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Abstract

A Support for Analysis and Evaluation of an
Embankment Dam in IntelliDAM

Maja Nordstrand

The instrumentation installed on dams have increased, which creates a demand for
the dam owners to monitor and analyze data from the instrumentation. Sydkraft
Hydropower and other Swedish dam owners use the computer program IntelliDAM
to monitor data from the dams. IntelliDAM can for example be used to create
diagrams and tables, edit incorrect data and to determine alarm values, which can
increase dam safety. 

This thesis aims to create a support to use IntelliDAM for analysis and evaluation of
an embankment dam. The support aims to be easy to use, to create an overview of
the instrumentation data, to be used to evaluate the situation in the dam, and to be
used when creating similar supports for other dams.

Based on information about embankment dams and instrumentation, pore pressure
was set as the main factor in the evaluation. Secondary factors in the evaluation were
turbidity, water flow, precipitation, and temperature. To create the support the
program MapInfo initially was used to generate layouts of the dam with dots
representing instrumentation. The layouts from MapInfo were uploaded to IntelliDAM
and connected to instrumentation data and diagrams. An instruction describing the
process for creating the support was written.

Finally, the author of this thesis has discovered flaws in the program IntelliDAM and in
the instrumentation data, which affects the created support. The information would
improve with correct data and possibilities to visualize data based on other variables
than time.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

De senaste åren har en ökad mängd mätutrustning installerats i dammarna i Sverige, 
med förhoppningen om att få bättre dammsäkerhet. Mätutrustningen, vilken kallas 
instrumentering, mäter exempelvis tryck, vattenflöde och temperatur i dammen. 
Mätningar är viktiga att genomföra då förändrade mätvärden kan indikera förändringar i 
dammen, vilket i värsta fall kan leda till att dammen havererar. En ökad mängd 
instrumentering har medfört ett behov hos dammägarna att hantera och analysera data 
från mätningarna. Sydkraft Hydropower och andra svenska dammägare har köpt in 
datorprogrammet IntelliDAM som kan användas för att hantera och analysera data från 
mätningar på dammen. Via IntelliDAM kan dammägaren visualisera mätdata i tabeller 
och olika typer av diagram, sätta larmvärden och redigera felaktig mätdata. Via 
IntelliDAM avses dammägarna få bättre överblick över förhållandena i dammen och 
därmed förbättra dammsäkerheten. Programmet används idag inte i den utsträckning det 
är möjligt vilket detta examensarbete hoppas förändra. 

Syftet med examensarbetet var ta fram ett underlag i IntelliDAM för analys och 
utvärdering av en fyllningsdamm, dvs. en damm av jord- och stenfyllning. Underlaget i 
IntelliDAM ska vara lätt att använda, ge översikt över dammanläggningens mätdata, 
kunna användas för analys av förstärkningsmetoder på fyllningsdammen, kunna 
användas i framtiden som del av den allmänna övervakningen av dammen och utgöra 
grund vid framtagande av analysunderlag för andra dammar.   

Utifrån teoretisk grund om fyllningsdammar och instrumentering togs beslut att 
underlaget främst ska behandla mätparametern portryck (trycket från vattnet som 
befinner sig i hålrum i jorden) vilken påverkar dammens stabilitet och ofta mäts på 
många ställen på en fyllningsdamm. Vidare togs beslut att även parametrarna 
grumlighet, läckvattenflöde, nederbörd och temperatur ska ingå.  

Underlaget togs fram med mätddata från Storfinnforsens fyllningsdamm som ägs av 
Sydkraft Hydropower. Inledningsvis användes GIS-programmet MapInfo för att ta fram 
plan- och sektionsritningar på dammen med punkter som representerade mätutrustning. 
Bilderna från MapInfo laddades därefter upp i IntelliDAM och kopplades till aktuell 
mätdata och diagram som på olika sätt visualiserar förändringen hos de utvalda 
mätparametrarna över tiden. Arbetet sparades i IntelliDAM. En steg-för-steg-
beskrivning togs fram som dammägaren kan använda för att upprepa arbetet för andra 
dammar där behov finns av liknande analysunderlag.  

Avslutningsvis har författaren av detta examensarbete upptäckt brister i både 
programmet IntelliDAM och mätdata vilket påverkar det framtagna underlaget. 
Underlaget kan exempelvis förbättras om felaktig mätdata sorterades bort samt om det 
vore möjligt att visualisera förändring av mätdata med andra värden än tid på x-axeln.  
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Executive Summary 
Underlaget för analys och utvärdering har tagits fram i IntelliDAM med hjälp av GIS-
programmet MapInfo. I MapInfo togs plan- och sektionsritningar på dammen med 
punkter som representerade mätutrustning fram. Bilderna från MapInfo laddades 
därefter upp i IntelliDAM och kopplades till aktuell mätdata. Diagram och 
översiktsbilder med momentana värden togs fram som på olika sätt visualiserar 
förändringen hos de utvalda mätparametrarna portryck, grumlighet, läckvattenflöde, 
nederbörd och temperatur över tiden. Arbetet sparades i IntelliDAM. En steg-för-steg-
beskrivning togs fram som dammägaren kan använda för att upprepa arbetet för andra 
dammar där behov finns av liknande analysunderlag.  

Resultatet av examensarbetet är ett underlag som kan användas för analys och 
utvärdering av Storfinnforsens fyllningsdamm. Underlaget innehåller olika typer av 
Layouter och Instrumentation Overviews. Underlaget är lätt att använda, ger översikt 
över förutsättningarna i dammen, kan användas för analys av installationen av dräner 
och som del av den allmänna övervakningen av dammen. För att förbättra underlaget 
rekommenderar författaren Sydkraft följande: 

§ Ta kontakt med Mohamed Elnabelsya på GlobVision för att fortsätta 
utredningen om varför värden i översiktsbilder i Instrumentation Overviews 
tappar färg. 

§ Framför önskemål till GlobVision om att använda fler annotations, dvs. streck, i 
diagram i Layouter, möjligheten att ”släcka” mätdata i diagram och att det ska 
gå att ta bort bakgrundsrutan i diagram.  

§ Sätt larm- och varningsvärden, kanske med statistiska verktyg.  
§ Sortera bort felaktig och märk upp förändringar hos mätdata där orsaken är 

känd. Kanske med hjälp av Matlab eller en utökad version av GlobVision? 
§ Undersök vad funktionen Coordioscope Data i IntelliDAM innebär.  
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Förord 
Denna uppsats är ett resultat av ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet i 
energisystem vid Uppsala universitet. Examensarbetet har utförts på uppdrag av 
Sydkraft Hydropower på WSPs kontor i Stockholm. Uppsatsen är det avslutande 
momentet på utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng.  

Ett särskilt varmt tack riktas till mina handledare Åke Nilsson på WSP och Jeanette 
Stenman på Sydkraft Hydropower som stöttat mig och gett mig värdefulla synpunkter 
under hela arbetstiden. Tack Åke och Jeanette för att ni har lärt mig så mycket om 
dammsäkerhet och inspirerat mig till att vilja jobba vidare med dammar. 

Vidare vill jag tacka Fredrik Hellström, Börje Nilsson, Fredrik Näsman, Carl-Oscar 
Nilsson, Rikard Hellgren och Benny Mohlin som hjälpt mig förstå hur IntelliDAM och 
instrumenteringen på dammarna fungerar. Tack även till alla kollegor på Sydkraft 
Hydropower och WSP Vattenbyggnad som hjälp till med smått och gott och välkomnat 
mig på ett otroligt varmt sätt. Det uppskattas väldigt mycket! 

Slutligen vill jag rikta ett tack till min ämnesgranskare vid Uppsala Universitet, Per 
Norrlund, min opponent Nathalie Fransson och examinator Petra Jönsson. Ni har hjälpt 
mig höja uppsatsen till ytterligare en nivå.  

 

 

Uppsala, 27 januari 2017 

Maja Nordstrand 
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Ordlista  

Cross Section – funktion i IntelliDAM som visar en översiktsbild på dammen som man 
kan klicka sig vidare på för att hitta intressant mätdata, diagram mm.  

Dammtåstöd – byggs längst ner på dammens nedströmssida för att öka stabiliteten och 
öka erosionsmotståndet vid tänkbara utströmningspunkter vid ökat läckage genom 
dammen.   

Dräner - vertikala dränagerör nedströms tätkärnan som kan användas för att sänka 
portrycket i dammen.  

Erosionsskydd - större stenar och block som skyddar dammen mot yttre angrepp.  

Filter – finns i dammen och hindrar transport av finmaterial och leder bort vatten som 
tränger igenom dammens tätande zon. Dammen har ofta ett uppströmsfilter och ett 
nedströmsfilter.  

Instrumentation Overview – funktion i IntelliDAM som kan ta fram översiktsbilder med 
momentana värden på mätdata.   

IntelliDAM – datorprogram för dammätningar.  

Konsekvensklassificering – dammar får konsekvensklass, 3, 2, 1 eller 1+, beroende på 
hur stora konsekvenserna beräknas bli av ett dammhaveri. 

Layout – funktion i IntelliDAM som kan spara och kombinera diagram och bilder.  

Läckvattenflöde – vattenflöde genom dammen.  

Portryck – trycket från vattnet som befinner sig i hålrum, dvs. porer, i jorden. Kallas 
även porvattentryck. Mäts med portrycksgivare.  

Portrycksgivare – mätutrustning i dammen som ger ett mått på portrycket i ett slutet 
system vid spetsen. Används i relativt tätt material.  

Sjunkgrop - insjunkningar på dammens yta.  

Stödbank – förstärkning av dammens nedströmsslänt med grovt material. Påverkar 
förloppet av inre erosion i ett sent dammbrottsförlopp. 

Stödfyllning – sten- eller jordfyllning uppströms och nedströms tätning som ger 
dammen stabilitet.  

Thomsonöverfall – mäter läckvattenflödet genom dammen.  

Tätskärm – kan användas för att skapa en ny tätning i en damm. Tätskärmen kan både 
byggas med paneler och pålar.  

Tätzon - kallas även tätkärna. Består ofta av packad tät jord, men kan även bestå av 
exempelvis en träspont som begränsar vattenströmningen genom dammen.  

Vattenståndsrör – mätutrustning i dammen som ger ett mått på portrycket genom att 
vattennivån i vattenståndsröret läses av. Används i relativt genomsläppligt material.     
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Storfinnforsen väster om Ramsele är ett vattenkraftverk som ligger i Faxälven som är en 
del av Ångermanälven. Storfinnforsen ägs av Sydkraft Hydropower AB, f.d. E.ON 
Vattenkraft, som ingår i koncernen Uniper. I Storfinnforsen pågår just nu ett stort arbete 
för att förstärka fyllningsdammen med vertikala dränagerör nedströms tätkärnan, så 
kallade dräner. WSP har projekterat förstärkningen och analyserar som konsult till 
Sydkraft Hydropower resultatet av förstärkningsmetoden. Mätvärden från dammen 
tolkas i diagram framtagna i programmet Excel. Sydkraft Hydropower ser ett behov att 
ta fram ett underlag för analys och utvärdering i ett program som är anpassat för 
dammätningar. Underlaget ska kunna användas för att utvärdera hur fyllningsdammen i 
Storfinnforsen har påverkats av förstärkningsmetoden men främst ska underlaget kunna 
användas i framtiden som en del av den allmänna övervakningen av dammen.  

Underlaget ska användas av mätingenjör och dammtekniskt sakkunniga på Sydkraft 
Hydropower. Analysunderlaget ska ge dem en snabb översikt över situationen i 
dammen och vara lätt att använda. Förhoppningen är även att Sydkraft Hydropower ska 
kunna ta fram liknande analysunderlag för andra dammar med hjälp av analysunderlaget 
för Storfinnforsen. Analysunderlaget ska tas fram och användas i datorprogrammet 
IntelliDAM som Sydkraft Hydropower och andra vattenkraftsproducenter har tillgång 
till. Mätdata från dammen finns att tillgå i en databas via IntelliDAM.   

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är ta fram ett underlag för analys och utvärdering av en 
fyllningsdamm. Underlaget tas fram i programmet IntelliDAM och ska:  

§ vara lätt att använda 
§ ge översikt över dammanläggningens mätdata  
§ kunna användas för analys av förstärkningsmetoder på fyllningsdammen 
§ kunna användas i framtiden som del av den allmänna övervakningen av 

fyllningsdammen 
§ utgöra grund vid framtagande av analysunderlag för andra dammar  

1.3 Avgränsning 
Underlaget tas fram i IntelliDAM med mätdata från Storfinnforsens fyllningsdamm 
vilket medför att arbetet avgränsas till att bara betrakta fyllningsdammar. Vidare 
begränsas examensarbetet till att ta fram ett underlag för analys och utvärdering av 
mätparametrarna portryck, grumlighet, läckvattenflöde, nederbörd och temperatur. 
Dessa mätparametrar har koppling till dammens säkerhet, vilket förklaras mer i 
rapportens teoridel. Underlaget innehåller även parametrarna dammens övre vattenyta, 
förkortas ÖVY, och lufttryck. Men då den övre vattenytan i Storfinnforsen nästintill är 
konstant och lufttrycket inte anses vara viktig att mäta för dammens säkerhet så 
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förklaras dessa parametrar inte i uppsatsens teoridel. Vidare ingår inte mätparametrarna 
dammens nedre vattenyta och spill i underlaget.  

1.4 Disposition 
Rapporten har följande struktur:  

§ Kapitel 2. I detta kapitel beskrivs teori som varit väsentlig under examensarbetet 
för att få förståelse för dammsäkerhet hos fyllningsdammar samt varför behovet 
finns av ett analysunderlag. Först beskrivs fyllningsdammar och dess 
uppbyggnad. Därefter följer en förklaring till varför dammar kan haverera. 
Vidare beskrivs konsekvensklassificering, mätinstrumentering för dammar och 
parametrarna portryck, grumlighet, läckvattenflöde, nederbörd och temperatur. 
Slutligen beskrivs olika metoder som används för att förstärka fyllningsdammar.     

