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Sammanfattning 
 
De svenska kärnkraftverken togs i drift under perioden 1972-1985. Detta innebär att 
instrument- och kontrollutrustning i grundutförande kommer från denna tidsperiod. 
Under flera år har samtliga kärntekniska anläggningar planerat och i viss utsträckning 
genomfört förändringar av kontrollrum och kontrollutrustning.  
 
 
Syftet med detta uppdrag var att göra en översiktlig genomgång av de förändringar som 
genomförts vid de svenska kärnkraftverken samt att beskriva hur MTO- och MMI-
frågor hanterats i förändringsarbetet. Kartläggningen ska ge en samlad bild av de 
förändringar i kontrollrumsutformning och människa-maskingränssnitt som genomförts 
i de svenska kontrollrummen för att få fördjupad kunskap om förändringsprocessen och 
dess resultat och hur MTO-frågor behandlas i dessa projekt.  
 
De anläggningar som ingått i denna kartläggning är: 
OKG 

• O2 
• O3 

Ringhalsgruppen 
• R1 
• R3/R4 

FKA 
• F1/F2 
• F3 
 

O1 har inte ingått i detta projekt eftersom ett stort moderniseringsarbete nyligen 
genomförts som varit föremål för en detaljerad granskning från SKI. Detsamma gäller 
för R2 där ett stort moderniseringsarbete genomförs för närvarande. 
 
I denna rapport beskrivs kortfattat relevanta normer och krav. Därefter presenteras 
resultat från kartläggningen av förändringarna på olika produktionsenheter i form av 
fallbeskrivningar för de tre företagen. Kontrollrumsförändringar som genomförts 
presenteras liksom resultat för övriga frågeställningar i projektet.  I alla företagen finns 
ett gemensamt arbetssätt för projekt som definieras som anläggningsändringar. Denna 
process beskrivs för varje företag.  I rapportens avslutande del sammanfattas de styrkor 
samt förbättringsområden som identifierats i kartläggningen.  
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Summary 
 
The Swedish nuclear power plants were commissioned during a period between 1972 and 1985 
and the instrumentation and control equipment are basically from that period. 
 
For several years there have been plans made for changes in all the nuclear power plants and to 
a certain extent the changes in control equipment and monitoring rooms have also been 
implemented. 
 
The object of this project was to make a  comprehensive review of the changes in control room 
design implemented in the Swedish nuclear power plants and to describe how the MTO- (Man-
Technology-Organisation) and ( Man-Machine-Interface) -issues have been integrated in the 
process. The survey is intended to give an overall picture of the changes in control room design 
and man-machine-interface made in the Swedish control rooms, in order to get a deeper 
knowledge of the change management process and its results and of the management of MTO-
issues in these projects. 
 
The units included in this survey are: 
OKG 

• O2 
• O3 

Ringhals 
• R1 
• R3/R4 

FKA 
• F1/F2 
• F3 

 
The O1 unit has not been included in this report as it has recently undergone an extensive 
modernisation program as well as a detailed inspection by the SKI (Swedish Nuclear Power 
Inspectorate). At R2 the modernisation work is carried out at present and the unit is also 
subjected to an extensive inspection and is therefore not part of this survey. 
 
This report also includes a short description of relevant standards and requirements. Then 
follows a presentation of the results of the plant survey, in the form of case studies for three 
companies. Implemented control room changes is presented together with the results of the 
other issues of the project.  
 
In all the power companies there is a joint way of working with projects concerning plant 
modifications. This process is described for each company separately. 
 
In the concluding of the report the strengths and improvement areas defined in the survey are 
summarised.  
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1 Inledning 
 
1.1 Kontrollrumsförändringar vid svenska 
kärnkraftverk 
 
De svenska kärnkraftverken togs i drift under perioden 1972-1985. Första anläggningen 
i drift var Oskarshamn 1 och sist var Forsmark 3. Anläggningen Oskarshamn 1 
beställdes redan år 1965. Detta innebär att instrument- och kontrollutrustning i 
grundutförande kommer från denna period. 
 
Under flera år har samtliga kärntekniska anläggningar planerat och i viss utsträckning 
genomfört förändringar av kontrollrum och kontrollutrustning. Mindre förändringar har 
skett på samtliga anläggningar i stort ända sedan driftsättningen. Anledningen till 
förändringar direkt efter driftsättningen var att åtgärda de brister som upptäcktes vid 
driftsättningen. 
 
