som ansvarar för att 
signalerna tas om hand, bearbetas och lagras. Detta betyder att i detta kapitel så 
fokuseras primärt överföring av mätdata, men även viss del angående 
programmering finns inkluderad.  

7.1 SIGNALÖVERFÖRING OCH PROGRAMMERING 

Bra planering kring strömförsörjning, signalöverföring och programmering från 
damminstrumenteringen är en viktig del, men som ibland tas för given. Det är 
dock en viktig del i sammanhanget för att instrumenteringen ska bli så bra och 
pålitlig som möjligt. Även hur mätvärdena sedan presenteras är en viktig faktor 
för att det ska bli så lättöverskådligt som möjligt. 

Vid kontinuerliga mätningar så kan stora mängder data genereras, särskilt i fall då 
en hög samplingsfrekvens används i syfte att fånga dynamiska förlopp. Detta kan 
ställa höga krav på överföring av mätdata men även lagring av mätdatan.  

7.1.1 Strömförsörjning och signalöverföring 

Följande varianter är vanligt förekommande idag för damminstrumentering: 

• Strömförsörjning via kabel och signalöverföring via fiber (vanligast) 
• Strömförsörjning via kabel och signalöverföring via GSM-nätet eller radiolänk 
• Strömförsörjning via batteri (ibland förstärkt av solceller eller vindsnurra) och 

signalöverföring via GSM-nätet eller radiolänk. 
• Strömförsörjning via batteri (ibland förstärkt av solceller eller vindsnurra) och 

signalöverföring via satellit. 

Även så kallad ”halvautomatiserade” givarsystem finns, det innebär att själva 
givarna är installerade men ingen kontinuerlig strömförsörjning eller 
signalöverföring är framdragen. Givarna är inaktiva till ett slingströmsinstrument 
kopplas in och skickar en slingström (normalt 4-20 mA) till givaren. Ett aktuellt 
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mätvärde läses då av. Används framförallt för att underlätta för driftspersonal eller 
där felkällor från manuella mätningar vill minimeras. 

7.1.2 Val av system 

En viktig parameter vid val av system är att övriga berörda avdelningar hos 
dammägaren är delaktiga. T. ex är IT-avdelningen en viktig del att ha med, 
signalerna ska så småningom tas om hand, bearbetas och lagras. Någon ska även 
på ett lättillgängligt sätt kunna få ut mätdata för utvärdering. 
Det finns många exempel på när kommunikationen mellan de olika 
teknikområdena inte fungerat och instrumenteringen blir onödigt dyr eller inte 
fungerar som avsett. 

När det gäller betonginstrumentering och automatiserade system är 
strömförsörjning och signalöverföring via kabel och fiber helt dominerande.  
Några viktiga punkter att tänka på som är lätt att förbise och som 
erfarenhetsmässigt har visat sig inte vara så lätt att hantera är: 

• Hur ska signalen tas emot hos t. ex driftcentral? 
• Har samtliga inblandade insett hur pass omfattande en automatisering är ur 

konstruktionssynpunkt? Detta innebär systemet behöver vara 
konstruktionsmässigt förberett för den mängd signaler som förväntas, t.ex. 
PLC-kort, licenser etc.  Detta innefattar att samtliga inblandade förstår vilket 
arbete som krävs i form av kretsscheman, konstruktion och utförande. Lätt att 
feltolkning mellan dammägare-projektör-entreprenör uppstår. 

• Behov av överspänningsskydd? I de flesta fall brukar givare som på något sätt 
står i kontakt med vatten, (tex portrycksgivare i berg eller extensometrar i 
berg) förses med överspänningsskydd vid själva givaren samt vid 
apparatskåp. Ibland kanske samtliga typer av givare bör ha någon form av 
överspänningsskydd. Men det är inte säkert det passar in på samtliga typer av 
givare (exempelvis lastceller kan få problem vid inkoppling av skydd). Det här 
bör man noga titta igenom från fall till fall och vara överens om innan en 
automatiseringsentreprenad startas upp. 

• Slutdokumentationen – Det krävs en rätt omfattande dokumentation runt 
automatiserade givare i en betongdamm. Det finns inte så många 
entreprenörer som klarar att utföra en bra automatiseringsentreprenad och ett 
återkommande problem är att en felbedömning görs på omfattningen av 
slutdokumentationen som krävs. Innan en entreprenör antas bör dammägaren 
noga förvissa sig om att projektören och entreprenören uppfattat vad som 
krävs. 
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7.1.3 Programmering av systemet 

När installationen av betonginstrumenteringen är klar och signaler kommer upp 
till stationsdatorn (mätserver, scada-system eller motsvarande) ska systemet 
programmeras och mätvärdena presenteras på ett lättöverskådligt sätt. 

Här finns några viktiga punkter att tänka på: 

• Är signalen från givarna kvalitetskontrollerade?  
Är det samma signal vid kopplingslådor intill givarna som faktiskt kommer 
fram till stationsdatorn (och sedan vidare till driftcentral)? Kontroll av hela 
kedjan alltså.  

• Har programmeraren helt klart för sig åt vilket håll givaren faktiskt fungerar? 
Nedan i Figur 7-1 visas att givaren är kalibrerad inom mätområde 4-20 mA, 
och där mätområdet är 0-10 mm. Vad som däremot kan missas är i vilken 
riktning givaren verkar. Under ”Remarks” visas att givaren i sitt utdragna läge 
(pulled out) visar 0 mm. Det betyder alltså att exempelvis en sprickviddsgivare 
monterad över en spricka som vidgar sig, i detta fall visar ett lägre värde när 
givaren dras isär. 

• Har dammägaren och dess berörda personal (dammtekniskt sakkunnig, den 
person som så småningom ska drifta anläggningen m.fl.) fått vara med och 
tycka till hur de vill att det ska fungera och även se ut på skärmarna? 

• Har dammägaren tänkt igenom vilken typ av signal som själva systemet ska 
vara förberett för? Exempelvis kan portrycksgivarna vara förberedda för både 
tryck och temperatur, men är själva systemet förberett för att kunna ta emot 
bägge signalerna? 

• Har dammägaren i god tid innan projektstart tänkt igenom sitt system för 
benämning av respektive givare? Så att korrekt benämning finns skyltat ute i 
dammkroppen såväl som det blir rätt i stationsdatorn. 

• Är det fastställt vilka signaler som faktiskt ska gå till driftcentralen direkt, och 
vilka som ska hanteras på annat sätt? 

• Har den person som ska programmera fått en genomgång av vad som faktiskt 
ska mätas, är den personen tillräckligt införstådd i hur instrumenteringen 
fungerar för att kunna reagera på om något är felande? 

• Har programmeraren fått tillräckligt bra bakgrundsunderlag? Dvs för att på ett 
tydligt och bra sätt kunna lägga upp ett lättöverskådligt system där respektive 
givare visas tydligt var i dammkroppen den är placerad. 

• När programmeraren utfört sina arbeten (ofta en extern person) har då någon 
hos driftorganisationen fått utbildning i att kunna justera givarnivåer, 
mätområden eller t.ex. enklare underhåll av mjukvara? Eller är man helt 
beroende av att programmeraren måste komma till anläggningen för 
justeringar? 
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Figur 7-1 Eexempel på ett kalibreringsprotokoll som visar vilket mätområde (0-10mm) givaren har, samt i vilket 
ändläge som givaren visar 0 mm (helt utdragen). 
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8 Projektering, installation och 
funktionskontroll 

En viktig del för att damminstrumenteringen ska vara tillförlitlig är att 
projektering, installation och funktionskontroll genomförs på ett korrekt 
sätt. I detta kapitel ges rekommendationer gällandes dessa aspekter som 
är viktiga att tänka på vid planering och utförande av mätningar.   

I publikationen ”Erfarenheter av damminstrumentering (Mohlin 2019) så belyses 
de kompetensbrister som finns hos såväl dammägare, projektörer som 
entreprenörer. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa. 

8.1 PROJEKTERING 

När ett instrumenteringsbehov identifierats måste flera aspekter beaktas. De 
verkliga förhållandena i dammkonstruktionen och yttre faktorer påverkar val av 
instrument och installationsmetod. Det är av stor vikt att fråga sig vad det är som 
ska övervakas, varför och hur det ska installeras samt vilken mätnoggrannhet som 
krävs. Vet man vilka fenomen som kan uppstå har man även en känsla för vart 
varnings- och larmnivåer skall läggas. Mätområdet måste anpassas till förväntade 
förändringar. När en givare med felaktigt mätområde föreskrivs erhålls sämre 
upplösning på mätdata alternativt att givaren går till sitt ändläge och hela 
förändringen kan då inte mätas. Vid ett onödigt stort mätområde så resulterar 
detta i att mätningen sker noggrannhet. Vid ett fall med för litet mätområde finns 
det risk att hela mätintervallet fångas. Om en givare uppnår sitt ändläge så 
kommer inga ytterligare deformationer i denna riktning mätas. I vissa fall är det 
dock möjligt att mäta eventuell återgång av deformationer men det finns risk att 
även denna återgången blivit störd av att givaren bottnade vilket resulterar i stora 
störningar När förfrågningsunderlaget är undermåligt orsakar det problem som 
ofta upptäcks först vid själva installationen eller kanske först vid första 
mätdatautvärderingen.  

När ett förfrågningsunderlag tas fram används ofta en mall, vilket gör att man inte 
tar hänsyn till verkligheten eftersom mallen inte nödvändigtvis är anpassad för 
just detta fall. Detta innebär att projektören behöver ha tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för att kunna bedöma när dessa mallar kan tillämpas eller ej. Faktorer 
som kan påverka installationen, så att den i värsta fall inte fungerar eller riskerar 
att gå sönder, kan då missas. 

När projekteringen utförs är det alltså viktigt att projektören väl känner till de 
faktiska förhållandena och kan anpassa instrumenteringen efter det. För att drift 
och underhåll ska kunna utföras måste utrustningen vara tillgänglig på ett bra sätt 
vilket ibland inte är fallet. Redan i projekteringsfasen bör tillgängligheten beaktas. 
Även BAS-P har en viktig roll. Vid projekteringen har BAS-P inte alltid förstått sin 
uppgift och i detalj tittat på tillgänglighet ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
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Exempel på detaljer som är viktiga men som ibland missas: 

• IP-klassningen, är angiven klass på såväl givare som kopplingslådor verkligen 
anpassad till de förhållanden som råder? Kan oväntade vattensituationer 
uppstå som riskerar dränka någon installation? 
Tänk på att tempgivare också finns i olika IP-klasser, vad är syftet med 
givaren, ska den monteras i betong eller nedsänkt i vatten? 

• Går det att placera givaren där det är tänkt, eller finns det något hinder, tex 
tillträdesanordningar, ventilationsrör mm? 

• Har den beskrivna givaren rätt mätområde? 
• Har den beskrivna givaren avsedd riktning (se exempel Figur 7-1 ovan)? 

Givare tillverkas enligt en standard, men givarna används inte alltid för 
dammätning utan kan ha andra ändamål. Om givaren är tänkt att mäta över 
exempelvis en spricka är det olyckligt om givaren är kalibrerad så att 
mätvärdet minskas när sprickan vidgas. Dessa givare går dock att beställa så 
att kalibreringen kastas om. Men då måste detta särskilt anges. I vissa fall är 
det dock möjligt att själv programmera om givarna efter leverans.  

• Har den beskrivna givaren fästen som faktiskt fungerar i verkligen? Tänk på 
att fästen som måste förlängas påverkas av temperaturförändringar. Dessa 
förändringar kanske är större än förväntade mätvärden. 

Det utförs relativt få projekt inom damminstrumentering och projekteringen utförs 
av många olika personer. Därmed hinner inte kompetensen byggas upp hos 
projektören. Ofta är projektören specialist på fyllnings- eller betongdammar och 
instrumentering är ”ett nödvändigt ont” som tas fram utan detaljkännedom. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att den utsedda projektören 
verkligen har detaljkännedom om de instrument som avses användas. Annars 
finns risken att en för stor del av problemlösningen hamnar hos entreprenören, 
vilken kanske har väldigt liten detaljkunskap om själva givarna och vilken 
påverkan en felaktig installation kan få. 

8.2 INSTALLATION 

Då de som utför installationer inte har kunskap om vad som är viktigt för att 
arbetet ska bli korrekt är det svårt att reagera på eventuella komplikationer. Ofta 
stöter man på förutsättningar som inte var kända i förväg, verkligheten ser alltså 
annorlunda ut än vad projektören trott. När man då inte har tillräcklig kunskap 
händer det att man jobbar på ändå, trots att man kunnat justera arbetsmetoden 
eller materialval så att installationen blir utförd på korrekt sätt. 

När en el-entreprenör får uppdraget att utföra instrumenteringsinstallationer i 
betongdammar, har de oftast inte detaljkunskap om givar- eller dammteknik. El-
entreprenörer är ofta duktiga på att utföra kabeldragningar osv. men saknar 
kunskap om syftet med olika givare och hur de fungerar, vilket har gjort att man 
inte reagerat när något blivit fel.  

Det utförs relativt få instrumenteringar av betongdammar i Sverige och de 
installationer som utförs sprids ut på ett flertal, ofta lokala, entreprenörer. Det 
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medför att spetskompetens inom instrumentering inte hinner byggas upp hos 
entreprenörerna.  

Vid utförandet är de identifierade bristerna ofta relaterade till kompetensen hos de 
som faktiskt utför själva installationerna. För att kunna reagera på att arbetet utförs 
på fel sätt måste man ha förståelse för syftet med installationen samt hur själva 
instrumentet faktiskt fungerar. Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt den 
anlitade entreprenören har rätt kompetens, inklusive de personer som på plats 
utför själva installationerna.  

Några exempel på erfarenheter från tidigare installationer sammanfattas nedan: 

• När pendlar installeras är det viktigt att ingen ställningsdel kan utsättas för 
differentiell krympning p.ga exempelvis temperaturväxlingar och på så vis 
påverka mätningarna.  
I Figur 8-1a nedan illustreras en ram med en monterad lasermätare ovanför 
vätsketanken till en pendel. Notera att stålramen som är byggd specifikt för 
ändamålet är symmetrisk för att minska risken för differentiell krympning. En 
konsol eller arm av stål som är fäst i en betongvägg kan ge för stort utslag och 
missvisande mätresultat.  

• Befintliga inspektionsgångar och annan utrustning kan vara i vägen för 
pendellinan på befintliga dammar, om pendeln inte kan flyttas till ett bättre 
läge kan utrustningen modifieras för att leda förbi pendellinan. Om 
pendellinan går nära gångbryggor är det viktigt att bygga beröringsskydd likt 
det illustrerat i Figur 8-1b. 

• Tiltgivare är känsliga för ojämn krympning eller spänningsvariationer. 
Solpåverkan på både givare och ytorna där givaren ska placeras ska undvikas. 
Det kan vara extra känsligt runt icke-kontinuiteter som inspektionsgångar, 
håltagningar eller nära en klimatskärm. Symmetri bör också eftersträvas för 
tiltgivarens infästningsanordning, för att den inte ska påverka resultatet.  

• Inklinometrar bör i samband med installation kontrollmätas med avseende på 
dess rakhet. Annars finns risk för att de har vridit sig på vägen ner i borrhålet. 
Viktigt ju längre rör som används. Om inte kontrollmätning utförs kan 
resultatet bli att mätning sker i en annan riktning än vad man tror.  Det finns 
särskilda instrument för att mäta detta. 

• Alla stora och/eller viktiga dammar har vattennivågivare och branschen har 
därför relativt hög erfarenhet med dessa jämfört med viss annan 
instrumentering. Det har ändå visat sig vid kontrollmätningar att flera 
dammanläggningar har felmonterade eller felkalibrerade peglar och 
vattennivågivare, vilka alltså visar fel vattennivå. Det finns flera anledningar 
till att det kan vara ha blivit så, men det vanligaste är att det är kompetensbrist 
hos entreprenören som utfört själva installationen. Bästa sättet att justera in 
peglar och givare mot överfallet är att använda sig av en självnivellerande 
korslaser, se Figur 8-2. Mätning sker då samtidigt mot mätöverfall, pegelns 
nolla och mot exempelvis ultraljudsgivarens nolla. 
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a) b) 
Figur 8-1 a) Vätskebehållare och mätanordning för en hängande pendel i en svensk dammanläggning. 
Stålställningen som håller lasermätaren är symmetrisk för att minska risken att differentiell krympning 
påverkar mätningarna. b) Beröringsskydd för linan till en pendel i anslutning till en inspektionsgång i en svensk 
dammanläggning. 