§ Kapitel 3. Metoden för examensarbetet beskrivs. Kort förklaras hur 
analysunderlaget för fyllningsdammen i Storfinnforsen har tagits fram i 
programmen MapInfo och IntelliDAM. Detaljer på tillvägagångssättet återfinns i 
en steg-för-steg-beskrivning i Appendix A.  

§ Kapitel 4. Uppbyggnad, mätinstrumentering och problematik i Storfinnforsens 
fyllningsdamm beskrivs. Vidare berättas hur man med analys av mätdata och 
undersökningar har konstaterat att portrycket ökat i fyllningsdammen och att 
tillfredsställande nedströmsfilter saknas. Förutsättningar finns därför att inre 
erosion kan initieras. Därefter beskrivs vad man gör åt den rådande 
problematiken och varför man valde att installera dräner i nedströms 
stödfyllning. Slutligen beskrivs hur mätdata från instrumenteringen kan 
analyseras med hjälp av programmet IntelliDAM. 

§ Kapitel 5. Resultatet av examensarbetet beskrivs och visualiseras med hjälp av 
två exempel. Exempel 1 visar hur underlaget kan användas för att få en snabb 
blick över den aktuella situationen i dammen. Exempel 2 visar hur underlaget 
kan användas för att utvärdera installationen av dräner i Storfinnforsen.  

§ Kapitel 6. En sammanfattande diskussion görs där möjligheterna och 
begränsningarna med analysunderlaget samt programmet IntelliDAM diskuteras. 
En lista redovisas på rekommendationer till fortsatt utveckling.  

§ Kapitel 7. Avslutningsvis dras slutsatser från examensarbetet.  

1.5 Övrigt 
Bilderna i rapporten publiceras med tillåtelse från ägarna av bilderna. Bilder med 
dammspecifik information har modifierats så att viss måttsättning och koordinater har 
tagits bort.    
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2. Teori 

2.1 Om fyllningsdammar 
Enligt Länsstyrelsens registreringar finns ca 6000 fyllningsdammar i Sverige. 
Fyllningsdammar består antingen av sten- eller jordfyllning beroende på 
materialtillgång i området där dammen byggs. Fyllningsdammar är vanligen uppdelade i 
zoner med olika egenskaper. Innerst finns en tätzon, kallas även tätkärna, som 
begränsar vattenströmningen genom dammen. Tätzonen består ofta av packad tät jord, 
men kan även bestå av exempelvis en träspont som begränsar vattenströmningen. 
Utanför tätzonen finns en zon med filter som hindrar transport av finmaterial från den 
tätande zonen. Dammen består även av stödfyllning som ger den stabilitet och 
erosionsskydd av större stenar och block som skyddar dammen mot yttre angrepp. Ett 
dammtåstöd kan byggas längst ner på dammens nedströmssida för att öka stabiliteten 
hos dammen [1]. Figur 1 visar en fyllningsdamm med de olika zonerna utmarkerade.    

 

Figur 1: En fyllningsdamm med de olika zonerna utmarkerade. 

2.2 Dammhaveri 
Dammar utsätts för stora krafter av vattnet som dammen dämmer upp. Om 
avbördningskapaciteten hos utskoven inte är tillräcklig när inflödet ökar stiger 
vattenytan vid dammen. Risken finns då för överströmning av dammkrönet, vilket är en 
av de vanligaste orsakerna till att en damm havererar [1]. Utifrån internationell statistik 
beror 1/3 av dammhaverierna på överströmning på grund av otillräcklig 
avbördningskapacitet och 1/3 av inre erosion i dammkroppen eller i dammens 
grundläggning. Inre erosion kan initieras i dammkroppen om filtren i dammen inte är 
anpassade till omkringliggande material samtidigt som det är en stor skillnad i portryck 
vid en materialövergång i dammen, se figur 2. Material i dammen kan då börja 
transporteras mot områden med lägre portryck. Fortgår materialtransporten förlorar 
dammen material och ett oönskat vattenflöde kan uppstå genom dammkroppen, vilket 
kan leda till dammhaveri. Varningssignaler för inre erosion är sjunkgropar, dvs. 
insjunkningar på dammens yta, och grumligt vattenflöde från dammen nedströms [2].  

 

Figur 2: Faktorer som kan orsaka inre erosion i en fyllningsdamm. 
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2.3 Konsekvensklassificering och instrumentering 
För att minska risken för ett dammhaveri kontrolleras dammar regelbundet med 
tillståndkontroller. Enligt kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, görs 
tillståndskontrollen med olika typer av inspektioner av dammen [3]. Inspektioner görs 
både genom att gå längs dammkrön och dammtån och notera eventuella förändringar 
samt genom att utvärdera mätdata från dammen. De senaste åren har installationerna av 
instrumentering ökat på dammarna i Sverige och en trend finns att mer och mer 
automatiseras. Enligt tillämpningsvägledningen för RIDAS bör basinstrumentering 
finnas för dammar som har konsekvensklass 2 eller högre, se tabell 1 [3]. Dammens 
konsekvensklass, 3, 2, 1 eller 1+, beror på hur stora konsekvenserna beräknas bli av ett 
dammhaveri. Konsekvenserna av dammhaveri utvärderas vad gäller sannolikheten för:  

§ svår påfrestning på samhället 
§ förlust av människoliv eller allvarlig personskada 
§ övriga skador på miljö, samhällsanläggningar och ekonomiska värden. 

Konsekvensklass 1+ innebär hög sannolikhet för svår påfrestning på samhället. 
Konsekvensklass 1 innebär att förlust för människoliv inte är försumbar. 
Konsekvensklass 2 innebär icke-försumbara skador på samhällsanläggningar eller miljö. 
Konskevensklass 3 innebär att sannolikheten för skador enligt punktlistan ovan är 
försumbara [4].  

Tabell 1: Basinstrumentering för fyllningsdamm med tätkärna grundlagd på jord eller 
berg och stödfyllning på jord eller berg [3].  

Variabel för mätning Konsekvensklass 
1+ 

Konsekvensklass 
1 

Konsekvensklass 
2 

Läckage  
(mätöverfall)  

x, kontinuerligt x, kontinuerligt x, månadsvis 

Sättning och 
sidorörelse av krön 
(mätbrunnar i 
dammkrön)  

x, år  

 

x, år  

 

(x, årlig)* 

Portryck i tätkärna 
(portrycksgivare)  

(x, årlig)*  (x, årlig)* -  

Vattenstånd i 
nedströms filter eller 
i stödfyllning  

x, halvår  

 

x, halvår  

 

-  

 

Vattenstånd/portryck 
i undergrund 

x, halvår x, halvår x, halvår 

*när frekvensen i tabellen angetts inom parantes avses att mätningen kan övervägas, men t.ex. borrning i tätkärnan 
för att installera portrycksgivare rekommenderas inte förutom i mycket speciella fall. 
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Utifrån tabell 1 kan man utläsa att läckage, sättning och sidorörelse av krön, portryck 
och vattenstånd är parametrar som brukar mätas i en dammar med konsekvensklass 1 
eller 1+. Beroende på den aktuella situationen i dammen kan även ytterligare 
instrumenteringsutrustning installeras. Exempelvis kan det vid vissa dammar vara 
intressant att mäta nederbörd, temperatur och lufttryck. I denna rapport läggs extra 
fokus på parametrarna portryck och vattenstånd, grumlighet, läckvattenflöde, nederbörd 
och temperatur. Nedan förklaras dessa parametrar samt hur de kan påverka säkerheten 
hos dammen.  

2.3.1 Portryck och vattenstånd 

Portryck, kallas även för porvattentryck, är trycket från vattnet som befinner sig i 
hålrum, dvs. porer, i jorden [1]. När dammen byggs dimensioneras stabiliteten så att 
jämvikt finns mellan pådrivande och mothållande krafter i möjliga glidytor. Portrycket 
längs glidytorna påverkar stabiliteten. Om jämvikten rubbas ändras stabiliteten hos 
dammen. Den pådrivande kraften blir exempelvis större vid en högre övre vattenyta, 
ÖVY, vid dammen eller vid ett ökat portryck i dammen. Krafterna påverkas exempelvis 
av lutningen på nedströmsslänten. En brant slänt ger mindre mothållande kraft än en 
flack slänt [3]. Det uppmätta portrycket beräknas ofta om till ett vattenstånd som ger 
besked om trycknivån i dammen. Trycknivån kan approximeras till vattennivån i 
dammen, dvs. hur högt upp som materialet är vattenmättat i dammen. Om dammen har 
en fungerande tätkärna och filter är portrycket högt uppströms tätkärnan och lågt 
nedströms tätkärnan. Vattennivån ligger då likt röda linjen i damm (a) i figur 3. Om 
tätkärnan är skadad och filter och stödfyllning inte hinner leda bort genomströmmande 
vatten är portrycket även högre nedströms vilket ger en högre vattennivå nedströms, se 
damm (b) i figur 3.   

 

Figur 3: Exempel på hur vattennivån, röd linje, ligger i dammen vid en fungerande 
tätkärna (a) samt vid en skadad tätkärna som antas ha liknande genomsläpplighet som 

omgivande fyllning (b). 

2.3.2 Grumlighet 

För att kontrollera att det inte sker någon större materialtransport ut ur en damm kan 
grumligheten, kallas även turbiditeten, mätas på vattnet som passerat dammen. Om 
vattnet är klart sker ingen materialtransport men om vattnet är grumligt kan detta vara 
en indikation på att det sker erosion i dammen [2]. Grumligheten kan dock även vara 
hög om det regnar eller vid snösmältning då nederbörden kan föra med sig material [5]. 
Grumligheten mäts med en tubiditetsmätare som mäter spridning på ljus i vattnet [6]. 
Ljusspridningen är stor om det är många partiklar i vattnet. Grumligheten anges med 
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enheten FNU (Formazin Nephelometric Unit) där ett högt värde betyder stor 
ljusspridning och därav grumligt vatten. Ett värde över 3 FNU medför utfällningar och 
grumlighet som kan ses med blotta ögat [7]. Dricksvatten får anmärkning om 
turbiditeten är över 1,5 FNU [8].  

2.3.2 Läckvattenflöde 

Fyllningsdammar är aldrig helt täta vilket innebär att i praktiskt taget alla 
fyllningsdammar förekommer läckvattenflöde. Flödet bör mätas för att registrera hur 
läckaget ändras med tiden [1]. Läckagemätningar kompletteras ofta med mätning av 
nederbörd och temperatur för att få en indikation på om ett ökat flöde i mätöverfallet 
kan vara orsakat av regn eller snösmältning. Flödet påverkas också av hur portrycket 
förändras genom dammen, dvs. tryckgradienten, och kan öka om inre erosion inträffar 
som kan öppna läckagevägar genom dammen [9]. Flödet genom dammen kan 
bestämmas genom Darcys lag (1). Darcys lag visar att vattenflödet (Q) genom ett filter, 
i detta fall en del av dammen, är direkt proportionellt mot skillnaden i portrycket på var 
sida om filtret (∆ℎ) och omvänd proportionellt mot filtrets tjocklek (∆𝐿). Vidare beror 
även vattenflödet på tvärsnittsarean (A) och den hydrauliska konduktiviteten (K) [10].   

Darcys lag:         𝑄 = 𝐾𝐴   ∆!
∆!

      (1) 

2.3.4 Nederbörd  

Nederbörden är viktig att mäta då den påverkar andra mätdata. En ökad mängd 
nederbörd kan ge ökad grumlighet [5] då nederbörd, lokalt nära mätpunkten, kan 
transportera jordpartiklar från dammen till turbiditetsmätaren. Nederbörd kan även ge 
ökat portryck [1] och en ökad mängd nederbörd kan leda till förändrad temperatur i 
dammen [9]. Detta medför att det är viktigt att ta hänsyn till om det har kommit 
nederbörd eller inte vid analys av mätdata.  

2.3.5 Temperatur  

Det är viktigt att ha information om lufttemperaturen eftersom den exempelvis ger 
förståelse för årscykeln, vilken typ av nederbörd som faller och när snösmältning sker. 
En förändring hos temperaturen inne i dammkroppen kan indikera ett förändrat 
vattenflöde genom dammen [9].  

2.4 Datorprogram för dammövervakning 
Som följd av ökad automation av mätningar på dammarna har antalet mätvärden som 
kan utvärderas ökat. Behovet har därför uppkommit hos dammägarna att använda ett 
verktyg för dammövervakning. Centre of Energy Avancement through Technogical 
Innovation, CEATI, listar i en internrapport till dammägarna olika program som kan 
användas för dammövervakning. Internrapporten finns sammanställd i [11] där 
programlistan kompletterats med det kanadensiska datorprogrammet IntelliDAM, 
framtaget av GlobVision som används av flera svenska dammägare för 
dammövervakning. 
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2.5 Förstärkningsmetoder 
Om det finns skäl att misstänka försämrad dammsäkerhet hos dammen kan dammen 
förstärkas. Nedan beskrivs olika förstärkningsmetoder som är relevanta för 
fyllningsdammar.  

2.5.1 Förstärkt tätkärna  

Om tätkärnan i en damm är skadad kan den förstärkas med ny tätning. En ny tätande 
funktion kan minska både läckflöde och portryck nedströms tätkärnan. Alternativ som 
används för att förstärka tätkärnan är exempelvis:  

§ Tätskärm i paneler (diaphragm wall), se figur 4. En slits schaktas utan hjälp av 
något stöd förutom av en slurry av bentonit/vatten. Schakten görs i bitar som 
kallas paneler och efter att en panel schaktas färdigt ersätts den stabiliserande 
slurryn genom undervattensgjutning med mer bärande material, vanligen en 
betong med tillsats av bentonit, för att erhålla en plastisk betong. Schaktning kan 
göras med hydro mill som består av en styv ram som rymmer två cirkulära 
skärande trummor och en sugande pump som för upp massorna tillsammans med 
en blandning av bentonit och vatten som hela tiden håller schakten fylld. 
Uppumpat material renas från fast material och blandningen av bentonit och 
vatten återcirkuleras till schakten. Tätskärmar i paneler har använts utomlands 
för tätning i dammar [12]. Metoden har i Sverige använts genom att panelerna 
med den stabiliserande slurryn efter schaktningen ersätts med armeringskorgar 
och konstruktionsbetong, för att härigenom få en bärande slitsmur som används 
som permanent stödkonstruktion [13]. 