Skälen till de senare förändringarna har i huvudsak varit: 

 
• Behov av modernisering av anläggningens kontrollutrustning med tillhörande 

operatörsgränssnitt.  
• Svårigheter att få reservdelar för äldre utrustning.  
• Leverantören av utrustningen finns inte kvar och/eller ger inte stöd för denna typ 

av utrustning 
• Behov av förbättringar av operatörsgränssnitt (MMI ) 
• Behov av nya funktioner 

 
Stora förändringar har kontinuerligt rapporterats till och granskats av SKI, exempelvis 
moderniseringen av O1, projekt MOD och ombyggnad av R2, projekt TWICE. SKI har 
i sitt tillsynsarbete fokuserat på de stora förändringar som genomförts, men frågan har 
uppkommit om vilka mindre förändringar som genomförts och hur de påverkat 
kontrollrumsarbetet.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
1.2.1 Syfte 
 
Syftet med detta uppdrag är att göra en översiktlig genomgång av de förändringar som 
genomförts vid de svenska kärnkraftverken samt att beskriva hur MTO- och MMI-
frågor hanterats i förändringsarbetet. Kartläggningen ska ge en samlad bild av de 
förändringar i kontrollrumsutformning och människa-maskingränssnitt som genomförts 
i de svenska kontrollrummen för att få fördjupad kunskap om förändringsprocessen och 
dess resultat och hur MTO-frågor behandlas i dessa projekt.  
 
 
1.2.2 Frågeställningar 
 
Syftet med detta projekt är att för de svenska kärnkraftanläggningarna:  
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• Kartlägga och beskriva förändringar i kontrollrummet under de senaste tio åren 
med särskilt fokus på datorbaserade system.  

• Ge en kortfattad historiebeskrivning av tidigare förändringar, främst för 
datorbaserade system.  

• Beskriva vilka olika MMI-lösningar kraftverken valt och varför. Har de olika 
systemen ett enhetligt gränssnitt mot användaren? Vilka stora skillnader finns? 

• Beskriva översiktligt hur MMI hanteras i ändringsverksamheten. Ta del av 
instruktioner och definitioner från anläggningen samt bedömningskriterier som 
kraftverken använder för om förändringen har säkerhetspåverkan eller inte. 

• Beskriva vad som anses vara en kontrollrumsförändring och hur kraftverken 
bedömer och utvärderar om en MMI-förändring passar in i helheten eller inte. 

• Kartlägga framtida planer för förändringar och motiv till dessa förändringar med 
avseende på MTO-frågor. 

• Bedöma hur förändringar passar in i helheten – kontrollrumsarbete, hur hanteras 
de förändringar som inte har direkt säkerhetspåverkan och kan dessa för-
ändringar i förlängningen få en säkerhetspåverkan? 

• Översiktligt beskriva hur moderniseringarna/modifieringarna påverkat arbets-
sättet i kontrollrummet. Har förutsättningarna för att kunna köra anläggningen 
på ett säkert sätt förändrats? Kan kontrollrumspersonalen fokusera på säker drift 
av anläggningen eller störs denna uppgift av andra system eller problem med att 
hantera olika användargränssnitt? 

 
Exempel på de konkreta frågor som diskuterats med kraftverken finns i bilaga 1.  
 
 
1.2.3 Avgränsningar 
 
Applicering av begreppet MTO i detta projekt 
MTO-begreppet omfattar frågor om förutsättningar för personalen, organisation, 
säkerhetskultur och system för kvalitets- och säkerhetsstyrning. Alla dessa aspekter på 
kontrollrumsförändringar har inte varit möjliga att behandla inom ramen för detta 
uppdrag. Kartläggningen av MTO-frågor har i detta projekt fokuserat på 
gränssnittsfrågor i en vid definition som innebär att studera gränssnitt mellan personal 
och olika system. Likaså har frågor om styrning och ledning av MTO-frågor vid 
kontrollrumsförändringar beskrivits, hur arbetet genomförs i relation till andra delar av 
ändringsverksamheten och vilka resurser som avsätts för frågorna och vilka lösningar 
som väljs. 
 
 
Anläggningar som studerats 
Kartläggning har genomförts på följande reaktorer: 

• O2 
• O3 
• R1 
• R3/R4 
• F1/F2 
• F3 
 

 
Övriga avgränsningar 
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• Beskrivning av arbetssättet i kontrollrummet och hur detta har förändrats har 
inte ingått i uppdraget.  

• Beskrivning av instruktioner, dess utformning och hur de förändrats har inte 
ingått i uppdraget. 

• Barsebäcksverket har inte ingått i kartläggningen. 
• En utvärdering av företagens arbete i förhållande till internationella normer och 

krav har inte ingått i uppdraget. 
 