 

 
Figur 8-2 Självnivellerande korslaser 

8.3 FUNKTIONSPROVNING 

Inför projektavslut är det viktigt att alla instrument fungerar som avsett och att det 
finns en organisation som är beredd att överta driften av installationerna. Vikten 
av en korrekt och tydlig driftsinstruktion finns framtagen kan inte nog betonas. 
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I samband med driftsättning är ofta funktionsprovning av instrument och 
förberedelser för verifiering av korrekta mätvärden bristfälligt. För att kunna lita 
på ett mätvärde är det av stor vikt att man redan vid installationen kan verifiera att 
mätningen är korrekt. Vid flera tillfällen kommer dammägare i efterhand med 
frågan: kan vi lita på givaren? Man bör redan vid installationen ha bekräftat att 
utrustningen fungerar som avsett, då är det lättare att i efterhand analysera när 
något blir fel. Vikten av att utföra kontinuerliga kontroller och kalibrering av 
instrument poängteras också i Dam surveillance guide, Bulletin 158. 

Vid en internationell litteraturstudie så betonas betydelsen av att kunna verifiera 
mätvärdet, men oftast inte hur det ska utföras. I en del fall så finns installerat 
dubbla givare, för att på så sätt kunna uppvisa att en rörelse finns registrerade på 
bägge givarna. (Frågan blir då vilken av givarna som visar korrekt…) 

Ibland testas inte hela systemet fullt ut längs hela kedjan från givare till 
stationsdatorn (HMI5) och vidare till driftcentral innan entreprenaden är avslutad, 
vilket kan innebära att man inte observerar att mätningen har defekter, dvs inte 
fungerar korrekt. Det kan vara fel skalning på inkommande mätvärden, fel 
utgångshöjd hos givare, att givaren vid installation står i sitt ändläge, eller fel i 
kopplingar mm.  

I projekteringen beskrivs sällan hur instrumenten ska funktionstestas och 
förberedas för att verifiera att de visar korrekta värden. Detta är särskilt vanligt vid 
instrumentering av betongdammar. Utan den kontrollen är det svårt att säkerställa 
att mätdatat är riktigt.  

Vid kontakt med tillverkarna av givare så kan man ibland uppleva att de är 
oförstående till varför det uppmätta värdet ska verifieras, dvs varför man inte litar 
på värdet? 

Men om man redan vid projekteringsstadiet, samt vid installationen har med sig 
tanken att mätvärdet på något sätt ska kunna verifieras manuellt så är det fullt 
möjligt att uppnå ett system där mätvärdena kan verifieras och att installationerna 
blir pålitliga. 

En viktig faktor som då måste noteras är startvärden, både för den automatiserade 
mätningen som för den manuella kontrollmätningen, dvs vid samma tidpunkt. 

Nedan följer några exempel på kompletterande manuella metoder att verifiera ett 
automatiserad värde för några givartyper. Sammanfattningsvis är det av yttersta 
vikt att instrumenten är förberedda för verifiering av automatiserade värden redan 
vid installationen. Samt att startvärden för både den automatiserade som den 
manuella mätningen finns noterade.  

8.3.1 Direkt hängande pendel och inverterad pendel 

En infästningsplatta för ett kompletterande manuellt instrument monteras i 
anslutning till det automatiserade instrumentet. Det manuella instrumentet måste 
kunna kalibreras mot ett känt fast värde. Instrumentet kan även vara utformat så 
att det går att fingera en rörelse av vajern, som då ska bekräftas av den 

 
5 HMI = Human Machine Interface 
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automatiserade givaren. Annars kan ett krönslag alternativt annan fast punkt i 
jämnhöjd med vajern användas för att med ett digitalt skjutmått eller mikrometer 
fingera en rörelse. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figur 8-3 a) Manuellt pendelinstrument monterat strax ovan automatiserat instrument. b) kalibreringsplatta 
för det manuella instrumentet. C) Manuellt instrument monterat på kalibreringsplattan. d) Fingerad 
pendelrörelse som ska registreras i det automatiserade instrumentet vid ca 20 °C. Foto: Benny Mohlin.  

8.3.2 Sprickviddsgivare, 2D 

Ett digitalt skjutmått kan användas över fasta infästningspunkter för att verifiera rörelsen. 
Skjutmåttet ska alltid inför varje mätning kalibreras mot en stång med fast mått. 

  

a) b) 
Figur 8-4 Digitalt skjutmått, kalibreras först mot fast stång vid ca 20 C°(a) med fast mått innan kontrollmätning 
över sprickviddsgivare utförs (b). Foto; Benny Mohlin.  
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8.3.3 Sprickviddsgivare, 3D 

En mätklocka kan användas i de hål som själva sensorerna är monterade i. (Här är 
det viktigt att sensorernas värde noteras noga före och efter den manuella 
mätningen, eftersom det inte är möjligt att få tillbaka sensorerna i exakt samma 
läge som innan mätningen)  

 

 

Figur 8-5 Mätklocka vid kontroll av faktiskt mätvärde av sprickviddsgivare 3D. Foto; Benny Mohlin. 

8.3.4 Extensometrar i berg och betong 

Digitalt skjutmått eller mätklocka kan användas för att mäta faktisk 
rörelseförändring inne i extensometerns mäthuvud. 

  

Figur 8-6 Extensometerns mäthuvud, med locket avskruvat. Manuell mätning sker ned i respektive ankarlina. 
Foto; Benny Mohlin. 
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8.3.5 Tiltsensor 

Kontroll av tiltgivare sker med digitalt vattenpass med hög precision. För 
justeringar vid installation används skruvarna på infästningen. Vissa tillverkare 
har också montageplattor med skruvar, vilka går att ställa tills givaren är i vertikalt 
läge.  

8.3.6 Temperaturlinor eller enskilda temperaturgivare i vattenmagasin och 
vattenståndsrör 

Temperaturlinor eller enskilda temperaturgivare är ofta nedsänkta i vattenmagasin 
på olika nivåer. Ett sätt att kontrollera temperaturlinornas sensorer mot varandra 
är att dra upp dem och lägga ner linan i ett 0-gradigt vatten6. Då ska samtliga 
temperatursensorer visa i princip samma värde. De flesta temperaturgivarna 
består at ett platina mätmotstånd, dvs PT 100-element. För att kontrollera PT100-
givarna på plats i magasinet eller i vattenståndsrör kan en lös PT1000-givare 
sänkas ned parallellt för kontroll. PT1000-givaren har 10 gånger större resistans 
och är en fördel vid långa kabeldragningar. 

8.4 KONTROLLINTERVALL 

I följande avsnitt sammanfattas vilka lämpliga intervall som rekommenderas för 
kontrollmätning av automatiska givare baserat på givartyper hos befintliga 
betongdammar. Dessa kontrollintervall är anpassade för att tätare kontroller krävs 
initialt för att försäkra sig om att mätsystemet fungerar som väntat. När 
mätsystemet varit i drift en längre tid och fungerat enligt plan så kan tiden mellan 
kontrollintervall drygas ut.  

Tabell 8.1 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för globala deformationsmätningar på 
betongdammar.  

Global förskjutning     
 Kontrollmetod Månad 1-3 År 1 År 2-3 Långsiktigt 

Hängande och 
inverterad 
pendel 

Avläsning med 
manuellt 
instrument 

varannan 
vecka 

varannan 
månad 

2 ggr/år 1 ggr/år 1 

Kontroll mot 
fingerat värde 

   
Vartannat år1 

Tiltgivare 
  

Mätning med 
maskinvattenpass 

varannan 
vecka 

varannan 
månad 

2 ggr/år 1 ggr/år1 

Avstämning mot 
annan 
instrumentering 

varannan 
vecka 

  
1 ggr/år 1 

1 Kontrollmätning bör inte ske samma månad varje år, för att kunna kompensera för 
säsongsvariationer  

 

 
6 Nollgradigt vatten väljs för att det är praktiskt, om mätningarna ska genomföras i egen regi utan 
tillgång till kalibreringsugn.  
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Tabell 8.2 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för lokala deformationsmätningar på 
betongdammar. 

Lokal förskjutning     
 

Kontrollmetod Månad 1-3 År 1 År 2-3 Långsiktigt 

Extensometer Mätning med 
skjutmått mellan 
kontrollpunkter 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

1D-
Sprickgivare 

Mätning med 
skjutmått mellan 
kontrollpunkter 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

3D-
Sprickgivare 

Urtagning av 
automatiska 
mätinstrument 
och mätning med 
skjutmått 

1 ggr/mån 1 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

 

Tabell 8.3 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för mätningar relaterat till vatten 
(nivå, läckage, portryck) på betongdammar.   

Vattennivågivare     
 Kontrollmetod Månad 1-3 År 1 År 2-3 Långsiktigt 

Tryckgivare Kontroll mot 
pegel 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

Resistansgivare 
(TGDC) 

Kontroll mot 
pegel 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

Kapacitiv 
vinkelgivare  

Kontroll mot 
pegel 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

Kodgivare Kontroll mot 
pegel 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

Ultraljuds 
givare  

Kontroll mot 
pegel 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

Radargivare Kontroll mot 
pegel 

1 ggr/mån 2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

  Kalibrering mot 
känt vattentryck 

  
Vartannat 

år 
Vartannat år 

 

Tabell 8.4 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för globala läckagemätningar på 
betongdammar. 

Globalt läckage 
  

        

 Kontrollmetod Månad 1-3 År 1 År 2-3 Långsiktigt 

Mätöverfall Mätning av flöde 
 

2 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 

 

Tabell 8.5 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för portrycksmätningar på 
betongdammar. 

Portryck           
 Kontrollmetod Månad 1-3 År 1 År 2-3 Långsiktigt 

BAT-system Kalibrering av 
nollpunkt 

  1 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 
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9 Diskussion och slutsatser 

Syftet med föreliggande rapport är att ge en översikt av olika mätsystem 
och tillhörande utrustning som är tillämpliga för instrumentering och 
övervakning av betongdammar. I detta ingick även att beskriva 
möjligheter och begränsningar med olika mätsystem och givare. 
Målsättningen med projektet är att denna rapport kan utgöra vägledning 
för planeringen och utförande av damminstrumenteringsprojekt.  

Inom dammsäkerhetsarbetet så är det väsentligt att kunna genomföra 
tillståndskontroller på våra dammanläggningar i syfte för att kontrollera dess 
status. Begreppet tillståndskontroll avser både de övervakning och 
kontrollaktiviteter som genomförs vilket bl.a. innefattar instrumentering och 
mätningar.  

I och med att denna rapport avser att genomföra en kartläggning av olika 
mätmetoder så är det svårt att definiera klara slutsatser från detta projekt. Några 
aspekter som vi särskilt vill belysa från arbetet med denna rapport är;  

• För att särskilja på syftet med olika typer av givare så bör benämningen 
stödinstrumentering och detektorer tillämpas i enlighet med ICOLD (2018). 
Begreppet detektorer avser de givare som används för att detektera en 
pågående initiering av en potentiell felmod, medan begreppet 
stödinstrumentering avser givare som nyttjas för att samla in information om 
dammen som är viktig input för utvärderingen av dammen.  

• Vid planering av instrumentering är det även viktigt att beakta huruvida 
givarna mäter strukturens globala beteende eller lokalt beteende i ett visst 
område. Globala givare har fördelen att de på ett integrerat sätt fångar 
dammens beteende och bedöms därmed vara goda kandidater för att 
användas som detektorer, medan lokala givaren endast ger information vad 
som händer direkt i anslutning till givaren och kan därmed missa att indikera 
ett brottförlopp i fall brottet ej initieras i det observerade området.  

• Det finns många olika typer av mätmetoder för övervakning av 
betongdammars deformation och dessa typer av mätningar är väldigt vanliga 
på dammar och andra typer av anläggningskonstruktioner. För dammar är 
övervakning av krönrörelse en av de mest vanliga parametrarna som 
övervakas och detta genomförs ofta med en hängande pendel. Många svenska 
betongdammar är spruckna och utav denna anledning så avser lokal 
övervakning av deformation vanligtvis främst övervakning av sprickor baserat 
på en relativ rörelsegivare (sprickgivare / LVDT).  

• Internationellt sätt är vibrationsmätningar med hjälp av accelerometrar mycket 
vanligt. En viktig orsak till detta är att seismiskt inducerade vibrationer utgör 
en av de främsta dimensioneringsförutsättningarna internationellt.   

• Mätningar relaterat till vatten är de mest vanliga typerna av mätningar på 
betongdammar eftersom t.ex. mätningen av vattennivå är viktigt 
driftsinformation. Andra viktiga och vanligt förekommande typer av 
mätningar avser att mäta läckage och portryck. En stor skillnad mot 
internationell praxis är att portrycksgivare med på BAT-spetsar används i 
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Sverige. Den främsta fördelen med användning av dessa givare är att de kan 
kalibreras och verifieras kontinuerligt.   

• Väl utförd projekteringsfas och installationsfas inklusive funktionskontroller är 
väsentliga för att försäkra sig om att mätsystemet ger tillförlitliga resultat. I 
denna rapport presenteras därför en hel del rekommendationer kring viktiga 
aspekter som bör beaktas i dessa faser av ett mätprojekt. 

• En mycket viktig aspekt belyses i detta arbete är också att det är kan vara svårt 
att validera att en givare mäter korrekt. I många fall saknas möjlighet att 
genomföra en kontrollmätning av givaren och istället monteras t.ex. två 
liknande givare i syfte att kontrollera att dessa ger liknande värde. Detta är 
dock inte särskilt tillförlitligt och tveksamhet kan uppstå om givarna visar 
olika. I denna rapport ges därför några exempel på hur kontrollmätningar kan 
genomföras i syfte att verifiera att givaren fungerar.  
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Instrumentering av vattenkraftsdammar görs för att övervaka och följa upp 
dammens tillstånd och beteende. Genom att upptäcka förändringar i såväl 
damm som undergrund i tid, bibehålls en hög dammsäkerhet och underhålls-
åtgärder kan planeras i tid. 

Det finns många olika skäl till att instrumentera. Det är oftast dammens kon-
struktion och av lokala förutsättningar som avgör om den ska instrumenteras.

 Den här rapporten ger en översikt av de system och den tillhörande utrustning 
som finns tillgänglig på marknaden. Möjligheter och begränsningar med olika 
system beskrivs. Mätsystemen visas på bild och rapporten ger tips och råd för 
hela processen från projektering till genomförande för olika typer av instru-
mentering.