 

Figur 4: Förstärkning av tätkärna med tätskärm i paneler, där schaktning görs med en 
hydro mill. I bilden ses dammen i genomskärning från nedströmssidan.    

§ Tätskärm med rörpålar eller sekantpålar, se figur 5. Pålar borras ner i en 
sammanhängande rad och låses fast i varandra för att skapa en tätande skärm 
under mark [12]. Tätskärm med pålar har använts i Sverige, exempelvis i 
Vojmsjöns fyllningsdamm. I Vojmsjön borrades rörpålar ner uppströms befintlig 
tätkärna [13].  
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Figur 5: Förstärkning av tätkärna med en tätskärm av rörpålar [13].    

Det är både tekniskt komplicerat och kostsamt att åstadkomma en ny tätande funktion i 
en stor damm. Det kan anses vara det mest fördelaktiga ur dammsäkerhetsperspektiv 
efter ett lyckat genomförande, men förstärkningen har höga kostnader och har risker att 
genomföra med fullt magasin [12].  

2.5.2 Installation av dräner   

Om dammens portryck är högt kan portrycket sänkas genom att installera dräner, dvs. 
rör i dammen som dränerar bort vatten. Dränerna installeras nedströms tätkärnan och 
dränerar bort vattnet från dammens stödfyllning till de mer porösa jordlagren under 
dammen. Detta medför att portrycket nedströms tätkärnan minskar. Vi installation av 
dräner används en borrigg, se figur 4.1, som borrar ner foderrör, se steg 1 figur 4.2. Mitt 
i foderröret installeras ett silrör med slitsar, se steg 2 figur 10.2.  Runt silröret och 
innanför foderröret fylls filtersand. Därefter dras foderröret upp, se steg 3 figur 4.2 och 
en sanddrän erhålls i stödfyllningen med ett centrerat silrör i mitten som kan användas 
för kontroll och eventuellt underhåll av dränen i långtidsperspektivet [13].  

 

Figur 4.1-4.2: Installation av dräner. En borrigg används för att borra ner foderrör (1), 
därefter installeras ett silrör mitt i foderröret (2), foderröret fylls med filtersand och 

foderröret dras därefter upp (3) [13]. 
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2.5.3 Dränage längs nedströms dammtå 

Dränage längs nedströms dammtå kan byggas för att upptäcka varningstecken på en 
eventuell pågående erosion. Detta är en annan typ av dränage som består av horisontella 
slitsade rör som installeras längs dammtån. Dränage används även för att samla upp 
läckvattenflöde vilket då blir möjligt att mäta. Dränage kombinerats ofta med en 
stödbank för att genom sin belastning öka dammens stabilitet och genom att banken 
byggs med grovt friktionsmaterial ökar erosionsmotståndet vid ett stort läckage [12].  

2.5.4 Stödbank  

Att bygga en stödbank innebär att förstärka dammens nedströmsslänt med grovt 
material. Stödbanken byggs vanligtvis över hela nedströmsslänten på dammen och upp 
till dammkrönet, vilket medför en breddning av dammkrönet. Ett brett dammkrön kan 
behövas om ytterligare förstärkningsmetod planeras, exempelvis installation av dräner 
eller förstärkning av tätkärna. Stödbankar brukar betraktas som katastrofsäkringar 
eftersom de påverkar förloppet av inre erosion i ett sent dammbrottsförlopp. De 
påverkar dock inte själva initieringsprocessen eller minskar sannolikheten för att inre 
erosion ska starta i dammen. Genom stödbanken skapas tid för att förloppet stannar upp 
av sig själv (självläkning) och ger tid för att genomföra andra åtgärder, som till exempel 
att sänka av magasinet och göra akuta förstärkningar [3].  
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3. Metod  

3.1 Studiebesök och litteraturstudie 
Exjobbet inleddes med två studiebesök på Storfinnforsens fyllningsdamm. Detta för att 
få information om hur dammen såg ut på plats. Därefter studerades litteratur om 
fyllningsdammar, filterkriterier och mätutrustning. Internt material från Sydkraft 
Hydropower, såsom DTU-manualer och protokoll från fördjupade damminspektioner, 
användes för att ge förståelse för hur fyllningsdammen i Storfinnforsen var uppbyggd 
samt problematiken med detta. Denna förståelse ansågs nödvändig för att kunna ta fram 
ett analysunderlag som var anpassat för utvärdering och analys av fyllningsdammens 
funktion.  

3.2 Analysunderlag i IntelliDAM  

3.2.1 Allmänt 

Parallellt med litteraturstudie påbörjades arbetet i programmet IntelliDAM. Via licens 
från Sydkraft Hydropower fick författaren tillgång till datorprogrammet IntelliDAM. 
Utifrån diskussioner med handledarna Åke Nilsson på WSP och Jeanette Stenman på 
Sydkraft Hydropower klargjordes behovet av analysunderlaget. Analysunderlaget i 
IntelliDAM ska:  

§ vara lätt att använda 
§ ge översikt över dammanläggningens mätdata 
§ kunna användas för analys av förstärkningsmetoden på fyllningsdammen 
§ kunna användas i framtiden som del av den allmänna övervakningen av 

fyllningsdammen 
§ utgöra grund vid framtagande av analysunderlag för andra dammar  

Med hjälp av teorin samt vidare diskussioner med handledarna klargjordes även vilka 
mätparametrar som var viktiga vid analys av fyllningsdammen. Fokus lades på 
parametern portryck. Det momentana värdet på portrycket och hur portrycket förändras 
under tiden samt över dammen ansågs vara av stor relevans i ett analysunderlag. Då 
portrycket i fyllningsdammen även beror på nederbörd samt nivån på den övre 
vattenytan i dammen bör även material som visar detta ingå i underlaget. Vidare kan 
utetemperaturen, lufttrycket samt temperaturen i dammen påverka portrycksgivarens 
mätvärde, vilket bör kunna analyseras med hjälp av analysunderlaget. Det är även 
relevant att underlaget kan visualisera parametrarna läckvattenflöde, grumlighet och 
nederbörd tillsammans. Detta då ett högt flöde och en hög grumlighet är tecken på inre 
erosion, om det inte har orsakats av ett kraftigt regn. Vidare är det av relevans att veta 
om nederbörden som faller är i form av snö eller regn, och när det har skett en eventuell 
snösmältning, eftersom regnet direkt påverkar mätresultat medan snön först påverkar 
mätresultat när den smälter.  
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Utifrån inläsning och diskussion med handledare togs beslutet att portrycket i 
underlaget redovisas i nivåenheten meter över havet. En nivåenhet anses vara mer 
relevant än enheten meter vattenpelare då portrycksmätarna och vattenståndsrören är 
installerade på olika nivåer i dammen.  

Med hjälp av manualer till IntelliDAM, teknisk support av Fredric Näsman på Sydkraft 
Hydropower och Börje Nilsson på Statkraft klargjordes vad som gick att göra i 
IntelliDAM. Det kanadensiska företaget GlobVision, programutvecklare och ägare av 
programmet IntelliDAM, kontaktades kontinuerligt under arbetet då problem uppstod i 
programmet samt för att framföra önskemål. Författaren medverkade även vid ett möte 
med IntelliDAM-användare från Sydkraft Hydropower, Statkraft och Fortum där 
deltagarna redovisade vad de jobbade med i programmet med förhoppningen av att dra 
lärdom av varandras arbeten.  

Tack vare support från olika håll och genom att lägga mycket tid på att testa sig fram 
tog författaren fram ett analysunderlag som bestod av delarna nedan. I det följande ges 
en beskrivning av hur analysunderlagets olika delar togs fram samt syfte med vardera 
del. Detaljer på tillvägagångssättet hittas i en steg-för-steg-beskrivning i Appendix A.   

3.2.2 Översiktbilder med momentana värden 

Instrumentation Overview är en funktion i IntelliDAM där det är möjligt att se 
översiktsbilder med momentana värden hos mätutrustning, se figur 17 och 19 i 
rapportens resultatdel. De momentana värdena hos mätutrustningen kan även visas i 
olika färger beroende på om värdena är under eller över satta larm- eller 
varningsnivåer. Larmnivå definieras som den nivå då larm skickas, exempelvis via e-
post, till dammtekniskt sakkunniga. Varningsnivå medför inget larm utan bara en 
färgförändring på det momentana värdet i översiktsbilden. Denna funktion ansågs vara 
bra för att ge en snabb och lättillgänglig överblick över den aktuella situationen.  

För att kunna skapa översiktsbilder behövs tillgång till programmet MapInfo. I detta 
examensarbete testades även att använda programmen ArcGIS och QGIS utan 
framgång. Dessa program klarade inte av att spara den skapade produkten i formaten 
som kunde läsas av IntelliDAM. En 30 dagars testversion av MapInfo, version MapInfo 
Pro 15.2 Svensk 64 bit, laddades ner på Pitney Bowes hemsida. Via MapInfo togs 
översiktsbilder, dvs. dammbilder, med klickbara punkter, dvs. dammpunkter, som 
representerade mätutrustning fram. Bilderna anpassades till det svenska 
koordinatsystemet och fick geokoordinater.  

Filerna från MapInfo laddades därefter upp i IntelliDAM. För att filerna ska kunna läsas 
in korrekt är det viktigt att filerna är i följande format samt är namngivna på följande 
sätt:  

1. Dammbild.jpg    1 och 2 behöver ha samma namn.  
2. Dammbild.TAB     Representerar  dammbilden. 
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3. Dammpunkter.DAT  
4. Dammpunkter.ID  3, 4, 5, 6 och 7 behöver ha samma namn. 
5. Dammpunkter.IND  Representerar dammpunkter. 
6. Dammpunkter.MAP  
7. Dammpunkter.TAB 

 

I IntelliDAM laddades bilder upp på hela fyllningsdammen samt dammens sektioner. 
De klickbara punkterna som skapades i MapInfo kopplades i IntelliDAM till mätdata 
för den givare som punkten representerade. På detta vis kunde momentanvärdet hos 
portrycket ses i bilden. Varningsvärden sattes utifrån historisk data för att få 
momentanvärdena att visa färgen grönt om de var under varningsnivån, och färgen gul 
om de var över varningsnivån. Det är även möjligt att sätta högre varningsvärden i 
programmet som visar färgen orange eller färgen röd om de överstigs. Det går även att 
sätta larmvärden som vid överskridande medför att larm skickas till dammtekniskt 
sakkunniga. Detta valdes att inte göra i detta examensarbete då larmvärden och högre 
varningsvärden bör sättas av dammtekniskt sakkunnig. Om möjligt bör värdena väljas 
till nivåer som påverkar dammsäkerheten t.ex. stabiliteten och med hjälp av beräkningar 
och statistik av tidigare uppmätta värden. 

3.2.3 Diagram i kombination med bilder 

Layouter är ett verktyg i IntelliDAM som kan visa färdigställda diagram, bilder och 
tabeller, se exempelvis figur 20 och figur 21 i resultatdelen. Denna funktion ansågs på 
ett smidigt sätt ge bra underlag för utvärdering och analys av situationen i 
fyllningsdammen i Storfinnforsen. Layouter som visade följande skapades:  
 
Layouter med fokus på portryck:  

§ Layout 1: Portrycksnivåns förändring över tiden i relation till varje sektion i 
dammen. Detta visualiserat med hjälp av stapeldiagram och sektioner på 
dammen med dess portrycksgivare. Dessa layouter avses ge en snabb överblick 
över hur högt vattennivån ligger i dammen, och hur vattennivån har ändrats den 
senaste tiden.  

§ Layout 2: Portrycksförändringen över tiden i kombination med nederbörd, övre 
vattenyta och installationsdatum för dräner. I samma diagram ses även den 
dagliga mängden nederbörd, nivåförändringen för magasinet uppströms dammen 
och datum när dräner installerades. En bild på sektionen med dess 
portrycksgivare placerades bredvid diagrammet för att bidra till ett bättre 
analysunderlag. Dessa layouter avses bidra till att få en förståelse för varför 
portrycket har förändras.  

§ Layout 3: En mer detaljerad version av layout 2. Denna layout visar även ett 
diagram där portrycksförändringen över tiden ses i kombination med 
utetemperatur, temperatur i dammen och lufttryck. Dessa layouter avses bidra 
till ett bra underlag vid en årlig analys och utvärdering av dammen.  
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Layouter med fokus på andra parametrar: 

§ Layout 4: Förändringen av läckflöde, grumlighet och nederbörd över tiden. 
Denna layout är viktig ur dammsäkerhetssynpunkt då ett högt flöde och en hög 
grumlighet är tecken på inre erosion, om det inte har orsakats av ett kraftigt regn.  

§ Layout 5: Förändringen av utetemperatur, läckflöde och mängden nederbörd 
över tiden. Denna layout anses vara av relevans för att veta om nederbörden som 
faller är i form av snö eller regn, och när det har skett en eventuell snösmältning.   

3.2.4 Cross Section 

För att kunna nå underlaget på ett smidigt sätt har även en Cross Section tagits fram. 
Genom funktionen Cross Section kan man klicka sig fram till intressant område och 
därigenom hitta framtagna översiktsbilder och diagram. Denna funktion bedöms vara av 
fördel om IntelliDAM-användaren inte vet i förväg vilket nummer det är på sektionen 
som söks, utan man är mer ute efter ett specifikt område. För att ta fram en Cross 
Section behövs tillgång till MapInfo då även denna funktion består av en bild med 
klickbara punkter.  

