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Sammanfattning)
Ett"SVU<projekt"initierat"av"Tyréns"syftar"till"att"analysera"vattenförbrukningens"variation"för"
att" på" så" sätt" skapa" ett" underlag" utifrån" vilket" nya" rekommendationer" gällande"
dimensionerande" vattenförbrukning" och" spillvattenavledning" kan" baseras" på." Bakgrunden"
till"projektet"är"att"tidigare"examensarbeten"utförda"på"Tyréns"har"givit"indikationer"på"att"
de"nuvarande"maxdygn<"och"maxtimfaktorerna"som"används"för"att"dimensionera"svenska"
vatten<" och" spillvattensystem" är" onödigt" höga" och" bör" ses" över." Överdimensionerade"
ledningar" innebär" inte" alltid" ett" problem" men" i" vissa" fall" kan" det" medföra" höga" kostnader"
och" i" och" med" att" våra" städer" blir" allt" mer" tätbebyggda" minskar" även" det" tillgängliga"
utrymmet"under"mark.""
"
I" samband" med" projektet" har" vattenförbrukningsdata" från" VA<bolag" i" olika" delar" av" landet"
samlats"in."Datat"ska"ligga"till"grund"för"de"analyserna"som"kommer"att"utföras"i"projektet,"
bland"annat"kommer"nya"maxdygn<"och"maxtimfaktorer"att"tas"fram."För"att"resultaten"av"
analyserna" ska" vara" meningsfulla" är" det" viktigt" att" kvaliteten" hos" tillgänglig" mätdata"
säkerställs."
"
I" projektet" utfördes" en" litteraturstudie" kopplat" till" ämnet" kvalitetssäkring" och"
kvalitetskontroll"samt"en"fallstudie"som"baserades"på"vattenförbrukningsdata"från"72"zoner"i"
Göteborgs"kommun."Syftet"med"fallstudien"var"att"ta"fram"en"metod"för"att"kvalitetsgranska"
historisk"vattenförbrukningsdata"samt"att"undersöka"orsaken"till"att"fel"uppstår"i"denna"typ"
av" tidsserier." Zonerna" som" studerades" delades" upp" i" två" typer" beroende" på" hur"
vattenförbrukningsdatat"hade"tagits"fram"av"kommunens"SCADA<system."I"vissa"av"zonerna"
var" vattenförbrukningen" ett" beräknat" värde" baserat" på" flera" mätserier" medan" det" i" andra"
zoner"var"ett"direkt"uppmätt"värde.""
"
För" att" säkerställa" kvaliteten" hos" mätdatat" togs" ett" script" fram" i" MATLAB" som" kunde"
klassificera"avvikande"värden."Avvikelserna"baserades"på"typiska"fel"som"hade"identifierats"
med"hjälp"av"SCADA<systemets"rutin"för"markering"av"felaktiga"värden"samt"information"om"
inrapporterade" rörbrott." Vidare" undersöktes" orsaken" till" att" fel" uppstod" genom" att" alla" de"
mätserier" som" använts" för" att" beräkna" vattenförbrukningen" för" två" zoner" granskades." Två"
mätmetoder"som"används"för"att"ta"fram"in<"och"utflödes"ur"reservoarer"undersöktes"även"
genom"att"jämföra"flödesdataserier"framtagna"med"dessa."
"
Arbetet"konstaterar"bland"annat"att"
!! Möjligheterna" att" påvisa" enskilda" fel" i" en" mätserie" är" små" om" ingen" annan" annan"
information" gällande" insamlingsmetod," eventuell" bearbetning" efter" insamling" eller"
rörbrott"finns"tillgänglig."
!! En"stor"del"av"avvikelserna"som"identifierades"i"fallstudien"kunde"spåras"till"problem"i"
SCADA<systemet.""
!! Genom" att" aktivt" jobba" med" kvalitetssäkring" så" kan" inverkan" från" systematiska" fel"
minskas.""
Nyckelord: vattenförbrukning, SCADA, kvalitetskontroll, kvalitetsgranskning, flödesmätning
"
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Abstract)
A"project"initiated"by"the"company"Tyréns"aims"to"study"the"variation"in"water"consumption"
in"order"to"develop"material"on"which"new"recommendations"can"be"based"upon"regarding"
certain"factors"used"in"the"design"of"water"distribution"systems"and"waste"water"systems"in"
Sweden."The"reason"the"project"was"initiated"is"because"earlier"thesis"projects"have"shown"
that"the"factors"used"for"dimensioning"these"types"of"systems"today"are"unnecessarily"large."
This"isn’t"always"a"problem"but"in"some"cases"this"can"results"in"severe"economical"setbacks"
due"to"that"long"stretches"of"pipes"have"to"be"upgraded"to"larger"dimensions."
"
In" conjunction" with" this" project" water" consumption" data" from" different" municipalities" of"
Sweden" has" been" collected." The" data" will" form" the" basis" of" the" analysis" which" will" be"
performed"whiting"the"project."In"order"for"the"results"from"these"analyzes"to"be"meaningful"
and"reflect"reality"it"is"very"important"that"the"quality"of"the"available"data"is"ensured."
"
In" this" thesis" a" literature" review" was" undertaken" in" order" to" survey" similar" previous" work"
and" to" cover" other" relevant" theory." Then" a" case" study" was" performed" based" on" water"
consumption"data"from"72"different"zones"in"the"municipality"of"Göteborg."The"purpose"of"
the" case" study" was" to" develop" a" method" that" can" be" used" for" ensuring" the" quality" of"
historical"water"consumption"data."The"study"also"sought"to"asses"the"reason"to"why"errors"
occur" in" these" types" of" time" series." The" zones" were" divided" into" two" different" groups" in"
accordance" to" how" the" water" SCADA<system" used" had" produced" the" data." In" some" zones"
the" water" consumption" was" calculated" from" multiple" series" of" measurements," and" in" the"
other"zones"the"water"consumption"was"equal"to"measured"value"entering"the"zone"
"
In"order"to"assure"the"quality"of"the"data"a"script"that"could"classify"outliers"was"developed"
in"MATLAB."The"outliers"were"based"on"known"errors"that"had"been"flagged"by"the"SCADA<
system" and" on" information" regarding" pipe" breaks." The" reason" to" why" errors" arise" were"
investigated" by" analyzing" at" all" the" series" used" for" calculating" the" water" consumption" for"
two" of" the" zones." Two" types" of" methods" that" are" used" for" measuring" the" in<" and" outflow"
from"reservoirs"were"compared"by"studying"the"data"series"that"they"had"produced.""
"
The"study"could"conclude"that"
!! That"is"is"very"hard"to"Identifying"errors"in"time"series"with"no"knowledge"of"how"the"
data" was" collected," if" it" was" values" were" processed" pre" collection" or" without"
knowledge"of"any"other"events"in"the"system."
!! The"majority"of"the"outliers"that"were"identified"in"the"case"study"could"be"derived"to"
problems"originating"from"the"SCADA<system."
!! The" influence" from" systematic" errors" can" be" minimized" by" actively" working" with"
quality"assurance"within"the"system."
"
Key"words:"Water"consumption,"QA,"QC,"flow"measurements,"SCADA"
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Förord)
Detta"examensarbete"är"det"avslutande"momentet"på"mastersutbildningen"miljöteknik"och"
hållbar" infrastruktur" vid" Kungliga" Tekniska" Högskolan." Arbetet" omfattar" 30" högskolepoäng"
och" har" utförts" på" Tyréns" VA<teknik" i" Stockholm." Examinator" har" varit" Anders" Wörman" på"
Avdelningen"för"Vattendragsteknik"vid"Institutionen"för"Byggvetenskap"på"Kungliga"Tekniska"
Högskolan."Handledare"på"Tyréns"har"Hans"Hammarlund"varit."
"
Ett" stort" tack" till" alla" iblandade" på" Tyréns," Svenskt" Vatten" och" Göteborg" Kretslopp" och"
Vatten"som"har"gjort"det"här"examensarbetet"möjligt."
"
"
Stockholm,"April"2016"
Jakob"Ekwall"
"
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Begreppsförklaring)
AWWA"

American" Water" Works" Association" är" en"
internationell"
ideell,"
vetenskaplig"
och"
pedagogisk" förening" som" arbetar" med" frågor"
kopplat"till"vatten."
"
Funktion"i"MATLAB"för"att"uppskatta"derivator."
"
Funktion"i"MATLAB"som"anpassar"en"jämn"kurva"
till"brusig"data."
"
Kommunal"förvaltning"i"Götebors"kommun"
"
Elektromagnetisk"flödesmätare"
"
Datorprogram" som" används" för" matematiska"
och"tekniska"beräkningar."
"
Programmable"
logic"
controller."
Ett"
programmerbart" styrsystem" som" används" inom"
SCADA<system."
"
Quality"Assurance"–"Kvalitetssäkring"
"
Quality"
Control"
–"
Kvalitetskontroll,"
Kvalitetsgranskning""
"
Remote" Terminal" Unit." Elektronisk" komponent"
som"samverkar"sköter"samverkan"mellan"objekt"
i"den"fysiska"världen"och"SCADA<system."
"
Supervisory" Control" And" Data" Acquisition." Ett"
system" för" övervakning" och" styrning" av"
processer."
"
San" Francisco" Public" Utilities" Commission."
Offentlig" förvaltning" i" San" Francisco" som"
tillhandahåller"vatten,"avloppshantering"och"el."
"
Svenskt" Vatten" Utveckling." Kommunernas" eget"
FoU<program"för"VA<teknik."
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1.)Inledning)
1.1)Bakgrund)
Landets" allmänna" VA<anläggningar" försörjer" majoriteten" av" Sveriges" befolkning" med" rent"
vatten"varje"dag"året"runt."De"uppskattningsvis"1750"vattenverken"producerar"tillsammans"
900" miljoner" kubikmeter" dricksvatten" årligen" för" att" möta" efterfrågan" från" ca" 8,5" miljoner"
människor."Vattnet"som"distribueras"via"ledningsnätet"till"brukarna"nyttjas"inte"uteslutande"
som" dricksvatten" utan" används" också" för" hygienändamål," toalettspolning" och"
industriprocesser." Baserat" på" de" olika" användningsområden" kan" slutanvändningen" av" den"
totala"producerade"volymen"delas"upp"i"följande"fraktioner"(Svenskt"Vatten,"2016)."
!! 10"procent"används"inom"industrin."
!! 10" procent" används" för" allmänna" ändamål" så" som" skolor" och" sjukhus" och" liknande"
verksamheter."
!! 20"procent"kan"kopplas"till"vattenverkens"egen"förbrukning"samt"ledningsförluster."
!! 60"procent"används"av"hushållen."

"
I" samband" med" distributionen" av" vattnet" till" brukarna" sker" mätningar" i" olika" punkter" på"
ledningsnätet."Mätningarna"kan"motiveras"utifrån"flera"syften,"ur"en"rättvisesynpunkt"är"det"
till"exempel"viktigt"att"brukarna"debiteras"i"enlighet"med"den"faktiska"mängd"vatten"som"de"
använder." Samtidigt" kan" mätningarna" användas" för" att" identifiera" läckor" på" nätet." Ur" en"
miljömässig"synpunkt"blir"mätningar"på"så"sätt"försvarbara"genom"att"de"bidrar"till"en"bättre"
resurshållning"samtidigt"som"systemets"påverkan"på"klimatet"minskar."Ett"minskat"läckage"
på" nätet" och" korrekt" debiterad" mängd" vatten" bidrar" till" minskade" kostnader" i"
producentledet"vilket"på"så"sätt"kan"motivera"mätningar"ur"en"ekonomisk"synpunkt.""
"
I"dagsläget"baseras"dimensioneringen"av"svenska"vatten<"och"spillvattensystem"bland"annat"
på" dimensionerande" vattenförbrukning" där" hänsyn" tas" till" maxdygn<" och" maxtimfaktorer"
tillgängliga"i"Svenskt"Vattens"publikationer"(P83"och"P90)."Vad"de"idag"tillgängliga"faktorerna"
är" baserade" på" för" data" eller" antaganden" är" inte" helt" fastställt," men" resultaten" från" två"
tidigare"utförda"examensarbeten"hos"Tyréns"har"indikerat"att"det"finns"ett"behov"att"se"över"
dessa."I"det"första"arbetet"kunde"Näsman"Melander"(2012)"konstatera"att"när"värden"inom"
dagens" intervall" används" kan" kostnaderna" bli" avsevärda" i" de" fall" då" långa" ledningssträckor"
måste"dimensioneras"om"för"att"möta"ökad"belastning."Vidare"kunde"Abdu"och"Ullén"(2014)"
genom" att" studera" uppmätt" vattenförbrukning" visa" på" att" dagens" dimensionerande"
vattenförbrukning"troligtvis"ligger"onödigt"högt."
"
Som" en" följd" av" detta" har" Tyréns" tillsammans" med" Svenskt" Vatten" Utveckling" initierat" ett"
projekt" vars" huvudsyfte" är" att" utifrån" mätdata" analysera" vattenförbrukningen" och" dess"
variation" i" tiden" hos" olika" användargrupper" i" samhället." Avsikten" är" att" sedan" göra" en"
jämförelse" med" dagens" riktlinjer" för" dimensionering" av" vatten<" och" spillvattensystem" och"
utveckla"ett"underlag"för"att"kunna"ta"fram"nya"rekommendationer"gällande"dessa."För"att"
analyserna" och" resultatet" från" studien" ska" vara" meningsfulla" och" användbara" är" det" i" ett"
första" skede" viktigt" att" säkerställa" att" den" vattenförbrukningsdata" som" finns" tillgänglig" för"
projektet"håller"är"god"kvalitet"är"inte"är"missvisande."
"
"
"
"

"

1"

1.3)Syfte)&)Avgränsning)
Genom" att" analysera" tidsserier" från" Göteborg" Kretslopp" och" Vattens" system" för"
driftövervakning" ska" arbetet" undersöka" möjligheten" att" säkerställa" kvaliteten" på" mätdata"
från"vattenledningsnätet"utan"att"göra"ytterligare"kontrollmätningar"eller"modeller."Detta"är"
en"förutsättning"för"att"datat"ska"kunna"användas"i"det"SVU<projektet"som"Tyréns"driver."
"
Arbetet" har" avgränsat" till" att" endast" behandla" vattenförbrukningsdata" för" 2014" från" olika"
delar" av" Göteborgs" kommun" som" har" tillhandahållits" av" den" kommunala" förvaltningen"
Kretslopp"och"Vatten.""
"

1.4)Mål)
Målet"för"projektet"är"att"ta"fram"en"metod"som"kan"tillämpas"för"att"kvalitetssäkra"framtida"
mätserier" med" vattenförbrukningsdata" baserat" på" undersökning" av" återkommande" fel" i"
historiska"serier,"samt"orsaken"till"att"de"uppstår."Detta"kommer"att"göras"genom"följande"
delmål:"
"
!! Identifiera"vanligt"förekommande"fel"i"mätserier"med"flödesdata"och"dess"ursprung."
!! Utveckla" ett" script" i" MATLAB" som" kan" användas" för" att" automatiskt" identifiera" de"
vanligt" förekommande" felen" samt" utvärdera" programmets" förmåga" att" identifiera"
dessa."
!! På" djupet" undersöka" specifika" mätserier" och" komponenter" inom" zonerna" som" kan"
tänkas"bidra"med"fel"i"vattenförbrukningsdatat."
"

1.5)Övergripande)Metod)
Den"övergripande"metoden"som"användes"för"att"nå"de"utsatta"målen"var"att"genomföra"en"
litteraturstudie"följt"av"en"fallstudie."
"
Litteraturstudien"genomfördes"för"att"undersöka"om"det"fanns"något"tidigare"utfört"arbete"
på" området" samt" att" täcka" upp" relevant" teori" kring" ämnena" kvalitetsarbete," felanalys,"
flödesmätning,"SCADA<system"och"tidsserieanalys."
"
Fallstudien"genomfördes"på"Göteborgs"kommun"då"de"har"en"välutvecklad"mätinfrastruktur."
Mycket"information"finns"tillgänglig"kring"övriga"delar"på"vattennätet"vilket"kunde"bidra"till"
att"skapa"en"bättre"förståelse"kring"var"och"varför"fel"uppstår"i"vattenförbrukningsdatat."
"
""
"

"

2"

Del)ett)–)litteraturstudie)
"

"

"

3"

2.)Kvalitetsarbete)
Högt" ställda" krav" från" konsumenter," myndigheter" och" andra" aktörer" har" bidragit" till" att"
arbetet"med"kundnöjdhet"och"kvalitetsförbättring"av"produkter"och"resultat"har"blivit"praxis"
inom"många"sektorer"i"samhället."Arbetet"sker"ofta"med"hjälp"av"definierade"ledningssystem"
utformade" efter" internationell" standard," en" viktig" del" i" detta" arbete" är" upprättandet" av"
kvalitetskontroll<" och" kvalitetssäkringsprogram" som" appliceras" på" delar" av" en" verksamhet"
eller"hela"verksamheter."De"tidigare"nämnda"kraven"kommer"inte"alltid"från"externa"aktörer"
utan"kan"även"vara"ett"krav"och"en"nödvändighet"för"att"verksamheten"ska"kunna"fullgöra"
sitt"uppdrag"efter"utsatta"ramar.""
"
Det" här" avsnittet" avser" att" bidra" med" en" introduktion" kring" begreppet" kvalitet" och" en"
bakgrund" till" kvalitetskontroll<" och" kvalitetssäkringsprogram," dess" beståndsdelar" och"
uppbyggnad." Behovet" av" kvalitetssäkring" i" och" med" de" stora" mängder" data" som" blir"
tillgängliga"tack"var"fler"och"billigare"sensorer,"samt"hur"tidigare"arbete"med"kvalitetssäkring"
av"flödesdata"har"gått"till"kommer"också"att"behandlas."
"
Kvalitetssäkring" och" Kvalitetskontroll" kommer" hädanefter" i" litteraturstudien" benämnas" QA"
respektive"QC"efter"engelskans"”Quality(assurance”(och"”Quality(control”.(
"

2.1)Kvalitet)
Ordet" kvalitet" har" sitt" ursprung" i" latinets" ”qualitas”" som" betyder" ”beskaffenhet”." Idag" kan"
ordets"betydelse"dock"anses"vara"mer"nyanserat"och"komplext"då"det"kan"ha"olika"innebörd"
beroende"på"användare"och"sammanhang."Harvard"professorn"Richard"Garvin"(1988)"delar"
in"definitionen"av"kvalitet"efter"fem"olika"synsätt:""
!! Transcendent(synsätt:(Kvalitet"kan"inte"preciseras"utan"är"något"som"upplevs"(
!! Produktbaserat(synsätt:"Kvalitet"är"en"kvantifierbar"och"mätbar"egenskap.(
!! Användarbaserat(synsätt:"Vad"som"är"god"kvalitet"är"individuell"fråga"som"definieras"
utav"användaren"och"dennes"behov.(
!! Produktionsbaserat( synsätt:" Finns" det" en" stor" överensstämmelse" med" kraven" så" är"
kvaliteten"hög.(
!! Värdebaserat( synsätt:" Kvalitet" ställs" i" förhållande" kostnad." En" hög" kvalitet" innebär"
önskvärda"egenskaper"till"rätt"pris.(
Juran"(1974)"föreslog"en"mer"generell"definition"och"menade"att":"”Quality"is"fitness"for"use”,"
det" vill" säga" kvalitet" är" “lämplighet" för" användning”." I" denna" rapport" kommer" kvalitet"
definieras" utifrån" en" kombination" av" det" produktbaserade" synsättet" och" den" senare"
definitionen"av"Juran."
"
Kvaliteten"hos"flödesdata"kan"kvantifieras"genom"att"studera"osäkerheten"i"mätningen"som"
genererat"den"men"samtidigt"beror"kvaliteten"på"lämpligheten"för"användning"i"den"senare"
delen"av"SVU<projektet."
""
"
"
"
"
"
"
"
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2.2"QA"&"QC"
För" att" analyser" och" efterföljande" beslut" ska" utföras" på" ett" korrekt" sätt" så" krävs" det" att"
materialet"som"ligger"till"grund"för"dessa"är"tillförlitligt"och"håller"god"en"kvalitet."Genom"att"
upprätta" så" kallat" QA/QC<program" kan" man" på" ett" systematiskt" sätt" arbeta" för" att"
säkerställa" dessa" egenskaper." Arbetet" med" denna" metodik" och" utformningen" av" specifika"
program"kan"skilja"sig"åt"beroende"på"verksamhetsområde,"här"följer"en"beskrivning"av"de"
två"komponenternas"innebörd"och"hur"de"kan"kopplas"till"området"data"och"mätning."
"
QC"–"Är"en"process"eller"ett"system"av"aktiviteter"som"utförs"för"att"upprätthålla"en"önskad"
nivå" av" kvalitet" hos" en" produkt." Detta" kan" i" teorin" innebära" vilken" aktivitet" som" helst" så"
länge" den/dessa" kan" anses" vara" nödvändig" för" att" uppnå" ett" särskilt" resultat" hos"
slutprodukten." Genom" rutinmässiga" och" konsistenta" kontroller" kan" integriteten,"
korrektheten" och" fullständigheten" hos" insamlad" data" säkerställas." Detta" innebär" även" att"
poängtera"och"modifiera"felaktigheter"och"utelämnanden"(IPCC,"2001).""
"
QA"–"Är"ett"övergripande"processinriktat"förvaltningssystemet"som"inkluderar"organisering,"
planering," insamling," dokumentering" och" utvärdering." Detta" arbete" säkerställer" att"
tillförlitliga"och"korrekta"uppgifter"produceras"genom"att"se"till"processen"som"helhet"och"på"
så"sätt"producera"högkvalitativ"data"samtidigt"som"det"bidrar"till"att"minimera"behovet"för"
korrektion"av"data"för"att"bidra"till"höjd"kvalitet"(IPCC,"2001).""
"
Ett" QA/QC<program" för" en" mätprocedur" exemplifieras" enligt" schemat" i" figur" 1."
Sammanfattningsvis"så"sker"QA"processinriktat"inom"hela"det"definierade"systemet"där"felet"
minimeras" genom" att" standardisera" de" processer" och" faktorer" som" genererar" dem." QC"
säkerställer"att"insamlad"data"är"korrekt"och"tillförlitlig"i"den"mån"det"är"möjligt"innan"den"
används"för"analys"eller"som"material"till"beslutsfattning."
"