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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	Sammanfattning
	Inom dammsäkerhetsarbetet så är det väsentligt att kunna genomföra tillståndskontroller på våra dammanläggningar i syfte för att kontrollera dess status. Instrumentering och mätningar utgör en viktig del i detta arbete.  
	För att särskilja på syftet med olika typer av givare så använts benämningen stödinstrumentering och detektorer. Begreppet detektorer avser de givare som används för att detektera en pågående initiering av en potentiell felmod, medan begreppet stödinstrumentering avser givare som nyttjas för att samla in information om dammen som är viktig input för utvärderingen av dammen.  I denna rapport så kategoriseras även givare baserat på om de mäter strukturens globala beteende eller lokalt beteende i ett visst område. Globala givare har fördelen att de på ett integrerat sätt fångar dammens beteende och bedöms därmed vara goda kandidater för att användas som detektorer, medan lokala givaren endast ger information vad som händer direkt i anslutning till givaren och kan därmed missa att indikera ett brottförlopp i fall brottet ej initieras i det observerade området. 
	Det finns många olika typer av mätmetoder för övervakning av betongdammars deformation och dessa typer av mätningar är väldigt vanliga på dammar och andra typer av anläggningskonstruktioner. För dammar är övervakning av krönrörelse en av de mest vanliga parametrarna som övervakas och detta genomförs ofta med en hängande pendel. Det finns flera alternativ till en hängande pendel, där t.ex. tiltgivare är vanliga internationellt men tillämpas inte i Sverige i någon större omfattning. Det pågår även en hel del forskning och utveckling inom mätmetoder som innebär att inga givare installeras utan att t.ex. deformationer kan bestämmas genom radar eller videobaserad fotogrammetri. Redan idag har dessa typer visat på stor potential och hög noggrannhet, men enligt vår erfarenhet så finns det inget fall där dessa har tillämpats på svenska betongdammar än. Utvecklingen går snabbt och dessa metoder förväntas att förbättras ytterligare inom de närmaste åren. 
	Lokal övervakning av deformation avser vanligtvis främst övervakning av sprickor baserat på en relativ rörelsegivare (sprickgivare / LVDT). Många betongdammar är spruckna och det är därför viktigt att övervaka dessa sprickor för att kunna observera potentiella inre brottmoder och för att kunna försäkra sig om att sprickorna inte förändras över tid. 
	Internationellt sätt är vibrationsmätningar med hjälp av accelerometrar mycket vanligt. En viktig orsak till detta är att seismiskt inducerade vibrationer utgör en av de främsta dimensioneringsförutsättningarna internationellt.  I Sverige är dock denna typ av mätningar begränsat. Det förekommer dock vissa enstaka fall där accelerometrar installerats på betongdammar, men i de fallen har det t.ex. varit relaterat till inducerade vibrationer vid test med svängande-massa. 
	Mätningar relaterat till vatten är de mest vanliga typerna av mätningar på betongdammar eftersom t.ex. mätningen av vattennivå är viktigt driftsinformation. Andra viktiga och vanligt förekommande typer av mätningar avser att mäta läckage och portryck. En stor skillnad mot internationell praxis är att portrycksgivare med på BAT-spetsar används i Sverige. Den främsta fördelen med användning av dessa givare är att de kan kalibreras och verifieras kontinuerligt.  
	Väl utförd projekteringsfas och installationsfas inklusive funktionskontroller är väsentliga för att försäkra sig om att mätsystemet ger tillförlitliga resultat. I denna rapport presenteras därför en hel del rekommendationer kring viktiga aspekter som bör beaktas i dessa faser av ett mätprojekt.
	Summary
	Within the dam safety management, it is vital to perform condition assessments of our dams and hydropower plants to verify its status. Instrumentation and measurements constitute an important part of this work. 
	In order to separate the different kinds of sensors, depending on their purpose, a denotation of support instrumentation and detectors have been introduced. Detectors refer to sensors intended to detect an imminent initiation of a potential failure mode, while support instruments refer to sensors used to gather important information that are needed for the evaluation of the dam. In this report, the sensors are also defined as global or local sensors depending on if they measure the global behaviour of the dam or local response of a certain area. The advantage with global sensors is that they capture the integrated behaviour of the dam and are therefore often suitable to be used as detectors. Local sensors, on the other hand, only gives information about the response in the direct vicinity of the sensor and, therefore, may not capture a failure initiation unless it appears directly adjacent to the sensor. 
	There are many different types of measurement techniques for surveillance regarding the deformation of concrete dams. These types of measurements are also relatively commonly performed on many concrete dams and other types of civil engineering structures. For dams, the crest displacement is one of the most common parameters to monitor and is usually done with means of hanging pendulums. There are several alternatives to the hanging pendulum, whereas tilt sensors are common internationally but are rarely not used in Sweden. Currently, there are a lot of research and development on-going on measurement techniques that do not require installation of sensors, where the deformations are determined through radar or video-based photogrammetry. These methods show great potential and high accuracy, but according to our experience these have not been applied to Swedish concrete dams yet. Considering the rapid development, these methods may be even more improved and applicable in the future. 
	Local surveillance of deformations is commonly done by monitoring a relative displacement of two adjacent points (crack sensors / LVDT). Many concrete dams are cracked, and it is therefore important to monitor these cracks in order to observe potential internal failure modes and to ensure that these cracks do not develop over time. 
	Internationally, vibrational measurements with means of accelerometers are very common. One obvious reason for this is that seismic induced vibrations constitute one of the main design prerequisites internationally. In Sweden, these types of measurements are limited but have occurred on a few concrete dams where dynamic excitation tests have been performed with an oscillating mass.  
	Measurements related to water is the most frequent types of measurements performed on concrete dams, since the water level is an important parameter for the operation of the hydropower plant. Other important and frequent measurements are to monitor leakage or pore pressures. One important difference between Swedish praxis and international is that the Swedish pore pressure sensors are based on the BAT-technique. The main advantage with this technique, is that the sensors can be calibrated and verified continuously. 
	Well performed design and installation (including functional control tests) are vital to ensure that the measuring system gives reliable results. In this report, several recommendations are presented regarding important aspects that should be considered in these types of projects.
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	1 Inledning
	1.1 Mål och syfte
	1.2 Avgränsningar
	1.3 Rapportens upplägg

	Dammätningar utgör en viktig del av kontinuerliga dammsäkerhetsarbetet. I detta projekt avses att presentera en översikt av olika mätsystem och utrustning för instrumentering och övervakning av betongdammar, vilket kommer ligga som grund för riktlinjer för planering av framtida mätprojekt. 
	I denna rapport ges en översikt av hur mätsystem och givare kan tillämpas för att övervaka betongdammar. Enklare mätsystem består ofta av följande komponenter
	 givare (ofta även benämnda som sensorer) som kan mäta en fysikalisk storhet (deformation, tryck, töjning, temperatur, etc.), 
	 förstärkare – kan behövas för signalöverföring/signalbehandling 
	 loggers – insamling av mätdata från olika givare
	 kommunikationsenhet – för överföring av mätdata
	 dator (eller server) - för lagring och eventuellt bearbetning av mätdata
	Syftet med föreliggande rapport är att ge en översikt av olika mätsystem och tillhörande utrustning som är tillämpliga för instrumentering och övervakning av betongdammar. I detta ingår även att beskriva möjligheter och begränsningar med olika mätsystem och givare. De aspekter som behandlas i denna rapport är
	 Syfte med instrumentering – behov av övervakning
	 Typer av mätsystem och deras för- och nackdelar
	 Typer av givare / sensorer och deras för- och nackdelar
	 Viktiga aspekter vid installation och funktionskontroll
	 Behov av underhåll
	I detta arbete ingår att dels sammanställa författarnas erfarenheter från olika projekt relaterade till instrumentering och dammövervakning. Dessutom så ingår att göra en nationell och internationell utblick baserat på tillgänglig litteratur. Arbetet har således genomförts i form av en litteraturstudie i syfte att beskriva state-of-the-art gällande instrumentering av betongdammar. 
	I detta arbete behandlas endast övervakning/mätning på betongdammar. Dessutom presenteras endast mätresultat fokuserade på långtidsmätningar eller kvasi-statiska förlopp. Mätsystem kopplade till dynamiskt beteende så som t.ex. vibrationer beaktas generellt ej. Dock kan många av de typer av givare och mätsystem som beskriv tillämpas för både statiska och dynamiska mätningar. Det har inte funnits möjlighet (inom ramen för detta projekt) att genomföra mätningar och utvärdering av olika typer av givare eller mätsystem. Arbetet inkluderar inte heller information kring hur val av givare eller placering av en givare kan bestämmas för en specifik dammanläggning. Slutligen så är även viktigt att påpeka att information angående metodiker och rekommendationer kring val av larm eller gränsvärden för olika typer av givare ej är inkluderat i denna rapport. 
	I projektet har arbetet fokuserat på övervakning av dammar, och inget specifikt fokus har lagts på andra vattenkraftsrelaterade konstruktioner så som kraftstationer etc. Dock bör det påpekas att givare och mätsystem som beskrivs för dammövervakning även kan tillämpas för t.ex. kraftstationsbyggnader. 
	I Kapitel 2 ges en övergripande beskrivning av dammövervakning och instrumentering av betongdammar. 
	Därefter, i efterföljande kapitel presenteras olika givare beroende på vilken fysikalisk storhet som de fångar; deformation (Kapitel 3), vatten så som portryck/fukt/läckage (Kapitel 4) samt temperatur (Kapitel 5). I det sista kapitlet kopplat till olika givare (Kapitel 6) presenteras därefter övriga typer av konventionella givare som syftar till att mäta parametrar utöver de som angivits i de tidigare avsnitten. 
	Dessutom så presenteras olika mätsystem och metodiker för signalöverföring i Kapitel 7. I Kapitel 8 presenteras viktiga aspekter som bör beaktas vid projektering, installation och funktionskontroller av olika mätsystem och givare. 
	Slutligen så sammanfattas de viktigaste slutsatserna från detta arbete i Kapitel 9. 
	2 Dammövervakning
	2.1 Motiv till dammövervakning
	2.2 Detektorer och stödmätningar
	2.3 Globala och lokala mätningar

	Tillståndkontroller utgör en vital del av dammsäkerhetsarbetet för betongdammar och en viktig aspekt kring detta är dammövervakning. Inom dammövervakning är mätningar en viktig metod för att kontinuerligt kunna bedöma aktuell status och för att kunna få tidiga indikationer om dammens respons förändras. Dessutom, så är mätningar viktiga för att få bättre underlag för framtida dammsäkerhetsbedömningar.
	Inom dammsäkerhetsarbetet så är det väsentligt att kunna genomföra tillståndskontroller på våra dammanläggningar i syfte för att kontrollera dess status. Begreppet tillståndskontroll avser både de övervakning och kontrollaktiviteter som genomförs vilka innefattar; 
	 Inspektioner
	 Driftmässig tillsyn
	 Instrumentering och mätningar
	 Värdering av mätdata 
	 Funktionskontroller
	Syftet med övervakning av dammar och övriga typer av konstruktioner är främst att upptäcka eventuella förändringar och därmed kontrollera att konstruktionen beter sig som förväntat. Målet med att upptäcka förändringarna är att kunna få tidiga indikationer om konstruktionens respons förändras både på lång sikt eller på kort sikt. Syftet med denna övervakning är att åtgärder ska kunna genomföras innan en icke önskvärd reduktion av dammsäkerheten sker. En viktig del i detta är därmed att välja lämplig instrumentering, detta innefattar dels beslut om 
	 var givare ska placeras (så att de tidigt kan indikera olika möjliga brottscenarios), 
	 vilken typ av givare som ska användas (så att rätt typ av beteende och parameter övervakas), 
	 förväntade mätvärden vid normal drift men även vid en eventuell initiering av ett brott (så att givare med tillräcklig känslighet väljs och att lämpliga larm och/eller varningsnivåer kan definieras vid behov)
	I denna rapport behandlas endast den andra punkten, dvs vilken typ av givare som ska användas. För att få vägledning kring de övriga punkterna hänvisas istället till andra publikationer så som Malm (2016), Hellgren m.fl. (2019) och Nordström m.fl. (2019). 
	I efterföljande kapitel i denna rapport presenteras erfarenheter och sammanställning av information kring olika typer av givare, mättekniker och mätsystem som kan användas (och vanligen används) vid övervakning av betongdammar. Detta presenteras i syfte att ge en kartläggning av tillgängliga metoder vilket förväntas kunna vara till nytta för verksamma inom dammsäkerhetsområdet vid planering och val av metodiker för övervakning. 
	Vid dammövervakning kan instrumentering av en betongdamm ske dels för att inhämta information som behövs som indata vid framtida utvärderingar. Dessutom tillämpas, som tidigare påpekats, framförallt dammövervakning med instrumentering i syfte att upptäcka förändringar i dammens beteende. För att förtydliga vilket syfte som olika givare har för dammsäkerhetsarbetet så har följande benämningar introducerats; detektorer respektive stödinstrumentering i enlighet med ICOLD (2018). 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.
	I de fall som givare tillämpas som detektorer med ett realtidslarm är det viktigt att veta dels vilka värden som är normala, d.v.s. förväntade. Dessutom så krävs kunskap om hur mycket dessa givare får avvika från sina förväntande värden innan risken för ett dammbrott blir för stor. För detta krävs arbete med en beredskapsplan vid dammhaveri, så att man på förhand vet vilka åtgärder som ska tas då ett realtidslarm på de olika typerna av givare aktiveras. För att kunna genomföra denna planering så krävs även kunskap om hur snabbt ett potentiellt dammhaveri sker för att kunna bestämma lämpliga åtgärder. 
	En distinktion mellan givare kan även göras beroende på om de fångar en strukturs globala eller lokala beteende. De flesta typerna av givare genomför mätningar i en punkt, längs en linje eller inom ett visst område. Denna mätning relateras oftast till motsvarande mätning i en annan punkt. Exempel på detta är t.ex. sprickgivare som mäter relativ rörelse mellan de två infästningspunkterna på givaren eller en hängande pendelgivare som mäter rörelsen mellan infästningspunkten för pendeln och mätenheten som ofta monteras på berget, se Kapitel 3 för ytterligare beskrivning. 
	Det mätvärde som fås från givaren kan antingen kvantifiera dammens lokala beteende direkt i anslutning till där givaren är monterad (så som sprickgivaren) eller så kan den fånga det integrerade beteendet över hela eller delar av dammen (så som pendelgivaren). 
	Vid användning av lokala givare, så som töjningsgivare, sprickgivare, lokala portryckgivare etc., så kan det vara svårt att skala upp det uppmätta beteendet vid dessa givare till något som kan representera hela dammen. Vid dessa lokala givare så mäts endast beteendet direkt i anslutning till givaren vilket betyder att endast förändringar vid denna kommer att registreras. Detta betyder att t.ex. portryckändringar i närheten av portrycksgivaren eller t.ex. spricköppning i en spricka som ej övervakas av sprickgivare ej rimligtvis kommer att upptäckas. Ofta så leder dock en koncentration av portryck, deformationer eller motsvarande till att även angränsande områden påverkas men i minskad omfattning. Det kan även vara svårt att upptäcka dessa förändringar vid lokala givare eftersom variationer i spänningar, töjningar, portryck etc. kan variera kraftigt på grund av angränsande sprickor etc. Detta kan också göra det svårt att få bra upplösning på mätningarna och därmed skilja avvikelser från ”brus” i mätsignalen. Lokala givare är därmed ingen garant för att en potentiell felmod för ett globalt brottförlopp kommer att fångas. Dessa typer av givare är dock mycket värdefulla för att få veta beteendet i anslutning till området som identifierats som särskilt intressanta för övervakning. 
	Globala givare, så som pendelgivare, mätöverfall för läckage etc. beskriver det integrerade beteendet hos en del av dammen eller hos hela dammen. Eftersom dessa typer av givare registrerar beteendet för en större del blir mätskalan större och det är därför lättare att upptäcka avvikelser i dammens beteende. T.ex. så ger krönrörelsen ett bra mått på hur hela dammen rör sig och i de fall sprickor är dynamiska (dvs varierar i storlek) så brukar detta framgå från övervakningen av krönet. På samma sätt så kan ett mätöverfall för läckage visa att en del av dammen får ökat läckage. Dock kan det med dessa mätmetoder vara svårt att identifiera var denna förändring har skett, dvs vilken spricka som vidgar sig eller var det ökade läckaget har uppstått.  En nackdel är också att när man väl upptäcker en förändring i det globala beteendet så är risken stor att en eventuell skada är längre utvecklad. 
	Med hänsyn till ovannämnda anledningar, så krävs oftast en kombination av tillämpning av lokala respektive globala givare för att uppnå en god dammövervakning.
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	3.3 Sammanfattning av deformationsgivare