3.2.5 Steg-för-steg-beskrivning  

En steg-för-steg-beskrivning för hur arbetet har gått till i MapInfo och IntelliDAM har 
tagits fram då examensarbetet syftar till att ta fram ett underlag som kan utgöra grund 
vid framtagande av analysunderlag för andra dammar. Steg-för-steg-beskrivningen 
återfinns i Appendix A.    
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4. Om fyllningsdammen i Storfinnforsen  

4.1 Fyllningsdammens uppbyggnad  
Storfinnforsens dammanläggning ägs av Sydkraft Hydropower AB. Dammanläggningen 
är totalt över 1 km lång, varav betongdammen är 800 m och fyllningsdammen är 330 m. 
Dammen byggdes år 1949 till år 1954 [14]. Betongdammen i Storfinnforsen är klassad 
att tillhöra konsekvensklass 1, vilket är den näst högsta konsekvensklassen [4]. I 
samband med den nya myndighetsklassningen Dammsäkerhetsklassning under 2016 
blev Storfinnforsens fyllnadsdamm uppklassad till en dammsäkerhetsklass A. 
Dammsäkerhetklass A motsvarar konsekvensklass 1+, vilket är den högsta 
konsekvensklassen.  

 

Figur 5: Dammen i Storfinnforsen med fyllningsdammen inringad i rött. 

Fyllningsdammen är placerad till vänster om betongdammen, se figur 5, och ansluter till 
naturlig strand. Största dammhöjd uppgår till 23 m och dammens krön ligger på 
+275,50 vilket är 2,5 m över dämningsgräns. Dammen är grundlagd på jord [15].  

Dammen har en central tätzon som består av en träspont som i toppen nära damkrönet 
(dvs. 2 m) och i botten är försedd med en förstärkning av betong. På uppströmssidan har 
sponten kompletterats med en tunn tätkärna av tätjord, dvs. packad morän. Sponten har 
nedförts mestadels till berg i ett dike som återfyllts med morän till naturlig mark, 
varefter uppbyggnad gjorts av dammkroppen som mestadels består av morän [16]. 

Dammens yttre lager i dammkroppen består av en ordnad sprängstensfyllning. Övrig 
stödfyllning mellan stenfyllning och tätkärna utgörs i huvudsak av morän, men lager av 
sand- och grusmaterial har påträffats både i nedströms stödfyllning och i den naturliga 
undergrunden [13].  
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Ett filter som uppfyller dagens krav finns nedströms tätkärnan utlagt på naturliga 
markytan under stödfyllningen, se figur 6 gul markering. Det finns även ett 
övergångslager nedströms stödfyllningen mellan moränen och nedströms dammtå, se 
figur 6 rosa markering. Övergångslagrets består av jordmaterial med för grov 
kornstorlek för att ha en tillfredsställande filterverkan mellan moränen och den grova 
stenfyllningen. Dammen saknar härigenom ett egentligt filter mot tätzonen där 
träsponten vid byggandet antagligen betraktades vara den huvudsakliga tätningen [13].  

 

Figur 6: Genomskärning av dammen i Storfinnforsen. Dammen har en träspont och 
saknar egentliga filter mot tätzonen. De gröna delarna i figuren representerar spontens 

förstärkning av betong [13].    

4.2 Mätningar i Storfinnforsens fyllningsdamm 

4.2.1 Allmänt 

Sydkraft Hydropower har i fyllningsdammen installerat olika typer av instrument som 
anges som basinstrumentering i RIDAS tillämpningsvägledning. I Storfinnsforsen har 
också installerats kompletterande instrumentering eftersom indikationer fanns från 
ursprunglig instrumentering på förändringar. Instrumenteringen i Storfinnsforsen har 
härigenom blivit mer omfattande än för flertalet andra fyllningsdammar. Nedan 
förklaras hur mätning av parametrarna portryck, grumlighet, läckvattenflöde, nederbörd 
och temperatur utförs i Storfinnforsen. 

4.2.2 Portryck  

På fyllningsdammen i Storfinnforsen används två olika typer av mätutrustning för att 
mäta portrycket. Det finns både öppna vattenståndsrör och slutna portrycksgivare, se 
figur 7. Vattenståndsrören är öppna system där vatten tränger in i rören, genom 
exempelvis slitsar eller filter. Vattennivån i röret läses av, manuellt med lodning eller 
automatiskt med givare, vilket ger ett mått på portrycket vid vattenståndsrörets spets. 
Vattenståndsrör reagerar långsamt på tryckförändringar eftersom det tar tid för vattnet 
att fylla upp röret och bör därför användas vid mätningar i dammdelar med stor 
vattengenomsläpplighet, t ex sand och grus1. I Storfinnforsen har man valt att installera 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Benny Mohlin, specialist på damminstrumentering på Sweco, möte 2016-09-27.	  	  
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vattenståndsrör med en innerdiameter på 50 mm. Längst ner på rören finns en 1,0 m 
lång filterspets av typ Johnson med slitsvidd på 0,7 mm. Slitsvidden har anpassats för 
det filtermaterial som omgav spetsen av vattenståndsröret vid installationen [17].  

 

Figur 7: Vattenståndsrör, till vänster, där vatten tränger in genom de små slitsar som 
finns i metallröret. Vattennivån mäts i röret för att få ett mått på vattentrycket i 

genomsläppliga jordar. Portrycksgivare, till höger, med vitt membranfilter används för 
att mäta vattentrycket i mer täta jordar.  

Portrycksgivare känner av portrycket i jorden via ett membran. Portrycksgivarna är 
slutna och det behövs mycket liten strömning av vattnet för att mäta trycket och mätarna 
används därför i täta jordar. Portrycksgivarna är snabbare på att känna av förändringar 
av vattentrycket i jorden än öppna vattenståndsrör. De är dock dyrare, kräver mer 
underhåll genom att delar i mätarna kontinuerligt måste bytas ut och är svårare att 
kalibrera än öppna vattenståndsrör2. På dammen i Storfinnforsen har installerats 
portrycksgivare i fabrikat BAT. De har en tryckgivare som består av en kiselsensor 
inbyggd i en vattentät hylsa av rostfritt stål. Tryckgivaren kan både mäta manuellt och 
har möjlighet att automatiseras. Mätnoggrannheten uppskattas till ± 0,1 % [18].   

I fyllningsdammen i Storfinnforsen finns 35 portrycksgivare och 8 öppna 
vattenståndsrör installerade. I figur 8 betecknas portrycksgivarna med ett B följt av 
siffror. Vattenståndsrören betecknas med ett G följt av siffror. Siffrorna beskriver hur 
långt ifrån längdmätningens nollpunkt på dammen som givaren är placerad. Exempelvis 
är B029-1 en portrycksgivare av typen BAT-givare placerad 29 meter från 
fyllningsdammens nollpunkt och den mätare som är närmast dammlinjen i den aktuella 
sektionen. Om flera givare finns i samma sektion får den givare som näst närmast 
dammlinjen slutsiffran -2. Samtliga portrycksgivare och vattenståndsrör är placerade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Benny Mohlin, specialist på damminstrumentering på Sweco, möte 2016-09-27.	  
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nedströms tätkärnan med mellan 1 meter och 50 meters mellanrum. De är tätare 
placerade i områden där det vid tidigare undersökningar indikerats förändringar i 
dammen.  

 

Figur 8: Planritning över dammen som visar ett antal av de vattenståndsrör, beteckning 
G, och portrycksgivare, beteckning B, som är installerade i Storfinnforsen. 

Mätdata från portrycksgivarna och vattenståndsrören i Storfinnforsen skickas via 
automatisk e-post till en server hos Sydkraft Hydropower. Det inkomna mätvärdet, 
vilket visar en tryckskillnad mellan luft och givare vid en viss tidpunkt, räknas på 
servern om till enheten meter vattenpelare. För att måttet på portryck ska bli mer 
användbart vid utvärdering adderas det uppmätta trycket angivet i meter vattenpelare till 
givarens nivå för att ge nivån för trycket i dammen som kan redovisas i samma 
höjdskala som ritningarna för dammen. Denna nivå visar trycknivån i mätpunkten och 
kan indikeras i dammsektionen. De omräknade värdena på portrycket läses därefter in i 
en databas där värdena lagras3.  

4.2.3 Grumlighet 

I Storfinnforsen mäts grumligheten med en turbiditetsmätare av fabrikat Ts-line sc. 
Turbiditetsmätaren mäter spridningen av infrarött ljus vilket ger en uppskattning på 
grumligheten i vattnet. Noggrannheten hos mätaren antas vara ± 1 % [19]. Mätvärden 
skickas från turbiditetsmätaren via satellit från stationsdator i Storfinnforsen till 
Sydkraft Hydropowers databas där värdena lagras4.   

4.2.4 Läckvattenflöde 

Vattnet som transporterats genom dammen samlas upp i dräneringsrör. I slutet på dessa 
rör, bredvid turbiditetsmätaren, finns ett Thomsonöverfall, se figur 9.1. 
Thomsonöverfallet visar hur stort flödet är vid mätpunkten. Flödet beräknas genom att 
vattennivån uppströms mätöverfallet läses av, ofta med en ultraljudsgivare [20]. Då man 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Fredrik Hellström, processingenjör tekniska stödsystem, Sydkraft Hydropower AB, e-post 2016-11-28 
4 ibid.  
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vet överfallets konstruktion kan man räkna ut hur stort flödet är från höjden över 
mätöverfallets spets.  

I Storfinnforsen finns två Thomsonöverfall. Mätdata från det ena överfallet är 
automatiserat och mäter i princip kontinuerligt och skickar data via satellit från 
stationsdatorn till Sydkraft Hydropowers databas. Värdet i databasen är ett medelvärde 
på läckvattenflödet under en timme. Mätdata från det andra överfallet avläses manuellt 
av underhållstekniker som i mobilapp skickar det avlästa värdet till databasen vid en 
viss tidpunkt5.  

 

Figur 9.1-9.2: Läckagemätning i form av ett Thomsonöverfall och nederbördsmätare i 
form av en Tipping Bucket vid Storfinnforsens fyllningsdamm.   

4.2.5 Nederbörd 

Mängden nederbörd mäts på dammkrönet med en nederbördssensor som känner av 
vikten från nederbörden via en tippande hink, tipping bucket, se figur 9.2. Den tippande 
hinken rymmer 2 cm3 nederbörd, dvs. 2 g, och samlar in nederbörd från ett område på 
200 cm2. Det innebär att en fylld hink motsvarar 0,1 mm regn. När hinken är fylld tippar 
den över vilket registreras [21]. Mätdata skickas därefter till Sydkraft Hydropowers 
databas via automatisk e-post6. Mätnoggrannheten uppskattas vara ±2% [21].  

4.2.6 Temperatur 

Temperaturen mäts både i luften vid dammen och i 15 punkter inne i dammkroppen. 
Lufttemperaturen mäts av en termometer på dammkrönet, placerad på samma ställe som 
nederbördsmätaren. Temperaturen i dammen mäts av sensorer på portrycksmätarna. 
Mätdata skickas till Sydkraft Hydropowers databas via automatisk e-post7.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Fredrik Hellström, processingenjör tekniska stödsystem, Sydkraft Hydropower AB, e-post 2016-11-28	  
6	  ibid. 
7 ibid. 	  
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4.3 Högt portryck och bristande filter i fyllningsdammen  

4.3.1 Högt portryck  

Mellan år 2007 och år 2012 registrerades en ökning av vattenståndet nedströms 
tätkärnan i fyllningsdammen i Storfinnforsen, se figur 10. Ett vattenståndsrör visade ett 
ökat vattenstånd på ca 9 mm/år vilket ansågs vara en anmärkningsvärd ökning då 
givaren hade visat nästintill konstant vattenstånd sedan dammen byggdes på 1950-talet. 
Utifrån de ökade vattenstånden tolkades att tätkärnans funktion successivt försämrades. 
Det antogs att träsponten var rutten eller delvis rutten vilket successivt försämrade dess 
tätande funktion. Då den tätande funktionen minskar förväntas också vattenflödet och 
porttrycket i dammen förändras. Läckageflödet som uppmättes 2012 hade dock varit 
relativt konstant sedan dammen byggdes [14].  

 

Figur 10: Ett ökat vattenstånd hos tre vattenståndrör under perioden 2007-2012, noterat 
av Sydkraft Hydropower utifrån mätdata [13].  

4.3.2 Alltför grovt nedströmsfilter   

Under år 2013-2014 installerades ett flertal kompletterande vattenståndsrör och 
portrycksgivare i undergrunden och i nedströms stödfyllning. För att öka förståelsen för 
dammens funktion genomfördes också geotekniska undersökningar. Vid de geotekniska 
undersökningarna konstaterades att nedströms stödfyllning bestod mestadels av morän 
som hade inslag av horisontella dränerande lager av sand och grus. Då tätkärnan inte är 
tät och filter saknas nedströms tätkärnan, samlas vatten i de dränerande horisontella 
lagren och vattentrycket fortplantar sig nedströms i dammkroppen. De kompletterande 
portrycksmätningarna indikerade att förhöjda vattentryck fanns i området intill 
övergångslagret med bristande filteregenskaper [15], se figur 11.  
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Figur 11: Fyllningsdammen i Storfinnforsen med uppskattad vattennivå (blå linje) år 
2014 [14].  

4.3.3 Inre erosion 

Otillräcklig filterverkan hos övergångslagret, i kombination med en portrycksskillnad 
över lagret, kan medföra att finmaterial från dammkroppen transporteras ut i den grova 
stenfyllningen nedströms övergångslagret. Detta kan medföra inre erosion i 
stödfyllningen som fortplantar sig uppströms i dammkroppen. Fortsatt erosion som kan 
leta sig uppströms i dammkroppen som kan nå magasinet och leda till att dammen 
successivt rasar samman [5]. I Storfinnforsen har inga sjunkgropar upptäckts men det 
höga portrycket i kombination med det grova övergångslagret bedömdes vara 
tillräckliga svagheter och förutsättningar för att initiera inre erosion [14]. För att minska 
risken för dammhaveri på grund av inre erosion har ett antal förstärkningsmetoder 
genomförts på dammen i Storfinnforsen.  

