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Sammanfattning 
Det finns många sensormetoder för vattennivåmätning ute på 
marknaden idag. Målet för forskningsstudien är att presentera och 
jämföra några av de mätningsmetoder som finns på marknaden för 
nivåmätning. I studien jämförs modellerna för trycksensorer, 
flytsensorer, ultraljudssensor och elektromagnetisk sensor för att sedan 
se vilken sensor som passar bäst för just mätningar av vattennivåer. 
Genom datainsamling från sökmotorerna Google scholar och 
Mittuniversitetets egen databas Primo har fakta samlats. Informationen 
har sedan bearbetats och jämförts mot behoven från Vattenfall som ska 
göra tre sensorbyten på vattenkraftverket i Stugun.  

Resultatet av studien visade att utifrån Vattenfalls kravspecifikationer 
var en trycksensor det bästa alternativet för Stugun. Som ett resultat av 
studien köpte Vattenfall in tre stycken Waterpilot FMX21, 22 mm, som 
sedan sattes på plats och kalibrerades.  

Nyckelord: Sensorer, Vattenfall, trycksensor, nivåmätning, 
vattenkraftverk. 
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Abstract 
There are many sensor methods for water level measurement on the 
market today. The aim of the research study is to present and compare 
some of the measurement methods available on the market for level 
measurement. In the study, the models for pressure sensors, flow 
sensors, ultrasonic sensors and electromagnetic sensors are compared to 
see which sensor is most suitable for precise measurements of water 
levels. Through the data collection from the search engines Google 
scholar and Mid University of Sweden own database Primo, facts have 
been gathered. The information has since been processed and compared 
to the needs of Vattenfall, which will do three sensor changes at the 
Stugun hydropower plant. The result of the study showed that 
according to the requirement specifications of Vattenfall, a pressure 
sensor was the best alternative for Stugun. The study resulted in 
Vattenfall purchasing three Waterpilot FMX21, 22 mm, which were then 
put in place and calibrated. 
 
Keywords: Sensors, Vattenfall, pressure sensors, level measurement, 
hydro power. 
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Terminologi 
Ordförklaringar 

Permittivitet Hur ett elektriskt fält påverkas av ett elektriskt 
isolerande ämne. 

Densitet Massa per volymenhet på ett ämne. 

Dielektrikum  En elektrisk isolator som kan bli polariserad av 
ett pålagt elektriskt fält. 
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1 Introduktion 
Intresset av att veta nivån av vätskor är stort, och sådana mätningar 
används i allt från en fabrik som vill veta nivån på sitt flytande 
aluminium till en privatperson som vill veta hur mycket bensin som 
finns kvar i bilen. För att mäta vätskenivå finns en hel del olika tekniker 
att välja mellan beroende på krav och förutsättningar. 
Nivåmätningstekniker brukar delas in i två grupper, mekaniska och 
elektriska tekniker. Inom de kategorierna finns punktmätning och 
kontinuerlig mätningsteknik. 

På vattenkraftverket i Stugun har de använt samma teknik för att mäta 
vattennivån under de senaste 40 åren. Den kontinuerliga mätningen av 
vattennivån görs på två ställen på kraftstationen; utanför intaget på 
generatorerna och ute i ån. Projektet i Stugun kommer fokusera på att 
förnya mätningssättet på vattenkraftverket, från analog till digital 
mätning. Vattenfall vill därmed göra en studie av möjligheterna att byta 
ut sensorerna som mäter vattennivån och på det sättet få ett bra 
underlag för vilken sensorteknik vattenkraftverket bör använda.  

Det finns många tekniker för att mäta vattennivån som kan ersätta 
dagens teknik. Forskningsstudien behandlar de olika sensorteknikerna 
med avseende på stabilitet och flexibilitet. Här kommer några av 
teknikerna som kan vara intressanta för nivåmätning av vattentankar 
och andra medier undersökas och jämföras. [1] 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

1.1.1 Vattenfall 

I vattenkraftverket i Stugun finns det flera sensorer som monitorerar 
vattennivån, varav tre sensorer används för att kontinuerligt mäta 
vattennivån. Det ligger en sensor i dammen utanför vattenkraftverket 
och två vid intaget vid Kaplin-turbinsgeneratorerna [5][2]. 

Sensorerna ligger i metallrör som ska minska turbulensen av vattnet. 
Rören är 30 cm breda och längden till vattenytan varierar mellan 3 och 
8,5 meter. Därefter sträcker sig rören ned till 10 meters djup under 
vattenytan.  
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Vattenkraftverket i Stugun har länge använt sig av tekniken flytsensor. 
Den tekniken har fungerat bra med en precision på 2-5 mm. Tekniken 
har varit stabil och hållbar men ska nu bytas på grund av det inte längre 
finns reservdelar eller datablad om sensorerna, och för att Vattenfall vill 
modernisera sina kraftverk och använda sig av digitala mätningssätt. [1] 

1.1.2 Nivåmätning 

Vattennivåmätningen sker ett runt metallrör för att minska turbulensen 
av vattnet. Ändå finns en viss turbulens i mätstationerna, och det finns 
många faktorer att ta hänsyn till när valet av sensor görs. Vattnet är i 
rörelse hela tiden så turbulens är ett problem. Temperaturen i vattnet 
kan ändras från nära 0-gradigt till 15–20 grader på sommaren, och luften 
ovanför sensorerna ändras från -25 till 25. Därför får inte sensorerna 
vara för känsliga för temperaturändringar. En annan faktor att ta 
hänsyn till i projektet är att sensorn ska vara slittålig, speciellt om den 
ska ligga i vattnet där den kan rosta. Slitningar kan vara ett stort 
problem för en långvarig stabil mätning. Sensorernas värden inne vid 
generatorerna jämförs med sensorn i dammen. Informationen om 
skillnaden i vattennivån används sedan bland annat för att se till att det 
inte finns störningar i flödet av vattnen vid generatorerna. 