"
Figur(1.(Ett(exempel(på(hur(QA/QC(kan(implementeras(i(ett(tänkt(mätprogram.(

"
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2.2.1)Stora)datamängder)
I" takt" med" att" urbanisering" ökar" världen" över" blir" städernas" tekniska" system" så" som"
vattenförsörjning"allt"mer"komplexa"och"dyra"att"förvalta."Kraven"på"en"bättre"resurshållning"
blir" hårdare" när" de" tillgängliga" mängderna" dricksvatten" ska" tillgodose" en" ökad" befolknings"
behov"samtidigt"som"klimatförändringarna"påverkar"de"globala"tillgångarna.""
"
Globalt"sett"sker"en"trend"där"ny"teknik"och"billigare"sensorer"har"lett"till"att"stora"mängder"
data" blir" tillgängliga" inom" olika" samhällssektorer." Samma" trend" sker" inom" vattenområdet"
och" aktörer" menar" att" detta" kan" bli" lösningen" på" tidigare" nämnd" problematik" eftersom"
vatten" traditionellt" sett" inte" har" mätts" och" övervakats" i" den" mån" som" det" borde" (Sullivan,"
2015)." Dock" uppstår" frågor" och" utmaningar" kring" hur" de" nya" stora" mängderna" data" ska"
hanteras"och"analyseras"samt"hur"kvaliteten"ska"säkerställas."
"
Samma" typ" utav" utmaningar" har" uppstått" inom" ramarna" för" forskningsprojektet" NEON"
(National"Ecological"Observatory"Network)"vars"mål"är"att"samla"in"olika"typer"av"miljödata"
under"en"period"på"trettio"år."Efter"projektstarten"kommer"14000"automatiserade"sensorer"
leverera"information"om"55000"variabler"vilket"medför"att"ett"nytt"tillvägagångssätt"för"att"
säkerställa" kvaliteten" blir" nödvändig." Metzger" et" al." (2014)" menar" att" det" i" dessa"
automatiserade"nätverk"för"insamling"av"data"finns"ett"behov"av"att"effektivisera"processen"
som"säkerställer"kvaliteten,"då"det"tidigare"”eyes"on”"tillvägagångssättet"blir"förlegat"i"och"
med" de" stora" mängderna" data." Detta" menar" dem" kan" ske" genom" att" tillskriva"
kvalitetsflaggor" till" varje" mätvärde." Campbell" et" al." (2013)" förespråkar" en" liknande" metod"
med"olika"kvalitetsflaggor"och"anser"att"data"från"dessa"typer"av"system"kräver"snabba"och"
omfattande" QA/QC<processer" för" att" alls" vara" användbara." Genom" automatisering" av"
processen"kan"detta"ske"momentant"och"utan"att"introducera"mänskliga"fel."Vidare"menar"
Campbell" et" al." (2013)" att" det" är" osannolikt" att" processen" kommer" att" bli" helt" fri" från"
mänskligt"inflytande"inom"en"snar"framtid"då"det"krävs"expertkunskap"kring"beslut"gällande"
data"som"flaggats"som"problematisk."
"

2.2.2)Vattenförbrukningsdata)
Trots" att" vattenförsörjningssystem" världen" över" till" stora" delar" är" automatiserade" och" allt"
fler" och" modernare" sensorer" integreras" i" dessa" så" finns" det" i" dagsläget" väldigt" lite"
information" kring" hur" arbetet" med" QA" &" QC" går" till" vid" insamlandet" av" data" från" dessa"
system." Det" finns" ett" fåtal" rapporter" kring" arbetet" med" QC" det" vill" säga" metoder" för" att"
identifiera" felaktigheter" i" tidsserier" bestående" av" flödesdata." Dessa" metoder" presenteras" i"
avsnitt"6"som"handlar"om"tidsserier."I"samband"med"den"här"litteraturstudien"har"endast"ett"
exempel" på" arbete" med" QA" och" vattenförbrukningsdata" kunnat" identifieras," en"
sammanfattning"av"det"arbetet"följer.""
"
"
SFPUC(\(Automated(Water(Meter(Program(
SFPUC" (San" Francisco" Public" Utilities" Commission)" initierade" våren" 2010" ett" QA<program" i"
samband" med" myndighetens" planerade" införsel" av" fjärravlästa" vattenmätare." Bakgrunden"
till"förändringen"i"det"dåvarande"systemet"var"att"etablera"ett"bättre"och"mer"precist"system"
för" fakturering" av" vatten." Den" högupplösta" data" som" de" nya" mätarna" genererar" ger"
brukarna"en"bättre"uppfattning"om"sin"egen"förbrukning"via"en"webtjänst"och"möjliggör"nya"
metoder"för"att"upptäcka"vattenläckor"samtidigt"som"det"bidrar"till"en"bättre"resurshållning."
QA<arbetet"som"genomfördes"i"två"steg"presenteras"i"Tabell"1"nedanför.""
"
"
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"
"
Tabell(1.(Exempel(på(hur(en(QA\process(i(samband(med(flödesmätningar(kan(se(ut.(Arbetet(skedde(innan,(under(och(efter(
installationen(av(nya(fjärravlästa(flödesmätare(för(att(säkerställa(systemets(funktion(och(att(korrekt(data(erhölls.(

Förstudie"
Fullskalig"utplacering"
Test"hos"tillverkare"
Test"hos"tillverkare"
Alla" mätarna" som" skeppades" från" fabrik" Samma"som"i"förstudien."
hade" positiva" testresultat" i" enlighet" med"
AWWA" standard" och" var" godkända" enligt"
ISO"9001:2008."
"
Test"hos"tredje"part"
Test"hos"tredje"part"
Tio" procent" av" mätarna" valdes" Samma"som"i"förstudien."
slumpmässigt"ut"och"testades"enligt"samma"
metoder"hos"en"oberoende"tredje"part."
"
Installation"av"mätare"
Installation"av"mätare"
Företaget" som" utförde" installationerna" av" SFPUC" utförde" slumpmässiga" kontroller" av"
mätarna" granskade" 100%" av" sina" fem" procent" av" installationerna" efter" att"
installatörers" utförda" arbeten" första" alla" installationer" hade" utförts." I" samband"
veckan." Därefter" kontrollerades" 5%" under" med" kontrollen" stämde" man" även" av"
återstående" delen" av" tiden." SFPUC" utförde" mätarens" ställning" mot" datasystemets"
även" slumpmässiga" kontroller" och" information."
inspekterade" själva" 5%" av" de" installerade"
mätarna.""
"
Systemtest"
Systemtest"
SFPUC" genomförde" under" förstudien"" Samma" typ" av" kontroll" som" utfördes" i"
fältundersökningar" och" validering" av" förstudien" utfördes" igen" efter" att" 60" 000"
insamlad"data"för"att"säkerställa"att"mätare" mätare" hade" installerats" och" åter" en" gång"
och" tillhörande" utrustning" tillhandahöll" till"när"alla"installationer"var"slutförda."
precis"och"korrekt"data"innan"projektet"blev"
fullskaligt."
"
Okulär"besiktning"
Okulär"besiktning"
Personal" från" myndigheten" utförde" efter" Samma"som"i"förstudien."
installationen" en" avläsningscykel" där" varje"
fjärravläst"mätares"ställning"jämfördes"mot"
datasystemets"information."
"
(San"Francisco"Public"Utilities"Commission,"2010)"
"
"
"
"

"
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3.)Felanalys)
Vår" kunskap" om" den" fysiska" världen" runt" om" oss" är" ett" resultat" av" otaliga" mätningar" och"
experiment"där"vi"tillskrivit"specifika"värden"till"olika"företeelser"och"föremål."Däremot"kan"
inga"mätningar"av"en"kvantitet"vara"helt"korrekta,"genom"att"undersöka"hur"pass"mycket"det"
uppmätta"värdet"avviker"från"det"okända"sanna"värdet"hos"kvantiteten"kan"en"uppskattning"
om"kvaliteten"erhållas."Det"här"avsnittet"kommer"att"ge"en"bakgrund"till"mätningar,"fel"och"
osäkerheter."
"

3.1)Mätning)
I"en"mätning"tillskrivs"värdet"av"en"fysikalisk"variabel"ett"numeriskt"värde.""
Nationalencyklopedin"(2016)"definierar"en"mätning"som"följer:"
En( serie( åtgärder( varmed( en( egenskap( hos( en( företeelse,( ett( objekt( eller( ett( ämne( kan(
uttryckas( med( siffror( på( ett( sådant( sätt( att( relationer( mellan( empiriska( företeelser(
representeras(med(relationer(mellan(tal.(

Vidare"är"det"brukligt"att"dela"upp"mätningar"i"två"olika"metoder,"dessa"benämns"ofta"som"
direkta( mätningar" och" indirekta( mätningar." När" en" direkt" mätmetod" används" utförs"
mätningen" relativt" en" standard" av" samma" fysikaliska" dimension." Standardvärdet" jämförs"
med"det"uppmätta"värdet"utan"ett"mellanled"vilket"bidrar"till"att"denna"typ"av"mätningar"kan"
vara" väldigt" exakta." Indirekta" mätmetoder" grundas" istället" på" att" mätstorhetens" värde"
bestäms"genom"att"en"annan"storhet"mäts"vilken"mätstorheten"sen"kan"relateras"till"via"ett"
samband" (Drosg," 2007)." Exempel" på" den" sistnämnda" metoden" ges" i" avsnitt" 4" som" handlar"
om"flödesmätare."

)
3.2)Osäkerhet)&)Fel)
När" resultatet" av" en" mätning" används" i" en" vetenskaplig" eller" tillämpad" kontext" blir" det"
relevant"att"uttrycka"det"som"en"bästa"uppskattning"av"det"verkliga"värdet."För"att"övertyga"
användaren" om" resultatets" användbarhet" förstärks" det" med" notering" om" dess" osäkerhet,"
detta"görs"genom"att"specificera"ett"intervall"och"en"konfidensnivå"(Baird,"1962)."Detta"visar"
på"hur"bra"mätningen"(bästa"uppskattningen)"stämmer"överens"med"det"sanna"värdet"och"
hur"pass"sannolikt"det"är"att"mätningen"ligger"inom"det"angivna"intervallet."
"
Skillnaden"mellan"det"uppmätta"värdet"och"det"sanna"värdet"är"vad"som"brukar"kallas"för"fel"
medan" osäkerheten" är" en" kvantifiering" av" ovissheten" hos" mätresultatet." Fel" kan" även"
benämnas" som" absoluta" eller" relativa," där" det" absoluta" felet" i" en" mätning" är" osäkerheten"
hos" en" kvantitet" och" har" samma" enhet" som" kvantiteten." Det" relativa" felet" är" ofta" mer"
betydelsefullt"än"det"absoluta"och"fås"genom"att"dividera"det"absoluta"felet"hos"kvantiteten"
med"medelvärdet"av"kvantiteten"och"uttrycks"ofta"som"procent."
"
Ursprunget" eller" orsaken" till" att" fel" uppstår" varierar" och" det" är" brukligt" att" skilja" på"
Systematiska(fel"(bias)"och"Slumpmässiga(fel"vilka"beskrivs"mer"utförligt"i"Tabell"2"på"nästa"
sida."
"
"

"
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Tabell(2.(En(jämförelse(mellan(systematiska(och(slumpmässiga(fel(och(deras(karaktär.(

Systematiska"fel"
Dessa" typer" av" fel" uppstår" till" följd" av" en"
systematisk" felaktighet" som" orsakas" av" ett"
samband"som"i"ideala"fall"kan"kontrolleras."
Utförs" mätningen" på" fel" sätt" vid" vid" ett"
återkommande" antal" kommer" resultaten"
att"skilja"sig"åt"systematiskt.""
"
Systematiska"fel"kan"härstamma"från:"
!! Felaktig"kalibrering"av"
mätinstrument."
!! Felaktig"mätmetod,"slitage"på"
utrustning"och"felaktig"installation."
!! Mänsklig"påverkan"så"som"
felavläsning"av"uppmätt"värde"eller"
påverkan"av"förväntade"resultat."
"
Eftersom"felet"är"systematiskt"är"det"tydligt"
att" det" inte" jämnar" ut" sig" i" längden" om"
många" mätningar" utförs." Upptäcks" ett"
systematiskt" fel" är" det" dock" relativt" enkelt"
att" åtgärda" det" i" efterhand," svårigheten"
ligger" snarare" i" att" hitta" alla" möjliga"
felkällor" till" denna" typ" av" fel" inom" ramen"
för"ett"avgränsat"system."
"
"

Slumpmässiga"fel"
Uppstår" till" en" följd" av" slumpmässiga" icke"
repeterbara" felaktigheter" som" orsakas" av"
ett" okontrollerbart" eller" okänt" samband."
Mätningar"kan"utsättas"för"många"typer"av"
störningar" och" slumpmässiga" fel" kan"
påverka" mätningarna" genom" att" sprida" ut"
värdena."
Dessa"
slumpmässiga"
fel"
fortplantar" sig" vidare" till" analysen" och"
orsakar" där" samma" effekt." De"
slumpmässiga" felen" slår" fast" gränserna" för"
hur"precis"en"mätning"är."
"
Det" är" svårare" att" ge" en" generell" bild" av"
härkomsten" av" slumpmässig" fel" men" här"
följer"några"möjliga"orsaker:"
"
!! Okontrollerbara"fluktuation"i"
initialvillkoren"hos"en"en"mätning."
!! Begränsning"orsakade"av"
precisionen"hos"mätutrustningen."
!! Fluktuationer"i"egenskaperna"hos"
mätstorheten."
En"viktig"egenskap"hos"slumpmässiga"fel"är"
att" variationen" kring" det" sanna" värdet" är"
lika" troligt" att" vara" positivt" som" negativt."
Detta" göra" det" möjligt" att" uppskatta" det"
slumpmässiga"felet"i"en"mätning."

Figur" 2" ger" en" illustration" av" begreppen"
noggrannhet" och" precision." I" figuren" så"
har" mätningarna" i" A1" hög" noggrannhet"
och"precision."Mätningarna"i"A2"har"dålig"
noggrannhet" men" god" precision" och" ett"
systematiskt" fel." I" B1" har" mätningarna"
dålig" precision" men" samtidigt" är"
noggrannheten" god." I" B2" så" har"
mätningarna" både" låg" noggrannhet" och"
dålig" precision." Dålig" noggrannhet" i" en"
mätning" indikerar" att" det" finns" ett"
systematiskt" fel" medan" låg" precision"
visar"på"att"det"finns"slumpmässiga"fel."
"
Figur( 2( Förklaring( av( sambandet( mellan( begreppen(
precision(och(noggrannhet.(

"
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4.)Flödesmätning)
Flöden" mäts" inom" många" olika" fält" i" dagens" samhälle," anledningarna" till" att" mätningarna"
utförs"och"kraven"som"ställs"på"dessa"varierar"beroende"på"tillämpningsområde."När"valet"
av"mätmetod"och"mätutrustning"görs"finns"det"några"viktiga"aspekter"att"ha"i"åtanke."Vad"
finns"det"för"krav"på"noggrannhet?"Hur"ska"mätresultaten"användas?"Vad"är"kostnaden"för"
mätningarna" och" vad" finns" det" för" möjlighet" till" tillsyn," underhåll" och" kalibrering" av"
mätinstrumenten?"Det"här"avsnittet"kommer"att"ge"en"överblick"av"de"motiv"som"finns"till"
att"mäta"vattenförbrukning"i"Sverige"och"i"resten"av"världen"samt"en"teori"kring"några"typer"
av"flödesmätare."
"

4.1)Vattenmätning)
I" publikationen" VAV" P34" (Svenska" Vatten<" och" Avloppsverksföreningen," 1990)" motiveras"
mätningen" av" dricksvatten" hos" brukarna" utifrån" tre" syften" som" presenteras" nedan." Dessa"
kan" anses" bidra" till" en" hållbar" förvaltning" av" systemet." Mätningar" i" andra" punkter" på"
vattennätet" än" hos" brukarna" kan" även" dessa" motiveras" med" samma" eller" liknande"
argument."
"
Rättvisesynpunkt"
Genom" dagens" system" där" debitering" sker" utifrån" uppmätt" mängd" vatten" kan"
kostnadsfördelningen" mellan" abonnenter" anses" bli" både" skälig" och" rättvis." Det" blir" även"
önskvärt" att" de" instrument" som" används" för" mätning" har" så" stor" tillförlitlighet" och"
noggrannhet"som"möjligt"inom"ramen"för"den"budget"som"finns.""
"
Miljömässig"synpunkt"
Globalt" sett" så" har" den" miljömässiga" synpunkten" stor" betydelse" då" tillgången" av" vatten"
skiljer"sig"markant"åt"i"olika"delar"av"världen."I"Sverige"kan"tillgången"av"råvatten"som"lämpar"
sig"för"framställning"av"dricksvatten"anses"vara"god,"detta"är"långt"ifrån"fallet"i"många"andra"
delar"av"världen."Trots"att"råvattentillgångarna"är"goda"i"stora"delar"av"landet"finns"det"flera"
orsaker"till"att"hushålla"med"denna"resurs."Ett"stort"uttag"av"grundvatten"eller"ytvatten"kan"
påverka" den" ekologiska" balansen" både" genom" själva" uttaget" men" också" genom" att" bidra"
med"ökade"mängder"avloppsvatten."
"
Att" utföra" flödesmätningar" i" olika" punkter" på" vattennätet" har" flera" miljömässiga" fördelar."
Genom"att"få"en"bättre"uppfattning"om"sin"egen"förbrukning"kan"enskilda"användare"göra"
val" som" hjälper" till" att" spara" vatten." I" en" amerikansk" studie" kunde" man" med" hjälp" av" att"
högupplöst" vattenförbrukningsdata" analysera" enskilda" vattenhändelser" i" en" bostad" och"
kategorisera" dem" i" olika" slutanvändningsgrupper" samt" upptäcka" läckande" apparater" i"
hemmen." Samtidigt" kunde" användarna" få" en" tydlig" bild" över" sina" förbrukningsmönster"
(Aquacraft,"2011)."Vidare"kan"mätningar"på"vattennätet"användas"i"samma"syfte,"genom"att"
analysera" förbrukningen" i" vissa" noder" eller" större" geografiska" områden" kan" mätningarna"
vara"ett"effektivt"verktyg"för"att"identifiera"läckor."Detta"ger"en"effektivare"resursanvändning"
men"minskar"även"energiåtgången"som"krävs"för"att"driva"systemet."
"
Ekonomisk"synpunkt"
Årskostnaderna" för" vattenmätning" inklusive" hantering" och" avläsning" av" mätare" bör" enligt"
VAV"34"(Svenska"Vatten<"och"Avloppsverksföreningen,"1990)"inte"överstiga"5%"av"fakturerad"
försäljning." I" dagsläget" ökar" utbudet" av" billiga" och" precisa" sensorer" (bl.a." flödesmätare)"
"
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vilket" bidrar" till" att" utökade" mätningar" fortfarande" kan" vara" ekonomiskt" försvarbara" enligt"
denna" rekommendation." Samtidigt" skapar" debitering" baserad" på" uppmätt" mängd" ett"
incitament" till" att" spara" vatten" i" användarledet" vilket" i" sin" tur" ger" minskade" kostnader" i"
producentledet" i" form" av" lägre" investeringskostnader" i" ledningsnät," vattenverk" och"
avloppsreningsverk."Mätningarna"kan"även"bidra"till"att"minska"mängden"odebiterat"vatten"
genom"att"identifiera"läckor."
"