4.4 Förstärkningsmetod för Storfinnforsens fyllningsdamm 
4.4.1 Stödbank och dränering 

Fyllningsdammen försågs under 2013-2014 med en ny dränering längs nedströms 
dammtå och med en stödbank mot nedströmsslänten, se figur 12. Stödfyllningen är 7 m 
bred och når upp till en nivå drygt 2 m under dammkrönet. Stödfyllningen består 
huvudsakligen av sprängsten som har täckts med ett 0,5 m tjockt lager av mer finkornigt 
material [15]. Syftet med stödbanken är att stabilisera fyllningsdammen. Den stora 
tjockleken på banken, se figur 12, motiverades vid uppbyggnaden också av att bankens 
krön skulle kunna användas för större maskiner vid en framtida fortsatt uppgradering 
med en ny tätning eller som slutligen valdes installation av dräner. 
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Figur 12: Förstärkning med ny dränering och stödbank mot nedströmsslänten 
genomfördes 2013 [15]. 

4.4.2 Dräner i dammkroppen  

I Storfinnforsen valde man även att installera dräner i dammkroppen, vilket skulle 
dränera ut vatten från dammen. Anledningen till detta var att det både var lättare och 
billigare att genomföra än en ny tätande funktion, se tabell 2 [22]. 

Tabell 2: Bedömning av att inte göra något, täta eller dränera fyllningsdammen i 
Storfinnforsen [22]. 

Faktor  0-alternativ Tätning Dränering 
Dammsäkerhetsrisk – kort tid resp. lång tid - - + + 
Kostnader N - - 
Dammsäkerhetsrisk under byggnadstiden N - - 
Kräver tätning i övergången till befintlig 
betongkonstruktion 

N - N 

Kräver tätning till berg i undergrunden N - N 
Underhåll och övervakning - - - 
Kunskap hos svenska konsulter och 
entreprenörer 

N - N 

Risk för ökande kostnader  - - - 
 

Tabell 3: Förklaring av färgerna i tabell 2. Grad av fördel/nackdel. 
Mycket positiv (+) Neutral (N) Mycket negativ (-) 

Positiv ( + )  Negativ (-) 
Något positiv ( +)  Något negativ (-) 

 

Vidare ansågs inte behovet finnas att minska det aktuella läckvattenflödet genom 
dammen som redan var lågt, ca 2 l/s. Det som behövdes var att minska var portrycket. 
Portrycket förväntades minska vid installation av dräner eftersom dränerna dränerar ut 
vatten från stödfyllningen. Vattnet avsågs sedan transporteras av horisontella filterlagret 
på naturlig mark och genomsläppliga lager i undergrunden till det nya dränagesystemet 
längs dammtån, se figur 13.  
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Figur 13: Det gula vertikala strecket representerar en drän. Dränerna har som syfte att 
fungera som nedströmsfilter vilket sänker vattenytan och minskar portrycket mot 

övergångslagret [13].  

En provsträcka med dräner installerades under 2014. Provsträckan var 50 meter lång 
och placerades centralt på fyllningsdammen och parallellt med dammlinjen. Syftet med 
provsträckan var att få en uppfattning om hur tätt dränerna behövde borras för att få en 
minskning av portrycket. Vidare kunde information erhållas om kapaciteten för 
befintliga horisontella filterlagret och genomsläppliga lager i undergrunden. Vidare 
provades olika typer av filtersand samt slitsvidder för silrören. Vid utvärdering av 
provsträckan konstaterades att portrycket nedströms dränerna sänktes med 3 á 4 meter 
vattenpelare. Resultatet ansågs vara som förväntat och under våren 2016 fortsatte 
installationen av dräner [14]. I november 2016 slutfördes installationen och totalt 195 
dräner finns nu på plats. Dränerna har installerats parallellt med dammlinjen och ca 7 m 
nedströms träsponten i området från 10 m till 221 m från anslutningen till 
betongdammen. Resultatet av installationen kommer bland annat att utvärderas med 
hjälp av mätdata från portrycksmätarna.  

4.5 Utvärdering av mätdata i IntelliDAM 
IntelliDAM är ett kanadensiskt datorprogram för hantering av mätdata från dammar 
som är framtaget av GlobVision [23]. Programmet används sedan ett par år tillbaka av 
de svenska dammägarna Sydkraft Hydropower, Statkraft och Fortum. Dammägarna 
använder programmet i olika stor grad men en allmän åsikt inom branschen verkar vara:  

”Idag gör man många mätningar på dammen men mätdata används inte för analys till 
den grad som det vore möjligt”  

Hos Sydkraft Hydropower når man via IntelliDAM mätdata från databasen. IntelliDAM 
kan därefter användas för att bl. a. visualisera mätdata i tabeller och olika typer av 
diagram, sätta larmvärden och redigera felaktig mätdata. Trots att det finns mycket data 
att tillgå via IntelliDAM så använder Sydkraft Hydropower inte alla möjligheter som 
finns i programmet. Sydkraft Hydropower ser därför ett behov att ta fram ett underlag 
för analys och utvärdering i IntelliDAM.   



 
	  

29	  

5. Resultat 
Resultatet av detta examensarbete är ett analysunderlag för en fyllningsdamm i 
programmet IntelliDAM. Analysunderlaget har skapats för hela fyllningsdammen i 
Storfinnforsen. I resultatkapitlet kommer endast två av totalt 15 sektioner av 
fyllningsdammen i Storfinnforsen att väljas ut och redovisas. Sektionerna ser olika ut 
med men då samma metod har tillämpas på samtliga sektioner anses de utvalda 
sektionerna vara representativa.     

Resultatet redovisas genom två exempel på hur analysunderlaget kan användas för att: 

§ Exempel 1: Få en snabb överblick över den aktuella situationen i dammen  
§ Exempel 2: Utvärdera installation av dräner i en sektion i dammen  

5.1 Exempel 1: Få en snabb överblick över den aktuella 
situationen i dammen 

5.1.1 Läckflöde, grumlighet, nederbörd och temperatur 

Två viktiga parametrar är läckflöde och grumlighet eftersom dessa är direkt kopplade 
till inre erosion. Dessa parametrar är därför relevanta att visualisera tillsammans i ett 
diagram. Vidare är det intressant att även se nederbörd i detta diagram eftersom 
nederbörden påverkar både läckvattenflödet och grumligheten. Utifrån dessa insikter har 
ett diagram i IntelliDAM tagits fram som visar läckvattenflöde, grumlighet och 
nederbörd tillsammans, se figur 14. Detta diagram kan användas för att få en tydlig 
överblick över hur dessa parametrar har förändrats över tiden. Exempelvis ses en 
intressant händelse hos grumligheten i figur 14. Grumligheten är hög den 2 november. 
Då det samtidigt är lågt flöde borde detta inte innebära att grumligheten beror på inre 
erosion. Det kan även noteras att den ökade grumligheten inte heller verkar vara orsakad 
av regn. Via kontakt med dammtekniskt sakkunniga framkom att personal varit på plats 
och arbetat vid turbiditetsmätaren den 2 november vilket antagligen var orsaken till det 
höga värdet.  
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Figur 14: Förändringen av läckflöde (blå), grumlighet (brun) och nederbörd (ljusblå) i 
Storfinnforsen under perioden 2016-10-25 till 2016-11-25.  

Vidare är det relevant att veta om nederbörden som faller är regn eller snö eftersom 
regnet påverkar läckvattenflödet direkt, medan snö påverkar läckvattenflödet vid 
snösmältning. För att kunna utreda vilken form nederbörden har kan man visualisera 
nederbörden och lufttemperaturen tillsammans i ett diagram. Figur 15 visar 
lufttemperaturen, nederbörden och läckvattenflödet tillsammans. Utifrån figuren kan 
man se att nederbörden som föll i slutet på oktober troligtvis var regn då det var 
plusgrader. Vidare visar figuren att det är svårt att avgöra om nederbörden som föll i 
mitten och slutet på november var regn eller snö då temperaturen låg runt 0 °C.   

 

Figur 15: Förändring av lufttemperaturen (gul), nederbörden (ljusblå) och 
läckvattenflödet (blå) i Storfinnforsen under perioden 2016-10-02 till 2016-11-25.   
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Samma diagram kan även användas för att se om en ökning av läckvattenflödet 
eventuellt berodde på snösmältningen. Figur 16 visar en ökning av läckvattenflödet i 
mitten på mars, samtidigt som lufttemperaturen då låg på plusgrader ett par dagar, vilket 
troligtvis orsakade en snösmältning som orsakade det ökade flödet.   

 

Figur 16: Förändring av lufttemperaturen (gul), nederbörden (ljusblå) och 
läckvattenflödet (blå) i Storfinnforsen under perioden 2016-02-15 till 2016-04-15.  

5.1.2 Portryck  

Portryck är en viktig parameter att analysera då portrycksförändringar i dammen 
exempelvis kan påverka dammens stabilitet och läckvattenflöde. Om en damm har 
många portrycksgivare kan det vara relevant att visualisera givarnas aktuella värden och 
om detta portryck är lågt eller högt. Detta har skapats i IntelliDAM genom verktyget 
Instrumentation Overview. Figur 17 visar de momentana värdena hos portrycksgivare 
och vattenståndsrör i fyllningsdammen. Om givarens värde är grönt ligger värdet under 
varningsnivå, gul färg betyder att värdet ligger över varningsnivå. Ytterligare färger kan 
läggas till om mätvärdet når över högre varningsnivåer eller för att visa om givaren är 
urfunktion och visar negativa värden.   
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Figur 17: Planritning över fyllningsdammen i Storfinnforsen med de momentana 
värdena på portrycket. Grön färg betyder att värdet ligger under varningsnivå, gul färg 

betyder att värdet ligger över varningsnivå.  

För att tydliggöra portrycksförändringen över tiden, samt över dammen, har ett diagram 
tagits fram där alla portrycksgivare är inlagda, se figur 18. Figur 18 visar att de 
portrycksgivarna med lägst nivå har ett värde runt +260 möh, och de med högst nivå är 
runt +270 möh.  

 

Figur 18: Portryckets förändring för alla portrycksgivare i Storfinnforsen från 
2016-11-15 till 2016-11-25. 
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Det är vidare relevant att ta hänsyn till hur portrycksgivarna är placerade i dammen när 
man utreder deras portrycksvärden. Om en portrycksgivare har sin spets under dammen 
vill man gärna att den ska visa ett lägre portrycksvärde än en givare som har sin spets i 
dammens stödfyllning. För att se portrycksgivarnas placering och deras aktuella värden 
har översiktsbilder med sektioner på dammen tagits fram, se figur 19. Figur 19 visar den 
momentana portrycksnivån i en sektion i fyllningsdammen. Den gröna färgen runt 
värdena betyder att aktuellt portrycksvärde ligger under varningsnivå.   

 

Figur 19: Översiktsbild på sektion 012-014 i Storfinnforsen med portrycksgivare och 
vattenståndsrör i sektionen. De momentana värdena på portrycket/vattenståndet visas. 

Grön färg markerar värde under varningsnivå. 

Portrycksgivarnas aktuella värden, i relation till dammens nivå, kan även visualiseras 
genom att placera stapeldiagram över portrycket vid en sektionsbild från 
fyllningsdammen, se figur 20. I figuren ser man portryckets nivå i relation till dammens 
nivå över havet. Av figuren framgår att portrycksnivån är låg och att givare nedströms 
dränen (svartvitspräckligt streck) visar ett lägre värde än givare uppströms dränen.   
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Figur 20: Portrycksnivån under ett dygn, 2016-11-25, hos givare B029-1 och B029-2 i 
relation till dammen.  

Portrycket i dammen påverkas även av nederbörden och den övre vattenytan i dammen. 
Dessa parametrar är därför relevanta att visualisera tillsammans i ett diagram. Figur 21 
visar en Layout som både innehåller ett diagram som visar hur portrycket har förändrats 
i relation till den övre vattenytan och mängden nederbörd, och en bild på hur givarna är 
placerade i dammens sektion.  

 

Figur 21: En Layout över sektion 029 i Storfinnforsen med diagram över portryckets 
förändring (blå) (grön) i relation till övre vattenytan (ljuslila) och nederbörden (ljusblå) 
under perioden 2016-10-25 till 2016-11-25, samt en bild på portrycksgivarnas placering 

i sektionen.  
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Vidare kan även signalen från portrycksgivarna påverkas av temperaturen och 
lufttrycket. Det kan därför vara relevant att se hur portrycket varierar över året i 
kombination med parametrarna dammtemperatur, lufttemperatur och lufttryck. Figur 22 
har tagits fram i IntelliDAM och visar hur portrycket förändras i kombination med 
dammtemperatur, lufttemperatur och lufttryck.  

 

Figur 22: Portrycket förändring (blå) (grön) i sektion 029 i Storfinnforsen i 
kombination med dammtemperatur (röd), lufttemperatur (gul) och lufttryck (ljusblå) 

under perioden 2016-10-25 till 2016-11-25. 

5.2 Exempel 2: Utvärdera installation av dräner i en sektion i 
dammen 

För att utvärdera hur en sektion har påverkats av installationen av dräner kan 
Layouterna nedan användas, se figur 23 till figur 25. Figur 23 visar portrycksnivåns 
förändring i Storfinnforsen sedan 2014-07-31, dvs. sedan installation av givare B014-2 
(grön). Givare B014-1 (blå) installerades i slutet av 2015. I diagrammet framgår att 
portrycksnivån för B014-1 och B014-2 i slutet av november 2016 var på den lägsta 
nivån sedan mätningarna började. Det svarta strecket i diagrammet markerar då 
borrning av dräner i området påbörjades, dvs. då installation påbörjades av drän D16. 
Vid strecken står utskrivet att drän D16 till drän D10 borrades och installerades under 
perioden 2016-08-30 till 2016-09-15. Figur 24 visar tydligt att det skedde en sänkning 
av portrycksnivån hos givare B014-1 och B014-2 efter borrning och installation av 
dräner i området. Hos givare B014-1 kan man även se en ökning på + 0,5 m ca ett dygn 
efter borrning. Denna ökning kan indikera att givaren har rubbats vilket i sådana fall kan 
innebära att sänkningen av portryck tack vare drän kan vara lite mer än vad mätningen 
indikerar. Grundvattennivån hos grundvattenröret G012-4 i undergrunden (gul) ligger 
efter installation av dräner på en fortsatt låg nivå. Det går också att se tillfälliga höga 
spikar hos vattennivån under borrning- och installationsperioden vilket troligtvis har 
orsakats av det ökade lufttrycket i dammen vid borrning.    
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Figur 23: Förändringen av portrycket (blå) (grön) (gul), övre vattenyta (ljuslila) och 
nederbörd (ljusblå) i sektion 012-014 under perioden 2014-07-31 till 2016-11-25. Det 

svarta strecket visar när borrning av dräner i området påbörjades.   