Vattennivån på kraftverket ska hållas inom ett intervall på 30 
centimeter. Om värdet stiger över det intervallet så utlöses ett 
katastroflarm. En flödesökning skulle kunna innebära att dammen 
översvämmas under mindre än 5 minuter. Det betyder att stegen mellan 
larm till lucköppning måste ske så snabbt som möjligt i 
vattenkraftverket. Eftersom det inte finns driftpersonal på 
vattenkraftverket hela tiden måste lucköppningen kunna ske 
automatiskt och utan hjälp av driftpersonal om nödvändigt. 
Vattenkraftverket har två olika larmfunktioner: nivålarm och 
katastroflarm. Vid ett nivålarm informeras driftteknikerna om att 
vattennivåerna höjs med 10 cm eller minskar med 15 cm. I detta skede 
så meddelas driftteknikerna som jobbar på huvudcentralen för 
vattenkraftverken i Indalsälven, och flödet in genom generatorn ökar 
eller minskar. Det ger driftpersonalen tid att fatta ett beslut om vad som 
ska göras för att motverka ökningen eller minskningen av flödet. Efter 
15 cm ökning så kommer ett katastroflarm där driftpersonalen kontaktas 
och spillvattenluckorna öppnas. [1] 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en bild av de olika sensortyperna på 
marknaden för nivåmätning. Dessa sensortyper ska därför jämföras och 
presenteras för Vattenfall som sedan kommer att välja ut en teknik för 
nivåmätningen. Arbetet ska alltså ligga till grund för Vattenfalls byte av 
sensorerna i Stugun som används för att mäta vattennivån. 

1.3 Avgränsning 

De finns många olika sensortekniker som är lämpade för nivåmätning. I 
studien jämförs sensorer som uppfyller de centrala krav som Vattenfall 
har ställt. Efterföljande system och kommunikation mellan sensorerna 
ingår inte i studien. Eftersom det finns flera olika sensortekniker så 
kommer fokus att ligga på ett fåtal utvalda tekniker för att mäta 
vattennivån.  

1.4 Problemmotivering 

En flödesändring i vattenkraftverket resulterar i en ändring av 
vattennivån. Vattenfall är noga med att hålla en stabil nivå på vattnet 
för att förhindra förluster i kapital. Ändring i vattenflöden sker dock 
hela tiden, på grund av hinder eller ändringar av vattenflödet från 
vattenkraftverk eller regn uppströms. Om vattennivån ändras så att 
vattennivån blir lägre än väntat måste generatorerna anpassas. Annars 
kan kraftverket få böter av vattenkraftverken längre ned i Indalsälven. 
En minskning i flödet resulterar i energiförluster och en icke 
kontinuerlig produktion som leder till minskade intäkter. För att 
motverka sådana energiförluster skickas i första hand en signal till 
vattenkraftverket ovanför Stuguns vattenkraftverk (Näverede 
vattenkraftverk) om att kraftverket ska släppa mer vatten genom 
generatorerna. Om vattennivån däremot är för hög kommer 
vattenluckor på kraftverket att svämma över, vilket kan ge stora skador 
på vattenkraftverket. För att motverka för hög vattennivå så öppnas 
luckorna på kraftverket för att släppa ut vattenöverflöd. Det gör att 
vattenkraftverket spiller vatten och därmed inte kan ta ut någon energi 
från vattnet. Det skapar även problem för nästkommande kraftverk, 
vilket kan resultera i böter.  

Sensorernas mätningar ger väsentlig information till vattenkraftverkets 
produktion som sedan ligger till grund för flödet. Förutom 
noggrannheten får sensorn inte vara känslig för störningar som kan 
uppstå under matningen. 
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Bytet av sensorerna görs för att den nuvarande tekniken är föråldrad 
och för att det inte längre finns reservdelar till mätaren. Kraven på de 
nya sensorerna är följande: [1] 

• Det ska inte behövas en renovering av mätningstuber för 
att byta ut sensorerna.   

• Sensorerna ska ha ett mätningsintervall på 4-20 mA.  

• Sensorerna ska vara tåliga. De ska både klara utemiljö och 
innemiljö, kyla och sötvatten. 

• Sensorerna ska vara stabila, och i detta sammanhang 
betyder det att sensorns precision och värden inte ska 
ändras med tiden.    

• Sensorn ska vara lätt för driftpersonalen att byta ut och 
kalibrera och den ska inte orsaka större störningar.  

• Sensorn ska ha en precision på mindre än 1 cm.  
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2 Teori 
2.1 Information om Vattenfall 

2.1.1 Vattenfall som företag 

Vattenfalls verksamhet startade för över 100 år sedan med företagets 
första vattenkraftverk i Trolhette kanal [12] och är nu en av Europas 
största elproducenter. Vattenfall är verksamma inom hela 
verksamhetskedjan, det vill säga produktion, distribution och 
försäljning, och ägs av svenska staten. Vattenfall har ungefär 20 000 
anställda och år 2016 var nettoomsättningen 152 miljarder svenska 
kronor. Elproduktionen var 119,0 TWh och försäljningen var 193,2 TWh. 
[3] 

Vattenfalls verksamhet fokuserar till stor del på förnyelsebar energi, 
vilket Sveriges många älvar och vattendrag lämpar sig utmärkt för. Idag 
äger Vattenfall över 100 vattenkraftverk. De står för ungefär 30 procent 
av företagets totala elproduktion och är enligt Vattenfall det viktigaste 
förnybara energislaget.  