4.2)Flödesmätare)
Det" finns" åtskilliga" metoder" som" kan" tillämpas" för" att" utföra" flödesmätningar." I" det" här"
avsnittet" kommer" en" bakgrund" ges" till" hur" flöden" mäts" med" mekaniska( mätare,"
elektromagnetiska(mätare"och"nivåmätningar."Vidare"kommer"även"orsaken"och"storleken"
hos"de"fel"som"uppstår"hos"dessa"mätartyper"att"diskuteras."
"

4.2.1)Mekaniska)mätare)
Mätare"av"denna"typ"karaktäriseras"av"att"de"innehåller"rörliga"delar"som"bestämmer"flödet"
genom" att" mäta" hur" snabbt" en" volym" fylls" upp" och" töms," eller" genom" att" bestämma"
vätskans"hastighet"då"den"passerar"mätaren.""
"
Om" U" är" vattnets" medelhastighet" över" tvärsektionen" A# så" kan" volymflödet" Q" beräknas" på"
följande"vis"

Q = U ⋅ A ""

"

"

"

"

"

"

(1)"

"

"

"

Två" exempel" på" mätare" som" utnyttjar" den" här" principen" för" att" mäta" flöde" är"
Vinghjulsmätare" respektive" Woltmanmätare." Hos" dessa" två" mätare" ger" det" strömmande"
vattnet" ett" vinghjul" eller" ett" turbinhjul" en" hastighet" som" står" i" proportion" med"
strömningshastigheten." Rotationen" hos" hjulet" överförs" till" ett" räkneverk" som" registrerar"
vattenvolymen"som"passerat"mätaren."
"
Istället" för" att" mäta" hastigheten" utnyttjar" Skivmätare" en" volymetrisk" metod" för" att"
bestämma" flödet." I" dessa" mätare" finns" en" mätkammare" som" delas" upp" i" två" separata"
volymer" av" en" cirkulär" skiva." När" vattnet" passerar" ena" kammaren" vippar" skivan" över" och"
roterar." Varje" sådan" vipprörelse" motsvarar" en" specifik" volym" som" registreras" av" ett"
räkneverk"när"skivan"roterar."
"

4.2.2)Elektromagnetiska)mätare)
Till"skillnad"från"de"mekaniska"mätarna"innehåller"de"elektromagnetiska"flödesmätarna"inga"
rörliga" delar" utan" mätprincipen" bygger" istället" på" Faradays" lag." Den" säger" att" spänningen"
som" induceras" i" en" elektrisk" ledare" som" passerar" vinkelrätt" genom" ett" magnetfält" är"
proportionell"mot"hastigheten"hos"ledaren."Sambandet"kan"skrivas"som""

e = B ⋅ l ⋅v ""

"

"

"

"

"

"

"

(2)"

där" %" är" den" inducerade" spänningen," &" det" magnetiska" flödet" och" '" respektive" (" längden"
och" hastigheten" hos" ledaren." Den" elektromagnetiska" flödesmätaren" är" byggd" så" att" ett"
magnetfält"genereras"utav"två"spolar"placerade"på"ömse"sida"av"röret."Vinkelrätt"mot"detta"
fält" passerar" ledaren" som" i" detta" fall" utgörs" av" en" strömmande" vätska." Den" inducerad"
spänning"som"genereras"i"vätskan"mäts"av"två"elektroder"och"motsvarar"en"viss"hastighet."
När"hastigheten"och"rörets"tvärsnittarea"är"kända"kan"hastigheten"beräknas"enligt"ekvation"
(1)."
"
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"

4.2.3)Nivåmätningar)
Mätningar"av"denna"typ"appliceras"när"in"och"utflödet"ur"en"kropp"med"känd"geometri"ska"
undersökas."Eftersom"en"nivåförändring"över"tid"också"medför"en"förändring"av"volym"kan"
flödet"observeras.""
"
Ett" vanligt" mätinstrument" som" används" för" dessa" tillämpningar" är" en" s.k." dränkbar(
nivågivare."Givaren"består"av"en"piezoresistiv"sensor"som"är"i"kontakt"med"det"omgivande"
mediet"via"ett"membran."Sensorn"konverterar"det"hydrostatiska"trycket"som"mediet"utövar"
på"membranet"till"en"elektrisk"signal"vilket"motsvarar"en"viss"nivåförändring."
"

4.2.4)Inbyggda)osäkerhet)och)installationseffekter)
Som" nämndes" i" tidigare" avsnitt" så" är" inga" mätningar" helt" exakta," hos" varje" typ" av" mätare"
finns"en"viss"inbyggd"osäkerhet"som"deklareras"i"produktbladet"från"tillverkaren."Värdena"är"
baserade" på" tester" som" utförts" under" ideala" förhållanden" och" är" därför" inte" alltid"
representativa" för" de" mätningar" som" sker" under" verkliga" förhållanden." Den" inbyggda"
osäkerheten" varierar" beroende" på" tillverkare" och" mätartyp" men" också" beroende" flödet."
Generellt" sett" så" är" osäkerheten" större" vid" små" flöden." I" tabell" 3" presenteras" värden"
gällande"osäkerheten"hos"tre"kategorier"av"mätare"hämtade"från"ovan"nämnda"produktblad"
och"”An"introductory"guide"to"flow"measurement”"av"Baker"(2002)."
"
Tabell(3.(Ungefärliga(värden(hos(den(inbyggda(mätosäkerheten(hos(två(kategorier(av(mätare.(

Mätartyp"
Inbyggd"osäkerhet"
Elektromagnetisk"flödesmätare"
±0,2"%"till"±1"%"
Mekaniska"flödesmätare"
±0,5"%"till"±1,5"%"
Nivågivare"
±0,2"%"
"
För" varje" mätare" finns" specifika" instruktioner" gällande" hur" installation" bör" gå" till." Dessa" är"
framtagna"för"att"skapa"så"pass"bra"förutsättningar"som"möjligt"för"att"utföra"mätningar"och"
är"tänkta"att"efterlikna"de"förhållandena"som"mätarna"har"testats"under."Bland"annat"anger"
ofta" tillverkaren" hur" långa" raksträckor" av" rör" som" bör" finnas" före" och" efter" mätaren." Att"
uppfylla" de" rekommenderade" föreskrifterna" är" inte" alltid" möjligt" och" som" en" följd" av" det"
påverkas"mätningarna"av"olika"så"kallade"installationseffekter"vilket"kan"bidra"till"att"utvidga"
osäkerheten"i"mätningen"ytterligare"(TUV"NEL,"2010).""
"
Angivelserna" gällande" raksträckor" före" och" efter" mätaren" är" framtagna" för" att"
hastighetsprofilen" ska" hinna" bli" fullt" utvecklad" och" symmetrisk" över" hela" tvärsnittsarean."
Detta"är"nödvändigt"då"andra"komponenter"på"rörledningsnätet"så"som"ventiler"och"krökar"
har" en" förmåga" att" förvränga" hastighetsprofilen." Krökar" kan" även" ha" en" särskilt" stor"
påverkan" på" mätningar" då" de" kan" bidra" till" att" skapa" sekundära" flöden" och" virvlar" som"
kräver"långa"sträckor"för"att"avta"(TUV"NEL,"2010)."Många"flödesmätare"är"framtagna"för"att"
prestera" bra" under" väl" definierade" förhållanden" medan" de" i" verkligheten" måste" klara" av"
faktorer" så" som" krökar," ventiler," vibrationer," elektromagnetiskt" brus," luftbubblor" och"
partiklar"vilket"kan"bidra"till"att"mätarna"över<"eller"underregistrerar"det"faktiska"flödet."
"
Ett"flertal"studier"har"gjorts"gällande"hur"olika"installationseffekter"påverkar"mätresultaten"
hos" elektromagnetiska" flödesmätare." Styles" &" Busch" (2009)" undersökte" i" en" studie" hur" en"
"
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ventil"placerad"nära"en"mätare"påverkade"resultatet"och"fann"att"felet"låg"mellan"0,4"–"1,4"%"
när"ventilen"var"delvis"stängd."Pope"(2014)"undersökte"i"sitt"examensarbete"hur"virvlar"från"
felmonterade" rör" påverkade" resultaten" hos" olika" typer" av" mätare." Resultatet" från" hans"
experiment"visade"ett"fel"på"<1,9%"hos"den"elektromagnetiska"mätaren."Genom"att"studera"
en" mätare" som" var" felinriktad" i" horisontal<" och" vertikalplanet" jämte" anslutande" rör" kunde"
Bates"(1999)"visa"på"liknande"resultat"som"Styles"&"Busch"(2009)."Vidare"genomförde"Lim"&"
Chung(1999)"numeriska"simuleringar"i"syfte"att"undersöka"hur"en"mätare"installerad"på"olika"
avstånd"nedström"en"90˚"krök"påverkades"av"denna."Resultaten"indikerade"på"ett"fel"mellan"
±6%" beroende" på" avstånd" från" kröken" och" mätarelektrodernas" position" jämt"
horisontalplanet."I"ett"liknande"experiment"kunde"Bates"(1999)"påvisa"ett"procentuellt"fel"i"
mätningarna"som"låg"mellan"1%"<"4%"beroende"på"flödeshastighet."Två"andra"faktorer"som"
kan" ha" en" påverkan" på" mätningar" gjorda" med" elektromagnetiska" flödesmätare" är"
luftbubblor"i"rören"och"elektromagnetisk"interferens"från"kringliggande"elektronik."
"
Tillgänglig" information" gällande" installationseffekters" inverkan" på" mätningar" utförda" med"
mekaniska"flödesmätare"är"mer"bristfällig."Hur"mycket"en"asymmetrisk"hastighetsprofil"eller"
virvlar" påverkar" mätningen" beror" i" stor" utsträckning" på" modell." Hos" vinghjulsmätare" och"
Woltmanmätare"kan"en"virvel"som"roterar"i"samma"riktning"som"turbin<"/vinghjulet"bidra"till"
att" öka" rotationshastigheten" hos" dessa" vilket" indikerar" på" ett" högre" flöde" än" det" verkliga"""""
(TUV"NEL,"2010)."Felet"hos"mekaniska"mätare"utvecklas"och"blir"större"över"tid"på"grund"av"
slitage"av"de"rörliga"delarna,"detta"medför"en"generell"trend"hos"dessa"att"underregistrera"
det"faktiska"flödet.""

5.)SCADA)PDriftövervakning))
Supervisory(Control(and(Data(Acquisition"eller"SCADA"är"en"internationellt"använd"term"som"
syftar" till" de" datoriserade" system" som" används" för" driftövervakning" av" olika" sorters"
processer." Systemen" möjliggör" fjärrkontroll" och" fjärrövervakning" av" komponenterna" i" en"
process" från" en" centralt" belägen" plats." Detta" avsnitt" kommer" att" ge" en" bakgrund" till" ett"
SCADA"systems"uppbyggnad"och"funktion"samt"diskutera"de"fel"som"kan"uppstå"och"hur"det"
påverkar"den"data"som"samlas"in."
"

5.1)Generell)uppbyggnad,)funktion)och)historik)
SCADA" avser" kombinationen" av" telemetri" och" datainsamling" och" gör" det" möjligt" att" styra,"
övervaka" och" hantera" information" från" automatiserade" processer." Genom" att" samla" in"
information," överföra" denna" till" en" central" plats" och" sedan" utföra" nödvändiga" analyser"
skapar" systemet" ett" beslutsunderlag" som" en" operatör" kan" fatta" beslut" utifrån." Inom"
området" vattenförsörjning" används" SCADA<system" i" stor" utsträckning" för"
systemövervakning," driftoptimering," datainsamling" och" som" ett" alarmsystem" när" fel"
uppstår.""
"
Ett"typiskt"SCADA<system"är"uppbyggt"av"flera"komponenter"och"kan"delas"upp"i"fem"nivåer"
eller" hierarkier." Längst" ner" finns" en" fältutrustning" (sensorerna)" som" är" anslutna" till" en" PLC(
(Programmable"Logic"Controller)"eller"RTU"(Remote"Terminal"Unit)."Sensorn"skickar"en"signal"
som"tolkas"och"översätts"i"PLC/RTU<modulen"där"den"också"sparas"för"att"sen"sändas"via"ett"
kommunikationssystem" till" en" server" mot" vilken" en" arbetsstation" är" uppkopplad" (Bailey" &"
Wright,"2003).("

"
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Fördelarna"med"dessa"system"menar"Bailey"&"Wright"(2003)"är"möjligheten"till"att"samla"in"
och"spara"stora"mängder"data"från"många"typer"av"sensorer"spridda"över"stora"geografiska"
områden." Samt" att" operatören" kan" inkludera" realtidssimuleringar" med" riktiga" data" i"
systemet.""
De"menar"även"att"det"finns"vissa"nackdelar"kopplade"till"SCADA,"bland"annat"att"systemet"
kan" bli" väldigt" komplext" och" detta" medför" att" det" blir" svårmanövrerat." En" stor" mängd"
sensorer"kopplade"till"systemet"innebär"även"höga"krav"på"underhåll"om"informationen"ska"
vara"användbar"och"pålitlig."Scott"et"al."(1999)"menar"till"exempel"att"20%"av"de"installerade"
sensorerna"och"instrumenten"i"Storbritanniens"vattenindustri"inte"fyller"någon"funktion"eller"
är"felaktigt"installerade"och"fungerar"undermåligt."Marshall"&"Ediriweera"(2010)"pekar"i"sin"
studie"på"samma"problem,"de"har"analyserat"data"från"en"treårsperiod"och"resultatet"visar"
att"en"femtedel"av"denna"antingen"är"felaktig"eller"saknas."
"

5.2)Fel))
Dokumentet" ”SCADA/Model( Integration:( The( Rules( for( Success”" (Bentley" System," 2004)" är"
tänkt" som" en" vitbok" över" SCADA<system" och" fungerar" som" ett" stöd" och" referens" för"
personer" som" jobbar" med" data" från" dessa" system." Enligt" Bentley" (2004)" uppstår" vanligtvis"
felaktigheter" i" data" från" SCADA<system" på" grund" av" systemfel" eller" schemalagt" underhåll."
Anledningen" till" att" fel" uppstår" i" analog" data" som" har" samlats" in" under" normala"
driftförhållanden" är" däremot" en" följd" av" en" viss" typ" av" problematik" som" kan" delas" upp" i"
följande"kategorier."
"
Data(komprimering(
Innan"data"överförs"från"fältsensorerna"till"servern"sker"ibland"en"komprimering"av"denna"i"
PLC/RTU<modulen." Det" finns" två" anledningar" till" att" detta" görs," en" av" dem" är" att" minska"
mängden"data"som"behöver"överföras"via"kommunikationssystemet"och"på"sätt"utnyttja"den"
tillgängliga" bandbredden" på" bästa" sätt." Den" andra" anledningen" är" att" kommunikationen"
mellan"servern"och"PLC/RTU<modulen"inte"sker"kontinuerligt"och"då"utförs"komprimeringen"
till"följd"av"att"det"tillgängliga"lagringsutrymmet"i"modulen"är"begränsat."I"båda"fallen"bidrar"
komprimeringen"till"att"minska"upplösningen"på"den"data"som"når"operatören"så"att"den"är"
sämre"kvalitet"än"den"faktiska"variationen"hos"variabeln"som"mäts."Detta"är"en"anledning"till"
att"SCADA<data"kan"uppvisa"ett"steg<likt"utseende."
"
Tidsmärkning(
Vanligtvis" finns" en" tidsmarkör" i" SCADA<data" som" har" sitt" ursprung" från" insamlingstillfället"
men"ibland"kan"en"förväxling"ske"där"tidsmarkören"byts"ut"mot"tidpunkten"då"servern"tog"
emot" nämnd" data." Detta" kan" medföra" att" tidpunkten" för" en" händelse" i" en" dataserie" inte"
stämmer" överens" med" den" verkliga" händelsen" eller" att" det" finns" en" tidsförskjutning" i"
förhållande"till"andra"dataserier.""
"
Avsaknad(av(data(
Ett"vanligt"återkommande"problem"i"dataserier"från"SCADA<system"är"att"det"stundtals"eller"
periodvis" kan" saknas" data." Detta" är" ofta" en" följd" av" strömavbrott," fel" i" kommunikationen"
mellan" PLC/RTU<modulen" och" servern" eller" ett" tekniskt" fel" i" SCADA" mjukvaran." Dessa"
händelser" brukar" flaggas," antingen" av" PLC/RTU<modulen" när" en" sensor" inte" fungerar" som"
den" bör" eller" av" servern" när" kommunikationen" med" PLC/RTU<modulen" inte" fungerar." I" de"
fall" där" flaggor" inte" används" bör" användaren" vara" uppmärksam" på" vissa" mönster" som" kan"
indikera" på" denna" typ" av" fel." Dessa" kan" yttra" sig" som" en" snabb" nedgång" till" noll," negativa"
"
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värden"eller"en"hastig"ökning"hos"ett"värde."Ett"annat"tecken"på"att"data"saknas"är"att"ett"
värde"repeteras"under"en"period,"detta"beror"på"att"viss"SCADA<mjukvara"är"programmerad"
att"hålla"kvar"ett"visst"värde"tills"att"ett"nytt"erhålls."
"
Instrumentering(
Fel" som" kan" kopplas" till" fältutrustning" inkluderar" felaktiga" data," extrema" fluktuationer" i"
registrerat" värde" och" ett" otillräckligt" mätområde" hos" sensorn" i" fråga." Vad" som" är" felaktig"
data"och"inte"kan"vara"svårt"att"fastställa"endast"genom"att"okulärt"inspektera"en"mätserie."
Dessa" fel" avviker" oftast" inte" till" utseendet" utan" är" snarare" resultatet" av" en" systematisk"
felaktighet." De" kan" uppstå" som" en" följd" av" okalibrerade" mätinstrument," signalinterferens"
mellan"PLC/RTU<modulen"och"sensorn,"misstolkning"hos"SCADA<mjukvaran"eller"på"grund"av"
andra"faktorer."
"
Extrema" fluktuationer" eller" avvikande" toppar" kan" vara" ett" resultat" av" hydrauliska" transiter"
som"uppstår"när"pumpar"stannar"eller"startas"eller"när"ventiler"öppnas"och"stängs."Topparna"
kan" också" uppstå" till" en" följd" av" oregelbunden" interferens" hos" signalkablar" som" inte" är"
korrekt"jordade"eller"vid"plötsliga"spänningsökningar"eller"spänningsfall."
"
Fältutrustningens" mätintervall" är" en" direkt" orsak" till" att" felaktig" data" kan" uppstå."
Mätinstrument"ställs"in"för"att"registrera"värden"inom"ett"visst"spann"och"om"variabeln"som"
mäts"överstiger"detta"visas"maxvärdet"för"mätintervallet."Detta"resulterar"i"att"samma"värde"
visas" under" perioden" då" den" uppmätta" variabeln" överstiger" mätintervallet." I" vissa" fall" kan"
förekomsten"av"dessa"mönster"innebära"att"det"faktiska"värdet"ligger"utanför"mätintervallet"
men"det"kan"också"vara"ett"tecken"på"att"fältutrustningen"inte"fungerar,"är"okalibrerad"eller"
att"signalen"är"dålig.""
"
Övriga(fel(
Andra"identifierade"felkällor"hos"SCADA<system"är"brus"som"uppstår"i"och"med"överföring"av"
data"via"kommunikationssystemet."Felaktig"data"som"uppstår"till"följd"av"detta"fenomen"kan"
precis"som"övriga"systematiska"fel"vara"svåra"att"upptäcka"endast"genom"att"inspektera"en"
mätserie." För" att" identifiera" dessa" fel" krävs" långsiktiga" jämförelser" mot" mätserier" som" är"
direkt" tagna" från" fältsensorerna." Ett" annat" fel" som" kräver" liknande" analyser" för" att" kunna"
identifieras" är" så" kallad" kalibrerings<drift" som" orsakas" av" externa" faktorer" så" som"
temperatur"och"vibrationer.""