Figur 24 kommer från samma Layout som figur 23, men visar diagrammet under 
intervallet 2016-08-15 till 2016-10-15. Figur 24 visar likt figur 23 en avsänkning av 
portrycksnivån efter borrning och installation av dräner. Då man har en kortare tidsskala 
är det möjligt att utvärdera om det sänkta portrycket eventuellt skulle bero på någon 
annan parameter. Den ljuslila kurvan i figur 24 visar nivån på den övre vattenytan i 
dammen och de ljusblåa strecken i botten på diagrammet visar mängden nederbörd i 
millimeter som har fallit per timme på dammen. Då dessa parametrar påverkar 
portrycket skulle ett förändrat portryck kunna orsakats av förändringar hos dessa. 
Diagrammet visar dock ingen avsänkning av den övre vattenytan eller några tecken på 
minskad nederbörd. Dock är det troligt att den lilla ökningen hos portrycket som 
inträffade runt den 30 september beror på nederbörd som föll då och den ökade nivån 
hos den övre vattenytan.         
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Figur 24: Förändringen av portrycket, övre vattenyta och nederbörd i sektion 012-014 
under perioden 2016-08-25 till 2016-10-15. Det svarta strecket visar när borrning av 

dräner i området påbörjades.   

Figur 25 är en annan typ av Layout som även visar en avsänkning hos portrycket i 
början av september hos givare i sektionen. Layouten i figur 25 är utformad för att visa 
portrycksnivån på ett mer grafiskt sätt.  

 

Figur 25: Layout som på ett grafiskt sätt illustrerar den portrycksförändringen hos 
givare B014-1 och B014-2 i Storfinnforsen.    
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6. Diskussion  

6.1 Underlaget för utvärdering och analys 
Hur analysunderlaget slutligen utformades beror till stor del av författaren till detta 
examensarbete. Författaren har under arbetet till stor del testat sig fram vad som var 
möjligt samt inte möjligt att göra i IntelliDAM. Därefter har nya upptäckter verifierats 
med handledare för att diskutera om de var relevanta att använda eller inte. Underlaget 
skulle kunna förbättrats om det på något smidigt sätt gick att ”släcka” vissa mätare som 
man inte är intresserad av. I nuläget måste man radera mätdata ur diagrammet för att 
den inte ska synas. Författaren hade gärna även sett att det gick att markera borrning och 
installation av dräner med två streck i diagrammen, dvs. ett streck vid startdatumet och 
ett streck vid slutdatumet. I nuläget kan endast ett streck, dvs. en anteckning 
(Annotation), visas per diagram i en Layout. Eventuellt kan detta redigeras av 
GlobVision så att flera anteckningar tillåts då diagram skapas för hand utifrån Sensor 
Data.   

Författaren har även upptäckt brister hos översiktsbilderna med momentanvärden som 
tagits fram till underlaget. Då översiktsbilderna öppnas upp syns inte alltid färg runt 
värdena, utan ibland är värdena bara vita. Detta har även noterats av Börje Nilsson på 
Statkraft. Vad orsaken är till att värdena tappar färgen är vid exjobbets slut fortfarande 
oklart. En diskussion har inletts med Mohamed Elnabelsya på GlobVision. Elnabelsya 
skriver i mail 2016-12-06 att GlobVision vill koppla upp sig till Sydkraft Hydropowers 
version av IntelliDAM för att utreda vad felet beror på. Författaren har en teori att 
värdena endast visar färg om varnings- eller larmvärde har triggats den senaste 
månaden.   

Vidare är samtliga av analysunderlagets diagram baserade på tidsskala. Det finns ett 
behov att även kunna ta fram diagram med andra värden på x-axeln för att få ett bättre 
analysunderlag. Bland annat vore det relevant att ta fram en vy som visar hur portrycket 
varierar över dammen, med meter som skala på x-axeln, se figur 26 för ett exempel på 
hur detta skulle kunna se ut. Figur 26 är framtagen i Excel med mätdata från 
Storfinnforsen och visar hur vattenståndsnivån förändras i dränerna över dammen. 
Utifrån figuren kan man se att portrycksnivån minskar då vi kommer längre från 
fyllningsdammens start, dvs. anslutningen till betongdammen. Vid examensarbetets slut 
har inget bra sätt upptäckts för att ta fram detta diagram i IntelliDAM. Eventuellt kan 
det gå att ta fram detta diagram om man använder funktionen Coordiscope Data.        
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Figur 26: Vattenståndsnivåns förändrändring i dränerna över dammen. Blå linje visar 
vattenståndet i augusti 2015, röd linje visar vattenståndet december 2015 och grön linje 

visar vattenståndet i maj 2016. 

Vidare anses märkning och bortsortering av felaktig data vara en förutsättning för att 
underlaget ska kunna användas på bästa sätt. Om en stor andel felaktig mätdata används 
i programmet IntelliDAM medför det svårigheter att göra djupare analyser, speciellt om 
statistiska verktyg används. Författaren anser att all tydligt felaktig data borde kunna 
sorteras bort direkt i IntelliDAM. Dock är detta väldigt tidskrävande att göra för hand. 
Författaren rekommenderar därför användare av IntelliDAM att ta kontakt med 
GlobVision för en diskussion om ett eventuellt verktyg som kan sortera bort felaktig 
mätdata. Vidare bör mätdata märkas då man vet att en förändring hos mätdata är 
orsakad av ett yttre faktor, exempelvis en tekniker som spolar rent Thomsonöverfallet. 
Dessa mätdata bör inte vara en del av den årliga utvärderingen av dammen, då de inte är 
orsakade av naturliga faktorer. Författaren rekommenderar att mätdata märks redan 
innan data når IntelliDAM. Detta då märkningen bör vara kopplad till data även vid ett 
eventuellt programbyte för djupare analys.  

Ytterligare är det värt att notera att nuvarande varningsvärden för portryck har endast 
satts utifrån historisk data, utan statistisk analys. Varningsvärden har valts vid en nivå 
som författaren uppskattar som ett högt och korrekt mätvärde som t.ex. portrycksgivare 
har visat de senaste 1-2 åren. Då dessa värden är satta på ett subjektivt sätt av författaren 
bör de tas som demonstration på vad som är möjligt att göra i programmet. 
Varningsvärden bör sättas av dammteknisk sakkunnig. Om möjligt till nivåer som 
påverkar dammsäkerheten t.ex. stabiliteten och med hjälp av statistik av tidigare 
uppmätta värden. 
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6.2 Om programmen IntelliDAM och MapInfo 
Analysunderlaget som är framtaget i detta examensarbete togs fram via programmen 
MapInfo och IntelliDAM. Dammägaren behöver inte ha tillgång till MapInfo för att 
använda analysunderlaget, dock behövs båda programmen om ett liknande underlag ska 
tas fram för en annan damm.  

Det är även troligt att det installeras ny instrumentering i en fyllningsdamm efter att ett 
underlag tagits fram. Vid en sådan situation måste man gå tillbaka till MapInfo och 
revidera bilderna på dammen. Därefter måste de nya bilderna laddas upp och kopplas 
till mätdata i IntelliDAM. De nya punkterna bör placeras i ett nytt GIS-lager, se 
Appendix A för vidare beskrivning om hur man arbetar med lager i GIS. Författaren 
anser att det är synd att en förändring av utrustningen för instrumenteringen inte går att 
revidera på något smidigt sätt. Risken finns då att underlagen inte kommer att vara 
fullständiga.  

För dammägare som har tillgång till IntelliDAM men saknar MapInfo går det att köpa 
in via GlobVision. Enligt mailkontakt 2016-11-06 med Armineh Garabedian på 
GlobVision så tillhandahåller de licenser till MapInfo Pro v12.5 för drygt 12 000 kr. 
Denna version är dock inte den som användes i detta examensarbete vilket medför 
oklarheter om manualen i Appendix A kan användas. En rekommendation är därför att 
fråga GlobVision om de kan tillhandahålla MapInfo v15.2, svensk version, innan ett 
eventuellt inköp av programmet. Författaren rekommenderar att endast en licens av 
programmet MapInfo köps in då det endast behövs till framtagande av analysunderlagen 
och inte till användande av dem.     

Vidare verkar det eventuellt möjligt att undvika användandet av programmet MapInfo 
vid framtagande av analysunderlag. Refererar till e-post 2016-11-03 från Armineh 
Garabedian på GlobVision:  

“Also please note that to add pictures to each dam you do not need MapInfo, you can 
do this using only IntelliDAM.”  

Författaren av detta exjobb tror dock att Armineh Garabedian refererar till bilder som 
inte går att använda i Layouter, Instrumentation Overviews eller Cross Sections. Hur 
bilderna som kan laddas upp utan MapInfo kan användas bör undersökas vidare av 
dammägaren innan ett inköp av programmet MapInfo genomförs. Författaren anser att 
det vore smidigt om möjligheten fanns att undvika MapInfo. Användarvänligheten 
skulle då förbättras.  

6.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Författaren ger följande rekommendationer till fortsatt arbete:  

§ Kontakt bör tas med Mohamed Elnabelsya på GlobVision för att fortsätta 
utredningen över varför värden i översiktsbilder tappar färg emellanåt. 
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§ Önskemål bör framföras till GlobVision om möjligheten att använda fler 
annotations, dvs. streck, i diagram samt möjligheten att ”släcka” mätdata i 
diagram. Dessa förändringar skulle innebära möjligheter att förbättra underlaget 
i IntelliDAM.  

§ Larm- och varningsvärden bör sättas av dammteknisk sakkunnig. Med hjälp av 
statistiska verktyg finns möjligheten att sätta larm- och varningsnivåer som tar 
hänsyn till det förväntade beteendet hos mätvärdena i framtiden utifrån de 
faktiska förhållandena vid dammen.  En översyn av sådana metoder lämpliga för 
dammsammanhang finns presenterad av Salazar [24].  Med sådana modeller kan 
dammägare sätta larmvärden med högre relevans som tar hänsyn till förväntade 
variationer [25]. Figur 27 visar ett exempel på en sådan analys, där en 
databaserad modell uppskattar framtida mätvärden hos en givare utifrån 
historisk data och parametrar som givarens mätdata beror på [25]. 

 

Figur 27: Datorbaserad modell som uppskattar det förväntade beteendet hos en 
portrycksgivare utifrån historisk data, temperatur och flöde [25]. 

§ Mätdata bör hanteras innan den används för analys och utvärdering. Felaktig 
data bör sorteras bort och mätdataförändringar som orsakats av kända faktorer, 
exempelvis underhåll, bör märkas. Verktyg som kan användas för att sortera bort 
felaktig mätdata är t.ex. en utökad version av IntelliDAM som även har 
statistiska verktyg eller programmet Matlab. 

§ Datatypen Coordioscope Data i IntelliDAM bör undersökas. Genom att använda 
denna typ av data finns möjligheten att man kan ta fram diagram som visar 
portrycksförändringen i dammen som funktion av annan parameter än tiden t ex 
längdmeter i dammen, nederbörd, flöde.  

§ Vidare kontakt med GlobVison bör tas för att ta upp konversationen om att ta 
fram tydligare sektionsbilder som visar portrycksförändringen som funktion av 
längdkoordinat, dvs. vattennivåns förändring i dammen. En undersökning av 
detta påbörjades i detta examensarbete men utan resultat. Författaren anser att 
det vore intressant att ta reda på om det skulle gå att ta bort bakgrundsrutan på 
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diagrammen i en Layout så att stapeldiagrammet går att placera på 
portrycksgivarna. Figur 28 visar ett exempel på hur detta skulle kunna se ut.  

 

Figur 28: Ett exempel på hur portrycksnivån skulle kunna visuliseras på ett tydligare 
sätt i IntelliDAM om rutan bakom diagrammet skulle kunna gå att dölja.  
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7. Slutsatser   
Författaren till detta exjobb har tagit fram ett underlag i IntelliDAM för analys och 
utvärdering av en fyllningsdamm. Underlaget som författaren har tagit fram har följande 
egenskaper:  

§ Det är lätt att använda då användaren inte behöver ta fram diagram på egen 
hand. Diagram är framtagna och sparade i IntelliDAM. Diagram och 
översiktsbilder kan även nås på två olika sätt i IntelliDAM för att underlätta för 
användaren att hitta det den söker.  

§ Det ger översikt över dammanläggningens mätdata genom de framtagna 
översiktsbilderna, både i plan och i sektion, med aktuella mätvärden. 

§ Det kan användas för analys av förstärkningsmetoder på fyllningsdammen. 
Framtagna diagram visar att t.ex. installationsdatum kan markeras så att det är 
möjligt att se hur mätdata förändrats efter installationen. Diagram för varje 
sektion har tagits fram så att förutsättningarna i hela dammen kan analyseras.  

§ Det kan användas i framtiden som del av den allmänna övervakningen av 
fyllningsdammen. Olika typer av diagram som visar parametrarna portryck, 
grumlighet, läckvattenflöde, nederbörd och temperatur finns sparade i 
programmet. Diagrammen visualiserar förändringen hos parametrarna över 
tiden, i kombination med faktorer som kan påverka mätvärdena, vilka kan 
användas för att övervaka parametrarna som en del i den allmänna 
övervakningen. 