Möjligheterna att utvidga vattenkraftverken i Sverige i framtiden är 
små. Därför väljer Vattenfall nu att ligga kvar på dagens nivå av 
elproduktion från vattenkraftverk, och i framtiden kommer man främst 
att fokusera på andra förnybara energislag. De ser dock över 
möjligheten att utvidga vattenkraften och kommer därför göra 
investeringar på en miljard kronor under de kommande åren för att 
modernisera dagens kraftverk. [4] 

2.1.2 Vattenkraftverk 

Vattenkraftverket i Stugun ligger vid Indalsälven och har varit i drift 
sedan 1956. Det har en installerad effekt på 41 MW. Vattenkraftverket 
använder sig av en Kaplan-turbun. [5] Kaplan-turbiner använder sig av 
stående turbiner där vattnet strömmar runt och genom turbinen. 
Vattenflödet in i turbinen ändras beroende på ledskenans position, och 
vattnet strömmar genom den i en cirkulär bana runt rotorbladen. När 
turbinen snurrar så skapar den en rotation i generatorn som sedan 
alstrar ström. Denna teknik är effektivast i låga fallhöjder med ett högt 
flöde av vatten. [6]  
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Figur 1: En Kaplan-turbin där vattnet går igenom ledskenorna och mot turbinbladen 
som får generatoraxen att rotera, som sedan alstrar ström. 

 

Vattenkraftverket i Stugun är en relativt liten kraftstation med fallhöjd 
på 7 meter. Det är en relativt liten fallhöjd jämfört med många andra 
vattenkraftverk i Sverige som kan ha en fallhöjd på upp till 318 meter. I 
Stugun ligger flödet genom generatorerna på 640 m3/s. [4] Det är ett 
högt flöde och gör att Stuguns vattenkraftverk är gynnsamt för en 
Kaplan-turbin. [5] 

I figur 2 nedan visas huvudbyggnaden (M) som de båda turbinerna 
ligger i. Där finns det två generatorer som konstant tillverkar ström. 
Framför dem båda finns en nivåsensor.  

Spelkurarna är utsläpp där spillvatten släpps från kraftverket, och vid 
PL i figuren finns den sista vattensensorn som mäter vattennivån ute i 
dammen. [2] 
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Figur 2: En ritning av vattenkraftverket i Stugun. Vid M finns generatorerna, två av 
sensorerna och kontrollrummet. Vid PL finns sensorn för dammens vattennivå och 
D markerar dammluckorna 
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2.2 Sensorer 

Nivåmätning av en vätska handlar ofta om att antingen hitta höjden på 
vätskan eller räkna ut densiteten på vätskan i tanken. Att mäta 
positionen av ytan är ett av de lättaste sätten att få ut höjden på vätskan.  

Höjden räknas oftast som:  

 � = � − � Ekvation 1 

 
där L är vattennivån i tanken, där h är en konstant av höjden på tanken 
och d är längden från sensorn till substansen. 
 
Det finns tillfällen när ytan inte är jämn. Detta kan bero på saker som 
turbulens, rörelse i substansen eller grovkorniga blandningar.  
 
De olika sätten att mäta vätska kan delas upp i två kategorier: 
kontinuerlig mätning och punktmätning. Kontinuerlig mätning mäter 
mellan två intervall och de flesta sensorerna på marknaden ger en signal 
på 4-20 mA. De sensorer som används för kontinuerlig mätning kallas 
ofta nivåsändare. Till punktmätning används punktsensorer, och de 
mäter om en sensor är över eller under en yta. Den har bara två lägen, 
av och på. Det gör att sensorn använder sig av intervallmätning. Två 
punktmätningssensorer skulle kunna användas för att mäta ett intervall 
mellan två nivåer. [7] 

2.2.1 Trycksensor 

Det finns många olika tryckmätare ute på marknaden. Tryckmätarna 
kan delas upp i kategorier för mätning, den första kategorin är 
absoluttryckmätare där trycket mäts med hjälp av ett relativt vakuum 
och mot en vätska. Den andra kategorin är differenstryckmätare eller 
tryckdifferensmätare som använder sig av två olika medier på ett 
membran för att förutse trycket. Den tryckmetoden använder 
tryckskillnaden mellan de två sidorna för att räkna ut trycket: P = p1 - p2 
där p är skillnaden i tryck. Atmosfärisk tryckdifferens, övertryck, 
använder skillnaden mot ett tryck p och atmosfäriska trycket. Alla 
trycksensorer använder sig av sambandet 
 � = �� Ekvation 2 
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där p är variabeln för tryck som mäts i Pascal (Pa), f är kraften som även 
kan skrivas som mg, där m är massan och g är tyngdaccelerationen, och 
a som står för arean som mäts i kubikmeter.   
 
Trycksensorer kan använda sig av både resistiva egenskaper hos 
metaller och kapacitiva egenskaper som har förmågan att lagra en 
elektrisk laddning, se teoridelen. Trycket från vätskan till sensorn 
skapar omformningar och böjningar i membranen, vilket ändrar 
storleken på kapacitansen och resistansen i sensorn [8]. 
  

 
Figur 3: De tre olika sensortyperna för trycksensorer 

En annan sak att ta hänsyn till i mätningar av vätskor är att densiteten 
på vätskan ändras beroende på temperaturen. Densiteten kan beskrivas 
med ekvationen:  
 	
��� = �999,83952 � 1,16945176� − 7,7987041

∗ 10��� − 46,170461 ∗ 10���� 105,56302 ∗ 10 �! − 280,54253∗ 10"��#$/�1 � 10,879850&10��$	 

Ekvation 3 

  
 där t är IPTS-68 som står för ”international practical temperature scale” 
som används för att göra temperaturmätningar. I tabell 1 syns vilken 
densitet de olika temperaturerna har. Av tabellen framgår att 
temperaturen får densiteten att ändras ca 4 kg/m3 mellan 30 och 0 
grader. Relativt till vikten är inte 4 kg en stor ändring utan ger en 
felmarginal på 0,4 % som kan ge ett maximalt fel på 0,004 m. [9] 



Inventering av olika nivåmätare 
för Stuguns vattenkraftverk 
Peter Söder 

2 Teori 
2017-07-22 

 

10 

 
 
Tabell 1: Vattnets densitet vid olika temperaturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistorer 

Många sensorer inom vattennivåmätning bygger på metoder för att 
manipulera resistansen i metaller. Metallernas resistans beror på några 
faktorer som längd, tvärsnittsarea, temperatur och resistivitet som är en 
materialkonstant. Uträkningen kan skrivas som: 	
 
           ( = ) ∗ �� Ekvation 4 

 
 
där R är resistansen, rå är materialkonstanten, L är längden och A är 
area.  
Den kan också skrivas som:  
 
 ( = (*�+ � ,-$ Ekvation 5 

 
där R är resistansen, R0 är resistansen på det speciella materialet, a är 
resistiviteten på materialet och T är temperaturen. 