6.)Tidsserieanalys)
En" tidsserie" är" en" samling" observationer" som" har" utförts" under" en" viss" tidsperiod."
Tidsserieanalys" är" en" metodik" som" kan" användas" för" att" förklara" beteenden" och" förstå"
bakomliggande" faktorer" hos" tidsserier" som" till" exempel" har" genererats" utifrån" SCADA<
system." Det" här" avsnittet" kommer" att" beskriva" Styrdiagram," en" vanlig" metod" kan" används"
vid"analys"av"tidsserier"för"att"identifiera"avvikande"värden"samt"ge"en"sammanfattning"över"
metoder" som" har" använts" för" att" utföra" kvalitetskontroll" av" tidsserier" innehållande"
flödesdata."
"

6.1)Styrdiagram)
På" 1920<talet" introducerade" Walter" A." Shewhart" styrdiagrammet" vilket" kom" att" lägga"
grunderna"för"ett"nytt"fält"där"statistisk"teori"blev"en"ny"del"av"arbetet"med"kvalitet"(Best"&"
"
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Neuhauser," 2006)." Styrdiagram" är" idag" ett" utbrett" redskap" som" används" inom" många" fält"
där" data" samlas" in" på" regelbunden" basis" och" där" det" är" intressant" att" undersöka" hur" den"
undersökta"variabeln"varierar"med"tiden.""
"
Ett"typiskt"styrdiagram"kan"ses"i"Figur"3"och"utgår"från"en"graf"av"en"tidsserie"där"en"variabel"
uttrycks" som" en" funktion" av" tiden." Diagrammet" innehåller" en" centrallinje" (CL)," en" övre"
styrgräns" (UCL)" och" en" undre" styrgräns" (LCL)." Centrallinjen" motsvarar" målvärdet" eller"
medelvärdet" för" en" process" eller" variabel," medan" övre<" och" undre" styrgränsen" markerar"
målgränsen." Värdet" hos" gränserna" kan" baseras" på" variationen" hos" slumpmässigt" tagna"
prover"eller"faktiska"fysikalisk"begränsning.""
"
Shewhart"föreslog"följande"generella"modell"för"sitt"styrdiagram."
Låt" w# vara"värdet"av"ett"stickprov"som"mäter"en"kontinuerligt"varierande"kvalitetsegenskap"
av"intresse"(till"exempel"ett"flöde)."Om" µw# är"medelvärdet"av" w# med"standardavvikelsen" σw(
så" kan" CL," UCL" och" LCL" definieras" som" enligt" ekvation" 3." I" ekvationen" är" k" avståndet" till"
styrgränserna,"UCL"och"LCL,"från"centrallinjen,"CL,"uttryckt"i"en"enhet"av"standardavvikelser."
"
################+,- = /0 + 230
,- = /0
" "
"
"
"
"
(3)"
###############-,- = /0 − 230
"

"
Figur(3.(Ett(diagram(som(visar(grunderna(hos(ett(styrdiagram(utifrån(en(normalfördelad(dummy\kvalitetsegenskap.((

Även" om# UCL" och" LCL# kan# baseras" på" faktiska" fysikaliska" begräsningar" så" utgår"
styrdiagrammet" från" att" variabeln" som" studeras" är" normalfördelad," praxis" har" därför" blivit"
att"basera"gränserna"på"sannolikhet"utifrån"denna"bakgrund."Normalt"sett"sätts" k# därför"till"
3"eftersom"sannolikheten"att"påträffa"ett"värde"utanför"gränsen"±3σför"en"normalfördelad"
population# är" 0,3%" vilket" kan" anses" vara" en" sällsynt" händelse" och" indikation" på" ett"
avvikande"beteende"(NIST"SEMATECH,"2012).""
"

6.2)Outliers)–)Avvikande)värden)
Ett"avvikande"värde"eller"en"så"kallad"outlier"är"en"datapunkt"som"på"något"vis"urskiljer"sig"
eller"sticker"ut"från"resterande"datamängd."Hawkins"(1980)"definierar"begreppet"som:"
En( observation( som( avviker( så( pass( mycket( från( övriga( observationer( att( den( misstänks( ha(
genererats(av(en(annan(mekanism.(

"
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Vanligtvis"genereras"data"av"en"eller"flera"processer"som"antingen"återspeglar"aktiviteter"i"
ett"system"eller"observationer"av"en"storhet."En"observation"som"avviker"från"det"normala"
orsakas"av"ett"onormalt"beteende"i"processen"som"genererar"den."Det"blir"därför"intressant"
att" identifiera" dessa" då" de" kan" innehålla" viktig" information" om" det" observerade" systemet"
eller" storheten." Det" onormala" beteendet" kan" vara" ett" resultat" av" en" naturlig" process" som"
har"en"låg"sannolikhet"att"inträffa"men"det"kan"också"vara"resultatet"av"ett"fel"i"den"process"
som"genererar"data"(till"exempel"en"flödesmätning)."
"
Som"nämndes"i"avsnitt"två"så"handlar"arbetet"med"QC"om"att"säkerställa"kvaliteten"hos"en"
produkt."Om"produkten"i"fråga"är"data"så"handlar"det"alltså"om"att"kontrollera"kvaliteten"hos"
den" och" därför" blir" en" viktigt" del" av" arbetet" att" identifiera" avvikande" värden." Nedan" följer"
några"exempel"på"hur"arbetet"med"QC"har"applicerats"på"just"flödesdata."
"
Sandin" et." al" (2013)" presenterar" i" “Fault" Detection" With" Hourly" District" Energy" Data”" flera"
mer"eller"mindre"avancerade"metoder"för"att"identifiera"avvikande"värden"i"flödesdata"från"
fjärrvärmenätet."Vattennätet"och"Fjärrvärmenätet"har"en"hel"del"likheter"men"det"finns"även"
en" del" skillnader" vilket" påverkar" hur" pass" tillämpbara" metoderna" blir." Den" mest" basala"
metoden"som"föreslås"är"mycket"lik"styrdiagrammet"och"kontrollerar"att"vissa"parametrar"i"
systemet"(temperatur,"beräknad"energi,"levererad"effekt)"inte"överskrids"från"ett"säkerhets<"
och" fysikaliskt" perspektiv." De" föreslår" även" en" modifierad" variant" där" styckvist" linjära"
gränsvärden" används" istället" för" konstanta" för" att" på" så" sätt" bättre" kunna" ta" hänsyn" till"
säsongsvariationer" hos" data." En" tredje" grundläggande" metod" bygger" på" att" det" finns" en"
trend" i" mätserien" som" beror" på" utomhustemperaturen." Trenden" kan" tas" bort" genom" att"
subtrahera" ett" veckovist" glidande" medelvärde," efter" det" är" det" möjligt" att" tillämpa" ett"
standardiserat" outlier" test" så" som" ”generalized" extreme" studentized" deviate”" för" att"
upptäcka"avvikande"värden.""
"
I"sitt"examensarbete"beskriver"Kiware"(2010)"en"semi<automatiserad"metod"som"används"av"
en"gasleverantör"för"att"hittade"avvikande"värden"i"flödesdata"från"gasnätet."Metoden"som"
är" tänkt" att" vara" till" stöd" för" operatören" baseras" på" att" en" statistisk" modell" anpassas" till"
levererad" data." Skillnaden" mellan" modellen" och" datan" i" varje" punkt" antas" ligga" inom" ett"
intervall"om"±5σ"från"modellvärdet."Om"residualen"ligger"utanför"intervallet"antas"det"vara"
en"outlier"vilket"operatören"sen"får"godkänna"eller"avfärda."Trots"att"levererad"flödesdata"i"
detta" fall" inte" var" normalfördelad" vilket" ±kσ <regeln" förutsätter" fungerade" den"
tillfredsställande"eftersom"operatören"hade"sista"ordet"angående"vad"som"är"ett"avvikande"
värde"eller"inte."
"
Väl"utvecklade"metoder"för"att"upptäcka"avvikande"värden"menar"Loureiro"et."al"(2016)"är"
nödvändiga" för" att" förbättra" och" förvalta" vattenledningsnätet" samt" för" att" producera"
korrekta"data"som"kan"användas"för"att"på"ett"hållbart"sett"designa"och"planering"dessa."I"sin"
forskningsartikel"presenterades"och"testades"följande"metod"bestående"av"fyra"steg."
1.! Insamling"av"högfrekvent"flödesdata"från"t.ex."SCADA<system."Om"annan"information"
om"systemet"finns"tillgänglig"samlas"även"den"in."Till"exempel"information"om"
underhåll"på"nätet,"flödesmätarnas"egenskaper"och"kommunikationssystemets"
egenskaper."
2.! Validering,"rensning"och"normalisering"av"data."Valideringen"gjordes"genom"att"
felaktigheter"som"uppstått"till"följd"av"mätfel"och"kommunikation"korrigerades"eller"

"
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togs"bort."I"fall"där"data"saknades"interpolerades"värden"fram"om"perioden"var"
kortare"än"en"timme."
3.! En"ny"metod"för"att"identifiera"avvikande"mätvärden"med"hjälp"av"s.k."”outlier"
regions”"testades."Med"metoden"klassas"ett"mätvärde"som"avvikande"om"den"tillhör"
en"region"som"definieras"utifrån"medelvärdet,"standardavvikelsen"och"ett"gränsvärde"
som"i"sin"tur"baseras"på"”true"positive"rate”"samt"”false"positive"rate”."
4.! I"metodens"sista"steg"tillämpades"olika"valda"tillvägagångssätt"för"att"identifiera"
avvikande"händelser"i"serien,"så"som"rörbrott,"eller"ovanligt"hög"nattkonsumtion."

"
Komplex" infrastruktur" så" som" vattenledningsnäten" i" större" städer" använder" sig" ofta" av"
SCADA<system"för"att"samla"in,"lagra"och"validera"stora"mängder"data."Quevedo"et"al."(2010)"
menar" att" felaktiga" mätvärden" från" mätutrustning" och" SCADA<systemet" påverkar"
möjligheten" att" använda" insamlad" data" för" att" fatta" beslut" kring" vattenförvaltning," drift,"
planering" och" debitering." I" sin" forskningsrapport" beskriver" de" två" metoder" som" kan"
användas"för"att"validera"vattenförbrukningsdata."Författarna"gör"skillnad"mellan"”låg<nivå”<
metoder"och"”hög<nivå”<metoder"utifrån"komplexitet."Den"förstnämnda"typen"av"metoder"
baseras"på"att"antingen"validera"mätvärdet"genom"att"utgå"från"gränsvärden"likt"den"metod"
Sandin" et." al" (2013)" föreslår," eller" att" undersöka" variationen" hos" mätvärdet" mellan" två"
tidpunkter."Den"mer"komplexa"metoden"som"författarna"använder"utnyttjar"en"modell"för"
att"förutsäga"värden"som"sedan"jämförs"mot"de"uppmätta."Är"residualen"från"jämförelsen"
större" än" ett" visst" gränsvärde" anses" mätvärdet" vara" avvikande." De" statistiska" modellerna"
som" används" i" detta" syfte" kan" se" olika" ut" och" variera" i" komplexitet," i" studien" använde"
författarna"en"så"kallad"”Auto"Regressive"Integrated"moving"Average”"modell"(ARIMA)."
"
"
"

"

18"

Del)tvåP)fallstudie)Göteborg)
"
"

"

"
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7.)Systembeskrivning))
Göteborgs" kommun" är" med" sin" befolkning" på" 548" 190" personer" Sveriges" näst" största"
kommun"sett"till"antalet"invånare."Majoriteten"av"kommunens"4,48"km2"landareal"ligger"i"de"
västra" delarna" av" Västra" Götalands" län" medan" en" mindre" del" av" dess" norra" områden" är"
belägna"i"Bohuslän."I"Kattegatt"ligger"Södra"skärgården"vars"öar"utgör"kommunens"västliga"
avgränsning."I"öst"avgränsas"kommunen"mot"Ale<,"Lerum<","Partille<,"Härryda<"och"Mölndal<"
och" i" söder" mot" Kungsbacka" kommun." Nordre" älv" utgör" en" gräns" mot" Kungälv" kommun" i"
norr,"medan"landets"största"älv,"Göta"Älv"mynnar"strax"utanför"Göteborg."
"

7.1.)Dricksvattenproduktion))
Göteborg" Kretslopp" och" Vatten" är" den" förvaltning" som" har" hand" om" den" kommunala"
vattenförsörjningen."Den"primära"råvattenkällan"som"används"i"dricksvattenproduktionen"är"
Göta"Älv,"landets"vattenrikaste"vattendrag"som"sträcker"sig"från"Värnen"till"Kattegatt."Älven"
har" en" medelvattenföring" i" storleksordningen" 550" m3/s" och" av" dess" extraheras" ungefär" 2"
m3/s"för"att"användas"till"att"producera"dricksvatten"(Göteborg"Kretslopp"och"Vatten,"2016).""
"
Dricksvattenproduktionen" sker" i" stadens" två" vattenverk," Alelyckan" och" Lackarebäck( som"
varje"dygn"levererar"en"total"volym"om"173"000"m3"till"dricksvattennätet"."Verken"försörjer"
olika" delar" av" kommunen" och" tar" också" vatten" från" olika" täkter." Intaget" av" råvatten" från"
älven"sker"vid"Alelyckans"vattenverk"där"en"viss"del"bereds"direkt"i"verket."En"del"av"vattnet"
pumpas"vidare"till"Delsjöarna"som"fungerar"som"täkt"för"Lackarebäcks"vattenverk."(
""

7.2)Dricksvattendistribution))
Omvandlingen"från"råvatten"till"dricksvatten"är"en"process"som"tar"ungefär"sju"timmar."Efter"
att"vattnet"har"passerat"vattenverket"förs"det"ut"på"kommunens"176"mil"långa"ledningsnät"
som"är"uppdelat"i"olika"zoner."Uppdelningen"är"gjord"med"hänsyn"till"tillåtet"högsta"tryck"i"
ledningsnätet" samt" lägsta" tryck" i" det" högst" belägna" tappstället" i" ett" område." Zonerna"
benämns"som"lågzoner"och"högzoner"beroende"på"om"en"tryckstegring/reducering"krävs"för"
att"uppnå"dessa"krav"(VAV,"2001)."Anslutet"till"nätet"finns"13"stycken"vattentorn"som"säkrar"
förbrukningen" när" den" är" som" störst," dessa" fylls" under" lågförbrukningstimmar" upp" med"
hjälp"av"68"dricksvattenpumpstationer"(Göteborg"Kretslopp"och"Vatten,"2016)."
"

8.)Data)
Den"tillgängliga"data"som"ska"kvalitetsgranskas"representerar"medelvattenförbrukningen"för"
varje" timme" under" 2014" uttryckt" i" liter" per" sekund" för" 72" olika" zoner" inom" Göteborgs"
kommun." Zonernas" befolkningsmängd" och" storlek" varierar" och" på" grund" av" det" finns" även"
en" viss" variation" i" ledningsnätets" uppbyggnad" och" komponenter." Utöver" de" serier" som"
innehåller" data" gällande" vattenförbrukningen" finns" ytterligare" fyra" mer" detaljerade"
dataserier" innehållande" flödesmätningar" från" olika" punkter" på" nätet," en" utförligare"
beskrivning" av" dessa" finns" i" avsnitt" 8.2" och" 8.3." Majoriteten" av" flödesmätningarna" som"
utförs"på"nätet"görs"med"elektromagnetiska"flödesmätare."All"tillhandahållen"data"kommer"
från"Kretslopp"och"Vattens"SCADA<system."
""

"
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8.1)Typ)av)zoner)
Majoriteten" av" tillgänglig" data" har" sitt" ursprung" i" högzoner" enligt" förklaringen" i" P83" (VAV,"
2001)"eller"i"övre"högzoner"(högzon"inom"högzonen)."I"den"här"rapporten"kommer"zonerna"
delas"upp"utifrån"hur"den"faktiska"timmedelförbrukningen"i"zonen"har"tagits"fram"vilket"har"
att" göra" med" dess" storlek" och" uppbyggnad" snarare" än" om" det" är" en" högzon" eller" övre"
högzon."
"
Serierna" med" vattenförbrukningsdatat" för" zonerna" anger" medelvattenförbrukningen" i" liter"
per"sekund"för"varje"timme"och"tas"fram"av"SCADA<systemet."Dessa"genereras"på"följande"
två"sätt."
!! Medelvattenförbrukningen" xfrb" är" ett" beräknat" värde" som" baseras" på" uppmätt"
inflöde" xin" och" utflöde" xut" till" zonen" samt" uppmätt" inflöde" och" utflöde" ur" zonens"
reservoar"xres","allt"enligt"ekvation"4"(Typ$1$zon).""
"

9:;< = 9=> − 9?@ ± 9;AB "

"

"

"

"

(4)"

!! Medelvattenförbrukningen"xfrb"är"det"uppmätta"inflödet"xin"till"zonen"(Typ$2$zon)."
Gemensamt" för" alla" zoner" är" att" medelvattenförbrukningen" xfrb( baseras" på" serier" av"
uppmätta" värden" som" bearbetats" med" ett" så" kallat" rullande" medelvärde." Medelflödet" X( i"
liter"per"sekund"för"minut"k# blir"på"så"vis"medelvärdet"av"medelflödet"under" n"föregående"
minuter"enligt"ekvation"5.""
1 n
"
"
"
"
"
"(5)"
X k = ∑ X k −i "

n i =1

Serierna"xin( ,xut(och(xres(är(alltså(medelvärden"baserade"på"de"föregående"10<,"60<"eller"120"
minuterna."Utifrån"dessa"tar"SCADA<systemet"fram"xfrb" för"en"zon."Figur"4"nedan"illustrerar"
hur"dataserierna"tagits"fram"från"mätning"till"användning."