 
1.3 Rapportens upplägg 
 
Projektets syfte och frågeställningar liksom dess genomförande har presenteras ovan. 
Relevanta normer och krav beskrivs kortfattat nedan. 
 
Därefter presenteras resultat från kartläggningen av arbetet på olika reaktorer i form av 
fallbeskrivningar för tre anläggningar. Kontrollrumsförändringar som genomförts 
presenteras liksom resultat för övriga frågeställningar i projektet. I alla företagen finns 
ett gemensamt arbetssätt för projekt som definieras som anläggningsändringar. Hur 
processen avgränsas och hur den benämns varierar något för de olika kraftverken. I de 
fall processen beskrivs gemensamt för kraftverken benämns den ändringsverksamhet. 
Denna process beskrivs för varje företag.  
 
I rapportens avslutande del sammanfattas de styrkor och samt förbättringsområden som 
identifierats i kartläggningen.  
 
 
1.4 Normer och krav – sammanfattning 
 
En bedömning av kraftverkens förändringar och arbetet med dessa i relation till 
internationella guider har inte ingått i arbetet. Företagen använder såväl internationella 
som nationella kravdokument. Baserat på dessa dokument har interna kravdokument 
tagits fram, t.ex. kontrollrumsfilosofier.  
 
För att underlätta tolkningen av resultaten från fallstudierna är det dock viktigt att känna 
till de viktigaste kravdokumenten. 
 
 
1.4.1 Internationella normer 
 
Externa kravdokument för kontrollrumsutformning är exempelvis ISO 11064-1 
”Ergonomic design of control centres” och IEC-964 ”Design for control rooms of 
nuclear power plants”. Ett av de viktigaste externa kravdokumenten är NUREG-0711 
”Human Factors Engineering Program Review Model” (NRC, 2002). Dokumentet 
beskriver, i elva steg, hur MTO-frågor ska beaktas i hela processen vid utveckling av ett 
nytt kraftverk. Dokumentet är framtaget för att kunna användas vid design och 
konstruktion av nya kraftverk. En vägledning för användning av NUREG-0711 i 
Sverige har tagits fram (O´Hara & Higgins, 2004). Syftet är att tillämpa materialet i 
NUREG-0711 på Statens Kärnkraftinspektions föreskrifter och ta hänsyn till de 
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speciella förutsättningar som gäller för modernisering av anläggningar i förhållande till 
nybyggnation.  
 
De elva stegen presenteras i figuren nedan och dess innebörd presenteras kortfattat i 
tabellen nedan. 
 
 

 
 
Figur 1.1. De olika stegen i arbetsmodellen. Fri översättning till svenska efter engelsk 
version i NUREG-0711. 
 
 
Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av de olika stegen och dess syfte. När de 
olika stegen tillämpas i exempelvis ett projekt måste originaldokumenten användas.   
 
 
Tabell 1.1. Beskrivning av syftet med de olika stegen i arbetsmodellen enligt NUREG-
0711.  
 
Olika steg Syfte 

1. Styrning av MTO-frågor i för-
ändringsarbetet 

 

Beskriva hur MTO-frågor beaktas i 
moderniseringsarbetet 

2. Erfarenhetsåterföring 
 

Ta hänsyn till egna och andras erfarenheter 

3. Analys av funktionskrav och fördelning 
av funktioner 

 

Utvärdera förändringar i säkerhetsfunktioner 
och i fördelningen av uppgifter mellan personal 
och tekniska system 

4. Uppgiftsanalys 
 

Identifiera de arbetsuppgifter som är 
nödvändiga för att uppnå systemets 
funktionskrav samt beskriva vilka krav som 
detta ställer på personalen i form av 
informationsbehandling, beslutsfattande, 
arbetsbelastning m.m. Analysen ska ge 
underlag för att i designprocessen skapa rätt 
stöd och förutsättningar för 
kontrollrumspersonalen.    

5. Analys av bemanning och 
kvalifikationer 

Försäkra sig om en systematisk analys av 
bemanningskrav 

Planering UtvärderingDesignAnalys 

Program för 
hantering av MTO- 

frågor vid 
anläggnings- 

ändringar 

Erfarenhets- 
återföring 

Analys av 
funktionskrav och 

fördelning av 
funktioner 

Uppgiftsanalys 

Design av gränssnitt

Verifiering och
validering

Analys av 
bemanning och 
kvalifikationer 

Framtagning av
instruktioner

Framtagning av
utbildningsprogram

HRA - 
Riskanalys MTO 

Implementera
design 
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6. Riskanalys för MTO/Analys av 

mänskligt felhandlande 
 

Analyser och identifiering av risken för 
mänskliga fel vid utformning av MMI, instruk-
tioner, bemanning och utbildning 

7. Design av gränssnitt 
 

Utvärdera designprocessen och dess output 
för att försäkra sig om att MMI-frågor 
omhändertas på ett systematiskt sätt. 