Temp. (°C) Densitet (kg/m3) 

−10 998,117 

0 999,8395 

4 999,9720 

10 999,7026 

15 999,1026 

20 998,2071 

22 997,7735 

25 997,0479 

30 999,7026 
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Resistansen hos en resistor ändras om längden, arean eller temperaturen 
för resistorn skulle ändras. Detta fenomen används bland annat i 
trycksensorer. Nackdelen med resistorer just i trycksensorer är att 
resistansen varierar på grund av temperatur. [10]    
 
Whetstone bridge är en resistorbrygga som används för att få en mer 
märkbar ändring i spänning. Om alla resistorer har samma resistans så 
kommer spänningen på C och D vara noll (se figur 4). Om vi sedan har 
en resistor som ändras så den skiljer sig från de andra tre resistorerna 
kommer spänningen ändras. Den lättaste modellen av Whetstone bridge 
har en resistor som ändras och tre statiska resistorer. Så fort det blir en 
liten ändring i den dynamiska resistorn blir bryggan instabil och en 
spänning visas på utsignalerna C och D. [10] 

  

Figur 4: En Whetstone bridge. 

  

Kondensator 

En annan vanlig sensorteknik inom mätning av tryck och vätskenivå är 
användningen av kapacitiva egenskaper. En kapacitiv trycksensor 
använder saker som area på de ledande plattorna, längd mellan 
plattorna och dielektrikumet mellan metallplattorna. Kapacitansen kan 
beskrivas med   

 
 . = /�� Ekvation 6 
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där C står för kapacitans, A för aria, d för distans och ε för permittivitet. 
Av ekvationen får vi ut att kapacitansen kan ändras med hjälp av 
ändring i area, distans eller permittivitet mellan plattorna. [10]  

 
Figur 5: En kondensator där A, e och d bestämmer kapacitansen i sensorn. 

 

2.2.2 TOF-sensor (time of flight-sensor) 

Time of flight-sensorer är sensorer som använder sig av fenomenet att 
vågor tar tid att röra sig framåt. Det kombinerat med att vågor 
reflekteras mot ytor gör att TOF-sensorer kan vara en praktisk metod för 
att mäta vattennivån. 

Det finns olika typer av tidsmätande sensorer. De två vanligaste typerna 
är elektromagnetiska vågsensorer och ultraljudssensor. De båda 
fungerar på ungefär samma sätt: ett vågspektrum av olika signaler 
skickas ut mot vätskan där de reflekteras och skickas tillbaka till en 
avläsare. Detta beräknas enligt   

 0 = 1�2  Ekvation 7 

 
där v är hastigheten hos vågen och d är hur långt den färdas. Den 
största fördelen med många TOF-sensorer är att de inte behöver komma 
i kontakt med vätskan som ska mätas.  
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Figur 6: Fördröjningen i signalen från emitter till receiver. Fördröjningen händer i 
2d. 

Ultraljudsensor 

Ultraljudsensorer använder akustiska ljud för att mäta höjden på 
vätskenivån. De har ofta en frekvens på över 20 000 Hz. Det måste alltid 
finnas en substans för vågorna att åka igenom, och beroende på mediets 
täthet så kommer vågorna gå olika fort. I luft är hastigheten ungefär 340 
m/s men det varierar beroende på temperatur, tryck och mediet de åker 
igenom. Så länge vågorna går från ett tunnare till ett tätare medium 
skapas i praktiken nästan hundraprocentig reflektion. Signalen sänds ut 
från emittern till en piezoelektrisk omvandlare som används för att 
detektera signalen efter den har reflekteras. Sensorn mäter tiden det 
sedan tar från sändaren till givarens punkt och använder formeln för 
flygtid för att analysera värdet. 

Ultraljudsvågor har två olika egenskaper som ska tas hänsyn till: 
avstånd och utspridning. När ljud skapas från en källa sprider ljudet sig 
i en riktning. Medan vågen går framåt sprids den ut i en konformad 
rörelse. Arean på utspridningen har att göra med utstrålningsvinkeln 
från källan och brukar vara mellan 8 och 12 grader för 
ultraljudssensorer. Det betyder att ju längre en ultravåg färdas, desto 
större kommer vågens area att bli. Detta skapar ibland problem och gör 
att ultraljudssensorer ibland inte är lämpliga i små utrymmen. 
Utspridningstjockleken på sensorn kommer att avgöra hur långt 
vätskan kan vara från sensorhuvudet. Om tuben som radiosensorn är 
placerad i är för tunn så skapas ekon. En annan sak som kan påverka 
ultraljudsmätningen är fysiska objekt. Om ett objekt finns i tanken 
skapas en tidig reflektion som tas emot av sensorns mottagare och 
misstas för vattennivån. För att göra sensorn mindre sårbar för 
störningar i form av ekon finns en teknik som heter DSP (”digital signal 
processing”).  
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Förutom känslighet för avstånd är sensorn också känslig för turbulens. 
Om vågor finns på vattnet kan vågens topp räknas som nivån vätskan 
ligger på. Turbulens på vattnet kan även göra så att det inte blir 90 
graders reflektion på vågen, vilket leder till mer störningar. 

     

 

Figur 7: Flygtiden av mätningen när vågorna går från emittern, träffar ytan på den 
tjockare substansen och reflekteras mot mottagaren.  