	För övervakning av en konstruktions beteende så tillämpas ofta deformationsmätningar. Dessa typer av mätningar kan antingen baseras på global övervakning av en särskild punkt jämfört mot en referenspunkt eller för lokal övervakning mellan två punkter, t.ex. på vardera sida om en spricka. 
	Ett av de vanligaste instrumenten för mätning av global deformation av en damm är en hängande pendel. Instrumentet består av en vikt fäst vid en lina förankrad högt upp i dammen, vanligtvis nära dammkrönet. Vikten förs ned i en viskös vätska för att svängningen hos linan vid eventuella vibrationer ska dämpas bort. Vid deformation av dammen kommer linan att fortsatt vara vertikal. Detta gör att det går att mäta deformationen från en punkt på dammen i förhållande till den vertikala linan. En hängande pendel illustreras i Figur 31b. Linans rörelse relativt till den underliggande strukturen mäts vanligtvis ovanför vätskekärlet. För att få en mer komplett bild av dammens deformation går det även att mäta deformationen på flera punkter längs linan och därmed fånga deformationsmönstret. 
	En ytterligare skillnad jämfört med den hängande pendeln, är att inverterade pendlar förankras i dammens grund och linan hålls spänd genom ett flöte. Flötet sänks ner i en tank med viskös vätska högt upp i damen, se Figur 31c.
	En pendel mäter strukturens globala beteende. Vanligtvis mäter pendeln dammens rörelse i upp/nedströmsriktningen men det finns även mätare som kan mäta den vertikala förskjutningen. Detta är en bra metod för att mäta dammens beteende, exempelvis säsongsberoende temperaturrörelser. Den kan även användas kopplat till varningssystem för att upptäcka oväntade rörelser och eventuella brottförlopp på ett tidigt stadium. I ICOLD Bulletin 158 (ICOLD, 2018) påpekas att deformationsmätningar baserat på pendlar är en pålitlig och välbeprövad metod. Den fångar dock enbart beteendet i en sektion av dammen och borde därför kombineras med andra globala mätmetoder såsom triangulering, se Kapitel 3.1.5. 
	En nackdel med den inverterade pendeln är att det är mer komplicerat att montera tanken och mätutrustningen vid dammkrönet än vid grunden. Linans fästpunkt kan dock borras ner i berget och därigenom går det att mäta eventuella rörelser i undergrunden. Ofta kombineras hängande och inverterade pendlar i ett system som illustreras i Figur 31. I systemet som illustreras i Figur 31 så mäter den inverterade pendeln endast rörelser i berget och den hängande övervakar krönförskjutningen. I Figur 32 illustreras principskisser på hängande respektive inverterad pendel. 
	Mätningen kan ske manuellt med en mätskala som monteras vid pendelläget, automatiska mätsystem börjar dock bli vanligare än de manuella. De automatiska mätsystemen kan exempelvis baseras på mätningar med laser eller ett optiskt system där en ljuskälla bryts av pendelns lina och skuggans läge noteras av en sensor. De automatiska mätsystemen går vanligtvis att installera på en befintlig pendel. Det kan därför vara en relativt låg kostnad att implementera automatiska mätningar om en anläggning har en pendel med manuell skala. 
	/
	Figur 31. Exempel på ett system med en inverterad pendel för övervakning av deformation i berget och en hängande pendel för övervakning av krönrörelsen. 
	b)
	a)
	Figur 32 Principskisser av b) en hängande pendel och c) en inverterad pendel, från Sisgeo (2014). 
	I nyproducerade dammar byggs ofta schakt där linan kan löpa. Vid instrumentering av befintliga dammar fästs linan vanligtvis i en platta direkt i betongkonstruktionen. Befintliga inspektionsgångar och annan utrustning kan vara i vägen för pendellinan på befintliga dammar, om pendeln inte kan flyttas till ett bättre läge kan utrustningen modifieras för att leda förbi pendellinan.  
	Tillgängligheten kan bli ett problem vid installation av pendlar på befintliga dammar. För att få tillgång till infästningspunkten måste plattformar, gångbryggor och trappor installeras på dammkroppen, vilket kan bli mycket dyrt. Eventuellt kan installationspunkten nås med skylift eller motsvarande lyftsystem. Detta är dock ej möjligt på höga dammar. 
	Pendlar har vanligtvis ett mätområde på ca 50 - 150 mm i dammens upp/nedströmsriktning och något mindre i krönets utbredningsriktning, se exempelvis Sisgeo (2016) eller Geokon (2017a). Mätområdet kan i teorin göras större men begränsas av vätsketankens och mätinstrumentets storlek. Se Figur 32 för exempel på mätutrustningen till en pendel. ICOLD (2018) anger att mätområdet ska vara dammens förväntade rörelse +50 %. De automatiska mätsystemen har hög upplösning vanligtvis ner på hundradels millimeter. På grund av olika felkällor blir dock noggrannheten lägre, vanligtvis runt 0,1 mm, se exempelvis Geokon (2017a). ICOLD (2018) anger en noggrannhet på 0,5 mm. 
	När en inverterad pendel förankras i ett borrhål kan förskjutningen längs borrhålet mätas manuellt genom att föra ner en centreringssond (eng. auto centering device). Centreringssonden är förankrad med en vinsch och försedd med ett måttband för höjdbestämning och förs ner till det aktuella mätdjupet. Sonden centrerar där linan i hålet så att förskjutningen mot botten av mäthålet kan avläsas med ordinarie mätutrustning. 
	/
	Figur 33. a) Vätskebehållare och mätanordning för en hängande pendel i en svensk dammanläggning.
	För tillfället pågår det försök med avstånds- och lägesbedömning med laser i en svensk dammanläggning. Tanken med de inledande försöken är att installera en laser vid grunden till en damm, vars rörelse detekteras vid dammkrönet med en optisk sensor. Lasern fungerar därför som en pendel och kommer framförallt vara användbar där det är svårt att installera pendlar p.g.a.. problem med tillgänglighet. En laser tillhörande det nämnda experimentet illustreras i Figur 33. Förhoppningen är även att mätarna ska bli billigare och lättare att installera och underhålla än klassiska pendlar. En fördel med att använda en laser istället för en pendellina är att mätaren inte nödvändigtvis måste installeras vertikalt och därför potentiellt kan undvika gångbryggor och annan utrustning som kan vara i vägen för en pendellina. Ytterligare en fördel är att laserstrålen inte är beröringskänslig på samma sätt som en pendellina. 
	De tidiga försöken visade att systemet är mycket känslig för differentiell krympning i infästningen av lasern eftersom en liten vinkeländring ger ett stort utslag på mätresultatet. Försöken fortsätter dock med symmetriska infästningar. Det finns potential med lasermätare att inte enbart användas som pendlar utan de kan i teorin användas för att mäta relativ förskjutning mellan två godtyckliga punkter i en damm, exempelvis för rörelsen i en dilatationsfog. 
	//
	b)
	a)
	Figur 34. a) En laser och b) en fotosensor till en laserpendel i en svensk dammanläggning. 
	En inklinometer mäter förskjutningar genom vinkelförändring och används vanligtvis för mätning i fyllningsdammar eller berg. Inklinometern installeras i plaströr som skyddar mätarna, se Figur 34. Plaströren installeras i borrhål i berget eller i fyllningsdammar. I borrhål injekteras utsidan av plaströret med bruk för att fånga bergets beteende. Det finns automatiska och manuella inklinometrar, ett manuellt verktyg illustreras i Figur 34. 
	Det har förekommit försök där plaströr har installerats på utsidan av betongdammar för inklinometermätning. Detta fungerar dock dåligt i verkligheten eftersom röret och infästningen inte kan göras tillräckligt stabil. En möjlighet skulle dock vara att gjuta in inklinometerrör vid nyproduktion eller borra ett hål och gjuta fast ett inklinometerrör med injekteringsbruk, likt installationen i berg. Inklinometermätning skulle då kunna utföras på betongdammar. Inklinometerröret skulle också kunna förlängas ner i berget under dammen för att fånga dessa rörelser. 
	/ /
	Figur 35. Ett inklinometerrör och en manuell inklinometer. 
	Tiltgivare (även tiltsensor eller tiltmeter) är en sensor som mäter vinkelförändring hos en konstruktionsdel, som en inklinometer med högre precision. Sensorn fästs direkt i strukturen, exempelvis på en vägg i en betongdamm och mäter vinkelförändring över tiden. Tiltgivaren mäter den lokala vinkelförändringen i strukturen. Genom att använda ett system av tiltgivare längs dammens höjd kan dock den globala förskjutningen beräknas genom att multiplicera vinkelförändringen med en sträcka enligt Figur 35. 
	/
	Figur 36. Principskiss över krönförskjutningen mätt med tiltgivare längs dammens höjd (Jewel Instruments, 2016). 
	Det finns flera designer på tiltgivare, antingen fästs den på en punkt vilket illustreras Figur 36a men det finns också balkar, vilka mäter vinkelförändringen mellan två punkter. Balkarna installerar mellan två installationspunkter, med en typisk utbredning på 12 m och kan antingen mäta horisontell eller vertikal vinkelförändring, se Figur 36b. 
	Ett system med tiltgivare är enkelt och billigt jämfört med andra system och används därför mycket internationellt. I ICOLD Bulletin 158 (ICOLD, 2018) påpekas det dock att systemet har låg noggrannhet och borde användas i kombination med pendlar.
	//
	b)
	a)
	Figur 37. a) Tiltgivare installerad i en svensk dammanläggning, b) en tiltgivarbalk installerad i en österrikisk dammanläggning. 
	Vinkelförändringen som mäts är mycket liten i dammar, det krävs därför sensorer med mycket hög precision. Givarna baseras vanligtvis på sensorer med vibrerande sträng eller elektrolytiska sensorer, vilka möjliggör automatisk övervakning och koppling till varningssystem. Tiltgivarnas upplösning kan exempelvis variera mellan 0,01 mm/m och 0,02 mm/m, se Sisgeo (2018) respektive Geokon (2017b). Noggrannheten är dock lägre och den ligger runt ±0,05 för de nämnda givarna. 
	Tiltgivarnas mätområde varierar mellan fabrikat och modeller, standardinställningen kan exempelvis variera mellan ± 2,5 ° och ± 15 °, se Sisgeo (2018) respektive Geokon (2017b). ICOLD (2018) anger att tiltgivarens mätområde ska vara dammens förväntade vinkeländring +100 %. 
	Tiltgivare används frekvent inom geoteknik och i fyllningsdammar för att detektera rörelser i marken. De kan också installeras i borrhål för att upptäcka horisontella rörelser, antingen som enda instrumentering eller som komplement till extensometrar och inverterade pendlar.  
	För att avgöra global förskjutning kan mätning med totalstation utföras. Dammar brukar ha fördefinierade fixpunkter och fasta mätpunkter (dubb) eller prismor för att placera dammen i ett koordinatsystem. På det viset kan rörelsens variation över tid avgöras. Totalstationen innehåller en teodolit som mäter vinklar, en elektrooptisk avståndsmätare samt en dator som utför trigonometriska beräkningar. Under mätningen placeras totalstationen i en känd punkt. Varefter den horisontella och vertikala vinkeln samt avståndet till dubben mäts. Utifrån den informationen kan dubbens koordinater avgöras via triangulering och jämföras med tidigare mätningar. Totalstationer har mycket hög upplösning men osäkerheter kring mätningarna gör att den förväntade noggrannheten uppskattas till ± 2 mm (Ekström och Lier 2013). Exempel på faktorer som inverkar på noggrannheten är t.ex. dålig sikt (orsakat av t.ex. regn, snö eller vattendimma från spill), eller ofrivillig rörelse av fixpunkter eller totalstationen p.g.a. t.ex. bristfällig förankring. 
	/
	Figur 38. Exempel på mätdubbar installerade på en betongdamm för mätning med totalstation (Malm m.fl., 2018).
	Totalstationer kan även automatiseras. En totalstation och ett antal mätprismor monteras då fast på eller runt dammstrukturen och totalstationen förses med utrustning så att den själv kan söka upp och mäta avståndet till prismat. Exempel på detta illustreras i Figur 39 och Figur 310. 
	///
	Figur 39. Exempel på en fast monterad totalstation i en mätstation i en österrikisk dammanläggning. Totalstationen är monterad i en mätkur på dammkrönet och mäter automatiskt avståndet till fast monterade punkter med ett givet mätintervall. 
	Figur 310 Exempel på en fast monterad totalstation i en mätstation i en svensk dammanläggning. Totalstationen är monterad i en mätkur vid landfästet och mäter automatiskt avståndet till fast monterade punkter med ett givet mätintervall. 
	Flera pilotprojekt har utförts med markbaserade radarmätningar (GBInSAR). En eller flera radarantenner installeras då på lämpliga platser runt dammen. De mäter sedan kontinuerligt dammens läge på en mängd punkter och kan på så vis kontinuerligt övervaka dammens läge och förskjutning. Mätningen fungerar mycket likt automatisk mätning med totalstation men fångar fler punkter och behöver inga fasta prismor installerade. Teoretiskt har de markbaserade radarmätningarna en noggrannhet ner mot 0,1 mm (ICOLD, 2018). 
	Mätningarna är beroende av ett fritt synfält mellan antennen och konstruktionen och kommer även att störas av snö och vegetation, på samma sätt som för en totalstation (Kapitel 3.1.5). Dessa mätningar vore därför troligen olämpliga på många svenska dammar under vintertid. 
	/
	Figur 311. Exempel på mätning med markbaserad radarstation från Venina Dammen, i Italien. Resultaten som presenteras avser differensen i förskjutning mellan augusti och december 2006 (ICOLD, 2018). 
	Klassiskt sett har satellitmetoder haft så pass låg upplösning att de enbart har kunnat användas till övervakning av större områden, såsom jordskred. De senaste åren har precisionen hos dessa mätmetoder ökat till en nivå där fjärrövervakning av dammar är möjlig. InSAR baseras på högupplösta radarbilder inspelade från satellit (ICOLD, 2018). Satelliterna passerar vanligtvis över ett givet område med 35 dagars intervall. Bilderna från de olika överflygningarna jämförs och förskjutningen beräknas via en algoritm. Enligt ICOLD (2018) kan förskjutningen spåras med en noggrannhet ner till ± 1 mm. 
	InSAR har problem med både vegetation och snö, vilket stör mätningarna. Metoden är även beroende av att siktlinjen är fri mellan mottagaren och den mätta strukturen. Detta har visat sig vara ett problem med dammar belägna i branta dalar, där hela eller delar av anläggningen kan vara skymd när satelliten inte passerar rakt ovanför. 
	Med avseende på mätfrekvensen (ca 35 dagar), lämpar sig de satellitbaserade mätningarna framförallt för långtidsmätningar. De används framförallt för mätning av fyllningsdammar och slänter, se exempelvis ICOLD (2018) och Lier m.fl. (2015). Flera projekt har också utförts för att övervaka betongdammar, se exempelvis Mililloa m.fl.  (2006). En fördel med metoden är att det finns ca 15 års arkiverat material att analysera när mätningar ska inledas. Dock tenderar äldre mätningar att ha sämre upplösning. 
	Töjningsgivare används för att avgöra en strukturs lokala belastningsnivå. Sensorn är relativt enkel och mäter exempelvis töjningen med en vibrerande sträng-givare. Det finns även fiberoptiska töjningsgivare för lokal töjning baserade på mätning med interferometrar, principen för dessa är samma som för elektriska mätare men de fiberoptiska mätarna anses klara av hårdare miljöer. Distribuerade fiberoptiska töjningsgivare hanteras separat i nästa sektion. Töjningsgivare kan gjutas in i en ny struktur under konstruktionen, den visar då strukturens totala påkänning. Befintliga strukturer kan också utrustas med töjningsgivare men de visar då enbart strukturens relativa påkänning från givarens installationsdatum. Tre töjningsgivare färdiga för ingjutning illustreras i Figur 310.
	/
	Figur 312. En spänningsgivare och tre töjningsgivare är installerade och ska gjutas in (Geokon, 2003).
	Ytterligare ett sätta att mäta töjningar i en befintlig struktur är att borra ett hål och sätta en LVDT-mätare (linear variable displacement transducer) som mäter förskjutningen i hålet. Ett exempel på detta illustreras i Figur 311. 
	/
	Figur 313. Exempel på mätning av förskjutningar i ett borrhål med en LVDT-givare (Andersson, 2011).
	Töjningsmätare har typiskt ett mätområde på ca 3000 µs, se exempelvis Sisgeo (2016b) och Geokon (2017d), med en upplösning på ca 1 µs. Om en elasticitetsmodul på 𝐸𝑐𝑚=30 𝐺𝑃𝑎 antas motsvarar det en upplösning på 30 kPa och ett mätområde på 90 MPa. Töjningsgivare kalibreras vid installation men kalibreras därefter normalt sett inte igen. De går inte att kontrollmäta och ingjutna mätare går inte heller att ersätta vid funktionsfel. De ingjutna mätarna används därför främst vid konstruktionen och första pålastningen av dammar. För att kompensera för att mätarna inte kan kontrollmätas eller kalibreras i efterhand kan flera mätare installeras nära varandra och därmed fungera som kontrollfunktion. 
	Vid ingjutning kan töjningsgivarna antingen fästas vid ett armeringsjärn eller gjutas in fritt i betongen. Töjningsgivarna är vanligtvis 70–150 mm långa, beroende på modell. För ingjutning finns givare med monterade plattor eller armeringsjärn för att garantera vidhäftning i betongen, se Figur 310 för exempel på töjningsgivare. För montage på en befintlig konstruktion kan spänningsgivarna bultas, svetsas eller limmas till strukturers yta. 
	En spänningsgivare mäter kraften i en betongkropp isolerad från det övriga materialet i en struktur. Instrumentet består av en plastcylinder som fylls med betong under gjutningen av resten av strukturen. Cylindern isoleras med ett material som inte binder till den övriga betongen. I botten av mätaren är en lastcell och en töjningsgivare placerad som mäter spänningen i strukturen. Principen illustreras i Figur 312 och en installerad spänningsgivare som är färdig för gjutning illustreras i Figur 310. De presenterade spänningsgivarna har ett mätområde på 3 MPa till -25 MPa, med en upplösning på 10 kPa, där positiva värden visar dragspänning (Geokon, 2017c). 
	Spännings- och töjningsgivare är mycket viktiga vid övervakning av nybyggda dammar för att kontrollera att inga oväntade deformationer uppstår. Exempelvis används de för övervakning vid första fyllningen av magasinet vid nybyggda dammar. De har dock något mer begränsade användningsområden för befintliga dammar. De kan användas för att mäta relativa påkänningar och plötsliga förändringar i spänningsläget när det är relevant. De kan också användas för övervakning av långsiktiga förlopp såsom ASR (alkali-silika-reaktioner), eller temperaturinducerade töjningar under hydratation eller på grund av säsongsvariationer.
	/
	Figur 314. Principskiss av en spänningsgivare (Geokon, 2017c). 
	En fiberoptisk kabel består av en ljusledande kärna, vilken kan leda en signal en lång väg med låga förluster. Ljussignalen färdas med ljusets hastighet och tillåter därför snabb kommunikation för diverse användningsområden. Vid mätning av betongstrukturer klistras fiberoptiska kablar till strukturen och baserat på reflektionstiden hos en ljuspuls kan töjningen och temperaturen längs kabeln bestämmas. Vid nyproduktion kan fiberoptiska sensorer även gjutas in i strukturen. I Figur 313 illustreras installationen av en fiberoptisk kabel för övervakning av en betongstruktur. 
	Den stora fördelen med att använda fiberoptik är att töjningen kan mätas längs hela kabelns längd. Hos klassiska töjningsgivare kan töjningen enbart bestämmas i en punkt. Fiberoptiska töjningsmätare har hög precision, Photonics (2015) ger ett exempel på en 10 km lång mätare med mätintervall på 1 m och en upplösning på ± 0,010 µs. Mätintervallet går att göra betydligt mindre för övervakning av mindre strukturer. 
	I svenska dammanläggningar används fiberoptik för att mätningar i fyllningsdammar och då framförallt för mätning av temperatur, för detektion av läckage. Det finns dock potential att övervaka betongdammar med fiberoptiska kablar då detta görs i stor skala på diverse betongkonstruktioner internationellt. Ett exempel på övervakning av en betongbro med fiberoptiska sensorer kan ses i Enckell (2006). 
	/
	Figur 315. Installation av en på fiberoptisk kabel för fältmätning på en betongkonstruktion (Enckell, 2006).
	En extensometer mäter förskjutningar i en riktning. Den monteras mellan två punkter och ger den relativa förskjutningen mellan dessa. Extensometrar installeras vanligen i borrhål i grunden eller dalsidorna på en damm för att övervaka bergets eventuella rörelser. För att kunna mäta horisontella rörelser borras hålet med en vinkel och för att kunna mäta deformationen på flera nivåer i ett hål kan flera extensometrar installeras med fixpunkter på olika nivåer. Extensometrar används även för att mäta förskjutningar mellan en betongdamm och undergrunden. Exempelvis kan ett ankare monteras i berget och ett mäthuvud i frontplattan eller på pelaren i en lamelldamm. En principskiss för en extensometer presenteras i Figur 314 och mäthuvudet till två extensometrar installerade i svenska dammanläggningar presenteras i Figur 315. 
	Extensometrar är robusta och pålitliga instrument (ICOLD, 2018). Vanligtvis förbinds de två mätpunkterna med en stålstång och förskjutningen avläses exempelvis med en vibrerande sträng-givare. Det går även att använda en förankrad lina istället för en stång och det finns även flexibla extensometrar med glasfiberstänger som löper i ett rör och förankras på olika nivåer. Det finns vanligtvis möjlighet att kontrollmäta förskjutningen med skjutmått i extensometerns mäthuvud. Om extra redundans vill uppnås kan flera extensometrar installeras på likvärdiga positioner eller så kan resultatet jämföras med en inverterad pendel. ICOLD (2018) anger ett mätområde på 1050 mm och en precision på ± 0,2 mm. 
	/
	Figur 316. Principen för en extensometer med fler mätankare i samma borrhål, borrhålet kan även utföras med en vinkel, horisontella rörelser kan då fångas (Geokon, 2019). 
	//
	Figur 317. Mäthuvudet till två extensometrar installerade i en svensk dammanläggning ena bilden inkluderar även mätcentralen. 
	Det finns många manuella metoder och rutiner för att övervaka sprickor, i denna rapport kommer fokus dock att ligga på automatisk sprickviddsmätning. En automatisk sprickgivare (sprickviddsgivare) mäter vanligtvis förskjutning mellan två punkter, likt en extensometer men är specifikt konstruerad för att mäta över en spricka. Det finns 1- och 3-dimensionella sprickgivare, dessa mäter variationen av förskjutning över sprickan. I en 1D-sprickgivare ansluts vanligtvis mätpunkterna med en stång eller en teleskopstav och förskjutningen avläses exempelvis med en vibrerande sträng-givare, se Figur 316. En 3D-givare behöver en stadigare konstruktion, likt givaren i Figur 317. 3D-givaren installeras över en spricka, mätare (t.ex. en LVDT-mätare) installeras därefter i de tre hålen för att mäta avståndet till den motstående stålkroppen. 
	För att faktiskt fånga sprickans beteende måste sprickgivarens infästningspunkter vara placerade nära på var sida om sprickan. Om sprickgivaren är för lång med fixpunkter placerade långt ifrån varandra, kan exempelvis ojämn materialutvidgning av t.ex. temperaturrörelser i betongen och stålet påverka mätvärdena. 
	Sprickgivare placeras vanligtvis över existerande sprickor eller över dilatationsfogar för långtidsbevakning av beteendet. Vid sprickor med inverkan på ett brottsförlopp kan givaren även kopplas till larmsystem om deformationerna blir för stora. ICOLD (2018) anger ett mätområde på 10 mm och en precision på ± 0,2 mm. När sprickgivaren är installerad kan förskjutningen kontrollmätas med ett skjutmått. Normalt inkluderas två punkter på instrumentet mellan vilka sprickvidden ska mätas. 
	I dilatationsfogar är det vanligt med dilatationsbleck, två mätpunkter på var sida om dilatationsfogen mellan vilka förskjutningen ska mätas med jämna mellanrum. Om dilatationsblecken sitter dåligt eller högt, så att de är svåra att få tillgång till kan en sprickgivare installeras. Sprickgivaren kan antingen vara halvautomatisk med en analog eller digital givare som läses av från en lättillgänglig plats eller helt automatiserad. 
	//
	Figur 318. Exempel på 2D-sprickgivare i en svensk dammanläggning. 
	//
	Figur 319. a) Exempel på 3D-sprickgivare i en svensk dammanläggning. b) idealisering av en 3D-sprickgivare (Geokon, 2017e).
	En mätare som används internationellt men är ovanlig i Sverige är en fogförskjutningsmätare (joint-meter). Det är en ingjuten mätare som mäter förskjutning över en skarv eller fog, se Figur 37. Den används exempelvis för att mäta öppningen i en fog mellan en betongkonstruktion och berget. 
	/
	Figur 320. En fogförskjutningsmätare (joint-meter) installerad i skarven mellan en betongkonstruktion och berget (Grahm m.fl., 2015). 
	I följande avsnitt sammanfattas de olika typerna av givare som är tillämpliga för deformationsmätningar på betongkonstruktioner. Tabellerna baseras på informationen i ICOLD Bulletin 158. 
	Tabell 3.1 Sammanställning av globala deformationsgivare, baserat på ICOLD (2018). 
	Global förskjutning
	Kommentar
	Krav
	Funktion
	Instrument
	T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans
	Väl beprövat instrument med hög noggrannhet
	T:   Väldigt högL:   Väldigt högM:  Maximal beräknad förskjutning + 50 %N:  ± 0.2 mmR:  Absolut nödvändigt i form av extra mätutrustning och i kombination med stödmätning med exempelvis triangulering 
	Global förskjutning
	Hängande och inverterad pendel
	Påverkas av spänningskoncentrationer vid ojämn geometri. 
	T:   HögL:   HögM:  20 mm/mN:  ± 0.02 mm/mR:  Instrumentet rekommenderas enbart att användas i kombination med annan instrumentering såsom pendlar
	Global förskjutning*
	Tiltgivare
	Ett stort område runt dammen måste mätas in och möjliggöra mätning av långtidsrörelser över dammens omgivning och annan instrumenterings infästningspunkter. 
	T:   Väldigt högL:   Väldigt högM:  N:  Varierar (± 2 mm enligt Ekström och Lier (2013))R:  Uppnås genom att mäta in ett stort område och många mätpunkter
	Global förskjutning
	Totalstation (triangulering)
	* enskilda tiltgivare mäter lokal vinkelförändring men vid ett system av flera tiltgivare erhålls global förskjutning, se Kapitel 3.1.4. 
	Tabell 3.2 Sammanställning av lokala deformationsgivare, baserat på ICOLD (2018). 
	Lokal förskjutning
	Kommentar
	Krav
	Funktion
	Instrument
	T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans
	Instrumenten går ofta sönder. Mätningarna påverkas av de lokala materialegenskaperna. 
	T:   HögL:   HögM:  2 mm/mN:  ± 0.02 mm/mR:  Nödvändigt genom installation av redundanta töjningsgivare och jämförelse med andra instrument
	Materialpåfrestning
	Töjningsgivare
	 