8. Framtagning av instruktioner 
 

Försäkra sig om att instruktioner ger rätt stöd 
för arbetsuppgifter och gränssnitt 

9. Framtagning av utbildningsprogram 
 

Försäkra sig om att det finns ett systematiskt 
utbildningsprogram för alla personalgrupper 

10. Verifiering & Validering 
 

Att i olika steg testa utformning genom att 
utmana design, instruktioner och utbildning för 
att försäkra sig om att slutprodukten ger rätt 
stöd 

11. Implementera design 
 

Tillse att MTO-frågor beaktas i 
införandeprocessen 

 
  
1.4.2 SKI:s krav 
 
Bestämmelser för kontrollrum anges i föreskriften i 18 § i SKIFS 2004:2 med 
tillhörande allmänna råd.  I det allmänna rådet anges följande: 
 
”Gränssnittet mellan operatören och anläggningens tekniska process bör vara 
konstruerat så att operatören ges ändamålsenlig, tillförlitlig och samlad information, 
tillräcklig för att effektivt kunna övervaka reaktorns säkerhetsfunktioner, fatta beslut 
inom tillgänglig tid, samt få återkoppling på automatiska och manuella åtgärder.” 
 
Vidare anges att ändamålsenligheten hos det centrala kontrollrummet och 
reservövervakningsplatsen bör utvärderas inom ramen för den återkommande 
säkerhetsvärderingen (SAR) samt då drifterfarenheter visar att en utvärdering bör göras.  
 
Om utvärderingen anges vidare att: 
”En utvärdering bör omfatta erfarenheter från driften av egen och liknande anläggningar 
och simulatorträning, bedömningar av gränssnitten i förhållande till ergonomiska krav 
samt bedömningar av hur väl kontrollrumsutformningen stödjer operatörens arbete. 
Lokala kontrollrum i anläggningen bör utvärderas vid ändringar samt då erfarenheter 
visar att en utvärdering bör göras” 
 
”Ergonomiska krav och andra förhållanden som behöver beaktas i samspelet människa-
teknik-organisation, bör tidigt specificeras och tillgodoses vid sådana ändringar i 
centrala kontrollrummet som berör dessa förhållanden. Återkommande verifiering och 
validering av de nya lösningarna bör ske under framtagningsprocessens gång, så att 
behövliga korrigeringar kan göras underhand. Verifiering och validering bör vidare ske 
av hela kontrollrumsfunktionen, innan ändringar införs som på ett väsentligt sätt 
påverkar ergonomiska- eller andra förhållanden i samspelet mellan operatörerna och 
anläggningens tekniska process”. För exempel på metodik hänvisas till ovannämnda 
NUREG – 0711. 
 
I SKI:s kommande tillsynsvägledning för säkerhetsredovisningens (SAR:s) innehåll 
specificeras hur information om kontrollrummet ska redovisas (SAR, koncept, 2005). 
Redovisning ska omfatta principerna för utformning av kontrollrum och andra 
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övervaknings-/manöveranordningar där gränssnittet mellan personal och anläggning har 
betydelse för säkerheten. 
 
Detta innebär att följande områden ska observeras vid granskningen av SAR: 
 

• Principerna för utformningen och av kontrollrummet och andra övervaknings- 
och manöveranordningar. 

• Tillämpade ergonomiska principer i kontrollrummet, för respektive system samt 
i lokala kontrollrum. 

• Principer för att ge personalen förutsättningar att hantera anläggningen. 
• Ställningstaganden i konstruktionen för att underlätta samspelet för 

driftpersonal. 
• Beskrivning av hur ändringsverksamhet bedrivs som påverkar 

kontrollrumsfunktionen. 
• Beskrivning av bemanning, ansvarsfördelning och arbetsmiljökrav 
• Utvärdering av kontrollrumsfunktionen 

 
Tillsynsvägledningen beskriver också vilka som är de viktigaste faktorerna vid 
bedömningen. 
 
  
1.5 Kartläggningens genomförande 
 
I september år 2004 skickades ett brev ut från SKI där kontaktpersoner och information 
om kontrollrumsförändringar på kraftverken efterfrågades. I svaren från kraftverken 
bifogades dokumentation om de förändringar som genomförts.  
 