Fördelar med ultraljudssensorer är att de är TOF-sensorer, vilket betyder 
att sensorn inte behöver ha kontakt med vätskan. Mätningen med 
ultraljudssensor ändras därmed inte med vätskans egenskaper, till 
exempel dess densitet. Kalibrering är lätt att göra och man behöver inte 
ändra höjd på vätskan för att kalibrera sensorn. Sensorn är också 
självrengörande tack vare vibrationerna från sändaren till mottagaren. [7] 

Den mekaniska vågens hastighet i luft beror på egenskaper som 
temperatur, tryck, luftfuktighet och turbulens. Den har en direkt 
påverkan på precisionen på distansen som mäts upp och på 
våglängden. Till inomhusanvändning så räknas hastigheten som 
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konstant. För applikationer utomhus varierar den mekaniska vågens 
hastighet, vilket ger en osäker mätning när det gäller små distanser 
mellan vattenytan och sensorn. Ultraljudsvågor använder lägre 
frekvenser på ljudet vid mindre avstånd. Ultraljudsmätningen är 
beroende av två olika faktorer: hastigheten för vågen och hastigheten i 
luft som är beroende av egenskaper som temperaturer, tryck, 
luftfuktighet, turbulens och gaser i luften såsom koldioxidhalt. Ljudets 
konstanta hastighet i luft anses vara ungefär 343 m/s.  

Generellt ges hastigheten av ljud genom ekvationen 

 c = 4Cp 
Ekvation 8 

  

där C är styvhetskonstanten och p är materialets densitet. Ekvationen 
kan skrivas om så att den är beroende av temperatur:  
 e = 4yR�∅ � 273.15$

M
 

Ekvation 9 

 
där 273,15 är temperaturen i Kelvin och där ∅ är temperaturen i Celsius, 
M är molmassan, y är adiabatisk och R är molmassakonstanten. 
Resultatet som ges är hastigheten i torr luft: 
 e�luft$ = 331,339			

∗ 0,6065∅ 
Ekvation 10 

Från ekvationen fås att en grad kommer ändra våghastigheten med 
0,606 m/s. så om en temperatur på 20 grader väljs kommer hastigheten 
på vågen vara 343,47 m/s. [11] 
 

 

 

Elektromagnetisk vågsensor   

Elektromagnetiska vågor har ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält. De 
vågorna är alltid vinkelräta mot varandra. En elektromagnetisk 
vågsensor sitter på tanktoppen och skickar mikrovågor nerför med hjälp 
av en stavantenn eller hornantenn. Signalen reflekteras mot vätskeytan 
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och går sedan tillbaka till mottagaren. Tiden från sändaren till 
mottagaren mäts sedan och distansen räknas ut. Alla elektromagnetiska 
vågor rör sig i ljusets hastighet i tomrum, det vill säga 300 000 km/s. 
Elektromagnetisk vågsensor är nästintill helt oberoende av 
temperaturändringar och densitetsändringar. Dessutom är 
mätnoggrannheten opåverkad av ledningsförmåga och permittivitet i ett 
material. 

Teoretiskt är mätning med elektromagnetiska vågor en bra 
mätningsteknik, men i praktiken skapar elektromagnetiska mätmetoder 
en hel del svårigheter. Hastigheten på vågorna är 300 000 km/s, och det 
betyder att en radarsignal åker 1 meter fram och tillbaka på 6,7 
nanosekunder Om vätskans densitet skulle vara låg har radarn svårt att 
detektera den. Anledningen är att andelen strålning som reflekteras är 
beroende av vätskans densitet. Är densiteten för låg så kommer 
mikrovågorna åka igenom vätskan utan att reflekteras. Vatten har en 
densitet på 80, vilket gör att vattenytan reflekterar bra.  

Med hjälp av radar hittas den faktiska vätskenivån på en vätska, genom 
att turbulensen är försumbar i mätningarna. Radar kan också användas 
när det finns skum på vattenytan eftersom skummet inte dämpar 
signalen så som med ultraljud.  

Elektromagnetiska sensorer kan delas upp i två kategorier: hornantenn 
och stavantenn. En hornantenn har en tratt där vågorna går som 
ultraljudsvågor. Den används när det är långa avstånd mellan sensorn 
och platsen där vätskan mäts, eller vid otillgängliga förhållanden. 
Stavantenn används när det är möjligt, elektriska fälten som färdas med 
stången gör att de elektriska fälten blir starkare och lättare att läsa av. 

Fördelar med elektromagnetiska vågor är att de inte behöver vara i 
kontakt med vätskan eftersom det gäller en TOF-sensor. Sensorn 
behöver heller inte underhållas på samma sätt som en sensor som har 
kontakt med vätskan. Det är vidare lätt att ändra mätningshöjden på 
sensorn. Den tål också höga temperaturer och kan användas vid 
temperaturer upp till 842 grader, samt förändras inte av störningar som 
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ljud eller smuts. [13] 

 

Figur 8: Åt vänster är en hornantenn och höger en stavantenn. 

2.2.3 Kapacitiv nivåmätning  

Den enklaste kapacitiva sensorn består av två metallplattor som är 
placerad mot varan där en elektrisk laddning lagras. Kapacitiv 
nivåmätning använder principen att dielektriska talet hos vätskor är 
olika. Det gör att när vätskans nivå ändras så ändras även de 
dielektriska talet mellan plattorna. Vatten har en högre dielektrisk 
konstant än luft. Det gör att när vattennivån höjs så ökar kapacitansen 
och med det strömmen i sensorn. Många kapacitiva sensorer av denna 
variant har en sensor med en sond som sticks ner i en tank eller ett 
metallrör. Sonden används som den inre ledande plattan i en 
kondensator och metallhöljet på tanken används som den andra 
kondensatorplattan. När vätskan i tanken höjs så höjs eller sänks 
kapacitansen i tanken beroende på om vätskan i behållaren är ledande 
(vatten) eller icke ledande (olja). Kapacitansen ändras proportionellt 
med ändringen av vätskenivån och den ändras visst mycket beroende 
vilket ämne som finns i tanken. Det är även vanligt att markrörsprober 
används, vilket ger en högre effekt på mätningen tack vare mindre 
plattdistanser. 
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En kapacitiv mätningssensor har också fördelen att tekniken är väl 
prövad och använd. Sensorn är tålig och säker, och sensorvärdena är 
pålitliga även i industriområden där det kan finnas mycket störningar 
och i vätskor som har en hög viskositet. Dessutom är sensorn lätt att få i 
drift och behöver inte mycket kalibrering. [7] 
 

 

 

Figur 9: Enkel skiss av en kondensator i en vätska. 