	T:   Väldigt högL:   Väldigt högM:  1-2 % av den mätta strukturenN:  ± 0.2 mmR:  Inte alltid nödvändigt.
	Töjning, spänning, temperatur
	Fiberoptiska linor
	 
	T:   Hög
	Horisontella förskjutningar i berg
	Extensometer
	L:   Hög
	M:  10-50 mm
	N:  ± 0.2 mm
	R:  Inte alltid nödvändigt. Uppnås via: installation av fler extensometrar på jämförbara punkter. Flera ankare per mäthuvud. Kombination med inverterad pendel.
	Mätningar nära inspektionsgångar representerar det globala beteendet dåligt.
	T:   MåttligL:   HögM:  10 mmN:  ± 0.05 mmR:  Beror på mätningens syfte
	Sprickbredd
	Sprickgivare
	4 Vatten
	4.1 Vattennivåmätning
	4.2 Läckagemätning
	4.2.1 Mätöverfall
	4.2.2 Övrig läckageövervakning

	4.3 Portrycksmätning
	4.4 Relativ fuktighet
	4.5 Sammanfattning av givare relaterade till vatten

	I detta kapitel beskrivs samtliga typer av givare som är relaterade till mätning av vatten. Detta innefattar vattennivå, läckage, portryck samt fukt i material eller luft. Mätningar relaterade till vatten är av naturliga skäl de vanligaste mätningarna på dammar, då t.ex. nivåmätningar utgör underlag för driftrelaterade data. 
	Vattenytans nivå i dammagasinet, nedströms dammen, i pumpgropar etc. är viktig att övervaka. Det finns många mätmetoder från en enkel pegel-skala som avläses manuellt till helt automatiska system som styr diverse utrustning. I denna rapport ligger fokus på automatiska mätningar relaterade till strukturell säkerhet hos betongdammar. 
	Lagerholm och Sjödal (2000) gjorde en inventering av cirka 500 mätutrustningar för vattennivå i svenska dammanläggningar. De konstaterade att det vanligaste instrumentet var tryckgivare, följt av resistansgivare (TGDC), kapacitiv vinkelgivare och kodgivare. Ultraljudsgivare var inte lika vanlig men ansågs ha hög tillförlitlighet på de anläggningar som använde den. Sedan dess har ultraljuds- och radargivare vuxit i popularitet, då de har mindre problem vid isbildning. I Figur 41 presenteras två exempel på ultraljudsgivare installerade i mätbrunnar. 
	Vattennivågivare är bland den viktigaste utrustningen i en dammanläggning eftersom den både är kopplad till viktiga säkerhets- och varningssystem men också används i driften av aggregaten. Redundans är därför extra viktigt för just övervakningen av uppströmsvattenytan. Lagerholm och Sjödal (2000) rekommenderar att ha redundans med flera separata mätsystem som inte kan påverka varandra. De rekommenderar även redundans inom varje system. Till exempel kan en pegelbrunn förses med två inloppsrör för att minska risken att det ska bli igensatt.  Vid redundanta mätsystem går det även att definiera varningsnivåer på eventuell differens mellan mätsystemen. 
	Vattennivågivare kan även användas i kombination med annan utrustning. De används exempelvis för automatisk läckagemätning i mätöverfall. De kan även användas i pumpgropar för automatisk reglering av pumparna och läckagemätning. 
	//
	Figur 41. Två exempel på ultraljudsgivare installerade i pegelbrunnar. 
	Mätöverfall är det vanligaste instrumentet för läckagemätning i Sverige. Ett mätöverfall består av en vattenränna som är uppdämd av en plåt med ett V-format hål i övre delen över vilket läckagevattnet får rinna. Vattenflödet bestäms genom att mäta vattnets nivå ovanför överfallet. Detta kan göras automatiskt exempelvis genom en tryckgivare. Ett mätöverfall illustreras i Figur 42. ICOLD (2018) anger att mätområdet bör vara det förväntade vattenflödet +100 % och att precisionen är ± 5 % av mätområdet. 
	Läckagevattnet från en dammsektion, till exempel ett antal monoliter samlas vanligtvis upp och leds genom ett mätöverfall. På så vis kan läckaget från en begränsad del av en damm övervakas separat över lång tid. Läckagemätningar koppas ofta till larm, då ökat läckage kan vara indikation på ett potentiellt brott. 
	Automatiska läckagemätningar kan dock försvåras av utfällningar som stör avläsningen eller att mätpunkten påverkas av nedströmsvattennivån vid t.ex. spill. 
	/
	Figur 42. Exempel på ett mätöverfall. 
	Pumpgropar som sakta fylls med vatten kan förses med vattenståndsgivare för att automatiskt starta pumparna vid behov. Om detta system övervakas kan läckaget beräknas antingen via pumparnas körtid eller via en uppskattning av vattenvolymen vid ett visst vattenstånd. Ett exempel på en ultraljudsgivare kopplad till en pump presenteras i Figur 43a. 
	Ett sätt att upptäcka artesiskt tryck är att installera så kallade svanhalsar, rör vilka borras ner i berget. Om artesiskt tryck uppstår börjar vatten rinna genom rören. Flödet kan då upptäckas av personal i närheten. Två svanhalsar installerade i en svensk dammanläggning visas i Figur 43b.
	//
	b)
	a)
	Figur 43. a) en ultraljudsgivare kopplad till en dränagepump som slår till automatiskt vid ett givet vattenstånd, b) svanhalsar som indikerar artesiskt tryck genom att vatten börjar rinna ut genom rören. 
	Dammhaveri i betongkonstruktioner är relativt ovanligt i dammanläggningar. Ofta är grunden den svagaste punkten i en dammanläggning. Även vid totala dammbrott initieras ofta brottsprocessen genom rörelser i grundläggningen . Det är viktigt att övervaka rörelser i berget men även upptryck och eventuella läckage. Det finns öppna och slutna system för mätning av grundtryck. Ett öppet system består av ett nerborrat rör med en fri vattenyta, vattentrycket läses då av som vattenytans höjd. Vid slutna system sätts en portryckssond ner i ett borrhål som försluts, så att tryck kan byggas upp och mätas av en givare. Öppna system används framförallt i mjuka jordar och fyllningsdammar och är inte lämpliga i berggrunden under betongdammar.  Den enskilt viktigaste parametern att övervaka är portryckets variation över tid eller om plötsliga förändringar sker. Kontinuerlig övervakning är därför att föredra men implementeras inte alltid. 
	Det vanligaste förfarandet vid sluten mätning är att en filterspets gjuts in i botten av ett borrhål. Filtret vattenmättas vid installationen och håller därefter samma tryck som omgivande grundvatten. När omgivande vattentrycket förändras, påverkas direkt vattnet i filterspetsen så att en direkt förändring i portryck kan registreras. I toppen av filterspetsen finns ett membran, från vilket trycket kan avläsas. Tremblay (1990) listar fyra huvudtyper av slutna portrycksgivare: 
	 Hydrauliska portrycksgivare där membranet i filterspetsen kopplas till en vattenfylld slang. Tryckförändringarna kan avläsas vid ytan automatiskt eller via manometer. 
	 Pneumatiska portrycksgivare där membranet kopplas till en slang med ett konstant luftflöde. Trycket avläses som ett mottryck vid markytan. 
	 Elektriska portrycksgivare mäter deformationen av membranet elektriskt, exempelvis med vibrerande sträng-sensor eller trådtöjningsgivare. 
	 BAT- portrycksgivare består av en filterspets med inbyggt tätande gummimembran med ett munstycke med ett gummimembran, genom vilket en injektionsnål kan föras igenom. Injektionsnålen är kopplad till en elektrisk portrycksgivare, exempelvis en vibrerande sträng-sensor eller trådtöjningsgivare. Provkroppen kan tas ut och bytas eller kalibreras vid behov. 
	Ett stort problem med portrycksgivare, speciellt vid långtidsmätning kan vara pålitligheten, eftersom det inte går att kontrollmäta eller kalibrera de ingjutna mätarna. Internationellt installeras därför ofta trycksensorer i kluster, där flera sensorer mäter på samma nivå för att kontrollera om en givare ger opålitliga resultat (ICOLD, 2018). Om BAT-systemet används kan dock denna problematik kringgås, då en givare alltid kan tas upp och kontrolleras eller kalibreras. En BAT-portrycksgivare presenteras i Figur 44 och Figur 45.
	Om membranet i portrycksgivaren är i kontakt med atmosfären mäts det relativa portrycket. Om det däremot är vakuum i kammaren bakom membranet mäts det totala trycket. Då måste lufttrycket vid dammanläggningen mätas och det absoluta trycket omräknas till ett relativt tryck. Det har vid flera svenska dammanläggningar uppstått problem med relativa givare, då dessa är känsligare för fukt. 
	//
	Figur 44. a) En filterspets och med en BAT-givare. b) En packer runt förlängningsröret som spänns åt mot borrhålets väggar. 
	/
	Figur 45. Röret till en portrycksgivare ovan markplanet. 
	Den relativa fuktigheten påverkar betong och är styrande vid ett flertal nedbrytningsprocesser. Det är ofta relevant att mäta fukt både i betongen och i den omgivande luften. Fuktgivare är ofta kombinerade, så att de mäter både fukt och temperatur. I Figur 46 illustreras en fuktgivare som även mäter temperatur. Mätare för relativ fuktighet i betong kan både gjutas i vid nyproduktion eller installeras i borrhål på önskat djup i befintliga konstruktioner. 
	//
	Figur 46. En fuktgivare med inbyggd temperaturgivare i en svensk dammanläggning. 
	I följande avsnitt sammanfattas de olika typerna av givare som är tillämpliga för mätningar relaterade till vatten vid betongkonstruktioner. Tabellerna baseras på informationen i ICOLD Bulletin 158. 
	Tabell 4.1 Sammanställning av vattennivågivare, baserat på ICOLD (2018).
	Vattennivågivare
	Kommentar
	Krav
	Funktion
	Instrument
	T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans
	Viktigt mätinstrument.
	T:   Väldigt högL:   LågM:  Över dammens krönN:  ± 10 cmR:  Nödvändigt
	Vattennivå
	Tryckgivare
	Mätområdet måste innefatta överdämning
	T:   Väldigt högL:   LågM:  Över dammens krönN:  ± 10 cmR:  Nödvändigt
	Vattennivå
	Ultraljudsgivare 
	De flesta mätarna går att automatisera
	T:   Väldigt högL:   LågM:  Över dammens krönN:  ± 10 cmR:  Nödvändigt
	Vattennivå
	Radargivare
	Tabell 4.2 Sammanställning av läckagemätningssystem, baserat på ICOLD (2018).
	Läckage
	Kommentar
	Krav
	Funktion
	Instrument
	T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans
	 