Ett tvådagars platsbesök genomfördes därefter på varje kraftverk. Forsmark besöktes i 
december år 2004 och Ringhals och Oskarshamn besöktes i april år 2005. Syftet med 
besöket var att samla in information enligt den frågelista som presenteras i bilaga 1. 
Frågelistan hade skickats ut i förväg. Besöken genomfördes enligt ett upplägg som 
presenteras nedan.  
 
Vid platsbesöket genomfördes en gruppintervju där olika intressenter i processen för 
kontrollrumsförändringar deltog. Besök och walk-through i alla berörda kontrollrum 
genomfördes med undantag av att inget besök gjordes i F2:s kontrollrum. Enligt uppgift 
från kraftverket har identiska förändringar genomförts på F1 och F2 och bedömningen 
gjordes därför att de två anläggningarna kunde behandlas gemensamt. Vid besöket i 
kontrollrummen ställdes även frågor till kontrollrumspersonalen.  
 
Personal på kraftverket som deltog i gruppintervjun var: 

• Beställare (driftorganisation, anläggningsansvariga) 
• Ansvariga för kontrollrumsförändringar (tillhör driftorganisationen eller 

teknikkontoret) 
• Slutanvändare (kontrollrumspersonal) 
• Konstruktörer 
• Personal från säkerhetsavdelningen 
• Personal som arbetar med MTO-frågor  

 
Exempel på agenda för kraftverksbesök: 
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1. Möte med kontaktperson och introduktion. Kraftverket gav en kort beskrivning 
av hur företaget och produktionsenheterna generellt sett arbetat med kontroll-
rumsändringarna  

2. Avstämning av frågelista med kontaktperson eller i grupp.  
3. Genomgång av kontrollrummet, ”walk-through”, med genomgång av 

utrustningen i kontrollrummet. Här beskrevs kortfattat de förändringar som 
genomförts sedan starten av anläggningen.  

4. Diskussion med kontrollrumspersonal, användare och personal på driftkontoret 
på de olika blocken.  

5. Summering av frågor på frågelistan, med kontaktperson eller i grupp.  
 
En omfattande dokumentation samlades också in under besöken, bl.a. om företagens 
ändringsverksamhet, se referenslista.  
 
Dokumentation från kraftverken samt information som samlats in under platsbesöket 
har varit underlag för denna rapport.  
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2 Fallbeskrivning - OKG 
  
2.1 Företag och organisation 
 
OKG AB har tre produktionsenheter i Simpevarp utanför Oskarshamn: O1, O2 och O3. 
I organisationen ingår också CLAB, det centrala mellanlager för använt kärnbränsle från 
alla de svenska reaktorerna som drivs på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering, 
SKB. Företaget har totalt ca 850 anställda.  
 
Organisationsförändringar på senare år har inneburit att drift- men även underhålls-
avdelningen inte är blockbunden utan gemensam för hela OKG. Underhållsavdelningen 
har varit gemensam sedan år 2000 och driftavdelningen sedan år 2004. Teknik-
avdelningen har under en lång period varit företagsgemensam.  
 
Förändringen på driftavdelningen innebär att driftavdelningens chef sitter med i 
företagets ledningsgrupp på samma sätt som underhålls- och teknikchefer. Det betyder 
att det är möjligt att genom samma organisation driva principfrågor för kontrollrummet 
för de olika anläggningarna gemensamt. 
 
 
Hur medverkar de olika delarna av företaget i en anläggningsändring? 
Hur olika enheter på OKG medverkar i en anläggningsändring beskrivs kortfattat nedan 
(delvis hämtat ur folder för PSM - Projektstyrmodell). En mer omfattande beskrivning 
presenteras i ett särskilt avsnitt. 
 

• Anläggningschefen ansvarar för att nödvändiga ändringar genomförs för att 
vidmakthålla säker och effektiv drift samt att de genomförs enligt gällande 
direktiv. 

• Chefen för avdelning Teknik ansvarar för teknikutveckling, teknikval, 
projektering och genomförande av ändringar inom samtliga anläggningar. 

• Chefen för avdelning Säkerhet och Kvalitet ansvarar för fristående granskning 
av ändringar. 

• Enheten TP inom teknikavdelningen har ansvaret för ändringsarbetet från 
projektering till avslut. Det innebär bl.a. att bistå beställaren vid uppdrags-
hantering. 

• Projektledaren utses av TP för att på beställarens uppdrag driva det specificerade 
ändringsarbetet. 

• Enheten TR inom teknikavdelningen utför processanalys samt system- och 
anläggningskonfiguration. 