 

2.2.4 Flytsensor 

Tekniken med flytsensor bygger på att en boj placeras på vätskeytan, 
och det betyder att bojen måste ha en mindre densitet än vätskan. Det 
finns två olika tekniker av flytsensor, magnetisk flytsensor och 
mekanisk flytsensor. Mekaniska flytsensorer har motvikter som sitter 
utanför tuben som används för att balansera bojen på vattnet, och detta 
minskar påverkan av turbulens men tar inte bort turbulensen. 
Flytsensorn används för att mäta vattennivån genom en lina som är 
kopplad till ett motstånd. Sensorn kan sedan fungera som en flera 
punkters switch eller en kontinuerlig mätning. En magnetisk flytsensor 
fungerar på samma sätt som en mekanisk flytsensor. En boj placeras i en 
tank som använder sig av ett magnetiskt fält för att mäta placeringen av 
bojen, vilket kan göras på många sätt. Ett sätt är att bara använda 
magnetens fält från bojen som en switch. Bojen som är placerad i tuben 
har sedan små sensorer som följer med magnetens rörelse och på så sätt 
mäter vattennivån. I tuben finns ett bistabilt relä som används för att slå 
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på och av reläet i tuben. Det kan installera många av- och 
påslagningsställen i tuben. De används sedan för att mäta av vissa 
punkter genom att se vilka som är på och av. [7] 

 

 

Figur 10: Den enklaste typen av flytsensor 
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2.2.5 Flytsensor på Vattenfall  

Vattenkraftverket i Stugun använder sig i nuläget av flytsensorer med 
mekanisk boj. Bojen är fäst i en lina som sedan är ansluten till en 
mekanisk anordning som läser bojens position. För att läsa av bojens 
position så används en slags potentiometer. Den tillhandahåller en 
simulerad analog mätning med hjälp av multipel tungomkopplare, 
vilket betyder att sensorns utmatning förändras i 
diskreta steg. De diskreta stegen är därefter 
konverterade till en digital signal med hjälp av en 
HART-konverterare som kopplas ihop med resten 
av systemet. Systemet använder sig av ström på 2-
20 mA [2]. Sensorn har en prestanda på halva 
centimeter [1].  
 

Figur 10: Den gamla sensorn som satt i 
Stugun 
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3 Metod 
3.1 Datainsamling  

Datainsamling kan ske med hjälp av olika metoder som oftast delas in i 
två kategorier: kvalitativa och kvantitativa metoder. Det som skiljer de 
två metoderna från varandra är vilken typ av data de ger. Den 
kvalitativa metoden ger data i form av fakta, siffror och svar, medan den 
kvantitativa metoden ger svar som ofta går att räkna eller statistiskt 
bearbeta. Den producerar därmed inga kvalitativa data. Kvalitativ data 
skulle kunna vara litteratur, dagböcker och videoinspelningar. Den 
kvalitativa metoden används ofta inom ny forskning som sedan blir en 
informationsbank för vissa sammanhang. Denna forskningsstudie 
använder sig främst av den kvalitativa metoden, eftersom målet är att få 
en fördjupad kunskap om nivåmätningsmetoder och när de borde 
användas. [15] 

3.2 Litteraturstudie 

För att nå en förståelse inom ämnet så valdes en litteraturstudie. För att 
hitta relevanta studier har olika typer av databaser och sökmotorerer 
använts. Till att börja med används sökmotorer som ”Google” och 
”Yahoo” samt sensorförsäljares hemsidor, till exempel 
”Endress+Hauser” och ”ABB”, för att hitta lättförståelig information om 
ämnet. Det gav en bred grund och förståelse av sensorer. Fakta till 
projektet hämtades från sökmotorerna Primo och Google Scholar för att 
hitta litteraturstudier. Databaserna användes främst för att de hade 
vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker. I dessa databaser användes 
främst sökord som ”liquid sensors”, ofta kombinerade med något mer 
specifika sökord som ”radar”, ”magnetic” och ”floats”.  

För att hitta relevanta fakta kan metoden kedjesökning vara lämplig. 
Där fungerar artiklar eller böcker som en hubb genom att bokens källor 
används för att hitta andra referenser. En nackdel med denna metod är 
att texterna kan vara gamla och inaktuella. Litteraturstudien används 
för att identifiera de olika faktorerna som har betydelse vid 
undersökningar av vattennivåmätningssensorer där det finns bra 
studier kring många av metoderna för nivåmätning.  

Utöver fakta från internet och böcker så hämtades fakta fram från 
Vattenfalls arkiverade ritningar på Stuguns kraftverk. De gav förståelse 
för hur den mekaniska flytsensorn såg ut. [15] 
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3.3 Intervjuer 

När en forskare inte har tillräcklig kunskap om ett område kan en 
intervju vara en bra idé. I de fallen finns intervjutyperna ostrukturerad 
intervju och semistrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju är 
lämplig när forskaren inte har en klar frågeställning på förhand som bas 
för intervjun. Intervjun blir då mer som ett samtal. En semistrukturerad 
intervju är när forskaren har förberett några frågor som den vill ha 
besvarade. Den semistrukturerade intervjun styrs av frågorna men är 
mer öppen än en strukturerad intervju.  