"
Figur(4.(I(steg(1(utförs(mätningarna(A,(B(och(C(i(olika(punkter(på(ledningsnätet.(A(är(inflödet(till(zon(1,(B(är(utflödet(ur(zon1(
och( inflödet( till( zon( 2.( C( är( in\( och( utflödet( ur( reservoaren( i( Zon( 1.( I( steg( två( räknas( mätningarna( A,( B( och( C( om( till( n\
minuters(medelvärden(enligt(ekvation(5(för(att(sedan(räknas(om(till(timmedelvärden.(Utifrån(dessa(fås(vattenförbrukningen(
för(de(två(zontyperna.(

"
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8.2)Hela)mätserier)
För"två"utav"kommunens"större"områden,"Guldheden"och"Slottsskogen"erhölls"alla"mätserier"
som" används" för" att" beräkna" vattenförbrukningen." Serierna" hade" samma" format" som" de"
övriga"serierna,"det"vill"säga"timmedelförbrukning"för"hela"året."Inom"båda"zonerna"finns"en"
reservoar"samt"mindre"zoner,"antingen"lågzoner"eller"övre"högzoner."Antalet"mätserier"och"
deras"relation"till"zonen"sammanfattas"i"Tabell"4"nedan."Vattenförbrukningen"från"dessa"två"
zoner"fanns"även"med"bland"de"72"zonerna."
Tabell( 4.( Sammanfattning( av( antalet( mätserier( som( används( för( att( beräkna( förbrukningen( i( Guldheden( respektive(
Slottsskogen.(

Guldheden"
Inflöde"
2"st"
"

Utflöde"
4"st""

Reservoar"
1"st"

Slottsskogen"
Inflöde"
Utflöde"
2"st"
1"st"

Reservoar"
1"st"

8.3)Mätserier)från)reservoarer)
In</utflödet" ur" reservoarer" tas" traditionellt" fram" genom" att" vattennivån" mäts" vid"
regelbundna" intervall." Då" geometrin" hos" reservoaren" är" känd" kan" förändringen" av"
vattennivån"omvandlas"till"ett"flöde."I"Göteborg"finns"ett"flertal"reservoarer"där"in</utflöde"
mäts"både"med"hjälp"av"elektromagnetiska"flödesmätare"och"nivåmätare."
"
För"reservoarerna"i"Guldheden"och"Gårdsten"finns"två"separata"mätserier"för"samma"period"
där" in</utflödet" har" tagits" fram" med" de" två" olika" metoderna." Mätserierna" har" högre"
upplösning"än"de"andra"mätserierna"i"studien"och"värden"finns"registrerade"för"varje"minut"
under"2014."
"

8.4)Anmärkningar)
I" alla" dataserier" som" är" tagna" från" Kretslopp" och" Vattens" SCADA<system" följer" en" separat"
kolumn"med"anmärkningar"som"ger"information"gällande"olika"incidenter"i"systemet"under"
den"aktuella"tidsperioden."Systemet"använder"sig"av"fyra"stycken"olika"”flaggor”,"S,(G,(P(och(
M(som"alla"har"olika"innebörd."För"det"aktuella"serierna"fanns"endast"G"&"S"märkningar."
S(–(märkning(
Innebär" att" värde" saknas" för" den" specifika" tidpunkten." En" anledning" till" att" det" sker" är" att"
PLC/RTU<modulen"inte"rapporterat"in"något"värde."
G(–(märkning(
Innebär"att"värdet"är"”Gammalmärkt”."Detta"sker"bland"annat"när"PLC/RTU<modulen"tappar"
kontakt" med" flödesmätaren." En" annan" orsak" kan" vara" att" PLC/RTU<modulen" har" varit"
avstängd"på"grund"av"frånvaro"av"nätspänning."SCADA<mjukvaran"gammalmärker"värden"vid"
följande"tillfällen."
!! Om"något"av"värdena"som"ingår"i"en"beräkning"är"märkt"med"S,G(eller(P"
!! Vid"upparbetning"från"minutmedelvärde"till"timmedelvärde"om"20%"av"för"
medelvärdesbildningen"är"gammalmärkta."
!! Om"värdet"är"gammalmärkt"från"PLC/RTU<modulen."
P(–(märkning(
Signalen"har"blivit"passiverad,"alltså"aktivt"blockerad"av"operatören"av"någon"anledning.""
M(–(märkning(
Värdet"har"ändrats"manuellt"i"efterhand.""
""
"
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8.5)Läckage)
Utöver"tidigare"nämnd"data"från"förvaltningens"SCADA<system"finns"även"statistik"gällande"
inrapporterade"rörbrott"för"vissa"av"de"72"zonerna."Efter"att"ett"rörbrott"har"inrapporterats"
noteras"zon,"datum,"dimension"och"material"på"röret"samt"den"bakomliggande"skadan"som"
orsakat" rörbrottet." Av" de" 72" zonerna" vars" kvalitet" ska" undersökas" hade" 57%" vid" minst" ett"
tillfälle"under"2014"någon"typ"av"av"rörbrott."

9.Metod)för)fallstudie)
Fallstudien"över"Göteborgs"kommun"har"delats"upp"i"följande"tre"moment:""
!! Kvalitetssäkring"av"mätdata"
!! Undersökning"av"systematiska"fel"och"osäkerhetsanalys"
!! Jämförelse"av"flödesmätningsmetoder"
För" varje" moment" har" en" specifik" metod" använts," i" det" här" avsnittet" kommer" de" tre"
metoderna"att"presenteras."
"

9.1)Metod)för)kvalitetssäkring)av)mätdata)
För"att"på"ett"effektiv"sätt"kunna"kvalitetssäkra"den"stora"mängd"data"som"fanns"tillgänglig"i"
projektet"krävdes"att"processen"automatiserades."Genom"att"först"okulärt"besiktiga"en"del"
av" dataserierna" från" SCADA<systemet" parallellt" med" informationen" gällande" läckage" och"
flaggade" värden" kunde" vissa" återkommande" felmönster" och" opålitliga" värden" identifieras."
Baserat" på" mönstren" togs" ett" script" fram" i" MATLAB" som" kan" användas" för" att" identifiera"
dessa."
Scriptets"träffsäkerhet"utvärderades"sedan"med"ett"så"kallat"F<värde."
"

9.1.1)Sammanställning)av)data)
Vattenförbrukningsdata"för"de"72"zonerna"levererades"uppdelat"på"fem"stycken"Excel<filer."
Varje"zon"bestod"av"en"egen"tidsserie"uppdelad"på"kolumnerna"tidpunkt,"datum,"märkning"
och" värde." Sammanlagt" fanns" alltså" 630" 720" datapunkter" gällande" vattenförbrukningen"
under" 2014." För" att" förenkla" arbetet" kombinerades" all" data" till" en" Excel<fil" där" även"
information" gällande" rörbrott" lades" till" enligt" Tabell" 5." Eftersom" det" endast" fanns"
information" om" vilket" datum" ett" rörbrott" hade" inträffat" så" flaggades" alla" värden" under"
dygnet"som"potentiellt"läckage"för"ett"inrapporterat"datum."
"
Tabell( 5.( Exempel( på( dataserie( som( användes( i( studien( Värdet( är( den( vattenförbrukningen( och( angavs( i( liter( /sekund((
Notera( att( om( ingen( anmärkning( fanns( för( en( specifik( tidpunkt( var( rutan( blank.( Om( ett( rörbrott( rapporterats( ett( visst(
datum(markerades(hela(dagen(med(en(läckage(”flagg”.((Ej(riktig(data)(

Tidpunkt"
01/01/14"00:00"
…"
…"
31/12/14"23:00"
"

Datum"
01/01/14"
…"
…"
31/12/14"

Märkning"
"
…"
…"
G"

)
"
"
"

"
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Värde"[l/s]"
4,32""
…"
…"
5,23"

Läckage"
"
"
"
"

9.1.2)Variation)
För" att" bilda" en" uppfattning" om" variationen" hos" förbrukningen" i" varje" tidsserie" och" för" att"
underlätta" den" okulära" inspektionen" sorterades" originalvärdena" från" minsta" till" största"
värde" och" en" varaktighetskurva" togs" fram." Avvikande" värden" i" en" serie" gick" att" urskilja" i"
kurvan," likaså" om" värdena" i" tidsserien" hade" dålig" upplösning." Figur" 5" visar" ett" exempel" på"
fyra"varaktighetskurvor"baserade"på"olika"antal"värden"från"samma"tidsserie."

Figur(5.(Exempel(på(fyra(olika(varaktighetskurvor(framtagna(med(olika(antal(värden.(Kurvan(baserad(på(värden(från(en(hel(
månad(visar(ett(karakteristik(utseende.(Kurvan(baserad(på(värden(från(hela(året(har(två(skarpa(svansar(som(indikerar(på(
att(det(finns(avvikande(värden(i(serien.(

Efter" en" första" okulär" inspektion" importerades" några" av" tidsserierna" till" MATLAB" för" att"
undersöka" seriernas" första<" och" andra" derivatan" och" på" så" sätt" få" en" förståelse" för"
förändringstakten"mellan"timmarna"samt"hur"denna"i"sig"själv"förändrades."För"att"uppskatta"
första<"och"andra"derivatan"användes"MATLAB<funktionen"diff.""
"

9.1.3)Fördelning)
Styrdiagrammet" och" de" andra" metoderna" för" kvalitetssäkring" av" flödesdata" som"
presenterades"i"litteraturstudien"föreslog"alla"någon"typ"av"övre"och"undre"gräns"som"i"vissa"
fall"baserades"på"medelvärdet"och"normalfördelade"populationer."Det"var"därför"intressant"
att" undersöka" den" statistiska" fördelningen" hos" förbrukningsdatat" och" dess" derivator." För"
detta" användes" ”distribution( fitting”<applikationen" i" MATLAB." Hos" de" undersökta"
tidsserierna" visade" det" sig" att" derivatorna" hade" en" fördelning" som" liknade" en"
normalfördelning"medan"förbrukningsdatat"snarare"en"var"bimodalfördelad"(Appendix)."
"

9.1.4)Återkommande)avvikelser)
Från" den" första" okulära" besiktningen" importerades" de" tidsserier" som" ansågs" ha" en" god"
upplösning" till" MATLAB." Förbrukningen" plottades" där" tillsammans" med" anmärkningar" från"
SCADA<systemet"och"information"om"rörläckage."Genom"en"ytterligare"inspektion"av"dessa"
serier" var" det" möjligt" att" identifiera" vissa" återkommande" mönster" som" antingen" hade"
markerats" av" SCADA<systemet" eller" flaggats" som" läckage." De" mönster" som" identifierades"
och" hade" en" markering" från" SCADA<systemet" stämde" bra" överens" med" de" typfall" som"

"
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beskrivs"i"litteraturstudiens"avsnitt"5.2."Läckage"yttrade"sig"oftast"som"en"plötslig"topp"eller"
som"en"period"med"stigande"förbrukning."Se"appendix"för"identifierade"mönster."

)
9.1.5)MATLAB)Script)
Ett" script" som" automatiserade" arbetet" med" att" kvalitetssäkra" tillgänglig" mätdata"
sammanställdes" för" MATLAB." Koden" skrevs" för" att" hitta" och" markera" följande" beteenden"
hos"datan"som"ansågs"karaktärisera"de"felmönstren"som"identifierats"i"föregående"steg."
!! Negativa"värden"
!! Förskjutning"av"förbrukningen"under"de"timmar"då"konsumtionen"är"som"lägst."
!! Återkommande/frysta"värden""
!! Kraftiga"fluktuationer"och"toppar"i"förbrukningen"
Efter" att" scriptet" körts" producerades" en" Excel<fil" för" zonen" där" olika" ”flaggor”" tillskrevs"
värden" som" uppvisade" de" specifika" beteendena" samt" de" värden" som" var" OK" eller" redan"
flaggade" från" SCADA<systemet" eller" rörbrottsstatistiken." Tabell" 6" visar" för" vilka" värden"
flaggorna"användes."
Tabell(6.(Sammanställning(av(de(”flaggor”(MATLAB(scriptet(använder(i(kvalitetssäkringsprocessen.(

Flagg"
“OK”"
“Suspicious"value”"
“Incorrect"value”"
“Incorrect"measurement”"
“No"measurement”"
“Leak”"

Användning"
Värden"utan"anmärkning"
Värden"som"fluktuerar"kraftigt"samt"toppar"
Negativa"värden"
Värden"med"markering"”G”"från"SCADA"
Värden"med"markering"”S”"från"SCADA"
Alla" värden" under" ett" dygn" då" en" läcka"
inrapporterats."
Frysta"/"på"följd"återkommande"värden"
Förskjutet"värde"för"någon"utav"de"timmar"
då"lägsta"konsumtionen"sker."

“Repeating"value”"
“Displaced"minimum"consumption”"

För" att" undersöka" scriptets" förmåga" att" klassificera" fel" togs" följande" parametrar" fram" för"
tjugo"stycken"slumpmässigt"utvalda"mätserier"efter"att"de"hade"bearbetats."
!! Sant"positiva"""<"Antal"korrekt"klassificerade"avvikande"värden"(märkta"med"G"eller"S)."
!! Falsk"positiva""<"Antal"korrekta"värden"som"klassats"som"avvikande.""
!! Sant"negativa"<"Antal"korrekta"värden"som"klassats"som"korrekta"värden."
!! Falsk"negativa"<"Antal"värden"som"felaktigt"har"klassificerats"som"avvikande.""
Utifrån"dessa"definieras"fyra"parametrar"som"ger"er"inblick"i"hur"bra"scriptet"presterar."
Noggrannhet"är"ett"mått"på"närheten"av"ett"uppmätt"värde"till"det"faktiska"värdet"och"
beskrivs"enligt"ekvation"5."
"

D=

EF>@#GHB=@=IFJEF>@#>AKF@=IF
EF>@#GHB=@=IFJEF>@#>AKF@=IFJLFMBN#>AKF@=IF

""

"

(5)"

Precision"är"ett"mått"på"exakthet"och"uttrycks"enligt"ekvation"6."
"

O=

EF>@#GHB=@=IF
EF>@#GHB=@=IFJLFMBN#GHB=@=IF

"

"

"

"

"

(6)"

Minne"("eng."”Recall”)"är"ett"mått"på"hur"kompletthet"och"utrycks"enligt"ekvation"7."
"

"

P=

EF>@#GHB=@=IF
EF>@#GHB=@=IFJLFMBN#>AKF@=IF

"

"

"
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"

"

(7)"

Utifrån"R"och"P"kan"vad"som"kallas"för"F1"tas"fram"som"mäter"balansen"mellan"Precision"och"
Minne,"detta"görs"med"hjälp"av"ett"harmoniskt"medelvärde"mellan"de"två"enligt"ekvation"8."
"

QR =

S∙U∙V
UJV

"

"

"

"

"

"

"

(8)"

Är"både"P"och"R"högt"indikerar"det"på"att"scriptet"fungerar"bra"och"hittar"många"faktiska"fel"
samtidigt"som"inga"rätta"värden"markeras"som"felaktiga."
"
9.1.5.1%Förskjutet%värde%för%någon%utav%min:timmarna%
Scriptet" börjar" med" att" sortera" upp" värdena" i" 24" grupper" enligt" Tabell" 7." Utifrån" matrisen"
bildas" ett" medelvärde" och" en" standardavvikelse" för" varje" timme" under" dygnet" tas" fram."
Utifrån" medelvärdet" identifieras" de" tre" timmarna" på" dygnet" som" har" lägst"
medelförbrukning."
Därefter" undersöker" scriptet" om" värdet" hos" de" identifierade" min<timmarna" ligger" utanför"
intervallet" ! n ±1,5σ n "för"de"specifika"timmarna,"för"varje"dag"under"året."Om"det"gör"det"så"
markerar"scriptet"värdet"med"“Displaced(minimum(consumption”.(
Tabell( 7.( Vattenförbrukningen( grupperas( efter( timme( utav( scriptet( för( att( på( så( sätt( kunna( avgöra( under( vilka( timmar(
förbrukningen(är(som(lägst.(Därefter(undersöks(de(timmarna(för(varje(dag(och(jämförs(mot(µ±1,5σ(för(varje(sådan(timme.(

"
Datum"

00:00"
X1,1"
.."
X1,365"
µ1 "
σ1"

01:00"
X2,1"
.."
X2,365"
µ2 "
σ2"

.."
.."
.."
.."
.."
.."

23:00"
X24,1"
.."
X24,365"
µ24 "
σ24 "

Medelvärde"
Standardavvikelse"
%
9.1.5.2%Återkommande/frysta%värden%%
Med" MATLAB<funktionen" diff" skapar" scriptet" en" vektor" med" en" uppskattning" av"
förstaderivatan." Om" en" position" i" den" vektorn" har" värdet" noll" innebär" det" att" ingen"
förändring"av"förbrukningen"har"skett"mellan"två"timmar."Scriptet"flaggar"värden"då"ingen"
förändring"har"skett"på"tre"timmar,"det"vill"säga"om"vektorn"med"uppskattningen"av"första"
derivatan"innehåller"två"nollor"på"raken."
"
9.1.5.3%Negativa%värden%
Om"värdet"för"någon"position"är"mindre"än"noll"flaggar"scriptet"det"med"”Incorrect(value”."
"
9.1.5.4%Värden%som%fluktuerar%kraftigt%samt%toppar%
För" att" identifiera" denna" typ" av" värden" skapade" scriptet" en" typ" av" styrdiagram" utifrån"
MATLAB<funktionerna"diff(och"csaps.(Med"diff"uppskattades"tidsseriens"andraderivata,"med"
csaps" anpassades" en" kurva" till" uppskattningen." För" varje" tidpunkt" i" serien" beräknades"
residualen" mellan" värdet" för" andraderivatan" och" den" anpassade" kurvan." Det" generade" en"
tredje"vektor"som"innehöll"residualen"i"varje"punkt"för"serien."Med"standardavvikelsen"för"
residualerna"och"med"hjälp"av"den"kurva"som"anpassats"till"andaderivatan"etablerades"ett"
intervall" inom" vilken" andraderivatan" fick" ligga." Intervallet" anpassades" på" så" sätt" efter"
variationen"hos"andraderivatan"enligt"Figur"6"och"hölls"inte"konstant.""

"
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"
Figur( 6(Ett(Styrdiagram(skapas(av(scriptet(där(den(undre(och(övre(gränsen(ändras(i(varje(punkt.(Vid(timme(2100(ses(två(
värden( som( ligger( utanför( gränserna.( De( ursprungsvärden( som( använts( för( att( beräkna( andraderivatan( flaggas( då( som(
”Suspicious(value”.(

Den"övre"och"undre"gränsen"bestämdes"enligt"ekvation"7"i"vilken" yh"är"en"vektor"bestående"
av"värdena"från"den"anpassade"kurvan"och" σr"är"en"vektor"innehållande"standardavvikelsen"
för"residualerna"i"varje"punkt."
"
Ö([%#\[ä^_#### = `a + 5c; #
"
""
"
"
"
(7)"
+^d[%#\[ä^_# = `a − 5c; #
"
9.1.5.4%SCADA:anmärkningar%och%läckage%
Data" med" G" och" S( anmärkning" från" SCADA<systemet" flaggades" på" nytt" av" scriptet," likaså"
flaggades"alla"timmar"under"de"dygn"då"rörbrott"hade"inrapporterats.""
"

9.2)Metod)för)uppskattning)av)systematiska)fel)och)osäkerhetsanalys)
För"att"undersöka"vilken"inverkan"systematiska"fel"har"på"vattenförbrukningsdata"gjordes"en"
mer" utförlig" analys" av" de" mätserier" som" beskrivs" i" avsnitt" 8.2." Analysen" baserades" på" den"
information"som"litteraturstudien"gav"kring"installationseffekters"påverkan"på"mätningarna"
samt" den" beräkningsmetod" som" används" för" att" ta" fram" förbrukningen" i" Typ" 1" zoner."
Samma"mätserier"används"för"att"undersöka"osäkerheten"hos"massbalanser"som"ställs"upp"
kring" zonerna" men" istället" för" att" utgå" från" ifrån" installationseffekters" påverkan" användes"
den"inbyggda"osäkerheten"hos"mätarna."
"

9.2.1)Påverkan)från)systematiskt)fel)hos)mätare)(känslighetsanalys))
Litteraturstudien"kring"installationseffekters"påverkan"på"mätningar"med"elektromagnetiska"
flödesmätare"visade"att"mätfelet"i"ogynnsamma"förhållanden"kan"bli"så"stora"som"±6%."För"
att" undersöka" hur" vattenförbrukningsdatan" i" en" typ" 1" zon" skulle" påverkas" av" en" sådan"
felmätning"ställdes"ett"värsta"möjliga"scenario"upp."I"scenariot"undersöktes"hur"ett"<6%"fel"
på" ingående" flöden" och" ett" +6%" fel" på" utgående" flöden" påverkade" den" beräknade"
förbrukningen"i"de"två"zonerna."I"scenariot"antogs"Reservoaren"visa"rätt"värde."
"