	T:   HögL:   HögM:  Högsta förväntade läckage +100 %N:  ± 5 % av MR:  Uppnås med manuella mätningar.
	Läckage
	Mätöverfall
	5 Temperatur
	5.1 Temperaturgivare
	5.2 Kombinerade givare
	5.3 Fiberoptiska kablar
	5.4 Värmekameror
	5.5 Sammanställning av temperaturgivare

	Temperaturen har stor inverkan på betongdammar, och kan variera på grund av värmeutveckling under härdning, på grund av säsongsbetonade variationer alternativt på grund av t.ex. uppvärmning från aggregatnära konstruktioner eller om/tillbyggnad av dammen. 
	På väldigt många betongdammar har det observerats sprickbildning som kan härledas till temperaturvariationer. Oftast är denna orsakad av säsongsbetonade variationer i omgivningstemperatur vid sommar respektive vinter. Temperaturvariationer är därmed en stor orsak till att många dammar deformeras vilket i sin tur resulterar i variationer i sprickbredder, förändringar i portryck eller läckage. För att kunna genomföra en tillståndsbedömning av dammen krävs därför att det går att bestämma vilka temperaturvariationer som dammens utsätts för. 
	När det gäller omgivningstemperaturen så finns t.ex. SMHI:s öppna klimatdata att tillgå där det går att få timvisa variationer i temperaturer från mätstationer placerade över hela Sverige. Ofta kan det dock vara nödvändigt att mäta omgivningstemperaturen vid en dammanläggning. Detta dels för att temperaturen vid dammen kan avvika från den temperatur som registreras vid mätstationen, men även för att mäta den temperatur som finns inne i betongkonstruktion, eller att det finns andra viktiga områden så som magasinstemperatur, eller inneslutna och ev. uppvärmda områden i dammen. Sammanfattningsvis, för mätning på betongkonstruktioner är det oftast av intresse att mäta följande 
	 Omgivningstemperatur - dels i luften men även inom eventuella isolerade eller uppvärmda utrymmen i dammen. 
	 Temperatur i undergrund (berg, fyllningsmaterial, etc) 
	 Magasinstemperatur – vattentemperaturen kan variera med djupet eller vara relativt konstant oavsett djup beroende på omrörningseffekter
	 Temperaturer inuti betongkonstruktionen – inborrade eller ingjutna givare. 
	Temperaturen kan mätas med olika typer av tekniker, så som termoelement (eng. thermocouple) eller termistor (eng. thermistor). Skillnaden mellan dessa är att termoelementet genererar spänning som är proportionellt mot temperaturen mellan två punkter medan en termistor mäter förändringen i motstånd (resistans) som funktion av temperaturförändring. Det är stor skillnad mellan dessa olika typer av givare dels gällandes vilket mätomfång som kan registreras vilket också varierar kraftigt beroende på fabrikat etc. Båda typerna givarna kan dock användas inom de temperaturintervall som är relevanta för en vattenkraftsbetongkonstruktion under t.ex. härdning eller som följd av säsongsvariationer i temperatur. Normalt är dock mätomfånget avsevärt mycket större hos ett termoelement jämfört mot en termistor och framförallt avseende väldigt höga temperaturer. Termoelement kan ofta användas för mätning av temperaturer över 1000 °C. En annan fördel med termoelement är att dessa normalt har högre noggrannhet och mindre olinjäritet i responsen. Detta beror dock på vilka metaller som används i givarna och kan därför variera kraftigt mellan olika fabrikat och modeller. 
	Dessa temperaturgivare kan användas dels som temperaturlinor, som baseras på en termistor, så som t.ex. Pentronic PT100 givaren som illustreras i Figur 51a eller Geokons termistorlina 3810 som illustreras i Figur 51b. Med dessa typer av givare går det att ansluta flera olika temistorer som mäter temperaturen på valda ställen i konstruktionen. Dessa typer av givare kan t.ex. mäta lufttemperatur, monteras i borrhål, eller anpassas för ingjutning i betong eller mätning av vattentemperatur. 
	b)
	a)
	Figur 51 Exempel på temperaturlinor, a) PT100 givare från Pentronic från https://pentronic.se/start/temperaturgivare/pt100-givare/med-kabel.aspx , b) Geokon 3810 från https://www.geokon.com/3810 . 
	Ofta används givare för primärt i syfte att mäta andra fysikaliska storheter, se kapitel 3 och 4, men där dessa är kombinerade så att de även mäter temperaturen.  Exempel på detta är t.ex. portryckgivare eller töjningsgivare som är kombinerade med att även mäta temperaturen. En viktig anledning för detta är att t.ex. töjningssignalen normalt behöver kompenseras för temperaturvariationer. 
	Exempel på två olika typer av kombinerade töjnings- och temperaturgivare illustreras i Figur 52. I figuren illustreras dels givare TML KM-100AT och Geokon 4200. Båda dessa givare har ett temperaturomfång som motsvarar – 20 °C till +80 °C. Givarna som benämns TML KM-100AT baseras på temperaturmätning med termoelement medan Geokon 4200 givarnas temperaturmätning baseras på termistorer. Noggrannheten hos termistorn hos Geokon 4200 är ± 0,5 °C och noggrannheten hos TML KM 100-AT är ±0,15 °C, enligt Malm (2015). I Figur 53 illustreras skillnaden i uppmätt temperatur i en betongkonstruktion under härdning och kylning för de tre givarna som illustrerades i Figur 52. Samtliga av dessa givare var ingjutna i mitten av en massiv betongkonstruktion med en tjocklek på ca 1,8 m. Givarna benämnda ST02 och ST03 är båda av fabrikatet TML medan ST01 är från Geokon. Som det framgår från resultatet så ger de två TML givarna liten avvikelse sinsemellan och dessa avviker ca 0,5 °C från motsvarande resultat från Geokon givaren. Viss skillnad förväntas mellan givarna eftersom de inte är placerade på exakt samma ställe, men skillnaden i temperatur förväntas inte vara så pass stor som syns i figuren. Dock bör det påpekas att skillnaden mellan givarna ligger inom felmarginalen för deras förväntade noggrannhet. 
	/
	Figur 52 Exempel på installation av kombinerade töjnings och temperaturgivare för ingjutning i betong (vita: TML KM-100AT och blå; Geokon 4200). I figuren illustreras hur givarna är monterade på en spindelled. Från Malm (2015). 
	/
	Figur 53 Illustration av uppmätta temperaturer under härdning och kylning, från Malm (2015). 
	Fiberoptiska sensorer beskrevs tidigare i Avsnitt 3.2.2 för tillämpningen att mäta töjning. Fiberoptik tillämpas som tidigare nämnts ofta för mätning av temperatur i t.ex. fyllningsdammar (i syfte att kunna upptäcka läckage) eller för att mäta temperaturer på t.ex. broar, både befintliga och nya konstruktioner. Det finns flera olika tekniker för mätningar med fiberoptiska kablar så som Distributed Fibre Optics eller Bragg Grating Sensors (FBG), se Gonzalez (2014). Vid fiberoptiska givare kan dels en hög upplösning nås utmed långa kablar, där t.ex. Feltrin (2007) anger en upplösning på mindre än 0,1 °C för FBG-givare, men tyvärr framgår inte vilken noggrannhet som förväntas i dessa fall. Johansson m.fl. (2017) angav att vid distributed fibre optics fås en noggrannhet på ± 0,02 °C, där mätdata kan fås ned till avstånd av 0,125 m av kabeln som i sin tur kan ha en längd upp till 60 km. 
	För att utvärdera temperaturen på ytan av en betongdamm, kan värmekameror vara en lämplig metod. Denna typ av teknik används främst för att identifiera områden med bristande isolering eller för att identifiera eventuellt värmeläckage. Vid betongdammar kan det även vara av intresse att se hur värmefördelningen ser ut på nedströmssidan av en damm, eller invändigt i fall att dammen är isolerad med en klimatvägg. Ett exempel på resultat från fotografering med värmekameror finns illustrerat i Figur 54, där syftet var att identifiera eventuella försvagningar och läckage i betongdammen. 
	Denna metodik används främst för tillståndskontroll vid givna tidpunkter, d.v.s. att foton tas vid valda tidpunkter när personalen åker ut till anläggningen med sin utrustning. Med hjälp av värmekameran kan därefter bilder tas på anläggningen för att se värmefördelningen. Noggrannhet och upplösning beror naturligtvis på val av kamera och avståndet mellan kameran och objektet som fotograferas.  
	/
	Figur 54 Exempel på fotografering med värmekamera, från Henriques och Ramos (2015). 
	I följande avsnitt sammanfattas de typer av givare som är tillämpliga för temperaturmätningar vid betongkonstruktioner. Tabellerna baseras på informationen i ICOLD Bulletin 158. 
	Tabell 5.1 Sammanställning av temperaturgivare, baserat på ICOLD (2018).
	Temperaturgivare
	Kommentar
	Krav
	Funktion
	Instrument
	T = Tillförlitlighet, L = Livslängd, M = Mätområde, N = Noggrannhet, R= Krav på redundans
	 
	T:   MåttligL:   MåttligM:  -30 till + 40 °CN:  ± 1 °CR:  Nödvändigt
	Luft- och vattentemperatur
	Elektrisk termometer
	 
	T:   Mycket hög
	Betongtemperatur
	Ingjuten elektrisk termometer
	L:   Mycket hög
	M:  -10 till + 60 °C
	N:  ± 5 °C
	R:  Nödvändigt uppnås genom att installera tillräckligt många instrument
	6 Andra typer av mätningar
	6.1 Lastceller
	6.2 Vibrationsmätningar
	6.3 Fotogrammetri
	6.4 Islast