• Enheterna TE respektive TM utför process- och detaljkonstruktion enligt 
gällande regelverk för konstruktion. 

• Enheten TD svarar för hanteringen av dokumentationen. 
• Projektledaren ansvarar för upphandlingsprocessen med hjälp av inköpsenheten 

(VI) vid avdelning verksamhetsplanering. 
• Enheten VI svarar för inköpsärenden och upphandling 
• Underhållsenheterna inom respektive avdelning ansvarar för montage. 
• Drift- och underhållsenheterna inom respektive avdelning ansvarar för att all 

provning och driftsättning utförs enligt gällande föreskrifter.  
• Sakgranskning inom fackområdet utförs av berörda enheter. 
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• Enheterna inom driftavdelningen (D) ansvarar för genomförande av intern-
granskning. 

• Avdelning S ansvarar för genomförandet av fristående granskning. 
• Myndighetsgranskning fastställs och utförs av SKI. 

 
I avsnitten nedan beskrivs först företagsgemensamma förändringar. Sedan redovisas 
förändringar för de tre anläggningarna var för sig. En detaljerad sammanställning av 
förändringarna presenteras i bilaga. 
 
 
2.2 Kontrollrumsförändringar på företaget – 
gemensamma för alla block 
 
O1 har genomfört en mycket stor modernisering i ett flerårigt projekt (projekt stora 
MOD) som avslutades år 2002. I denna förändring ingick en modernisering av 
anläggningens kontrollutrustning med tillhörande operatörsgränssnitt.  
 
O2 kommer att moderniseras i etapper under de närmaste tio åren, vilket även innebär 
omfattande förändringar av anläggningens kontrollutrustning med tillhörande 
operatörsgränssnitt.  
 
För O3 finns långt framskridna planer på en effekthöjning från dagens 1200 MW till 
1450 MW. En sådan höjning kan också innebära att det krävs förändringar av 
anläggningens kontrollutrustning med tillhörande operatörsgränssnitt. Vilka förändring-
ar det innebär är inte klart i dagsläget.  
 
Arbetet med projekt MOD för O1 har givit hela företaget viktiga erfarenheter och 
lärdomar som kommer att användas i de framtida moderniseringarna. Förändringen på 
O1 har inte ingått i denna genomgång. Det arbetssätt som utarbetades under O1:s MOD-
projekt har varit en viktig erfarenhet för OKG när det gäller utveckling av arbetssätt för 
kontrollrumsförändringar och MMI-frågor på företaget. I detta sammanhang 
kommenteras därför projekt MOD kortfattat i denna rapport. 
  
 

• Vilka kontrollrumsförändringar har genomförts under de senaste tio åren, om 
man särskilt beaktar datorbaserade system?  

• Har mer omfattande förändringar genomförts tidigare främst vad gäller dator-
baserade system?  

 
 
Principiellt gäller att gränssnittet i kontrollrummen lämnats oförändrade vid 
introduktionen av datorbaserade styrsystem. Det innebär att information från ett 
datorbaserat (digitalt) informations- eller styrsystem presenteras i det befintliga analoga 
gränssnittet. Det finns också några undantag från denna princip. 
 
 
2.2.1 Projekt KRUM 
 
I samband med genomförande av projekt TURE år 1994 uppmärksammades olika 
frågor om introduktion av bildskärmsbaserade operatörsgränssnitt. För att ta ett 
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helhetsgrepp på behov av kontrollrumsförändringar och utveckla principer för detta 
startade OKG projekt KRUM, som genomfördes under åren 1994-96, med målet att ta 
fram strategier för utbyte och introduktion av ny teknik i kontrollrum och 
kontrollutrustning. Projektet var gemensamt med Barsebäck.  
 
Projektet genomförde en nulägesanalys och en lista över brister för de olika anläggning-
arna togs fram. Baserat på denna genomfördes sedan olika mindre förbättringsåtgärder. 
Ett dokument för kontrollrumsfilosofi togs fram.  
 
Efter projekt KRUM valde blocken olika strategier för sitt förändringsarbete. Orsaken 
till de olika strategierna var främst åldersskillnaden mellan anläggningarna och att 
behovet av moderniseringar därför var olika. O1 genomförde stora förändringar under 
perioden 2002 i projekt MOD. För O2 och O3 valde man att avvakta med större 
förändringar i kontrollrummen. Vid helt nödvändiga utbyten av kontrollutrustning har 
därför kontrollrummen i O2 och O3 i princip lämnats orörda.  
 