"
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9.2.2)Osäkerhetsanalys)av)förbrukningen)(osäkerhetsanalys))
I" andra" system" där" flöden" mäts" ställs" ofta" massbalanser" upp" kring" olika" noder." Skillnaden"
mellan"in"och"utflöde"till"noden"brukar"kallas"för"obalansen."För"de"zoner"som"studeras"i"det"
här" avsnittet" så" är" obalansen" det" samma" som" konsumtionen" i" området." Kopplat" till"
obalansen" (konsumtionen)" finns" en" osäkerhet" som" kan" beräknas" genom" att" kombinera"
osäkerheten" från" var" och" en" av" de" bidragande" in<" och" utflödena" som" har" sitt" ursprung" i"
mätarnas"osäkerhet"som"enligt"litteraturen"uppgår"till"max"±1%."
"
För"utvärdera"osäkerheten"vid"varje"tidpunkt"användes"den"generella"metoden"som"föreslås"
i" A( Review( Of( Balance( Uncertainties( And( Data( Reconciliation( Within( Flow( Measurement(
Systems" (TUV" NEL," 2005)" som" är" baserad" på" GUM:( Guide( to( expression( of( uncertainty( in(
measurement"(Kirkup"&"Frenkel,"2006)."
"
Låt" U*(xi)" vara" osäkerheten" (%)" hos" en" flödesmätare" som" mäter" ett" flöde" xi" och" k( en"
täckningsfaktor" som" motsvarar" en" konfidensnivå" på" 95%." Då" kan" standardosäkerheten" för"
flödet"beräknas"enligt"ekvation"8."
"
+∗ 9l
100

∙9l

"
j 9= =
"
"
"
"
"
"
(8)"
2
"
Standardosäkerheten" för" alla" in<" och" utflöden" till" en" zon" kombineras" med" ”Root( Sum(
Square”<metoden" enligt" ekvation" 9" för" att" skapa" en" kombinerad" osäkerhet" för" inflödet"
u(xin)(respektive"utflödet"u(xut)#till#zonen."Där#n"är"antalet"inflöden"och"m"antalet"utflöden."
"

j 9=> =

j(9)S=>,R +. . +j(9)S=>,>

j 9?@ =

j(9)S?@,R +. . +j(9)S?@,x

""

"

"

(9)"

I"nästa"steg"kombineras"u(xin)(och"u(xut)"till"standardosäkerheten"u(xbal)"enligt"ekvation"10."
"

j 9<FM =

j(9=> )S + j(9?@ )S "

"

"

"

(10)"

Det" finns" en" chans" att" det" sanna" värdet" ligger" utanför" intervallet" definierat" av"
standardosäkerheten," så" för" att" öka" konfidensintervallet" hos" standardosäkerheten" för"
massbalansen" multipliceras" den" åter" igen" med" k." Vattenförbrukningen" för" en" zon" kan" då"
skrivas"enligt"ekvation"11."
"

{ = 9=> − 9?@ ± j 9<FM ∙ k"("med"95"%"säkerhet)""

(11)"

)
9.3)Jämförelse)av)två)mätmetoder))
Genom" att" se" hur" mätserierna" som" beskrivs" i" avsnitt" 8.3" skiljer" sig" åt" kunde" två" olika"
metoder" för" att" mäta" flöden" ur" reservoarer" jämföras." Samtidigt" var" det" möjligt" att"
undersöka"hur"ett"eventuellt"fel"hos"dessa"mätningar"påverkade"vattenförbrukningsdatat"i"
en"zon"som"helhet."
"
Den" ackumulerade" volymen" jämfördes" hos" de" två" mätserierna" för" vardera" reservoar."
Eftersom"serierna"representerar"in<"och"utflödet"ur"en"volym"som"fylls"upp"och"töms"med"
jämna" mellanrum" så" borde" den" ackumulerade" volymen" pendla" kring" noll" under" den"
studerade"tidperioden."Samtidigt"så"borde"det"ackumulerade"värdet"mellan"två"tidpunkter"
"
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då" nivån" i" reservoaren" är" lika" vara" noll." Detta" möjliggjorde" ett" test" för" att" se" vilken" av"
mätserierna"som"var"mest"noggrann."

10.)Resultat))
Resultaten" från" arbetet" är" uppdelade" i" tre" separata" delar" baserat" på" de" olika" momenten" i"
fallstudien.""
"

10.1)Resultat)Kvalitetskontroll)
MATLAB<scriptets" förmåga" att" klassificera" definierade" typ<fel" presenteras" utifrån"
parametrarna" Noggrannhet," Precision," Minne" och" F1" i" Tabell" 8." Tabellen" är" uppdelad" i" två"
delar"där"parametrarna"för"de"utvalda"zonerna"har"tagits"fram"för"hela"tidsserien"samt"för"
vissa" specifikt" utvalda" fel." Det" är" tydligt" att" parametervärdena" är" bättre" om" scriptets"
prestation"studeras"på"detaljnivå"(specifika"fel)."Dock"så"varierar"värdena"markant"från"zon"
till"zon"för"både"hela"tidserien"och"för"det"specifika"felen."
Tabell( 8( Utvärdering( av( MATLAB\scriptets( prestation( baserat( på( precision,( minne,( F1( &( noggrannhet( uppdelat( på( hela(
tidsserien(och(specifika(fall.(

Hela6tidsserien
Zon
Alfred6Wigelius
Björsaredsvägen
Bredfjäll
Hjällbovägen
Johanneberg
Kungsgatan
Ryetvägen
Skra6Bro
Tåledsvägen
Änghagsvägen
Askim
Bergsjön
Björkekärr
Gårdsten
Glöstorp
Grimmered
Guldheden
Kaverös
Lunden
Slottsskogen

Precision
0,00
0,39
0,61
0,70
0,38
0,46
0,29
0,85
0,10
0,14
0,13
0,09
0,26
0,06
0,35
0,58
0,58
0,18
0,02
0,05

Minne
0,00
0,03
0,05
0,17
0,06
0,82
0,58
1,00
0,36
0,79
0,09
0,04
0,24
0,11
0,08
0,18
0,09
0,03
0,42
0,09

F1
0,00
0,06
0,09
0,27
0,10
0,59
0,39
0,92
0,15
0,24
0,11
0,06
0,25
0,07
0,13
0,28
0,15
0,06
0,04
0,07

Specifika6fel6
Noggranhet
0,00
0,03
0,05
0,14
0,05
0,30
0,19
0,46
0,08
0,12
0,05
0,03
0,13
0,04
0,07
0,14
0,07
0,03
0,02
0,03

Precision
0,00
0,98
0,95
0,93
0,39
0,97
0,96
1,00
0,90
0,95
0,73
0,67
0,73
0,86
0,56
0,87
0,92
0,92
0,78
0,60

Minne
0,00
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98
0,96
1,00
0,90
0,95
0,94
0,86
0,94
0,86
0,90
0,99
0,98
0,96
0,88
0,75

F1
0,00
0,98
0,97
0,96
0,55
0,98
0,96
1,00
0,90
0,95
0,82
0,75
0,82
0,86
0,69
0,93
0,95
0,94
0,82
0,67

Noggrannhet
0,00
0,88
0,92
0,92
0,07
0,81
0,58
1,00
0,82
0,79
0,73
0,26
0,73
0,23
1,00
0,57
0,09
0,65
0,88
1,00

I"Tabell"9"finns"en"sammanställning"av"resultaten"där"medelvärdet"för"varje"parameter"har"
tagits" fram." Värdena" finns" presenterade" för" alla" zoner" och" uppdelat" utifrån" hur"
vattenförbrukningen"har"tagits"fram"i"zonen."Resultatet"för"hela"tidsserien"visar"att"det"finns"
en"skillnad"i"prestation"mellan"Typ"1"zoner"och"Typ"2"zoner"där"scriptet"presterar"bättre"i"de"
sistnämnda." Sett" till" specifika" fel" är" parametervärdena" någorlunda" likvärdiga" hos" de" olika"
zonerna."

"
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"

Tabell(9(Medelvärdet(av(de(respektive(parametrarna.(Typ(1(zoner(är(de(där(vattenförbrukningen(är(ett(framräknat(värde(
och(typ(2(zoner(där(vattenförbrukningen(är(det(uppmätta(inflödet(till(zonen.(

Hela?tiddserien
Alla?zoner
Typ?1?zon
Typ?2?zon

Precision
0,30
Precision
0,22
Precision
0,39

Minne
0,26
Minne
0,14
Minne
0,39

F1
0,20
F1
0,12
F1
0,28

Specifika?fel
Noggrannhet
0,10
Noggrannhet
0,06
Noggrannhet
0,14

Precision
0,79
Precision
0,79
Precision
0,80

Minne
0,89
Minne
0,91
Minne
0,87

F1
0,83
F1
0,84
F1
0,82

Noggrannhet
0,63
Noggrannhet
0,58
Noggrannhet
0,68

"

Nedan" följer" några" exempel" på" tidsserier" där" MATLAB<scriptet" har" använts." I" Figur" 7" syns"
resultatet"från"kvalitetssäkringen"av"zonen"Alfred"Wigelius."Zonen"innehåller"ingen"G\(eller"
S\" markering" från" SCADA<systemet" men" ett" läckage" finns" inrapporterat" i" november."
MATLAB<scriptet"markerar"ett"stort"antal"värden,"till"största"del"toppar,"där"andraderivatan"
har" legat" utanför" de" tillåtna" gränserna." Processen" markerar" även" tre" tillfällen" där" en" ökad"
vattenförbrukning" har" skett" vid" de" timmar" med" lägst" konsumtion," ett" av" tillfällena"
sammanfaller"med"den"inrapporterade"läckan."

"
Figur( 7( Tidsserie( för( vattenförbrukningen( i( zonen( Alfred( Wigelius.( Zonen( har( en( väldigt( blandad( bebyggelse( med(
flerfamiljshus,(campingar,(sporthallar,(ridhus(och(kolonilotter.(

MATLAB<scriptets" förmåga" att" markera" de" fel" som" har" identifierats" genom" den" okulära"
inspektionen" kan" anses" vara" god" i" de" fall" då" felet" är" markant" i" jämförelse" med" resten" av"
mätserien"så"som"i"Figur"8."Där"har"två"mekanismer"hos"scriptet"markerat"ett"flertal"värden"i"
ett" fall" där" ingen" markering" finns" från" SCADA<systemet." Kraftiga" fluktuationer" mellan" två"
timmar" har" markerats" eftersom" motsvarande" andraderivata" hamnar" utanför" det" tillåtna"
gränsvärdet."Scriptet"har"även"markerat"värden"där"förbrukningen"för"timmarna"med"lägst"
konsumtion" är" högre" än" det" normala." I" det" ena" fallet" berodde" denna" ökning" på" att" ett"
rörbrott"inträffat."
"
I"tidsserierna"från"ett"flertal"av"de"bearbetade"zonerna"fanns"data"med"G<"och"S<markeringar"
som" inte" hade" ett" avvikande" utseende" i" jämförelse" med" den" övriga" mätserien." I"
slutrapporten" som" produceras" av" scriptet" markeras" dessa" alltså" inte" baserat" på" de"
"
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identifierade" typ<felen" utan" på" grund" av" en" redan" existerande" märkning" från" SCADA<
systemet."Ett"exempel"på"denna"typ"av"markeringar"kan"ses"i"Figur"9."

"
Figur(8(Kraftigt(fluktuerande(värden((8/10\10/10)(har(markerats(av(MATLAB\scriptet(som(även(markerar(värden(med(ökad(
konsumtion(under(de(timmar(med(lägst(förbrukning.(Rörbrottet(som(är(rapporterat(den(27/1(inträffade(troligtvis(redan(den(
19/1.(

"
Figur( 9( Vattenförbrukningen( i( Björkekärr( innehåller( ett( flertal( datapunkter( med( G\( och( S\markeringar( som( inte( har( ett(
avvikande(utseende.(Dessa(markeras(av(scriptet(eftersom(de(redan(har(en(markering(från(SCADA\systemet(sedan(tidigare.(
Notera(att(återkommande(värden(har(markerats(av(Scriptet.(

Resultaten"från"Johanneberg"som"syns"i"Figur"10"visar"likt"Figur"9"på"värden"som"markerats"
med"G<"och"S"men"inte"har"ett"avvikande"utseende."MATLAB<scriptet"har"i"serien"markerat"
ett"flertal"värden"då"konsumtionen"under"timmarna"med"lägst"förbrukning"är"förhöjd"men"
har"missat"en"värde"som"troligtvis"är"felaktigt"(utmärkt"med"röd"pil)."Anledningen"till"detta"
är"synligt"i"Figur"11,"hade"inte"de"två"värdena"som"markerats"på"morgonen"den"8/10"varit"
"
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förskjutna" hade" förbrukningen" som" markerats" från" SCADA<systemet" också" markerats" av"
scriptet." I" det" här" fallet" låg" dock" inte" motsvarande" andraderivata" för" tillfället" utanför"
gränsvärdet"på"grund"av"förskjutningen"samma"morgon."

"
Figur( 10( Zonen( Johannebergs( vattenförbrukning.( Under( september( och( december( ses( tydliga( fel( som( markerats( både( av(
SCADA\systemet(och(också(MATLAB\scriptet.(

"
Figur( 11.( Den( 8/10( syns( ett( värde( som( troligtvis( är( felaktigt( inom( zonen( Johanneberg.( Förskjutningen( av( förbrukningen(
under(morgontimmarna(följs(av(det(högsta(värdet(under(året.(Värdet(efteråt(årets(högsta(har(en(markering(från(SCADA\
systemet.(

"

"

"
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10.2)Jämförelse)av)mätserier)samt)KänslighetsP)och)Osäkerhetsanalys)
I" Typ" 1" zoner" beräknas" förbrukningen" enligt" ekvation" 4." Figur" 12" och" Figur" 16" visar" de"
mätserier" som" använts" för" denna" uträkning" för" zonerna" Guldheden" och" Slottsskogen." När"
analysen" gjordes" var" det" tydligt" att" den" vattenförbrukningsdata" som" fanns" gällande"
Guldheden"bland"de"ursprungliga"72"zonerna"innehöll"ett"systematiskt"fel."Programmet"som"
sköter"beräkningen"hade"under"hela"året"missat"att"räkna"av"ett"utflöde"som"går"vidare"till"
en"annan"zon."I"rapportens"analys"har"beräkningen"därför"skett"på"samma"sätt."
"
För" zonen" Guldheden" har" tre" markeringar" (1<3)" gjorts" i" Figur" 12" gällande"
vattenförbrukningen." Den" första" markeringen" visar" en" avvikelse" i" jämförelse" med" de"
omkringliggande"värdena."Markering"två"och"tre"visar"en"ovanligt"låg"förbrukning"respektive"
en"period"där"förbrukningen"är"högre"än"genomsnittet.""

"
Figur( 12.( Inflödet( till( Guldheden( sker( via( två( pumpstationer( och( utflödet( fördelas( på( tre( andra( zoner.( Ett( negativ( flöde( i(
serien(för(reservoaren(innebär(att(vatten(flödar(ut(ur(denna.(

"
Figur"13"ger"en"tydligare"bild"av"den"första"markeringen."Det"blir"synligt"att"det"har"skett"en"
hastig"minskning"av"förbrukningen"vid"ett"dygn."Anledningen"till"den"hastiga"minskningen"i"
Guldheden"är"att"det"har"skett"en"kraftig"ökning"i"förbrukning"i"en"av"de"zoner"som"vattnet"
pumpas"vidare"till."I"mätserien"från"den"zonen"finns"en"markering"från"SCADA<systemet"vid"
det"specifika"tillfället."
"
En"mer"detaljerad"bild"av"den"markering"nummer"två"ges"i"Figur"14,"där"har"två"nätter"med"
en"ovanligt"låg"förbrukning"markerats."Svackan"som"syns"mellan"timme"5500<5600"i"serien"
för"förbrukningen"har"sitt"ursprung"i"ett"att"en"av"pumpstationerna"som"levererar"vatten"till"
zonen" har" fallit" bort." Detta" bidrar" till" att" förbrukningen" i" zonen" blir" negativ." Den" andra"
svackan"vid"timme"5900"beror"på"ett"fel"som"har"sitt"ursprung"i"mätserien"från"reservoaren."
För"respektive"incident"finns"en"markering"från"SCADA<systemet."

"
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"
Figur(13.(Den(kraftiga(minskningen(av(förbrukningen(i(Guldheden(är(en(konsekvens(av(ett(fel(som(har(sitt(ursprung(i(SCADA\
systemet.(I(figuren(har(de(andra(två(utflödes\serierna(tagits(bort(för(att(bättre(visualisera(ursprunget(till(avvikelsen.(

"
Figur(14(De(två(svackorna(har(sitt(ursprung(i(fel(som(kan(kopplas(till(SCADA\systemet.(I(det(ena(fallet(finns(inga(värden(för(
en(pumpstation(som(levererar(vatten(till(zonen.(I(det(andra(har(värdena(från(reservoaren(frusits(under(en(period.(

Figur"15"visar"den"period"där"förbrukningen"är"högre"än"genomsnittet."Orsaken"till"detta"är"
att" inget" utflöde" har" registrerats" av" SCADA<systemet" till" en" av" zonerna" dit" vatten" pumpas"
vidare"till."Konsekvensen"blir"att"förbrukningen"”ökar”"i"Guldheden"."Perioden"har"markerats"
av"SCADA<systemet."

"
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"
Figur( 15.De( streckade( linjerna( visar( nivån( för( den( lägsta( förbrukningen( för( perioden( med( en( ökad( konsumtion( och( för(
perioden( därefter.( Värdet( noll( har( registrerats( under( en( längre( period( för( en( av( utflödes\serierna,( det( bidrar( till( att( det(
totala(utflödet(blir(mindre(och(på(så(sätt(blir(den(beräknade(förbrukningen(högre.(

"
Tre"tillfällen"(1<3)"där"vattenförbrukningen"för"Slottsskogen"har"ett"avvikande"utseende"har"
markerats"i"Figur"16."Vid"det"första"tillfället"inträffar"ett"ovanligt"högt"flöde"och"för"de"andra"
två"tillfällena"följs"ett"högt"flöde"av"ett"negativt.""

"
Figur( 16.( Flera( avvikande( utseenden( syns( i( serien( som( representerar( förbrukningen.( Tre( av( dessa( har( markerats( för( att(
noggrannare(genomgång.(

"
"
"
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"

I" Figur" 17" synas" den" höga" toppen" i" serien" som" representerar" förbrukningen" inom"
Slottsskogen." Det" är" tydligt" att" ökningen" är" ett" resultat" av" en" period" där" utflödet" ur"
reservoaren" är" stort." Troligtvis" sker" en" tömning" av" reservoaren" för" eventuellt" underhåll,"
detta" kan" utrönas" av" att" det" varken" sker" något" ut<" eller" inflöde" från" reservoaren" efter"
tömningen."Samtidigt"syns"en"förändring"i"en"av"inflödeskurvorna"under"samma"period"som"
kompenserar"för"bortfallet"av"reservoaren."Eftersom"inget"fel"har"uppstått"i"SCADA<systemet"
finns"heller"ingen"anmärkning"vid"tillfället."