	Det finns många olika typer av mätningar som normalt genomförs på olika infrakonstruktioner, som inte nödvändigtvis går att kategorisera in enligt de tidigare kapitlen. Därför presenteras andra typer av mätningar i detta avsnitt, som tillämpas för vattenkraftkonstruktioner internationellt eller inom angränsande områden. 
	Lastceller tillämpas för många olika typer av mätningar i syfte att bestämma kraften mellan två kroppar. Lastceller baseras ofta på en mätning av hydrauliskt tryck mellan två styva stålskivor eller ringar, alternativt genom att trådtöjningsgivare eller vibrerande stränggivare monteras så att uppmätt töjning kan översättas till motsvarande kraft. Den vanligaste tillämpningen av lastceller inom vattenkraftkonstruktioner är vid övervakning av spännkraften i spännkablar. Spännkablar installeras ofta på dammar i syfte att höja dammsäkerheten med hänsyn till stabilitetsbrott. Detta betyder att hål borras i betongkonstruktionen vilken en efterspänd spännkabel installeras, se Figur 61. Spännkraften appliceras genom att linan sträcks med en domkraft se Figur 62. Spännkraften förväntas dock reduceras med tiden på grund av långtidseffekter så som relaxation i stålet och deformationer i betongkonstruktionen p.g.a.. t.ex. krypning. För att övervaka spännkraften krävs att spännkabeln inte är cementinjekterad och att en lastcell monteras så att den överför lasten från ankarplattan till betongen, se Figur 62. 
	/
	Figur 61 Illustration av installation av spännkablar på en betonglamelldamm. 
	b)
	a)
	Figur 62 a) Exempel på domkraft, b) exempel på lastcell för övervakning av spännkraftsförluster. Från Ansell (2018). 
	Lastceller kan fås i olika storlekar och mätomfång, men för typen som normalt tillämpas för övervakning av spännkraften finns upp till typiskt 5 000 kN, där mätnoggrannheten vanligtvis är mindre än ± 0,5 %. 
	Internationellt så är det vanligt att vibrationsmätningar genomförs på betongdammar i syfte att övervaka beteendet under jordbävning. Andra typer av tillämpningar t.ex. övervakning av vibrationer i aggregatnära konstruktioner eller i anslutning del delar som kan utsättas för vibrationer orsakat av t.ex. strömmande vatten. Inom angränsande områden så tillämpas vibrationsmätningar ofta inom t.ex. övervakning av dynamiska trafikinducerade vibrationer i broar, eller i tunnlar på grund av vibrationer från tunneldrivning. 
	Vibrationsmätningar sker vanligtvis med hjälp av accelerometrar se t.ex. Andersson m.fl. (2007). Accelerationsgivare som kan tillämpas för kraftiga vibrationer är ofta piezoelektriska givare som baseras på att en liten massa är monterad på ett piezoelektriskt material, när ramen på vilken massan är monterad börjar att vibrera så produceras tröghetskrafter från massans rörelse vilken uttolkas som variation i elektrisk ström vilket översätts till acceleration. I Figur 63 illustreras ett exempel med tre piezoelektriska accelerometrar som vardera mäter accelerationen i en specifik riktning. Det finns även flera andra typer av tekniker för mätning av acceleration förutom piezoelektriska givare så som; MEMS, capacitive accelrometer och force balanced accelerometer. Enligt Feltrin (2007) är noggrannheten typisk större än 10-5 m/s2 
	/
	Figur 63 Exempel på accelerometrar, från Malm och Andersson (2004). 
	Ett exempel på vibrationsmätningar som har genomförts i Sverige finns presenterat av Cantieni (2000) där en svensk betongvalvdamm exciterades med hjälp av en svängande massa och vibrationerna mätes i totalt 270 mätpunkter i samtliga tre riktningar. 
	/
	Figur 64 Exciterare med svängande massa som användes av Cantieni (2000) för att excitera en svensk betongvalvdamm. 
	/
	Figur 65 Installerade accelerometrar (vänster) och illustration av samtliga mätpunkter (höger), från Cantieni (2000). 
	Att använda fotografier eller från videofilmer för att utvärdera påkänningar, deformationer etc. är ett forskningsfält som utvecklas väldigt snabbt. I samtliga fall så baseras dessa på att objekt kan identifieras i foto eller videofilm antingen genom att lättidentifierbara markörer har monterats på strukturen, eller att konstrasterna i strukturens naturliga yta kan nyttjas. Genom att studera hur de observerade punkterna rör sig går det därmed att bestämma globala rörelser hos dessa punkter eller töjningar utifrån relativa rörelsen mellan dessa punkter. Ett exempel på detta illustreras i Figur 64 där vibrationerna hos en bro övervakas baserat på video-fotogrammetri. 
	/
	Figur 66 Exempel på tillämpning av video-fotogrammetri, från https://www.imetrum.com/applications/structural-testing/.  
	Noggrannheten som kan fås med dessa typer av metoder beror på flera olika aspekter, avstånd från kamera till observationspunkt, pixelstorlek och antal pixlar per ytenhet, ljusförhållanden, etc. där fältstudier redovisar mätnoggrannheter som motsvarar från ca 0,1 mm. I ett exempel från Riberio m.fl. (2014) så redovisas en jämförelse mellan uppmätt förskjutning hos en järnvägsbro (uppmätt med LVDT) vilket jämförs med video-fotogrammetri, se Figur 65. I denna figur så är avståndet mellan kamera och objektet 10 m, och resultatet visar på mycket hög noggrannhet på video-fotogrammetri jämfört mot konventionell, beprövad, teknik. Det är dock osäkert hur denna teknik skulle fungera vid långtidsövervakning där förändringar i omgivningsförhållanden kan få en signifikant inverkan. 
	/
	Figur 67 Exempel på video-fotogrammetri jämfört mot konventionella deformationsgivare (LVDT), från Ribeiro m.fl. (2014)
	Under vintermånaderna, så bildas ett istäcke på reservoaren när den fryser. Detta istäcke ger upphov till ett tryck på omkringliggande konstruktioner på grund av volymökningen som sker då vatten fryser till is. 
	Enligt RIDAS, så definieras att islasten som verkar på en betongdamm varierar mellan 50 kN/m i söder till 200 kN/m i norr. Det råder dock stora osäkerheter kring islastens storlek, dess varaktighet och hur omgivande faktorer så som t.ex. temperatur, vattenståndsvariationer, strändernas mothåll, reservoarens storlek etc. påverkar islastens storlek eller varaktighet. 
	Utav denna anledning kan det finnas behov av att mäta islastens storlek på dammanläggningar. Det finns flera olika tekniker att mäta islastens storlek. Det finns flera olika tekniker för att mäta islaster eller istryck. Konventionellt så används ofta flat-jacks som är tunna givare installeras i reservoaren, genom att hål tas upp i istäcket där givarna sänks ner och placeras på ett förutbestämt avstånd från isens ovanyta. En variant på denna metodik är att använda så kallade Carter-paneler där tre flat-jacks installeras med fixerade inbördesavstånd för att på så sätt fånga eventuella skillnader i tryck i isens tjockleksriktning. Denna metodik har tillämpats i bl.a. ett nioårigt forskningsprogram i Kanada, se Comfort m.fl. (2003). I Norge har liknande upplägg använts där även denna typ av givare monterades på dammens uppströmsyta, se Petrich m.fl. (2015). 
	b)
	a)
	Figur 68 Exempel på installation av flat-jacks för mätning av istryck, från Petrich m.fl. (2015). 
	Exempel på denna typ av givare är t.ex. Modell 4850 från Geokon eller flatjack-sensor från Geosense som består av två svetsade rektangulära stålplåtar där innanmätet är fyllt med en vätska och tryckförändringar i vätskan mäts vilket kan överföras till en kraft.
	b)
	a)
	Figur 69 Exempel på flatjacks, a) från Geokon, b) Geosense. 
	Det finns dock flera frågetecken kring denna mätmetod. De två främsta anledningarna är dels då istrycket förändras ut från dammen på grund av sprickor i istäcket som uppstår nära dammlinjen vilket innebär att det istryck som mäts i reservoaren inte nödvändigtvis motsvarar den last som verkar på dammen. Dessutom så är vätskan temperaturberoende vilket innebär att det tryck som uppmäts till del kan beror på vätskans temperaturexpansion. Därav har en islastspanel utvecklats i ett forskningsprojekt inom Svenskt VattenkraftCentrum, se Malm m.fl. (2017). Denna panel är utvecklad för att mäta det istryck som verkar direkt på dammen och är utvecklad så att den baseras på mätning av islaster med hjälp av lastceller istället för temperaturkänsliga trycksensorer, se Figur 68. 
	Figur 610 Foton på svensk prototypgivare för islastsmätningar, från Malm m-fl. (2017)
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	Ett mätsystem innefattar samtliga komponenter som behövs för att övervaka beteendet hos t.ex. en betongdamm. I detta kapitel beskrivs hur signalen från en givare kan överföras och bearbetas för att utgöra underlag för dammsäkerhetsutvärderingar. 
	Enklare mätsystem, oftast temporära mätningar, består ofta av följande komponenter
	 givare (ofta även benämnda som sensorer) som kan mäta en fysikalisk storhet (deformation, tryck, töjning, temperatur, etc.), 
	 förstärkare – kan behövas för signalförstärkning eller signalbehandling 
	 loggers – insamling av mätdata från olika givare
	 kommunikationsenhet – för överföring av mätdata
	 dator (eller server) – för lagring och eventuellt bearbetning av mätdata
	Vid dammätningar så har typiskt anläggningsägaren sina egna dammövervakningssystem och sin egen IT-struktur som ansvarar för att signalerna tas om hand, bearbetas och lagras. Detta betyder att i detta kapitel så fokuseras primärt överföring av mätdata, men även viss del angående programmering finns inkluderad. 
	Bra planering kring strömförsörjning, signalöverföring och programmering från damminstrumenteringen är en viktig del, men som ibland tas för given. Det är dock en viktig del i sammanhanget för att instrumenteringen ska bli så bra och pålitlig som möjligt. Även hur mätvärdena sedan presenteras är en viktig faktor för att det ska bli så lättöverskådligt som möjligt.
	Vid kontinuerliga mätningar så kan stora mängder data genereras, särskilt i fall då en hög samplingsfrekvens används i syfte att fånga dynamiska förlopp. Detta kan ställa höga krav på överföring av mätdata men även lagring av mätdatan. 
	Följande varianter är vanligt förekommande idag för damminstrumentering:
	 Strömförsörjning via kabel och signalöverföring via fiber (vanligast)
	 Strömförsörjning via kabel och signalöverföring via GSM-nätet eller radiolänk
	 Strömförsörjning via batteri (ibland förstärkt av solceller eller vindsnurra) och signalöverföring via GSM-nätet eller radiolänk.
	 Strömförsörjning via batteri (ibland förstärkt av solceller eller vindsnurra) och signalöverföring via satellit.
	Även så kallad ”halvautomatiserade” givarsystem finns, det innebär att själva givarna är installerade men ingen kontinuerlig strömförsörjning eller signalöverföring är framdragen. Givarna är inaktiva till ett slingströmsinstrument kopplas in och skickar en slingström (normalt 4-20 mA) till givaren. Ett aktuellt mätvärde läses då av. Används framförallt för att underlätta för driftspersonal eller där felkällor från manuella mätningar vill minimeras.
	En viktig parameter vid val av system är att övriga berörda avdelningar hos dammägaren är delaktiga. T. ex är IT-avdelningen en viktig del att ha med, signalerna ska så småningom tas om hand, bearbetas och lagras. Någon ska även på ett lättillgängligt sätt kunna få ut mätdata för utvärdering.Det finns många exempel på när kommunikationen mellan de olika teknikområdena inte fungerat och instrumenteringen blir onödigt dyr eller inte fungerar som avsett.
	När det gäller betonginstrumentering och automatiserade system är strömförsörjning och signalöverföring via kabel och fiber helt dominerande. Några viktiga punkter att tänka på som är lätt att förbise och som erfarenhetsmässigt har visat sig inte vara så lätt att hantera är:
	 Hur ska signalen tas emot hos t. ex driftcentral?
	 Har samtliga inblandade insett hur pass omfattande en automatisering är ur konstruktionssynpunkt? Detta innebär systemet behöver vara konstruktionsmässigt förberett för den mängd signaler som förväntas, t.ex. PLC-kort, licenser etc.  Detta innefattar att samtliga inblandade förstår vilket arbete som krävs i form av kretsscheman, konstruktion och utförande. Lätt att feltolkning mellan dammägare-projektör-entreprenör uppstår.
	 Behov av överspänningsskydd? I de flesta fall brukar givare som på något sätt står i kontakt med vatten, (tex portrycksgivare i berg eller extensometrar i berg) förses med överspänningsskydd vid själva givaren samt vid apparatskåp. Ibland kanske samtliga typer av givare bör ha någon form av överspänningsskydd. Men det är inte säkert det passar in på samtliga typer av givare (exempelvis lastceller kan få problem vid inkoppling av skydd). Det här bör man noga titta igenom från fall till fall och vara överens om innan en automatiseringsentreprenad startas upp.
	 Slutdokumentationen – Det krävs en rätt omfattande dokumentation runt automatiserade givare i en betongdamm. Det finns inte så många entreprenörer som klarar att utföra en bra automatiseringsentreprenad och ett återkommande problem är att en felbedömning görs på omfattningen av slutdokumentationen som krävs. Innan en entreprenör antas bör dammägaren noga förvissa sig om att projektören och entreprenören uppfattat vad som krävs.
	När installationen av betonginstrumenteringen är klar och signaler kommer upp till stationsdatorn (mätserver, scada-system eller motsvarande) ska systemet programmeras och mätvärdena presenteras på ett lättöverskådligt sätt.
	Här finns några viktiga punkter att tänka på:
	 Är signalen från givarna kvalitetskontrollerade? Är det samma signal vid kopplingslådor intill givarna som faktiskt kommer fram till stationsdatorn (och sedan vidare till driftcentral)? Kontroll av hela kedjan alltså. 
	 Har programmeraren helt klart för sig åt vilket håll givaren faktiskt fungerar? Nedan i Figur 71 visas att givaren är kalibrerad inom mätområde 4-20 mA, och där mätområdet är 0-10 mm. Vad som däremot kan missas är i vilken riktning givaren verkar. Under ”Remarks” visas att givaren i sitt utdragna läge (pulled out) visar 0 mm. Det betyder alltså att exempelvis en sprickviddsgivare monterad över en spricka som vidgar sig, i detta fall visar ett lägre värde när givaren dras isär.
	 Har dammägaren och dess berörda personal (dammtekniskt sakkunnig, den person som så småningom ska drifta anläggningen m.fl.) fått vara med och tycka till hur de vill att det ska fungera och även se ut på skärmarna?
	 Har dammägaren tänkt igenom vilken typ av signal som själva systemet ska vara förberett för? Exempelvis kan portrycksgivarna vara förberedda för både tryck och temperatur, men är själva systemet förberett för att kunna ta emot bägge signalerna?
	 Har dammägaren i god tid innan projektstart tänkt igenom sitt system för benämning av respektive givare? Så att korrekt benämning finns skyltat ute i dammkroppen såväl som det blir rätt i stationsdatorn.
	 Är det fastställt vilka signaler som faktiskt ska gå till driftcentralen direkt, och vilka som ska hanteras på annat sätt?
	 Har den person som ska programmera fått en genomgång av vad som faktiskt ska mätas, är den personen tillräckligt införstådd i hur instrumenteringen fungerar för att kunna reagera på om något är felande?
	 Har programmeraren fått tillräckligt bra bakgrundsunderlag? Dvs för att på ett tydligt och bra sätt kunna lägga upp ett lättöverskådligt system där respektive givare visas tydligt var i dammkroppen den är placerad.
	 När programmeraren utfört sina arbeten (ofta en extern person) har då någon hos driftorganisationen fått utbildning i att kunna justera givarnivåer, mätområden eller t.ex. enklare underhåll av mjukvara? Eller är man helt beroende av att programmeraren måste komma till anläggningen för justeringar?
	/
	Figur 71 Eexempel på ett kalibreringsprotokoll som visar vilket mätområde (0-10mm) givaren har, samt i vilket ändläge som givaren visar 0 mm (helt utdragen).
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	En viktig del för att damminstrumenteringen ska vara tillförlitlig är att projektering, installation och funktionskontroll genomförs på ett korrekt sätt. I detta kapitel ges rekommendationer gällandes dessa aspekter som är viktiga att tänka på vid planering och utförande av mätningar.  
	I publikationen ”Erfarenheter av damminstrumentering (Mohlin 2019) så belyses de kompetensbrister som finns hos såväl dammägare, projektörer som entreprenörer. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa.
	När ett instrumenteringsbehov identifierats måste flera aspekter beaktas. De verkliga förhållandena i dammkonstruktionen och yttre faktorer påverkar val av instrument och installationsmetod. Det är av stor vikt att fråga sig vad det är som ska övervakas, varför och hur det ska installeras samt vilken mätnoggrannhet som krävs. Vet man vilka fenomen som kan uppstå har man även en känsla för vart varnings- och larmnivåer skall läggas. Mätområdet måste anpassas till förväntade förändringar. När en givare med felaktigt mätområde föreskrivs erhålls sämre upplösning på mätdata alternativt att givaren går till sitt ändläge och hela förändringen kan då inte mätas. Vid ett onödigt stort mätområde så resulterar detta i att mätningen sker noggrannhet. Vid ett fall med för litet mätområde finns det risk att hela mätintervallet fångas. Om en givare uppnår sitt ändläge så kommer inga ytterligare deformationer i denna riktning mätas. I vissa fall är det dock möjligt att mäta eventuell återgång av deformationer men det finns risk att även denna återgången blivit störd av att givaren bottnade vilket resulterar i stora störningar När förfrågningsunderlaget är undermåligt orsakar det problem som ofta upptäcks först vid själva installationen eller kanske först vid första mätdatautvärderingen. 
	När ett förfrågningsunderlag tas fram används ofta en mall, vilket gör att man inte tar hänsyn till verkligheten eftersom mallen inte nödvändigtvis är anpassad för just detta fall. Detta innebär att projektören behöver ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma när dessa mallar kan tillämpas eller ej. Faktorer som kan påverka installationen, så att den i värsta fall inte fungerar eller riskerar att gå sönder, kan då missas.
	När projekteringen utförs är det alltså viktigt att projektören väl känner till de faktiska förhållandena och kan anpassa instrumenteringen efter det. För att drift och underhåll ska kunna utföras måste utrustningen vara tillgänglig på ett bra sätt vilket ibland inte är fallet. Redan i projekteringsfasen bör tillgängligheten beaktas. Även BAS-P har en viktig roll. Vid projekteringen har BAS-P inte alltid förstått sin uppgift och i detalj tittat på tillgänglighet ur ett arbetsmiljöperspektiv.
	Exempel på detaljer som är viktiga men som ibland missas:
	 IP-klassningen, är angiven klass på såväl givare som kopplingslådor verkligen anpassad till de förhållanden som råder? Kan oväntade vattensituationer uppstå som riskerar dränka någon installation?Tänk på att tempgivare också finns i olika IP-klasser, vad är syftet med givaren, ska den monteras i betong eller nedsänkt i vatten?
	 Går det att placera givaren där det är tänkt, eller finns det något hinder, tex tillträdesanordningar, ventilationsrör mm?
	 Har den beskrivna givaren rätt mätområde?
	 Har den beskrivna givaren avsedd riktning (se exempel Figur 71 ovan)? Givare tillverkas enligt en standard, men givarna används inte alltid för dammätning utan kan ha andra ändamål. Om givaren är tänkt att mäta över exempelvis en spricka är det olyckligt om givaren är kalibrerad så att mätvärdet minskas när sprickan vidgas. Dessa givare går dock att beställa så att kalibreringen kastas om. Men då måste detta särskilt anges. I vissa fall är det dock möjligt att själv programmera om givarna efter leverans. 
	 Har den beskrivna givaren fästen som faktiskt fungerar i verkligen? Tänk på att fästen som måste förlängas påverkas av temperaturförändringar. Dessa förändringar kanske är större än förväntade mätvärden.
	Det utförs relativt få projekt inom damminstrumentering och projekteringen utförs av många olika personer. Därmed hinner inte kompetensen byggas upp hos projektören. Ofta är projektören specialist på fyllnings- eller betongdammar och instrumentering är ”ett nödvändigt ont” som tas fram utan detaljkännedom.
	Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att den utsedda projektören verkligen har detaljkännedom om de instrument som avses användas. Annars finns risken att en för stor del av problemlösningen hamnar hos entreprenören, vilken kanske har väldigt liten detaljkunskap om själva givarna och vilken påverkan en felaktig installation kan få.
	Då de som utför installationer inte har kunskap om vad som är viktigt för att arbetet ska bli korrekt är det svårt att reagera på eventuella komplikationer. Ofta stöter man på förutsättningar som inte var kända i förväg, verkligheten ser alltså annorlunda ut än vad projektören trott. När man då inte har tillräcklig kunskap händer det att man jobbar på ändå, trots att man kunnat justera arbetsmetoden eller materialval så att installationen blir utförd på korrekt sätt.
	När en el-entreprenör får uppdraget att utföra instrumenteringsinstallationer i betongdammar, har de oftast inte detaljkunskap om givar- eller dammteknik. El-entreprenörer är ofta duktiga på att utföra kabeldragningar osv. men saknar kunskap om syftet med olika givare och hur de fungerar, vilket har gjort att man inte reagerat när något blivit fel. 
	Det utförs relativt få instrumenteringar av betongdammar i Sverige och de installationer som utförs sprids ut på ett flertal, ofta lokala, entreprenörer. Det medför att spetskompetens inom instrumentering inte hinner byggas upp hos entreprenörerna. 
	Vid utförandet är de identifierade bristerna ofta relaterade till kompetensen hos de som faktiskt utför själva installationerna. För att kunna reagera på att arbetet utförs på fel sätt måste man ha förståelse för syftet med installationen samt hur själva instrumentet faktiskt fungerar. Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt den anlitade entreprenören har rätt kompetens, inklusive de personer som på plats utför själva installationerna. 
	Några exempel på erfarenheter från tidigare installationer sammanfattas nedan:
	 När pendlar installeras är det viktigt att ingen ställningsdel kan utsättas för differentiell krympning p.ga exempelvis temperaturväxlingar och på så vis påverka mätningarna. I Figur 81a nedan illustreras en ram med en monterad lasermätare ovanför vätsketanken till en pendel. Notera att stålramen som är byggd specifikt för ändamålet är symmetrisk för att minska risken för differentiell krympning. En konsol eller arm av stål som är fäst i en betongvägg kan ge för stort utslag och missvisande mätresultat. 
	 Befintliga inspektionsgångar och annan utrustning kan vara i vägen för pendellinan på befintliga dammar, om pendeln inte kan flyttas till ett bättre läge kan utrustningen modifieras för att leda förbi pendellinan. Om pendellinan går nära gångbryggor är det viktigt att bygga beröringsskydd likt det illustrerat i Figur 81b.
	 Tiltgivare är känsliga för ojämn krympning eller spänningsvariationer. Solpåverkan på både givare och ytorna där givaren ska placeras ska undvikas. Det kan vara extra känsligt runt icke-kontinuiteter som inspektionsgångar, håltagningar eller nära en klimatskärm. Symmetri bör också eftersträvas för tiltgivarens infästningsanordning, för att den inte ska påverka resultatet. 
	 Inklinometrar bör i samband med installation kontrollmätas med avseende på dess rakhet. Annars finns risk för att de har vridit sig på vägen ner i borrhålet. Viktigt ju längre rör som används. Om inte kontrollmätning utförs kan resultatet bli att mätning sker i en annan riktning än vad man tror.  Det finns särskilda instrument för att mäta detta.
	 Alla stora och/eller viktiga dammar har vattennivågivare och branschen har därför relativt hög erfarenhet med dessa jämfört med viss annan instrumentering. Det har ändå visat sig vid kontrollmätningar att flera dammanläggningar har felmonterade eller felkalibrerade peglar och vattennivågivare, vilka alltså visar fel vattennivå. Det finns flera anledningar till att det kan vara ha blivit så, men det vanligaste är att det är kompetensbrist hos entreprenören som utfört själva installationen. Bästa sättet att justera in peglar och givare mot överfallet är att använda sig av en självnivellerande korslaser, se Figur 82. Mätning sker då samtidigt mot mätöverfall, pegelns nolla och mot exempelvis ultraljudsgivarens nolla.
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	Figur 81 a) Vätskebehållare och mätanordning för en hängande pendel i en svensk dammanläggning. Stålställningen som håller lasermätaren är symmetrisk för att minska risken att differentiell krympning påverkar mätningarna. b) Beröringsskydd för linan till en pendel i anslutning till en inspektionsgång i en svensk dammanläggning.
	/
	Figur 82 Självnivellerande korslaser
	Inför projektavslut är det viktigt att alla instrument fungerar som avsett och att det finns en organisation som är beredd att överta driften av installationerna. Vikten av en korrekt och tydlig driftsinstruktion finns framtagen kan inte nog betonas.
	I samband med driftsättning är ofta funktionsprovning av instrument och förberedelser för verifiering av korrekta mätvärden bristfälligt. För att kunna lita på ett mätvärde är det av stor vikt att man redan vid installationen kan verifiera att mätningen är korrekt. Vid flera tillfällen kommer dammägare i efterhand med frågan: kan vi lita på givaren? Man bör redan vid installationen ha bekräftat att utrustningen fungerar som avsett, då är det lättare att i efterhand analysera när något blir fel. Vikten av att utföra kontinuerliga kontroller och kalibrering av instrument poängteras också i Dam surveillance guide, Bulletin 158.
	Vid en internationell litteraturstudie så betonas betydelsen av att kunna verifiera mätvärdet, men oftast inte hur det ska utföras. I en del fall så finns installerat dubbla givare, för att på så sätt kunna uppvisa att en rörelse finns registrerade på bägge givarna. (Frågan blir då vilken av givarna som visar korrekt…)
	Ibland testas inte hela systemet fullt ut längs hela kedjan från givare till stationsdatorn (HMI) och vidare till driftcentral innan entreprenaden är avslutad, vilket kan innebära att man inte observerar att mätningen har defekter, dvs inte fungerar korrekt. Det kan vara fel skalning på inkommande mätvärden, fel utgångshöjd hos givare, att givaren vid installation står i sitt ändläge, eller fel i kopplingar mm. 
	I projekteringen beskrivs sällan hur instrumenten ska funktionstestas och förberedas för att verifiera att de visar korrekta värden. Detta är särskilt vanligt vid instrumentering av betongdammar. Utan den kontrollen är det svårt att säkerställa att mätdatat är riktigt. 
	Vid kontakt med tillverkarna av givare så kan man ibland uppleva att de är oförstående till varför det uppmätta värdet ska verifieras, dvs varför man inte litar på värdet?
	Men om man redan vid projekteringsstadiet, samt vid installationen har med sig tanken att mätvärdet på något sätt ska kunna verifieras manuellt så är det fullt möjligt att uppnå ett system där mätvärdena kan verifieras och att installationerna blir pålitliga.
	En viktig faktor som då måste noteras är startvärden, både för den automatiserade mätningen som för den manuella kontrollmätningen, dvs vid samma tidpunkt.
	Nedan följer några exempel på kompletterande manuella metoder att verifiera ett automatiserad värde för några givartyper. Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt att instrumenten är förberedda för verifiering av automatiserade värden redan vid installationen. Samt att startvärden för både den automatiserade som den manuella mätningen finns noterade. 
	En infästningsplatta för ett kompletterande manuellt instrument monteras i anslutning till det automatiserade instrumentet. Det manuella instrumentet måste kunna kalibreras mot ett känt fast värde. Instrumentet kan även vara utformat så att det går att fingera en rörelse av vajern, som då ska bekräftas av den automatiserade givaren. Annars kan ett krönslag alternativt annan fast punkt i jämnhöjd med vajern användas för att med ett digitalt skjutmått eller mikrometer fingera en rörelse.
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	Figur 83 a) Manuellt pendelinstrument monterat strax ovan automatiserat instrument. b) kalibreringsplatta för det manuella instrumentet. C) Manuellt instrument monterat på kalibreringsplattan. d) Fingerad pendelrörelse som ska registreras i det automatiserade instrumentet vid ca 20 °C. Foto: Benny Mohlin. 
	Ett digitalt skjutmått kan användas över fasta infästningspunkter för att verifiera rörelsen. Skjutmåttet ska alltid inför varje mätning kalibreras mot en stång med fast mått.
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	Figur 84 Digitalt skjutmått, kalibreras först mot fast stång vid ca 20 C°(a) med fast mått innan kontrollmätning över sprickviddsgivare utförs (b). Foto; Benny Mohlin. 
	En mätklocka kan användas i de hål som själva sensorerna är monterade i. (Här är det viktigt att sensorernas värde noteras noga före och efter den manuella mätningen, eftersom det inte är möjligt att få tillbaka sensorerna i exakt samma läge som innan mätningen) 
	Figur 85 Mätklocka vid kontroll av faktiskt mätvärde av sprickviddsgivare 3D. Foto; Benny Mohlin.
	Digitalt skjutmått eller mätklocka kan användas för att mäta faktisk rörelseförändring inne i extensometerns mäthuvud.
	Figur 86 Extensometerns mäthuvud, med locket avskruvat. Manuell mätning sker ned i respektive ankarlina. Foto; Benny Mohlin.
	Kontroll av tiltgivare sker med digitalt vattenpass med hög precision. För justeringar vid installation används skruvarna på infästningen. Vissa tillverkare har också montageplattor med skruvar, vilka går att ställa tills givaren är i vertikalt läge. 
	Temperaturlinor eller enskilda temperaturgivare är ofta nedsänkta i vattenmagasin på olika nivåer. Ett sätt att kontrollera temperaturlinornas sensorer mot varandra är att dra upp dem och lägga ner linan i ett 0-gradigt vatten. Då ska samtliga temperatursensorer visa i princip samma värde. De flesta temperaturgivarna består at ett platina mätmotstånd, dvs PT 100-element. För att kontrollera PT100-givarna på plats i magasinet eller i vattenståndsrör kan en lös PT1000-givare sänkas ned parallellt för kontroll. PT1000-givaren har 10 gånger större resistans och är en fördel vid långa kabeldragningar.
	I följande avsnitt sammanfattas vilka lämpliga intervall som rekommenderas för kontrollmätning av automatiska givare baserat på givartyper hos befintliga betongdammar. Dessa kontrollintervall är anpassade för att tätare kontroller krävs initialt för att försäkra sig om att mätsystemet fungerar som väntat. När mätsystemet varit i drift en längre tid och fungerat enligt plan så kan tiden mellan kontrollintervall drygas ut. 
	Tabell 8.1 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för globala deformationsmätningar på betongdammar. 
	Global förskjutning
	Långsiktigt
	År 2-3
	År 1
	Månad 1-3
	Kontrollmetod
	1 ggr/år 1
	2 ggr/år
	varannan månad
	varannan vecka
	Avläsning med manuellt instrument
	Hängande och inverterad pendel
	Vartannat år1
	Kontroll mot fingerat värde
	1 ggr/år1
	2 ggr/år
	varannan månad
	varannan vecka
	Mätning med maskinvattenpass
	Tiltgivare
	 