Det finns lite eller ingen dokumentation om de gamla sensorerna som 
används tidigare på Stuguns kraftverk samt liten tillgång till 
kravspecifikationer och viktiga fakta om projektet, bland annat på 
grund av att sensorerna är från 1980-talet. För att få information om de 
sensorerna gjordes ostrukturerade intervjuer med arbetarna på 
vattenkraftverket och en semistrukturerad intervju med en av 
ingenjörerna på Vattenfall. Intervjuerna har jämförts och endast relevant 
och konfererad information från båda parterna används. [13] 
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4 Resultat 
Under studiens gång har det visat sig att det finns många sensortekniker 
som är väl lämpade för att mäta vattennivån, utifrån de krav som 
Vattenfall ställt.  

4.1 Bortvalda sensortekniker 

Mätningarna av vattennivån på vattenkraftverk är otroligt viktiga. Med 
den tekniken som finns idag finns det många sensorer som är väl 
lämpade för nivåmätning av vattnet i Stugun och som även håller god 
precision. Originalsensorn satt monterad i ett smalt rör där turbulensen i 
röret var en faktor, och därför valdes ultraljudsensorn bort. Den 
kapacitivia sensorn valdes också bort på grund av att höjden från 
vattenytan till mätningspunkten varierade. Det betyder att det skulle 
behövas mer än en variant av prober till de kapacitiva sensorerna som 
når ned till vattenytan. Även radarsensorn valdes bort eftersom sensorn 
hade behövt kalibreras med olika avstånd på de olika platserna och det 
kan skapa svårigheter för driftpersonalen. Dessutom kan radarsensorer 
skapa svårigheter med brus eftersom det smala röret även kan medföra 
brus i elektromagnetiska fältet.  

4.2 Den valda sensorn 

Efter exklusionsprocessen framstod tryck- och flytsensorer som de bäst 
lämpade sensorerna för just denna mätning. Av dem valdes en 
trycksensor på grund av att den sitter monterad under vattenytan, och 
även om slitage påverkar trycksensorn mer än flytsensorn så valdes 
trycksensorn eftersom den är mindre känslig för turbulens i jämförelse 
med flytsensorn som ligger på vattenytan. Bland trycksensorerna fanns 
det olika typer att välja mellan: absolut trycksensor, hydrostatisk 
trycksensor, olika trycksensorer och skiljetrycksmätare 
[7][8][9][10][11][12]. Av dem så valdes en absolut tryckgivare från 
Endress+hauser eftersom sensorn kunde förbeställas för specifika höjder 
som gjorde det lätt och kalibrera. Tryksensorn har ett stängt system, det 
innebär att komponenterna i sensorn behöver aldrig komma i kontakt 
med vatten. Sensorn använde sig av kapacitiv mätning, och den är 
därmed inte lika känslig för temperaturändringar som en resistorsensor.  

Den nya sensorn var en Waterpilot FMX21 22 mm som valdes utifrån de 
kriterier som Vattenfall hade framfört för forskningsstudien. Sensorn 
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finns i tre modeller; för saltvattenanvändning, för sötvattenanvändning 
och för avfallsvatten. I detta sammanhang valdes sötvattensensorn.  

I trycksensorn finns en inbyggd pt100-temperatursensor som inte 
kommer att användas i nuläget eftersom temperaturen på vattnet mäts 
på andra ställen i dammen. Trycksensorn är gjord i rostfritt stål och av 
robust design i ett membran som är en torrcell, vilket betyder att själva 
sensorerna aldrig kommer i kontakt med vatten. Sensorn behöver en 
matningsspänning från 10,5 volt upp till 35 volt. I Stugun hade den 
gamla flytsensorn en matningsspänning på 12 volt vilket passar även 
den nya sensorn. Sensorn har ett mätningsspann på 4 till 20 mA och har 
en precision på 0,1-0,2 % med en ändring på det övre gränsvärdet med 
0,01 % per år. Sensorn är kapabel till att mäta ändringar i tryck från 100 
mbar till 20 bar, där 1 bar är lufttrycket alldeles över vattenytan. Sensorn 
klarar av temperaturer från -10 grader upp till 70 grader och kan som 
lägst placeras 200 meter under vattenytan.  
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Figur 11: Det nya sensorsystemet i drift. 

På bilden ovan syns sensorsystemet som blev installerat där 1 är 
kabelmonteringens plats. Siffran 2 på bilden illustrerar en terminal med 
en display där värdena bearbetas och sensorn kalibreras. Siffran 3 visar 
hur mycket kabeln till sensorn får vinklas; böjningsradien får max vara 
120 mm. Siffran 4 visar monteringskabeln som håller sensorn på plats. 
Siffran 5 är förlängningssladd, 6 är tuben som redan fanns från flottören 
på vattenkraftverket i Stugun. Siffran 7 är själva sensorn, och 8 är en vikt 
som kan sättas på sensorn om sensorn ska vara stabilare, Siffran 9 
markerar en skyddskåpa. [12] 
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4.3 Byte av sensor 

Bytet av sensor medför inte några ändringar av miljön där flytsensorn 
satt monterad. Däremot behövdes ändringar i kopplingar från 
flytsensorn till kontrollrummet där det tidigare satt 20 kablar. Vattenfall 
har ett intresse av att mäta en nivåskillnad på en meter från högsta 
punkt till lägsta punkt på vattennivån. I kravspecifikationen från 
Vattenfall står att en mätosäkerhet på 0,5 cm är godtagbar. När sensorn 
sattes på plats kalibrerades PLC-systemet så att det har två grader av 
larm, nivålarm och katastroflarm. Ett värde på 10 cm över det normala 
kommer då att skapa ett nivålarm och 15 cm över normala vattennivån 
skapar ett katastrofalarm. Sensorns mätvärde räknas i meter över havet 
och därför har värdena satts på 217,15 till 218,15 meter över havet. [1] 
 
 
 

 
Figur 12: Koppling från sensorn (till höger) och till datorn (till vänster). 
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5 Diskussion 
Målsättningen med uppsatsen är uppfylld i och med att sensortyperna 
har utvärderas och förslag har givits på en ny sensor, samt att 
kalibrering och tester har utförs med trycksensorn Waterpilot 21-22 mm. 
Test av den föreslagna nya trycksensorn visar ett stabilt och pålitligt 
resultat. Detta medverkade till att det blev ett bra resultat för Vattenfall 
och att Vattenfall fick en bra nivåmätning utan större skillnader på 
miljöerna runt om sensorn och utan stora installations- och 
kalibreringsingrepp.  