"
Figur(17.(Det(höga(flödet(i(serien(som(representerar(flödet(kan(härledas(till(en(trolig(tömning(av(reservoaren.(

I" både" Figur" 18" och" Figur" 19" kan" det" avvikande" utseendet" för" kurvan" som" beskriver"
förbrukningen"kopplas"till"ett"identiskt"spegelvänt"utseende"hos"kurvan"som"representerar"
reservoarens" flöde." I" båda" fallen" är" det" dock" svårt" att" motivera" avvikelserna" med" en"
förklaring" lik" den" hos" föregående" markering" eftersom" ingen" respons" som" motsvarar"
ökningen" hos" reservoaren" sker" hos" inflödeskurvorna." Ingen" av" avvikelserna" i" Figur" 16" är"
markerade" av" SCADA<systemet." Samtidigt" har" exemplen" i" Figur" 18" och" Figur" 19" en" god"
överensstämmelse"med"just"de"typer"av"fel"som"kan"kopplas"till"SCADA<system."
"

"
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"
Figur(18.(Hos(förbrukningskurvan(följs(ett(högt(flöde(av(ett(negativ.(Orsaken(till(detta(är(beteendet(hos(reservoaren(som(
troligtvis(har(uppstått(till(följd(av(något(problem(som(kan(knytas(till(SCADA\systemet.((

"

"
Figur( 19( Ett( liknande( fel( som( det( i( föregående( figur.( Ingen( förändring( i( de( övriga( serierna( kan( urskiljas( under( perioden.(
Avvikelsen(är(troligen(kopplad(till(SCADA\systemet(fast(av(någon(anledning(har(ingen(märkning(av(värdena(skett.(

"
Utifrån" ovanstående" serier" har" den" beräknade" vattenförbrukningen" för" de" två" zonerna"
delats"upp"baserat"på"timme."I"Figur"20"och"Figur"22"syns"ett"låddiagram"för"varje"timme"på"
dygnet" för" Slottsskogen" respektive" Guldheden." Spridningen" av" värdena" är" som" allra" störst"
under" morgontimmarna" och" minst" under" tre" timmar" på" natten" i" bägge" zonerna." I"

"
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Slottsskogen" finns" en" relativt" stor" spridning" på" förmiddagen" och" sent" på" kvällen" medan"
spridningen"i"Guldheden"är"relativt"likartad"under"resterande"timmar"på"dagen."
"

"
Figur(20.(För(varje(timme(under(dygnet(har(ett(låddiagram(skapats.(Spridningen(är(som(allra(minst(mellan(klockan(02:00\(
04:00.(Under(morgontimmarna(då(förbrukningen(ökar(hastigt(är(också(spridningen(som(störst.(

"

Resultatet" från" scenariot" som" beskrivs" i" avsnitt" 9.2.1" kan" ses" i" Figur" 21" (Slottsskogen)" och"
Figur"23"(Guldheden)."Det"är"tydligt"att"skillnaden"i"förbrukning"vid"ett"sådant"scenario"blir"
som"störst"under"de"timmar"konsumtionen"är"som"lägst."Spridningen"på"felet"är"även"störst"
under"dessa"timmar."Anledningen"till"att"felet"blir"som"störst"just"under"denna"period"beror"
på"att"endast"två"serier"har"ett"någorlunda"stort"flöde"under"denna"period."Den"ena"serien"
som"är"en"av"inflödes<serierna"visar"+6%"fel"medan"den"andra"är"flödet"in"i"reservoaren"som"
i"scenariot"inte"visar"fel"något."Under"de"andra"tiderna"på"dygnet"bidrar"de"övriga"serierna"
till"att"minska"felet.""

"
Figur(21.(Det(systematiska(felet(blir(som(störst(under(natten(vilket(också(är(den(period(då(reservoaren(fylls(på.((

"

"
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"
Figur(22(Vattenförbrukningen(i(Guldheden.(Variationen(är(som(störst(under(morgontimmarna(och(avtar(på(dagen(för(att(
sedan(öka(igen(på(kvällen.(Minst(är(variationen(på(natten.(

"
Figur( 23.( Det( systematiska( felet( har( störst( påverkan( på( de( timmar( med( låg( förbrukning.( Orsaken( till( att( skillnaden( i(
förbrukningen( under( dessa( timmar( är( mycket( större( än( under( resten( av( dagen( beror( på( att( endast( två( serier( har( en( stor(
påverkan(på(den(beräknade(förbrukningen.(En(av(dessa(visar(fel(på(+6%(medan(den(andra(inte(gör(det.(

"
Resultatet"av"osäkerhetsanalysen"som"beskrivs"i"avsnitt"9.2.2"kan"ses"i"Figur"24"och"Figur"25,"
även" dessa" har" delats" upp" på" timmar" för" vilka" låddiagram" har" skapats." Osäkerheten" som"
beräknas"med"metoden"ger"ursprungligen"ett"intervall"i"liter"per"sekund"för"varje"individuell"
timme." Intervallet" har" sedan" räknats" om" till" procent" av" flödet" för" att" ge" en" bättre" bild" av"
storleken.""

"
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"
Figur(24.(Låddiagram(som(representerar(osäkerheten(uttryckt(som(procent(av(det(beräknade(flödet(för(varje(timme(under(
dygnet,(Slottsskogen.(

Då"osäkerhetsintervallet"ligger"relativt"jämt"över"dygnet"och"året"blir"osäkerheten"uttryckt"
som" procent" av" flödet" större" under" de" timmar" med" låg" förbrukning" vilket" även" kan" ses" i"
figurerna."Generellt"sett"kan"osäkerheten"anses"vara"låg"och"överstiger"sällan"±1%"av"flödet"
under" timmarna" med" störst" förbrukning." För" timmarna" med" lägst" konsumtion" blir" aldrig"
osäkerheten"större"än"±5%."

"
Figur(25(Låddiagram(som(representerar(osäkerheten(uttryckt(som(procent(av(det(beräknade(flödet(för(varje(timme(under(
dygnet,(Guldheden.(

"
"

"

"
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10.3)Resultat)P)Jämförelse)av)två)mätmetoder)
För"Gårdstens"och"Guldhedens"reservoar"finns"mätserier"med"in</ut<flödet"framtagna"med"
två" olika" mätmetoder." För" att" jämföra" dessa" togs" den" ackumulerade" volymen" fram" för"
respektive"mätserie,"resultaten"presenteras"i"Figur"26."

"
Figur(26.(Den(ackumulerade(volymen(framtagen(från(respektive(mätserie(från(reservoaren(i(Gårdsten(och(i(Guldheden.(

Eftersom"en"reservoar"fylls"på"och"töms"under"regelbundna"intervall"bör"den"ackumulerade"
volymen" varken" minska" eller" öka" över" en" längre" period." Från" Figur" 26" är" det" tydligt" att" så"
inte" är" fallet" för" de" beräkningarna" som" utförts" på" mätserien" framtagen" av" nivågivaren" i"
Gårdsten"och"mätserien"framtagen"med"den"elektromagnetiska"flödesmätaren"i"Guldheden.""

"
Figur(27.(Ackumulerad(volym(baserad(på(nivågivare((Guldheden)(och(elektromagnetisk(flödesmätare((Gårdsten).(

"
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En"nedåtgående"kurva"likt"dem"som"ses"i"början"av"både"de"serierna"skulle"innebära"att"det"
släpps"ut"mer"vatten"ur"reservoaren"än"vad"som"fylls"på."Samtidigt"skulle"en"stigande"kurva"
innebära"att"det"fylls"på"mer"vatten"än"vad"som"släpps"ut.""
"
Figur"27"visar"den"ackumulerade"volymen"framtagen"med"nivågivare"för"Guldheden"och"den"
ackumulerade" volymen" framtagen" med" elektromagnetisk" flödesmätare" för" Gårdsten."
Storleksordningen" på" den" volymen" vatten" som" fylls" på" och" släpps" ut" under" en" cykel"
stämmer" bra" överens" med" storleken" hos" reservoarerna" och" de" krav" som" ställs" på"
omsättning"av"vatten"i"dessa."I"Den"undre"serien"från"Gårdsten"syns"en"svag"uppåtgående"
trend" hos" de" lägsta" värdena." Hacken" och" förskjutningarna" som" syns" i" serierna" uppstår" på"
grund"av"enstaka"extremvärden"
"
Utöver" det" ackumulerade" värdet" för" varje" serie" undersöktes" även" skillnaden" i" registrerat"
flöde"baserat"på"mätmetod."Serien"som"baserats"på"värden"från"nivågivaren"subtraherades"
från"serien"som"baserats"på"mätningar"utförda"med"den"elektromagnetiska"flödesmätaren"
för"båda"reservoarerna."Medelvärdet"av"differensen"blev"i"båda"fallen"negativt"vilket"tyder"
på"att"de"flöden"som"baseras"på"mätningar"från"nivågivaren"ofta"är"större"än"de"som"baseras"
på"mätningar"utförda"med"elektromagnetiska"flödesmätare."
"

11.)Diskussion))
Från" fallstudien" är" det" tydligt" att" det" tillvägagångssätt" som" används" för" att" omvandla" en"
faktisk"mätning"till"data"som"representerar"vattenförbrukning"involverar"flera"olika"steg"och"
skiljer"sig"åt"från"olika"områden."På"vägen"från"mätning"till"analys"förlorar"datat"upplösning"
då" det" först" omvandlas" från" minutvärden" till" medelvärden" baserade" på" de" n" föregående"
minuternas"värde."Därefter"sker"ytterligare"en"omvandling"från"n<minutersmedelvärden"till"
timmedelvärden." I" avsnitt" 5.2" i" litteraturstudien" nämns" att" uppmätt" data" i" vissa" fall"
komprimeras"av"SCADA<systemet,"vilket"bidrar"till"att"minska"upplösningen"ytterligare."Detta"
kan"vara"en"trolig"förklaring"till"att"flera"mätserier"har"haft"ett"”trappliknande”"utseende"("se"
Figur"A8"i"appendix)."I"ett"fall"varierade"flödet"endast"mellan"ett"och"noll"över"hela"året.""
"
Metoden" som" användes" för" att" kvalitetssäkra" vattenförbrukningsdatat" baserades" på"
observationer"av"återkommande"mönster"skapade"utav"avvikande"data"som"var"garanterat"
felaktiga."Orsaken"till"att"dessa"data"avvek"från"resterande"värden"kunde"kopplas"till"fel"hos"
SCADA<systemet" genom" de" anmärkningar" som" fanns" tillgängliga," men" också" till"
inrapporterade" rörbrott." Scriptet" som" togs" fram" skulle" identifiera" dessa" ”synliga”" fel" i" de"
aktuella"dataserierna."Baserat"på"resultaten"gällande"noggrannhet,(precision,(minne(och"F1\
värdet"så"lyckades"det"ganska"bra"med"denna"uppgift."
"
"Tidsserierna"innehöll"även"datapunkter"med"anmärkningar"från"SCADA<systemet"som"inte"
hade" ett" avvikande" utseende," dessa" kunde" scriptet" inte" identifiera." Samtidigt" fanns" det"
många" avvikande" värden" som" saknade" anmärkning" vilka" scriptet" markerade." Dessa" två"
faktorer"bidrog"till"att"parametrarna"som"användes"för"att"utvärdera"scriptets"förmåga"att"
klassificera" fel" hos" serien" som" helhet" blev" missvisande" och" väldigt" dåliga" i" jämförelse" med"
om" de" studerades" för" enskilda" väl" definierade" fel" som" hade" en" märkning." Samtidigt"
baserades"delar"av"scriptet"på"idéer"(styrdiagram"och"5σ<regeln)"som"används"för"att"hitta"
avvikande"värden"hos"normalfördelad"data."Dessa"användes"i"scriptet"på"data"som"hade"ett"
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normalfördelat"utseende"men"som"inte"garanterat"var"det,"vilket"har"lett"till"att"datapunkter"
som"inte"egentligen"är"avvikande"har"markerats.""
"
Sammanfattningsvis"kan"metoden"och"scriptet"som"tagits"fram"ses"som"ett"verktyg"som"kan"
användas" för" att" markera" vissa" slumpmässiga" fel" och" uppskatta" rimligheten" hos"
vattenförbrukningsdata."Scriptet"kan"endast"garantera"att"ett"markerat"värde"är"felaktigt"vid"
de" tillfällen" en" märkning" från" SCADA<systemet" eller" information" om" rörbrott" finns"
tillgängligt."För"att"avgöra"om"övriga"markerade"värden"är"felaktiga"eller"inte"krävs"en"bättre"
kunskap"av"systemets"uppbyggnad"och"komponenter"samt"erfarenhet"inom"området."
"
Jämförelsen" av" mätserierna" från" Slottsskogen" och" Guldheden" visade" att" när"
vattenförbrukningen"är"ett"beräknat"värde"baserat"på"ett"flertal"mätserier"fortplantar"sig"fel"
lätt" i" beräkningen." Finns" inte" alla" mätserier" tillgängliga" för" analys" kan" det" vara" svårt" att"
urskilja" om" ett" avvikande" värde" är" ett" faktiskt" fel" eller" om" det" finns" en" naturlig"
bakomliggande"förklaring."I"de"fall"då"alla"mätserier"finns"tillgängliga"kan"dessa"användas"för"
att"ge"en"förklaring"till"ett"misstänkt"värde."Detta"faktum"blev"tydligt"i"fallet"när"innehållet"i"
slottsskogens"reservoar"tömdes"vilket"yttrade"sig"som"en"ökad"konsumtion"inom"zonen."På"
samma" sätt" som" de" negativa" värden" som" återfanns" i" serien," var" denna" ökning" lika" lite" en"
representation" av" den" faktiska" förbrukningen" i" zonen" utan" snarare" en" konsekvens" av" att"
värdet"är"framräknat."
"
Sannolikheten" att" det" värsta" möjliga" scenariot" som" undersöktes" i" rapporten" ska" uppstå" i"
verkligheten"kan"anses"vara"obefintlig."Dock"visar"det"på"ett"intressant"resultat,"vilket"är"att"
det" är" värdena" under" de" timmar" med" lägre" konsumtion" som" skulle" påverkas" mest" av"
felmätningar."Informationen"är"intressant"då"det"är"troligt"att"mätningarna"som"görs"ute"på"
nätet"till"viss"mån"kan"tänkas"påverkas"av"olika"installationseffekter."
"
Osäkerhetsanalysen" som" utfördes" gällande" vattenförbrukningen" i" Slottsskogen" och"
Guldheden" ger" en" bra" bild" över" osäkerheten" hos" vattenförbrukningen." Om" nu" mätarnas"
inbyggda"osäkerhet"är"lika"stora"i"fält"som"tillverkarna"påstår"så"innebär"det"att"osäkerheten"
gällande"förbrukningen"under"de"timmar"med"högst"konsumtion"är"väldigt"låg."
"
Ett"syfte"med"att"jämföra"två"serier"med"flödesdata"framtagna"med"olika"mätmetoder"var"
att"undersöka"vilken"av"metoderna"som"gav"bäst"resultat."Denna"analys"var"inte"möjlig"att"
genomföra" eftersom" de" nivåmätningar" som" krävdes" för" att" utföra" analysen" inte" var"
tillgängliga"i"tid.""
"
Analysen"kunde"endast"visa"att"flödesdataserierna"framtagna"med"nivågivare"i"regel"visade"
ett"större"flöde"än"de"som"togs"fram"med"elektromagnetiska"flödesmätare."Samtidigt"var"det"
möjligt" att" konstatera" att" nivågivaren" i" reservoaren" i" Gårdsten" inte" fungerade" som" den"
borde" och" att" den" elektromagnetiska" flödesmätaren" i" Guldheden" under" en" period" 2014"
registrerade" ett" större" utflöde" ur" reservoaren" än" inflöde." En" möjlig" förklaring" till" det"
beteendet" kan" vara" att" mätaren" är" relativt" nyinstallerad" och" eventuellt" inte" var" rätt"
kalibrerad"vid"tillfället."Varför"serien"från"nivågivaren"ser"ut"som"den"gör"är"oklart."
"
Anledningen" till" att" den" nedre" delen" av" serien" från" den" elektromagnetiska" flödesmätaren"
ser"avskuren"ut"kan"bero"på"att"dessa"mätare"har"ett"så"kallat"”cut"off"value”."Detta"innebär"
att" mätningen" stryps" när" flödeshastigheten" i" röret" understiger" ett" visst" värde" vilket" kan"
"
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tänkas" ske" i" övergången" mellan" utflöde" och" inflöde" till" reservoaren." Beteendet" syntes"
tydligare" när" serien" studerades" mer" i" detalj." Varför" detta" ”cut" off" value”" skulle" stiga"
kontinuerligt"är"däremot"oklart."
"
Vikten" av" arbeta" med" både" kvalitetskontroll" och" kvalitetssäkring" kopplat" till"
vattenförbrukningsdata" blir" tydlig" efter" att" ha" studerat" de" olika" zonerna" inom" ramen" för"
fallstudien." Majoriteten" av" de" avvikande" värdena" som" påträffades" i" serierna" uppvisade"
tecken"på"att"ha"uppstått"i"samband"med"problem"inom"SCADA<systemet."Många"av"dessa"
hade"markeringar"från"systemet"och"stärker"på"så"sätt"denna"teori."Samtidigt"fanns"många"
avvikelser"som"saknade"markering"och"det"finns"inget"som"säger"att"de"inte"skulle"ha"kunnat"
uppstått" till" följd" av" andra" orsaker." Driftingenjör" B." Haidarian" på" Kretslopp" och" Vatten" gav"
några" ytterligare" tankar" om" eventuella" felkällor" som" kan" bidra" till" avvikande" värden"
(personlig"kommunikation,"2016)."
!! Ändring"i/av"mätzonen"(till"exempel"att"en"ny"mätzon"skapats"inom"den"befintliga)"
!! Ledningsarbete" som" medfört" att" ledningar/brandposter" har" stått" och" spolat" under"
en"längre"period."
!! Flödesmätarutrustning"som"programmerats/kalibrerats"om."

"
Scriptet" som" togs" fram" i" syfte" att" kvalitetssäkra" mätdatat" gav" ofta" goda" indikationer" på"
avvikande" värden" men" resultaten" påverkades" lätt" av" det" övergripande" utseendet" på"
förbrukningsdatat" från" zonen." Fanns" det" till" exempel" längre" perioder" utan" mätdata" eller"
perioder" med" förskjutna" värden" påverkades" scriptets" förmåga" att" identifiera" avvikelser."
Begränsningen"för"att"förbättra"eller"utveckla"en"mer"avancerad"modell"låg"i"detta"fall"hos"
författarens"kunskaper"gällande"programmering"och"statistik.""
"
För"att"förbättra"kvalitetsgranskningsprocessen"vid"datainsamling"föreslås:"
!! Att"en"mer"avancerad"metod"för"att"hitta"avvikande"värden"likt"dem"som"nämns"i"
litteraturstudien"används."
!! Att"granskningen"görs"i"samspråk"med"en"expert"eller"en"person"som"har"god"
kunskap"om"systemet"i"fråga"och"det"eventuella"driftövervakningssystemet."
"
Att" ha" stora" mängder" data" från" ett" system" kan" vara" väldigt" användbart." I" litteraturstudien"
nämns" några" fördelar" med" att" utföra" mätningar" på" vattennätet." Samtidigt" blir"
användningsområdet"för"vad"man"kan"använda"den"insamlade"datat"till"begränsat"om"den"
inte" håller" god" kvalitet." Utöver" de" avvikande" värdena" som" nämndes" i" föregående" stycke"
fanns" även" serier" som" var" oanvändbara" för" vidare" analys." I" fallet" med" Guldheden" blev"
vattenförbrukningen"missvisande"eftersom"programmet"som"tar"fram"den"hade"missat"att"
räkna"av"ett"utflöde."För"att"undvika"att"serier"som"dessa"uppstår"kan"det"vara"av"nytta"att"
systematiskt" arbeta" med" kvalitetssäkring" genom" hela" systemet" från" installation" av" nya"
mätare" till" operatörens" skärm." Det" skulle" inte" bara" minska" efterhandsarbetet" med"
kvalitetsgranskning" utan" också" bidra" till" att" producera" större" mängder" pålitlig" data" samt"
maximera"nyttan"av"avancerad"mätinfrastruktur.""
"
"
"
"
"
"

"
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12.)Slutsats)

"
"
"

"

!! Genom" att" studera" första<" och" andraderivatan" hos" en" dataserie," samt" variationen" i"
vattenförförbrukningen" under" de" timmar" med" lägst" konsumtion" är" det" möjligt" att"
identifiera" avvikande" värden" som" kan" uppstå" till" följd" av" problem" med"
driftövervakningssystem."Data"klassades"som"avvikande"utifrån"följande"kriterier."
o! Om"värdet"hos"andraderivatan"låg"utanför"ett"gränsvärde"satt"till"±5σ."
o! Om"förstaderivatan"var"lika"med"noll."
o! Om" medelvärdet" hos" de" tre" timmar" med" lägst" konsumtion" låg" utanför" ett"
gränsvärde"satt"till"±1,5σ."
o! Om"förbrukningen"var"negativ."
o! Om"värdet"hade"en"tidigare"markering"från"driftövervakningssystemet."
!! Med" hjälp" av" data" gällande" rörbrott" och" kompletta" mätserier" med" alla" in<" och"
utflöden" till" en" zon" har" det" i" vissa" fall" vart" möjligt" att" verifiera" att" identifierade"
avvikande" värdena" inte" representerar" den" faktiska" vattenförbrukningen" hos"
brukarna."Även"om"avancerade"statistiska"modeller"används"för"att"kvalitetsgranska"
vattenförbrukningsdata" krävs" expertkunskaper" på" ämnet" eller" systemet" i" fråga" för"
att"säkerställa"om"ett"avvikande"värde"faktiskt"är"missvisande"eller"inte."Alternativt"
kan"denna"hypotes"verifieras"eller"avvisas"med"ytterligare"data"från"systemet."
!! I" fallstudien" av" Göteborgs" kommun" kunde" en" stor" del" av" de" identifierade"
avvikelserna"kopplas"till"problem"med"SCADA<systemet."
!! Systematiska" fel" adresseras" bäst" genom" att" aktivt" arbeta" med" kvalitetssäkring" av"
systemet" som" helhet." Ett" alternativ" är" att" separata" komponenter" på"
distributionsnätet"som"kan"tänkas"bidra"med"denna"typ"av"fel"granskas"noggrannare."
"
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A(1(.Normalfördelad(kurva(anpassad(till(en(PDF(för(förstaderivaten(från(en(typisk(serie(med(förbrukningsdata.(
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"
A(4(Plötsliga(toppa(och(kraftigt(fluktuerande(värden(var(ett(av(de(återkommande(mönstren(som(identifierades.(