När KRUM-projektet avslutats konstaterades att bildskärmstekniken i kombination med 
bakomliggande kontrollutrustning ännu inte var helt mogen att i större omfattning 
introduceras i kontrollrummet.  
 
Idag, år 2005, bedöms tekniken vara mer mogen och det finns även en insikt på 
anläggningen om att den nya tekniken ska användas, och att det kan vara lämpligt att i 
samband med moderniseringar gå över till bildskärmsbaserade gränssnitt. 
 
Idag finns också ett nyligen framtaget dokument som beskriver övergripande principer 
och förutsättningar för personalens arbete i kontrollrummet (2001-00929). Rapporten 
kan utgöra underlag för teknikstyrande beslut men vid besöket framkom att det råder 
viss oklarhet om dess status eftersom implementeringen av kraven skulle innebära stora 
ekonomiska konsekvenser för företaget. OKG försöker dock i den mån det är möjligt att 
arbeta mot att uppfylla principerna i dokumentet. Det är dock inte ett internt krav att 
projekten på OKG följer dessa övergripande principer.  
 
 
2.2.2 Bildskärmsbaserade informationssystem som införts på alla 
OKG:s block 
 
Informationssystem som införts under de senaste tio åren 

• Brandlarm system 869   
o För hantering av larm och urkoppling av detektorer 

• Vibroview  
o Vibrationsövervakning av turbinen 
o Hantering av larm i och urkoppling av detektorer 

• KÖS  
o Konditionsövervakning 

• DRUS 
o Driftuppföljningssystem, trenduppföljning mm 

• HBS 
o Härdberäkningsdator 

• PC 
o Persondatorer med tillgång till OKG:s administrativa system 
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• SIMON 
o Härdstabilitetsmonitor 

 
För att underlätta för operatörerna att nå olika applikationer från samma bildskärm har 
switchfunktioner installerats. 
 
Detta innebär att personalen i O2:s kontrollrum från samma bildskärm kan nå systemen 
869, DRUS och Vibroview. För O3 kan man från samma bildskärm vid reaktor-
arbetsplatsen nå PC samt systemen 531, SIMON och DRUS. Vid O3:s turbinarbetsplats 
kan PC och Vibroview nås från en bildskärm. Switchfunktionerna för arbetsplatserna i 
kontrollrummet har utformats på olika sätt och har därmed olika gränssnitt.  
 
 
Processdatorn 
På O3 fanns processdatorn, SINDAC-systemet, installerat redan från start år 1985. 
Samma år infördes den även på O1 och O2. På O2 och O3 finns den kvar med tillägg av 
vissa funktioner. Processdatorn har hög kapacitet. På O1 är den integrerad i den nya 
plattformen för informationspresentation genom att de gamla funktionerna har kopierats 
in i den nya plattformen för kontrollutrustning och operatörsgränssnitt. På O3 sker 
styrstavsmanövrering fortfarande från blockdatorn. Denna funktion ingick i det 
ursprungliga systemet. Det innebär att om blockdatorn faller bort så kan inte 
styrstavarna manövreras.  
 
Sindac användargrupp (SAG) arbetar med moderniseringsprojekt för blockdatorn. Det 
finns för närvarande inga planer på att byta ut processdatorn, men troligen kommer 
bildskärmarna att bytas ut medan funktionerna kommer att finnas kvar. Det stora 
problemet blir att byta ut terminalerna för processkommunikation (PKT).  
 
I framtiden kommer processdatorn att fortsätta att leva sitt eget liv, att vara en ”ö” i 
kontrollrummet, om den övriga utrustningen byts ut. Processdatorns samlade presenta-
tion innebär att den idag fungerar som en samlingspunkt för personalen när det gäller 
arbetsuppgifterna. Frågan för framtiden blir då vilken funktion processdatorn kommer 
att ha i förhållande till andra typer av presentationer. I arbetet med moderniseringen av 
O2 har man inte löst processdatorns roll – i princip hur ny och gammal information ska 
länkas samman.  
 
 
System med processteknisk information 
System för presentation av STF, ÖSI och HTG är exempel på processtekniska 
informationssystem som installerats. 
 
Användningen av ett system kan utvecklas över tid. Om ett system som från början inte 
är avsett för en viss funktion upplevs som ett bra stöd i denna så får det ett bredare 
användningsområde än vad som var tänkt från början. Exempel på ett sådant system är 
DRUS som ger trenduppföljning. Systemet har bra gränssnitt och har i viss mån 
övertagit processdatorns roll, men det finns inte i simulatorn och ska inte användas i 
störningsfall. Att det inte finns i simulatorn innebär att operatörerna inte kan träna på 
det även om det används som en viktig del i det dagliga arbetet. 
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Figur 2.1 . Skärmbild från DRUS.  
 