För att få ytterligare förbättrade mätningar skulle sensorn kunna 
placeras så att metallrörens sensor ligger djupare för att minska 
påverkan av turbulensen. Under arbetets gång övervägdes en 
radarsensorn för att få bättre resultat som skulle leda till en mer precis 
mätning. Diskussionen gällde att byta till radarmätning, helst med 
stavantenn som har fördelen att den inte är känslig för turbulens eller 
temperatur. Men eftersom stavantennen skulle behöva ha kontakt med 
vattnet så skulle den behöva köpas in i två längder av 
radarsensorstavar. Dessutom är avståndet ner till vattenytan -8,5 meter, 
så en radar med stavantenn skulle vara svår för driftpersonalen att byta 
ut. Det motsäger ett av Vattenfalls kriterier för sensorn. Ett annat 
potentiellt problem är om Kaplan-turbinernas generatorer som ligger i 
närheten av två sensorer skulle störa mätningarna. Detta skulle då 
behöva undersökas.  

5.1 Samhälleliga aspekter 

En dålig sensor på ett kraftverk kommer inte reagera på flödesändringar 
lika snabbt som den borde. Det kan resultera i en ökning av vattennivån 
som gör att dammarna svämmar över, vilket kan leda till en 
översvämning och skador på kraftverket. Översvämningar kan även 
resultera i stora skador, speciellt för lågt liggande jordbruk [16]. 
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5.2 Etiska aspekter  

Om sensorerna i dammen inte fungerar som de ska, på grund av 
ojämnhet eller försämring av prestanda, kan de leda till en ojämn och 
ineffektiv elproduktion. Det skapar förluster på elnätet som andra 
aktörer måste fylla, och de kan då bli tvungna att producera mer än de 
borde. Det skapar slitage på system som måste bytas ut. Det finns också 
en risk att produktionsunderskottet av el på nätet på grund av en dålig 
produktion från vattenkraftverken fylls med produktion från mindre 
miljövänliga energislag.  
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6 Slutsatser  
I forskningsstudien har mätning med trycksensorer, flottör, TOF-
sensorer och kapacitiva sensor studerats. Resultatet av denna studie är 
att valet av sensor beror på hur miljön runt sensorn ser ut. De flesta 
sensorerna på marknaden använder 4 till 20 mA mätningsintervall och 
många sensorer inom varje kategori har bra mätningsprecision. Valet av 
sensor kommer därför ofta att styras av miljön runt sensorn, vilken 
vätska sensorn ska användas till och vilka faktorer det är som kommer 
påverka sensorn där den sitter. 

6.1 Fördelar och nackdelar med olika sensorer 

Ultraljudssensorer och radioaktiva sensorer har ingen kontakt med 
mediet de mäter, vilket ofta är en fördel. Till ultraljudssensorns 
nackdelar hör att den har en utspridning av ljudvågorna som behöver 
en bred tank och att den är känslig för turbulens och skumningar. 
Radarns nackdel är att den går i ljusets hastighet, vilket gör det svårt att 
mäta små höjdskillnader i tanken. Radar kan även gå igenom mediet om 
densiteten inte är tillräckligt hög.  
 
Trycksensorerna ligger i vätskan, vilket ger fördelen att de inte är 
känsliga för turbulens eller ojämna ytor på vätskan. Men nackdelen är 
att trycksensorerna slits mer och är känsligare för höga 
temperaturändringar.  
 
Flottörens fördelar är att ingen elektronik kommer i kontakt med 
vattnet. Den är inte känslig för temperaturer och den är en gammal och 
testad teknik. Men flottörer är känsliga för turbulens och bygger på en 
kontaktsensor vilket betyder att slitage är en negativ faktor.  
 
Den kapacitiva sensorn har fördelen att den inte är känslig för turbulens 
eller temperatur, men nackdelarna är att det är en kontaktsensor och att 
längden på sensorn är beroende av höjden från stället där läshuvudet på 
sensorn ska sitta.  
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Projektet i Stugun visade att den mest passade sensortekniken på 
kraftverket skulle vara trycksensor. Anledningen är att metallrören var 
anpassade till en flytsensor där sensorn satt i små rör med olika längder 
till vattenytan, och att turbulens var en stor faktor. Valet föll slutligen på 
Endress+hauser sensor Waterpilot som är speciellt gjord för mätning av 
sötvatten.   
 

6.2 Framtida arbete 

Framtida arbeten skulle kunna ta med fler sensorer för nivåmätning, 
exempelvis radioaktiva sensorer som brukar användas i mindre 
gästvänliga miljöer eller punktsensorer.  
 

För inventeringen i projektet har främst tryckta källor använts, böcker 
och vetenskapliga artiklar. Därför skulle ett framtida arbete även kunna 
innehålla samlade data från de olika sensorteknikerna på fabriker och 
produkter som använder nivåmätning, med mer detaljerade 
specifikationer. De data som samlas in skulle sedan kunna jämföras mot 
olika förhållanden för att användas till en mall som visar när en sensor 
är bättre än en annan och jämföra med ett bredare perspektiv. Nästa 
steg skulle kunna vara att kolla medelvärden på livslängden på de olika 
sensorerna för att utmäta deras faktiska livslängd och se hur länge 
sensorn håller den precision som utlovas. 
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