	1 ggr/år 1
	varannan vecka
	Avstämning mot annan instrumentering
	1 Kontrollmätning bör inte ske samma månad varje år, för att kunna kompensera för säsongsvariationer 
	Tabell 8.2 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för lokala deformationsmätningar på betongdammar.
	Lokal förskjutning
	Långsiktigt
	År 2-3
	År 1
	Månad 1-3
	Kontrollmetod
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Mätning med skjutmått mellan kontrollpunkter
	Extensometer
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Mätning med skjutmått mellan kontrollpunkter
	1D-Sprickgivare
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	1 ggr/mån
	Urtagning av automatiska mätinstrument och mätning med skjutmått
	3D-Sprickgivare
	Tabell 8.3 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för mätningar relaterat till vatten (nivå, läckage, portryck) på betongdammar.  
	Vattennivågivare
	Långsiktigt
	År 2-3
	År 1
	Månad 1-3
	Kontrollmetod
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Kontroll mot pegel
	Tryckgivare
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Kontroll mot pegel
	Resistansgivare (TGDC)
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Kontroll mot pegel
	Kapacitiv vinkelgivare 
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Kontroll mot pegel
	Kodgivare
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Kontroll mot pegel
	Ultraljuds givare 
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	1 ggr/mån
	Kontroll mot pegel
	Radargivare
	Vartannat år
	Vartannat år
	Kalibrering mot känt vattentryck
	 
	Tabell 8.4 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för globala läckagemätningar på betongdammar.
	 
	 
	 
	 
	Globalt läckage
	 
	Långsiktigt
	År 2-3
	År 1
	Månad 1-3
	Kontrollmetod
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	2 ggr/år
	Mätning av flöde
	Mätöverfall
	Tabell 8.5 Föreslaget intervall på kontrollmätning av automatiska givare för portrycksmätningar på betongdammar.
	 
	 
	 
	 
	 
	Portryck
	Långsiktigt
	År 2-3
	År 1
	Månad 1-3
	Kontrollmetod
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	1 ggr/år
	 
	Kalibrering av nollpunkt
	BAT-system
	9 Diskussion och slutsatser
	Syftet med föreliggande rapport är att ge en översikt av olika mätsystem och tillhörande utrustning som är tillämpliga för instrumentering och övervakning av betongdammar. I detta ingick även att beskriva möjligheter och begränsningar med olika mätsystem och givare. Målsättningen med projektet är att denna rapport kan utgöra vägledning för planeringen och utförande av damminstrumenteringsprojekt. 
	Inom dammsäkerhetsarbetet så är det väsentligt att kunna genomföra tillståndskontroller på våra dammanläggningar i syfte för att kontrollera dess status. Begreppet tillståndskontroll avser både de övervakning och kontrollaktiviteter som genomförs vilket bl.a. innefattar instrumentering och mätningar. 
	I och med att denna rapport avser att genomföra en kartläggning av olika mätmetoder så är det svårt att definiera klara slutsatser från detta projekt. Några aspekter som vi särskilt vill belysa från arbetet med denna rapport är; 
	 För att särskilja på syftet med olika typer av givare så bör benämningen stödinstrumentering och detektorer tillämpas i enlighet med ICOLD (2018). Begreppet detektorer avser de givare som används för att detektera en pågående initiering av en potentiell felmod, medan begreppet stödinstrumentering avser givare som nyttjas för att samla in information om dammen som är viktig input för utvärderingen av dammen. 
	 Vid planering av instrumentering är det även viktigt att beakta huruvida givarna mäter strukturens globala beteende eller lokalt beteende i ett visst område. Globala givare har fördelen att de på ett integrerat sätt fångar dammens beteende och bedöms därmed vara goda kandidater för att användas som detektorer, medan lokala givaren endast ger information vad som händer direkt i anslutning till givaren och kan därmed missa att indikera ett brottförlopp i fall brottet ej initieras i det observerade området. 
	 Det finns många olika typer av mätmetoder för övervakning av betongdammars deformation och dessa typer av mätningar är väldigt vanliga på dammar och andra typer av anläggningskonstruktioner. För dammar är övervakning av krönrörelse en av de mest vanliga parametrarna som övervakas och detta genomförs ofta med en hängande pendel. Många svenska betongdammar är spruckna och utav denna anledning så avser lokal övervakning av deformation vanligtvis främst övervakning av sprickor baserat på en relativ rörelsegivare (sprickgivare / LVDT). 
	 Internationellt sätt är vibrationsmätningar med hjälp av accelerometrar mycket vanligt. En viktig orsak till detta är att seismiskt inducerade vibrationer utgör en av de främsta dimensioneringsförutsättningarna internationellt.  
	 Mätningar relaterat till vatten är de mest vanliga typerna av mätningar på betongdammar eftersom t.ex. mätningen av vattennivå är viktigt driftsinformation. Andra viktiga och vanligt förekommande typer av mätningar avser att mäta läckage och portryck. En stor skillnad mot internationell praxis är att portrycksgivare med på BAT-spetsar används i Sverige. Den främsta fördelen med användning av dessa givare är att de kan kalibreras och verifieras kontinuerligt.  
	 Väl utförd projekteringsfas och installationsfas inklusive funktionskontroller är väsentliga för att försäkra sig om att mätsystemet ger tillförlitliga resultat. I denna rapport presenteras därför en hel del rekommendationer kring viktiga aspekter som bör beaktas i dessa faser av ett mätprojekt.
	 En mycket viktig aspekt belyses i detta arbete är också att det är kan vara svårt att validera att en givare mäter korrekt. I många fall saknas möjlighet att genomföra en kontrollmätning av givaren och istället monteras t.ex. två liknande givare i syfte att kontrollera att dessa ger liknande värde. Detta är dock inte särskilt tillförlitligt och tveksamhet kan uppstå om givarna visar olika. I denna rapport ges därför några exempel på hur kontrollmätningar kan genomföras i syfte att verifiera att givaren fungerar. 
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	Kartläggning av instrumenterings-system för betongdammar
	Instrumentering av vattenkraftsdammar görs för att övervaka och följa upp dammens tillstånd och beteende. Genom att upptäcka förändringar i såväl damm som undergrund i tid, bibehålls en hög dammsäkerhet och underhållsåtgärder kan planeras i tid. 
	Det finns många olika skäl till att instrumentera. Det är oftast dammens konstruktion och av lokala förutsättningar som avgör om den ska instrumenteras.
	 Den här rapporten ger en översikt av de system och den tillhörande utrustning som finns tillgänglig på marknaden. Möjligheter och begränsningar med olika system beskrivs. Mätsystemen visas på bild och rapporten ger tips och råd för hela processen från projektering till genomförande för olika typer av instrumentering.