§ Det kan utgöra grund vid framtagande av analysunderlag för andra dammar. I 
steg-för-steg-beskrivningen i Appendix A beskrivs hur underlaget har tagits 
fram. Med hjälp av beskrivningen kan dammägaren upprepa arbetet för andra 
dammar där behov finns av liknande analysunderlag.  
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Appendix A 

 
Steg-för-steg-beskrivning – Hur man skapar 
bilder av dammen, med klickbara punkter, i 
IntelliDAM  
 
 

 
 
 
Disposition: 
Del 1: Hur man skapar en bild av en damm med punkter som representerar mätpukter i 
MapInfo 
Del 2: Hur man laddar över det man skapat i MapInfo till Servern för IntelliDAM 
(specifikt för Uniper) 
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Del 1: Hur man skapar en bild på en damm med 
punkter som representerar mätpukter i MapInfo 
 

1. Bakgrundslagret  
Vi börjar med att öppna upp bakgrundslagret. Detta gör vi för att kunna anpassa var vi 
placerar vår dammbild   
 

• Öppna programmet MapInfo 
 
Lägg till kartan över Skandinavien:  

• Klicka på START  
• Klicka på Öppna  
• Öppna lager Scandivavian.TAB  

 
Lägg till punkterna som representerar dammar: 

• Klicka på START 
• Klicka på Öppna  
• Öppna lager EONDamLocations.TAB  

 
Nu måste vi ställa in rätt projektion. Annars blir det fel när vi laddar upp det lager med 
dammbilden vi skapar till IntelliDAM.  
 

• Klicka på KARTA 
• Klicka på Alternativ 
• Klicka på Kartalternativ 
• Klicka på Bilden behandlas...,  
• Bocka i Optimerad 
• Klicka därefter på Projektion...  

 
Denna vy visas:  
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• Ändra till Svenska koordinatsystem  
• Välj SWEREF 99 TM (högst upp i listan)  
• Klicka på OK, OK för att fortsätta  

 
Nu är bakgrunden klar.  
 

2. Skapa vårt rasterlager med dammbilden  
 
Vi ska nu skapa vårt lager med bilden på dammen som vi vill ladda upp i IntelliDAM. 
Detta kallas rasterlager.  
 
Börja med att skapa en ruta som ska vara vår referens när vi laddar upp vår dammbild. 

• Klicka på KARTA 
• Klicka på Zooma in 
• Zooma genom att klicka på kartvyn tills du når en inzoomad vy där din damm 

du ska jobba med ingår 
• Klicka på Panorera för att flytta vyn åt höger eller åt vänster 

 
Innanför den röda ringen på figuren nedan visas en inzoomad kartvy med röda punkter 
som representerar dammar:  

 
Lokalisera Utforskare till vänster på bilden, se gröna ringen på figuren ovan. 
  

• Klicka den gula pennan på till höger om texten Grafiskt lager 
 
Den gula pennan går då ifrån att vara suddig till att bli skarp och färglagd. Det betyder 
att det är möjligt att redigera det grafiska lagret. 
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Nu ska vi infoga en rektangel för att underlätta vår placering av dammbilden. Vi börjar 
jobba i det grafiska lagret:  

• Klicka på SPARTIAL  
• Klicka på Infoga (nästan längst till höger)  
• Under Områden, klicka på Rektangel  
• Placera med hjälp av det blåa krysset en rektangel nära punkten som 

representerar dammen.  
 
I den rektangel vi just infogade kommer vi nu lägga in vår dammbild 
 

• Klicka på RASTER 
• Klicka på Öppna 
• Ändra Filformat till Rasterbild  
• Lokalisera den bild på dammen du vill ha. Bilden ska vara i JPG eller liknande 

format.  
• Klicka på Öppna 

 
Följande vy visas när du har öppnat din bild:  

 
• Klicka på Registrera  
• Zooma ut genom att klicka på det lilla minustecknet (-) till du ser hela bilden på 

dammen 
 
För att underlätta registreringen av bilden ska vi använda oss av vår rektangel vi 
infogade. Vi ska börja med att registrerar vart vi vill placera hörn 1, Pkt 1.  
 

• Klicka i ett hörn på bilden, exempelvis övre vänster hörn  
• Klicka därefter på ett hörn i rektangeln, exempelvis övre vänster hörn  
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Genom att göra detta bestämmer vi att övre vänster hörn på bilden ska placera sig i övre 
vänster hörn på rektangeln i kartvyn.  
 
Vi gör därefter likadant med två hörn till på bilden och på kartvyn:  
 

• Klicka på Lägg till  
• Nu placerar vi ut Pkt 2  
• Klicka på ett annat hörn i bilden, exempelvis övre höger hörn  
• Klicka på ett annat hörn i rektangeln, exempelvis övre höger hörn 

 
Proceduren upprepas för hörn 3: 
 

• Klicka på Lägg till  
• Nu placerar vi ut Pkt 3  
• Klicka på ett annat hörn i bilden, exempelvis nedre vänster hörn  
• Klicka på ett annat hörn i rektangeln, exempelvis nedre vänster hörn 

 
Därefter måste vi redigera våra utplacerade punkter för att se till att vi placerar dem i 
räta linjer  
 
Två av punkterna, exempelvis punkt 1 och 3, ska ha samma X-koordinater för att bilden 
ska placeras rakt. Detta ändrar du genom att se till att dessa punkter har samma värden 
under Kartans X och Bildens X. 
 
Två av punkterna, exempelvis punkt 1 och 2, ska ha samma Y-koordinater för att bilden 
ska placeras rakt. Detta ändrar du genom att se till att dessa punkter har samma värden 
under Kartans Y och Bildens Y.  
 
Redigera X- och Y-koordinater:  
 

• Markera raden med Pkt 3 enligt figur nedan 
• Klicka på Redigera 
• Ändra värdet under Kartans X så att det är samma som värdet för Kartans X 

för Pkt 1 
• Ändra värdet under Bildens X så att det är samma som värdet för Bildens X för 

Pkt 1 
 
Upprepa detta för Pkt 2, men nu ska vi anpassa Y-koordinaterna istället:  
 

• Markera raden med Pkt 2 enligt figur nedan 
• Klicka på Redigera 
• Ändra värdet under Kartans Y så att det är samma som värdet för Kartans Y 

för Pkt 1 
• Ändra värdet under Bildens Y så att det är samma som värdet för Bildens Y för 

Pkt 1 
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Punkterna är nu placerade i räta linjer vilket kommer att ge en rät bild på dammen. Om 
inte detta genomförs finns risken att bilden blir skev.  
 
När vi har gjort detta måste vi välja projektion innan vi klickar på OK. Detta för att 
dammbilden måste ha samma projektion som bakgrundslagret för att det ska bli rätt.  
 

• Klicka på Projektion… (se figur ovan)  
• Välj Svenska koordinatsystem  
• Välj SWEREF 99 TM (OBS: Viktigt att du väljer samma koordinatsystem som 

valdes ovan) 
• Klicka på OK, OK och bilden infogas 

 
Bilden du lagt till kommer nu synas. Gör den inte det är det för att det lagret du precis 
skapade hamnade nederst. Du flyttar upp lagret så här:  
 

• Markera lagret med dammbilden under Utforskare, se gröna ringer i figuren 
nedan.   

• Dra lagret, så att det hamnar ovanför tidigare lager.  
 
Det Grafiska lagret vill vi ha kvar ovanför vårt rasterlager med dammbilden. Vi ska nu 
radera vår referansrektangel. Då kommer hela dammbilden att synas.  
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Radera refensrektangeln genom att:   
 

• Klicka på rektangeln som markeras 
• Klicka på Delete på tangentbordet  

 
Rektangeln försvinner och vi ser hela vår bild på dammen.  
 

3. Skapa vårt grafiska lager med punkter   
 
Nu ska vi skapa ett grafiskt lager med våra punkter där mätutrustningen finns på 
dammen.  
 

• Klicka på KARTA  
• Klicka på Zooma in  
• Klicka på Panorera för att flytta runt dig på bilden 
• Zooma in och panorera tills du får en bra vy av dammbilden  

 
Skapa punkter enligt följande:  
 

• Klicka på SPARTIAL  
• Klicka på Format 
• Klicka på Symbolinställning  
• Välj den symbol och den färg du vill ha på dina punkter  
• Klicka på OK 

 
Nu kan vi börja placera ut punkter:  
 

• Klicka på SPARTIAL 
• Klicka på Infoga 
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• Klicka på Symbol 
 
Ett blått kryss visas om vi för muspekaren över bilden.  
 

• Klicka med det blåa krysset på dammbilden där du vill ha dina symboler 
 
Figuren nedan visar ett exempel på en dammbild med röda punkter infogade där 
dammätningsutrustning finns:  

 
 
När vi har placerat ut alla symboler ska vi ge dem varsitt index. Detta måste vi göra 
innan vi kan spara lagret och ladda upp det i IntelliDAM.    
 

• Klicka på TABELL 
• Klicka på Ny tabell 
• Klicka på Skapa… 
• Skriv in vad du vill kalla kolumnen under Namn, exempelvis Namn 
• Välj Typ, exempelvis Tecken 
• Vilken bredd du vill ha, exempelvis 10 tecken  
• Bocka i Indexerad  
• Klicka på Projektion…  
• Välj Svenska koordinatsystem  
• Välj SWEREF 99 TM (OBS: Viktigt att du väljer samma koordinatsystem som 

valdes ovan) 
• Klicka på Skapa… 

 
Figuren nedan visar vyn där du skapar en ny tabellstruktur:  



 
	  

55	  

 
 
 
Efter att du klickat på Skapa… får du spara din tabell 
 

• Ange ett namn till tabellen och klicka på OK 
 
Stäng därefter ner den tomma fliken som skapades.  
 
Nu ska vi spara våra grafiska objekt, dvs punkterna, och koppla dem till tabellen vi just 
skapade. 
 

• Klicka på KARTA 
• Klicka på Spara grafiska objekt 

 
Du får nu välja vilket lager du vill överföra dina grafiska objekt till.  
 

• Välj att överför grafiska objekt till tabellen du just skapade 
 
Nu kan vi öppna vår tabell och ge våra punkter index.  
 

• Högerklicka på din tabell, under Tabeller under Utforskare 
• Välj Tabell, klicka  

 
Tabellen öppnas och vi kan lägga in index.  
 

• Markera en rad genom att klicka på den gråa rutan längst till vänster i kolumnen, 
se bild nedan. Raden blir då blå.  

• Växla därefter fönster till dammbilden med punkter. Den punkt som ska få sitt 
index under den markerade raden i tabellen är den punkt som är markerad med 
lila, se bild nedan: 
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• Klicka tillbaka till tabellen och ge punkten ett index  
• Klicka under rutan med namn. Ett namn kan te x vara ett nummer eller namnet 

på givaren.  
• Fortsätt likt detta för alla punkter 

 
Du är nu klar i MapInfo.  
Spara nu din arbetsyta.  
 

• Klicka på START 
• Klicka på Spara arbetsyta 
• Stäng MapInfo 
• Klicka på Spara  
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Del 2: Hur man laddar över det man skapat i 
MapInfo till servern för IntelliDAM  
 
När vi har stängt MapInfo måste vi lokalisera 7 st filer som vi behöver föra över till 
servern med IntelliDAM.  
 

• Lokalisera följande filer:  
1. Dammbild.jpg    1 och 2 måste ha samma namn.  
2. Dammbild.TAB Representerar  dammbilden   

     
3. Dammpunkter.DAT  
4. Dammpunkter.ID   
5. Dammpunkter.IND 3, 4, 5, 6 och 7 måste ha samma namn.   
6. Dammpunkter.MAP Representerar dammpunkterna 
7. Dammpunkter.TAB 

 
• Filerna måste placeras på servern samma server som IntelliDAM 
• Filerna måste placeras TILLSAMMANS i samma mapp  

 
För att slippa detta steg bör MapInfo installeras på samma server som IntelliDAM. Då 
sparas filerna man skapar i MapInfo direkt på servern.  
 
 
	   	  



 
	  

58	  

Del 3: Hur man jobbar med dammbilden i 
IntelliDAM 
 

1. Ladda upp bilden på dammen samt punkterna i IntelliDAM 
 
Nu ska vi ladda upp vår bild på dammen samt våra punkter över mätutrustning i 
IntelliDAM 
 

• Starta programmet IntelliDAM 
• Klicka på File 
• Klicka på Open Project 
• Välj Uniper och öppna  

 
Vi måste nu ändra från view-mode till design-mode: 
 

• Klicka på fyrkanten (inringad i rött i bilden nedan) 
• Klicka därefter på f2 på tangentbordet. Då öppnas Project Explorer  
• Klicka på Layers 
• Högerklicka nedanför listan på de redan existerande lagren 
• Klicka på Add New… 

 
Rutan Adding a Layer kommer nu upp (inringad i grönt i bilden nedan). Ge lagret ett 
namn och ladda upp en dammbild genom att klicka på den lilla rutan med … .  
 

• Lokalisera ditt lager med TAB-format som du skapat i MapInfo 
• Klicka på Open 

 
OBS 1: Bilden måste vara i TAB-format. Detta format får man om man skapar lagret i 
MapInfo. Det ska även gå att få till TAB-format med hjälp av programmet QGIS. Dock 
har inte jag, Maja Nordstrand, fått till det.   
 
OBS 2: Alla filerna som du skapade i MapInfo måste vara placerade tillsammans i 
samma mapp, samt ha samma namn likt exemplet nedan:   
 

1. Dammbild.jpg    1 och 2 måste ha samma namn.  
2. Dammbild.TAB     Representerar dammbilden 

 
3. Dammpunkter.DAT  
4. Dammpunkter.ID   
5. Dammpunkter.IND  3, 4, 5, 6 och 7 måste ha samma namn.  
6. Dammpunkter.MAP Representerar dammpunkterna 
7. Dammpunkter.TAB 
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• Klicka därefter på Add  
 
Det kommer nu upp en ruta med texten ”Are you trying to add a layer with a raster 
image?” 
 