"
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A(5.Förskjutning(av(förbrukning(av(vatten(under(de(timmar(med(lägst(konsumtion.(Förskjutningen(kunde(ske(både(nedåt(
och(uppåt.(

"
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A(6(Negativa(flöden(återfanns(i(många(av(det(studerade(serierna.(Ett(negativt(flöde(skulle(innebära(att(vatten(skulle(flödat(
tillbaka(ut(på(nätet(vilket(inte(borde(ske(i(denna(typ(av(system.(
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"
A(7.(Återkommande(värde(eller(frysta(värden(är(ett(tecken(på(fel(i(SCADA\systemet.(

"
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A(8(Serien(med(dålig(upplösning.(En(möjlig(förklaring(är(att(värdena(har(komprimerats(av(SCADA\systemet.(
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A(9(Ytterligare(en(serie(med(dålig(upplösning.(Värdena(varierade(mellan(0(och(1(under(året.(
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MATLAB<Script"
"
%%"""""""""""""""""Import"&"Tidsserie"
""
""
[fileName,filePath]"="uigetfile('*.mat');"%"dialog"v?lja"mat"file"
if"fileName"=="0,"
""""warning('No"file"selected.');"
else"
""""varNames"="who('<file',[filePath,fileName]);"%Tar"fram"filnamn"och"plats"p?"vald"fil"
""""load([filePath,fileName],varNames{1});"""""""%Laddar"in"tabellen"fr?n"vald".mat<fil"
end"
""
tabTid=eval([varNames{1},'.Tidpunkt']);"""""%plockar"ut"kolumn"Tidpunkt"ur"vald"tabell""
tabFrb=eval([varNames{1},'.Vrde']);"""""""""%plockar"ut"kolumn"Vrde"ur"vald"tabell""
tabMrk=eval([varNames{1},'.Mrkning']);""""""%plockar"ut"kolumn"Mrkning"ur"vald"tabell"
tabAvb=eval([varNames{1},'.Avbrott']);""""""%plockar"ut"kolumn"Avbrott"ur"vald"tabell"
currentTab=table(tabTid,tabMrk,tabFrb,tabAvb);"%Skapar"en"ny"tabell"med"dessa"v?rden"
""
tid=(1:8760)';"
""
xsource=linspace(datenum('01/01/14" 00:00','dd/mm/yy" HH:MM'),datenum('31/12/14"
23:00','dd/mm/yy" HH:MM'),8760);" %skapar" en" vektor" med" datumnummer" som" anv?nds"
som"x<axel"
qual=zeros(length(tabFrb),1);""""""""""%skapar"vektor"med"nollor,"beskriver"kvaliteten."
""
ts=timeseries(tabFrb,xsource,qual);"""""%skapar"tidsserie"med"frb"&"xsource"
ts.QualityInfo.Code="[0"1"2"3"4"5"6"7"8];"""""%olika"kvalitetsflagg"
ts.QualityInfo.Description=" {'<'" 'Ok'" 'Suspicious" value'" 'Incorrect" value'" 'Incorrect"
measurement'" 'Leak'" 'No" measurement'" 'Repeating" value'" 'Displaced" min<consumption'};"
%beskrivning"av"olika"kvalitetsflagg"
%getqualitydesc(ts)"""""""""""""""""""""%Visar"kvalitet"i"varje"position"
""
""
%%""""""""""""""""""Extrema"v?rden"
%Tar"bort"de"alla"mest"extrema"v?rdena"om"de"finns"f?r"att"dessa"inte"ska"
%p?verka"medel"och"standardavvikelse"f?r"mycket."
""
ex_av=mean(ts.data);""""""""""""""""
ex_std=std(ts.data);"
ex_med=median(ts.data);"
ex_sort=sort(ts.data);"
""
%"compute"25th"percentile"(first"quartile)"
Q(1)=median(ex_sort(find(ex_sort<median(ex_sort))));"
%"compute"50th"percentile"(second"quartile)"
Q(2)=median(ex_sort);"
%"compute"75th"percentile"(third"quartile)"
"
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Q(3)=median(ex_sort(find(ex_sort>median(ex_sort))));"
%"compute"Interquartile"Range"(IQR)"
IQR=Q(3)<Q(1);"
""
ufence=Q(3)+IQR*3;"%?vre"gr?ns"
lfence=Q(1)<IQR*3;"%undre"gr?ns"
""
extr"="find(ts.data>ufence"|"ts.data<lfence);"
ts.data(extr)=NaN;"""%Ers?tter"de"mest"extrema"v?rdena"med"NaN"
""
%%""""""""""""""""""Sortering"av"data"
""
timnra=hour(ts.time);"%vektor"med"timnummer"alla"dagar"
""
%Delar"upp"datan"i"1"matris"med"alla"dagar."Kolumnerna"
%motsvarar"timmarna"under"dygnet"med"start"00:00"
all_tim=[ts.data(timnra==0),ts.data(timnra==1),ts.data(timnra==2),ts.data(timnra==3),ts.dat
a(timnra==4),ts.data(timnra==5),ts.data(timnra==6),ts.data(timnra==7),..."
""""
ts.data(timnra==8),ts.data(timnra==9),ts.data(timnra==10),ts.data(timnra==11),ts.data(timn
ra==12),ts.data(timnra==13),ts.data(timnra==14),ts.data(timnra==15),..."
""""
ts.data(timnra==16),ts.data(timnra==17),ts.data(timnra==18),ts.data(timnra==19),ts.data(ti
mnra==20),ts.data(timnra==21),ts.data(timnra==22),ts.data(timnra==23)];"
""
%%""""""""""""""""""Statistik""
""
all_timAv=nanmean(all_tim);""""""""%Medelv?rdet"f?r"varje"timme"under"?ret."
all_timSd=nanstd(all_tim);"""""""""%Standardavvikelsen"f?r"varje"timme"
""
ts.data=tabFrb;"""""""%?terst?ller"ts.data"til"orginal"med"extremv?rden"
%%""""""""""""""""""1a"Derivatan"
dFrb=diff(tabFrb);""""""""""""""%Approximerar"f?rsta"derivatan"tabFrb(k+1)<tabFrb(k)"
%%""""""""""""""""""2a"Derivatan"
ts.data(extr)=0;""""""""""""""""%Ers?tter"extremv?rdena"med"noll"
""
ddFrb=diff(tabFrb,2);" " " " " " " " " " " %Approximerar" andra" derivatan" tabFrb(k+2)<
2*tabFrb(k+1)+tabFrb(k)"
ddFrb2=diff(ts.data,2);"""""""""%Approximerar"andra"derivatan"utan"de"mest"extrema"v?rdena."
""
ts.data=tabFrb;"""""""""""""""""%?terst?ller"ts.data"till"orginal"med"extremv?rden"
%%""""""""""""""""""Plot"av"Medeldagen"
""
%Vektor"med"timmar"i"datenumformat"till"plot"
t3=datetime(2014,01,01,00,00,00);""
t4=datetime(2014,01,01,23,00,00);"
xtim=t3:hours(1):t4;"
xtim=datenum(xtim);"
"
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""
fig"="figure('position',[0,0,1440,990]);"%Hrn,Hrn,Bredd,Hjd"
""""""""ax"="axes('Parent',"fig);""""""""""""
""""""""ph"="plot(ax,"xtim,all_timAv,'black');"
""""""""set(ax,'Xtick',xtim,'XTickLabelRotation',45,'Xgrid','on');"
""""""""datetick(ax,"'x','HH:MM');"
""""""""title(ax,"'Normaldygn','Fontsize',16,'Fontweight','normal')""%Namn"titeln"""
""""""""xlabel(ax,"'["h"]','Fontsize',14,'Color',[0.5"0.5"0.5]);"""""%Namn"x<axel"grey""""""""
""""""""ylabel(ax,"'["l/s"]','Fontsize',14,'Color',[0.5"0.5"0.5]);"""%Namn"y<axel"grey"""""
""""""""le2"="legend(ax,"ph,"'Medeldygn','Location','northeast');"
""""""""set(le2,'Fontsize',12);"
""""""""cnames"="{'Medeldag'};"""""""""""""""""""""""""""""%Namn"f?r"tabell"i"figur""""""""""""""""""""""""""""
""""""""rnames"
="
{'00:00','01:00','02:00','03:00','04:00','05:00','06:00','07:00','08:00','09:00','10:00','11:00','12
:00','13:00','14:00','15:00'..."
""""""""'16:00','17:00','18:00','19:00','20:00','21:00','22:00','23:00'};"""""""""
""""""""uitable('Parent',"
fig,"
'Position',[930,100,310,290],'Data',all_timAv','ColumnName',cnames,'RowName',rnames);"
""
""
%%""""""""""""""""""User"input"
x"="inputdlg({'start','stop'},'Tre"min<timmar');"
""""%Sparar"svaren"som"double"ist?llet"f?r"str"
""""tmin=str2double(x(1,1));"""""
""""tmax=str2double(x(2,1));"
%%""""""""""""""""""Statistik"min<timmar"
""
tmm=(tmin:tmax);""""""""%vektor"med"timmar"som"har"minst"frb"
pf=1:length(tmm);""""""""
std_min(pf)=all_timSd(tmm(pf)+1);"%vektor"med"standardavvikelse"f?r"min"frb"timmar"
av_min(pf)=all_timAv(tmm(pf)+1);""%vektor"med"medel"f?r"min"frb"timmar"
""
minkrit=[av_min+1.5*std_min;"av_min<1.5*std_min]';"
[h1,"h2,"h3]=deal(tmm(1),tmm(2),tmm(3));"%varje"min<timme"f?r"egen"variabel"
""
%%""""""""""""""""""Anm"min<timmar"
%"Timmarna"med"minf?rbrukning"varierar"inte"s?rskilt"mycket."Det"?r"vanligt"
%"att"en"stora"variation/"f?rskjutning"av"dessa"timmar"f?ljs"av"h?ga"
%"toppar."F?ljande"kod"kollar"de"fem"minsta"f?rbrukningstimmarna"om"de"
%"ligger"mer"?n"1.5"standardavvikelser"+<"medelv?rdet."
""
"""""""""""""""""""""
frs=zeros(8760,1);""%vektor"till"att"spara"anm?rkningar"i"
for"z=1:length(frs);"
""""if"timnra(z)=="h1"&&"ts.data(z)>minkrit(1,1)"||"ts.data(z)<minkrit(1,2);"
""""""""frs(z)=tabFrb(z);"
""""""""elseif"timnra(z)=="h2"&&"ts.data(z)>minkrit(2,1)"||"ts.data(z)<minkrit(2,2);"
""""""""""""frs(z)=tabFrb(z);"
"
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""""""""elseif"timnra(z)=="h3"&&"ts.data(z)>minkrit(3,1)"||"ts.data(z)<minkrit(3,2);"
""""""""""""frs(z)=tabFrb(z);"
""""end"
end"
"""""""""""""
%%""""""""""""""""""Anm"Derivata"
rep=zeros(8760,1);""%vektor"till"att"spara"anm?rkningar"i"
""
for"d=2:8759"""""""""""%L?gger"in"anm?rkningar"1a"derivatan"
""""if"dFrb(d)==0"&&"dFrb(d<1)==0"&&"tabFrb(d)~=0;"
""""""""rep(d,1)=tabFrb(d);"
""""""""rep(d<1,1)=tabFrb(d<1);"
""""""""rep(d+1,1)=tabFrb(d+1);"
""""end"
end"
""
%En"kurva"anpassas"till"andraderivatan"som"approximerats"fr?n"tidsserien"
%utan"extremv?rden"(De"har"ersatts"med"0)."Utifr?n"den"kurvan"tas"
%residualer"fram"och"en"konfidensgr?ns"best?ms."Anledningen"till"att"detta"
%g?rs"utifr?n"serien"utan"extremv?rden"?r"att"extremv?rdena"p?verkar"
%konfidensbandets"utseende"och"bidrar"till"att"andra""misst?nkta""f?r?ndringar"
%som"?r"mindre"inte"markeras."Tl;dr"andra"derivatan"som"approximerats"
%utifr?n"orginalv?rdena"j?mf?rs"mot"ett"konfidensband"som"utformats"d?r"de"mest"
%extrema" v?rdena" har" tagits" bort" eftersom" de" kan" ha" en" stor" inverkan" p?"
standardavvikelsen."
""
anm=zeros(8760,1);"""%vektor"till"att"spara"anm?rkningar"i""
tid2=(1:8758)';"
pp=csaps(tid2,ddFrb2,.9);"%Anpassar"kurva"till"datan"
""
yh=fnval(tid2,pp);"""%Plockar"ut"v?rden"fr?n"kurvan"vid"varje"timme"(tid)"
res=ddFrb2<yh;"""""""%Residualer"orginal<anpassade"v?rden"
sigma=std(res);""""""%Standardavikelsen"
upper=yh+5*sigma;""""%?vre"konfidensgr?ns"+5"standardavvikelser"
lower=yh<5*sigma;""""%Undre"konfidensgr?ns"<5"standardavvikelser"
""
outl=double(ddFrb>upper"|"ddFrb<lower);"%plockar"ut"outliers"1=outlier"0=inlier"
""
""""for"k=1:length(outl);"%L?gger"in"anm?rkningar"2a"derivatan"
"""""if"outl(k)"==1;"
""""""""""""anm(k,1)=tabFrb(k);"
""""""""""""anm(k+1,1)=tabFrb(k+1);"
""""""""""""anm(k+2,1)=tabFrb(k+2);"
"""""end"
""""end"
""
%%""""""""""""""""""Flaggning"
""
"
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viz=NaN(8760,1);""""""""""""""""""""""""%"Vektor"d?r"alla"anm?rkningar"l?ggs"in"
""
for"ia=1:length(anm);"""""""""""""""""""%"Om"positionerna"i"anm,rep"&frs<vektorn"?r">"0"markeras"
samma"position"i"ts.quality"
""""if"anm(ia)>0;"
""""""""ts.quality(ia)=2;"""%susp"
""""""""viz(ia)=ts.data(ia);"
""""elseif"rep(ia)>0;"
""""""""""""ts.quality(ia)=7;"""%repeating"
""""""""""""viz(ia)=ts.data(ia);"
""""elseif"frs(ia)>0;"
""""""""""""""""ts.quality(ia)=8;"""%displaced"
""""""""""""""""viz(ia)=ts.data(ia);"
""""else"
""""""""ts.quality(ia)=1;"""""""""""""""%"Alla"andra"v?rden"tillskrivs"1"="OK"
""""end"
end"
""
mrkning=table2cell(currentTab(:,2));""""%Skapar"array"av"celler"anm?rkningar"
avb=table2cell(currentTab(:,4));""""""""%Skapar"array"av"celler"avbrott"
""
""
for"ib=1:length(ts.quality);"
""""if"(ts.data(ib))"<0"""""""""""""""""%Om"frb"<"0"blir"ts.quality=3"
""""""""ts.quality(ib)=3;"
""""""""viz(ib)=ts.data(ib);"
""""end"
""""if"strcmp(mrkning(ib),'G')""""""""""%Om"currentTab(:,2)"'G'"blir"ts.quality=2"
""""""""ts.quality(ib)=4;"
""""""""viz(ib)=ts.data(ib);"
""""end"
""""if"strcmp(mrkning(ib),'S')""""""""""%Om"currentTab(:,2)"'S'"blir"ts.quality=5"
""""""""ts.quality(ib)=6;"
""""""""viz(ib)=ts.data(ib);""
""""end"
end"
""
avb=cellfun(@isnumeric,avb);""""""""""%Om"l?cka"?r"registrerad"blir"ts.quality=5"
for"ib=1:length(ts.quality)"
""""if"avb(ib)==1"
""""""""ts.quality(ib)=5;"
""""""""viz(ib)=ts.data(ib);"
""""end"
end"
""
%%""""""""""""""""""Plot"av"tidsserie"&"felaktigheter"
""
""
"
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fig2=figure('position',[0,0,1440,990]);"
bx"="axes('Parent',"fig2);""""""""""""
pr=plot(ts.time,ts.data,ts.time,viz,'o');"""""""""""""""""""%"plottar"tidsserien"
xlim([735600"735970])"""""""%"min/max"x<axeln"
%ylim([<95"165])""""""""""""%"min/max"y<axeln"
ylim"auto""
title(fileName,'Fontsize',16,'Fontweight','normal')"%Namn"titeln"
xlabel('Datum','Fontsize',14,'Color',[0.5"0.5"0.5])""""""""""""""""""""""""%Namn"x<axel"grey"
ylabel('[l/s]','Fontsize',14,'Color',[0.5"0.5"0.5])""""""""""""""""""""""""%Namn"y<axel"grey"
le1"="legend(bx,"pr,"'Consumption','Flagged"values','Location','northeast');"
""
""
t1=datetime(2014,01,01,00,00,00);"%skapar"datumet"01/01/2014"00:00:00"
t2=datetime(2014,12,31,23,00,00);"%skapar"datumet"31/12/2014"23:00:00"
t=t1:caldays(7):t2;"""""""""""""""%skapar"en"vektor"med"f?rsta"datumet"i"varje"vecka"under"2014"
tn=datenum(t);""""""""""""""""""""%skapar"en"vektor"med"dessa"datum"som"nummerdatum"
""
set(gca,'Xtick',tn,'XTickLabelRotation',45);""""%placerar""markering""1:a"dagen"varje"vecka"x<
axeln"och"roterar"texten"90"grader"
datetick('x','dd<mm','keepticks','keeplimits')""%day<month"format"markering"
""
%%""""""""""""""""""Utdata"
""
%statistik"qual"
OK=zeros(8760,1);"
Svalue=zeros(8760,1);"
Ivalue=zeros(8760,1);"
Leak=zeros(8760,1);"
Icmeas=zeros(8760,1);"
Nmeas=zeros(8760,1);"
Repval=zeros(8760,1);"
Dis=zeros(8760,1);"
kvalitet=cell(8760,1);"
""
for"ib=1:length(ts.quality)"
""""if"ts.quality(ib)==1;"
""""""""OK(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Ok');"
""""elseif"ts.quality(ib)==2;"
""""""""Svalue(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Suspicious"value');"
""""elseif"ts.quality(ib)==3;"
""""""""Ivalue(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Incorrect"value');"
""""elseif"ts.quality(ib)==4;"
""""""""Icmeas(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Incorrect"measurement');"
""""elseif"ts.quality(ib)==5;"
"
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""""""""Leak(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Leak');"
""""elseif"ts.quality(ib)==6;"
""""""""Nmeas(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('No"measurement');"
""""elseif"ts.quality(ib)==7;"
""""""""Repval(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Repeating"value');"
""""elseif"ts.quality(ib)==8;"
""""""""Dis(ib)=1;"
""""""""kvalitet(ib)=cellstr('Displaced"min<consumption');"
""""end"
end"
""
namn={'Date'"
'Consumption'"
'Quality'"
'OK'"
'Suspicious'"
'Incorrect_value'"
'Incorrect_measurement'"'Leak'"'No_measurement'"'Repeating_value'"'Displaced_min'};"
Sammanfattning=table(tabTid,ts.data,kvalitet,OK,Svalue,Ivalue,Icmeas,Leak,Nmeas,Repval,
Dis,'VariableNames',namn);"
""
%%""""""""""""""""""Spardialog"
[sparnamn,"sparpath]"="uiputfile('*.txt',"'Choose"a"file"name');""
outname"="fullfile(sparpath,"sparnamn);""
writetable(Sammanfattning,"outname);"
"

"
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