• Klicka på OK  
 
Gör därefter likadant för att ladda upp dina dammpunkter. Även dessa måste vara i 
TAB-format.  
 
När du har laddat upp dina dammbilder syns de i listan av lager. Vi måste nu lägga till 
dem i projektet Uniper.  
 

• Högerklicka på Map Layers, under Project Explorer till vänster 
• Klicka på Add Layer…  

 

 
 

• Välj ditt lager med dammbilden i Layer List och klicka på OK 
• Gör därefter likadant för att ladda upp dina dammpunkter 
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När du har lagt in dina lager i projektet så kommer du automatiskt att se Sverigekartan 
med dammpunkter visas i ett fönster som heter Navigational Mapper. Om vi inte ser 
vårt lager med dammbilden då den har hamnat under lagren som visar Sverige och dess 
vattendrag. Vi måste flytta upp vårt lager för att kunna se det:  
 

• Klicka på Layer Control, representeras av tre kvadrater på varandra 
(inringad i grönt i bilden nedan)  

 

 
 
Flytta upp dina lager enligt följande:  

• Markera lagret 
• Klicka på Up  
• Flytta lagret med dammbilden tills det ligger ovanför lagren med Skandinavien 

och vattendrag men nedanför lagret med punkterna  
• Klicka därefter på OK  

 
Nu ser vi våra dammbilder samt våra punkter:  
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2. Skapa en Instrumental Overview  
 
Instrumentation Overview är en funktion i IntelliDAM som kan användas för att få en 
snabb överblick över aktuell mätdata. Så här beskrivs Instumentation Overview i 
IntelliDAM:  
 
“Instrumentation Overviews provide users with the means to obtain a quick overview 
of a particular dam/group of measurement points displaying their latest values and 
alarm status (i.e. whether the latest value is within normal parameters or if the value 
has caused an alarm to be triggered). There are two key elements that make up an 
Instrumentation Overview: the Layer in the Navigational Mapper that contains 
features representing the instrumentation; and the Sensor Data associated with the 
features that provide the data for the overview.” 
 
Nu ska vi skapa en Instrumentation Overview utifrån vårt lager med dammbilden och 
punkterna som representerar mätutrustning. Du måste fortsatt vara i design-mode i 
IntelliDAM.  
 

• Lokalisera och zooma in med förstoringsglaset i den gråa listen (inringad i 
grönt) på den punkt som representerar DAMMEN som vi jobbar med, 
exempelvis dammen i Storfinnforsen.  

• Panorera genom att klicka på den vita handen i den gråa listen  
 
Vi ser nu en vy likt figuren nedan.  
 

• Välj pilen i den gråa listen 
• Klicka på punkten som representerar dammen du vill med, exempelvis 

Storfinnforsen 
• Högerklicka på punkten 
• Klicka på New Instrumentation Overview… i listan som visas (inringat i rött)  

  

 
 

ßDen gråa listen	  
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• Ge din nya Instrumentation Overview ett namn 
• Klicka på Get coordinates from current Project 
• Klicka på Add 
• Klicka på OK 
• Kom ihåg att spara ditt projekt emellanåt 
 
Nu ska vi öppna upp vår Instrumentation Overview och anpassa koordinaterna till 
den vy vi vill se, dvs vyn över dammbilden.  
 

• Klicka på f2 på tangentbordet 
• Klicka på Linkable Objects, nedanför symbolerna för Projects, Layers mm 
• Rulla ner med den lilla gråa pilen tills du kommer till Instrumentation 

Overview 
• Klicka på Instrumentation Overview (inringad i rött i figuren nedan) 
• Klicka i listan på den Instrumentation Overview du nyss skapade, den 

blir markerad  
• Högerklicka på den Instrumentation Overview du nyss skapade (inringad 

i grönt i figuren nedan)  
• Klicka på Open… 
 

 
 
Ett fönster öppnas.  
 

• Klicka på Get coordinates from current Project  
 
OBS: Vi har som sagt redan klickat på Get coordinates from current Project. Men 
ibland visas det jättestora nummer som koordinater då IntelliDAM ibland gör fel 



 
	  

63	  

med kommatecken. Dessa nummer får vi bort genom att klicka på Get coordinates 
from current Project ännu en gång 
 
• Klicka därefter på Show coordinates on map  
• Använd förstoringsglasen och handen i den gråa listen för att lokalisera din 

dammbild och ställa in en bra vy.  
 
Exempel på en dammbild som har ställts in med en bra vy:  
 

 
 

Nu ska vi koppla Sensor Data till våra punkter:  
 

• Klicka på den punkt du vill koppla till sensordata, t.ex. givare B002-2 
• Högerklicka på punkten  
• Klicka på Associate data point… i listan som visas  
• Välj data genom att klicka på den lilla rutan med … .  
• Sök efter de Sensor Data du är ute efter, exempelvis SFF* för 

Storfinnforsen. * medför att vi får upp alla Sensor Data som börjar med SFF 
• Efter att du skrivit ditt sökord klickar du på Find 
• Lokalisera den Sensor Data du vill koppla till punkten 
• Klicka på raden med Sensor Datan, exempelvis SFF-B002.2 
• Klicka på OK 

 
Nu visas ett nytt fönster med vyn över dammbilden. Det som har tillkommit är en vit 
ruta där aktuell mätdata (inringad i rött nedan) för den valda givaren ska visas  
 

• Klicka på rutan med aktuell mätdata för att markera den   
• Dra rutan till ett lämpligt ställe på dammbilden  
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• Upprepa därefter proceduren för samtliga punkter på dammbilden 
• Klicka sen på OK 
• Spara därefter ändringarna  

 
Nu ska vi titta på vår nya Instrumental Overview: 
 

• Klicka på play-pilen för att ändra till View-
mode  

• Klicka i sökrutan och sök efter dammen du 
arbetat med, exempelvis Storfinnforsen  

• Klicka på Find 
• Klicka på den lilla vita rutan med ett +, 

bredvid Instrumentation Overview, till 
vänster i fönstret Linked Object Explorer  

• Klicka på den Instrumentation overview du 
har skapat 

• Högerklicka på den Instrumentation 
overview du har skapat  

• Klicka på Display Instrumentation 
Overview  
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En vy likt följande vy visas:  

 
 
Här har vi vår Instrumentation Overview med två portrycksgivare och dess 
momentana värden. Genom att vi har ställt in Bounds för givarna så får vi färger på 
mätdatan. Grönt betyder att värdet är under bestämda larmvärden. Gult betyder att vi 
har passerat värdet för låg larmnivå.  
 

3. Dölj lagret med dammbilden så att det inte syns på kartan när 
IntelliDAM startas 

 
Som du märker så syns dammbilden och punkterna på kartan när vi använder View-
mode. Detta kan vi ändra på genom att ange zoom-level för 
lagret:  
 

• Klicka på fyrkanten så att du är i design-mode 
• Klicka på de gröna kvadraterna, Layer Control 
• Markera lagret du vill ändra 
• Klicka på Display…  
• Bocka i Display with Zoom Range  
• Fyll i: Max.Zoom: 50 mi 
• Klicka på OK 
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4. Ställa in Bounds  
 
För att se färger som står för värde ok, lågt larmvärde, medelhögt larmvärde samt högt 
larmvärde så måste vi ställa in Bounds.  
 

• Klicka på den lilla svarta fyrkanten så att vi är i Design Mode 
• Klicka på f5 på tangentbordet 
• Klicka på Bounds & Alarms  
• Högerklicka i fönstret som visas 
• Klicka på Add new… 
• Välj Maximum om du vill lägga till övre gränser på mätdata. Detta passar 

exempelvis för portryck.  
• Välj vilken Sensor Data du vill koppla Bounds till och ställ in värden  
• Klicka därefter på Add   

  
5. Få våra värden att bli gröna/gula/röda 

 
Trots att vi har ställt in Bounds så kan det inträffa att givarna ej känner av det och visar 
aktuell färg. De är dvs. vita som i figuren nedan:  
 

 
 
Jag har ännu inte förstått hur man ”aktiverar” färgerna. Genom att ändra det låga 
larmvärdet till 0 för en givare så kan man få en givare att ge utslag och bli gul. Då blir 
även de andra värdena gröna. Min teori är att en givare har nått en larmnivå den senaste 
månaden är färgerna aktiverade, annars är de vita. Detta är under utredning med hjälp av 
GlobVision. Vid slutet av detta examensarbete hade GlobVision inte kommit på någon 
orsak eller lösning till problemet.  
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6. Skapa Layouter 
 
För att få lättanvändliga grafer kan man skapa layouter som visas. Här beskrivs hur vi 
skapar layouter.  
 

• Klicka på ”fyrkanten” så att vi är i Design mode 
• Sök efter dammen du jobbar med, t ex Storfinnforsen 
• Zooma in på Storfinnforsen 
• Högerklicka och välj New layout… i listan 
• Ge din layout ett namn 
• Klicka på Add  

 
Ett blått fönster visas nu. Genom att högerklicka på den blåa ytan kan du både lägga till 
diagram, tabeller och kartbilder. För att skapa en tydlig layout över portrycket i dammen 
lägger vi nu till diagram och en bild på dammens sektion.  
 

• Högerklicka på den blåa ytan 
• Klicka på New Chart (se figur nedan) 

 
 
Ett diagram skapas.  
 
I fönsteret Layout Linkable Objects hittar du Sensor Data från alla dammar.  
 

• Sök efter dammen du vill jobba med, ex SFF* 
• Lokalisera den Sensor Data du vill jobba med 
• Markera data och dra in data mot diagrammet, följande symbol visas när du drar 

 
• Släpp data på diagrammet    

 
Du har nu skapat ett diagram med linjer och värden som inte alls stämmer överens med 
verkliga värden. Diagrammet ser förmodligen ut något likt detta:  
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För mig hängde sig IntelliDAM. Därför rekommenderar jag dig att spara ofta så att inte 
arbetet du gjort försvinner.  
 

• Klicka på Layout på listen högst upp i skärmen  
• Klicka på Save Layout  

 

 
  
Vi ska nu jobba vidare med vårt diagram och redigera det. Vi ska lägga till fler y-axlar 
och ställa in värden på y-axlarna  
 

• Klicka på Display Menu, liten fyrkant i hörnet ovanför diagrammet, se bild 
nedan 

• Klicka på Chart Properties   
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Ett fönster öppnas nu, se figur nedan. Längst ner i fönstret, under Series Options, kan 
vi lägga till fler y-axlar: 
 

• Låt portrycken har samma axel, t ex Primary Y-Axis 
• Låt övre vattenyta få en annan axel genom att klicka på rutan under Axis. Ändra 

till t ex Seconday Y-Axis 
• Låt nederbörden få en tredje axel genom att ändra till t ex Y-Axis #3  
• Klicka därefter på OK  

 

 
 
Nu ska vi anpassa skalan på y-axlarna.  
 

• Högerklicka på den första y-axeln (inringad i grönt nedan)  
• Klicka på Properties…  

 

 
 
Under fliken Y Axis kan du ställa in steglängd, minvärde, maxvärde och antal 
decimaler. För portrycken i SFF ställde jag exempelvis in steglängd 0,5, minvärde 0, 
maxvärde 5 och antal decimaler 1, se figur nedan.  
 

• Klicka därefter på OK  
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Gör samma sak för de andra y-axlarna. För ÖVY, axeln till 
höger, ställde jag in minvärde 272 och maxvärde 273 i SFF.  
Detta får man testa sig fram tills att det blir ett tydligt och 
bra diagram.  
 
För att kolla på hur ditt diagram ser ut med verklig data:  
 

• Klicka på View Mode, play-pilen 
• När det står ”Save the Layout?”, klicka på Yes  

 
Ett diagram för mätdata de senaste 24 timmarna visas nu. Vi vill ha ett längre 
tidsintervall för att bättre se hur diagrammet kommer att se ut.  
 

• Ändra Start date så att du får ett längre intervall, t ex ett par månader 
• Ändra till Design Mode på fyrkanten 
• Ändra därefter tillbaka till Layout Mode på Play-pilen  

 
Nu visas ett diagram som ser ut likt detta för mig:  

 
 
Mätdata ser bra ut och axlarna ser bra inställda ut. Vi vill dock ändra så att linjerna i 
diagrammet blir smalare. Detta gör vi genom följande:  
 

• Ändra tillbaka till Design Mode  
• Högerklicka i diagramfönstret, inrigat i grönt i figuren nedan  
• Klicka på Properties…  

 
Fönstret inringat i rött i figuren nedan visas.   

• Klicka på fliken Series  
• Ändra Size till 1 
• Klicka på OK  
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’ 
 
Vi vill nu lägga till namn på axlarna samt en rubrik ovanför diagrammet.  
 

• Högerklicka på första y-axeln 
• Klicka på Edit Title  
• Skriv den titel du vill ha på axeln  
• Upprepa sedan för samtliga axlar 
• Högerklicka ovanför diagrammet för att lägga till rubrik på diagrammet  

 
Jag väljer även att ändra färg på linjen för nederbörd till ljusbål. Detta gör jag genom:  

• Högerklicka på linjen för nederbörd i diagrammet  
• Klicka på Color  
• Välj färg  

 
Så här ser mitt diagram ut nu när vi ändrar till View Mode:  

 
 
Det går även att lägga till stödlinjer i diagrammet.  
 

• Högerklicka på första y-axeln 
• Klicka på Grid 

 
 Nu vill vi lägga in en bild som visar en vy över dammsektionen i layouten.  
 

• Ändra då först tillbaka till Design Mode  
• Högerklicka på den blåa rutan bakom diagrammet  
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• Klicka på New Mapper  
• Zooma in på den vy du vill ska visas 
• Placera därefter fönstret genom att dra det till den plats där du vill ha det i 

layouten  
 
När jag ändrar till View Mode ser nu layouten ut så här:  

 
 
På liknande sätt togs även andra typer av Layouter fram. Layouten nedan togs fram 
genom att ändra diagramtyp till stapeldiagram:  

 

 

Lycka till med att ta fram ditt analysunderlag! 

/Maja Nordstrand 