 
Administrativa system 
PC-systemen har introducerats gradvis. År 1997 infördes det nya systemet för 
arbetsbeskedshantering (ODU) för att ersätta ett egenutvecklat system. ODU har 
därefter under åren utvecklats med nya funktioner och är idag ett omfattande system 
som också innehåller felanmälan och anläggningsregister. Tendensen är att allt fler 
funktioner läggs till, t.ex. styrning av periodiska prov. ODU används dagligen av 
kontrollrumspersonalen. Systemutvecklingen har varit en process som pågått under en 
lång period med uppdateringar och revisioner. Systemet är omfattande och kan bli 
svåranvänt för sällananvändare. För att göra förbättringar för denna användargrupp har 
ett webbaserat gränssnitt diskuterats.  
 
De intervjuade upplevde att det är relativt lätt att införa nya datorbaserade 
administrativa system. För dessa system gäller att gränssnitten är olika och att det 
tillkommer nya system hela tiden. När systemutvecklingen drivs som administrativa 
projekt blir driftpersonalen inte automatiskt inblandad, men de fanns med i ODU-
projektet. Andra administrativa system finns i PC-miljön – de används i princip dag-
ligen, t.ex. med systemet Agresso för ekonomi, EDWIN för kvalitetssystemet, Aladdin 
för dokument hantering, etc.  
 
2.2.3 Arbetssätt och arbetsmiljö i kontrollrummet  
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Arbetssättet 
Arbetssättet har förändrats genom att det tillkommit fler arbetsuppgifter. Möjligheterna 
att presentera historikinformation har ökat avsevärt vilket är en stor fördel. I inter-
vjuerna framfördes att fokus har flyttats från operativ till administrativ verksamhet. 
Personalen arbetar mer med att exempelvis lägga in data och med att hantera 
administrativa system. 
 
Miljön i kontrollrummet 
En förändring som har genomförts gäller skiftchefens kontorsarbetsplats. Istället för i ett 
eget avskilt rum har den placerats mitt i kontrollrummet för att skapa en större 
delaktighet i det operativa kontrollrumsarbetet. Detta upplevdes som en viktig och 
positiv förändring. 
 
Datorbaserad styr- och manöverutrustning som införts på alla blocken är ny effekt- och 
nivåregulator och för O3 även ny kontrollutrustning för tryckreglering. 
 
Belysning och innertak har förbättrats i O1 och O2s kontrollrum.  
 
 

 
 
Figur 2.2. Skiftchefens arbetsplats på O2 efter ombyggnaden.  
 
 
2.2.4 Motiv till val av MMI-lösning  
 
Ett viktigt motiv till förändringarna är att tekniken är föråldrad och att det inte finns 
reservdelar.  
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O2 och O3 har hittills valt att behålla manövreringen i den konventionella instrument-
eringen. För O2 finns planer på att byta till ett nytt gränssnitt, se tidigare beskrivning. 
Det är viktigt att vara medveten om att kontrollrumsförändringar är komplexa frågor 
som ofta avspeglar förändringar ute i anläggningen och att det inte bara kontroll-
rummets perspektiv som måste beaktas. Underhållsperspektivet är också mycket viktigt. 
En annan fråga är vilka resurser man vill satsa på att göra ett bra kontrollrum. 
 
En stor del av det framtida förändringsbehovet har dokumenterades i projekt KRUM. 
 
 
2.3 Kontrollrumsförändringar på de olika blocken  
 
2.3.1 O1 – kort om genomförda förändringar 
 
O1 har genomfört ett större utbyte av operatörsgränssnitt och kontrollutrustning. Under 
projekt O1 MOD introducerades en ny plattform för kontrollutrustning till säkerhets-
system, processdator, styrstavsmanöver, turbinskydd och turbinreglering med 
tillhörande operatörsgränssnitt. Detta utvecklades och utvärderades enligt NUREG 
0711. Denna plattform (Westinghouse Advant) kommer att vara bas för kommande 
utbyte av kontrollutrustning och operatörsgränssnitt. 
 
 
2.3.2 O2 – genomförda större kontrollrumsförändringar  
 
KRUM-projektet tog fram en nulägesbeskrivning för O2 (Rapport 95-022002) och 
beaktade även resultat från tidigare genomförda analyser av kontrollrumsfunktionen. 
Syftet var att skapa en plattform för ett långsiktigt förändringsarbete genom att 
identifiera brister och peka på förändringsbehov. Utredningen pekade på behovet av ett 
enhetligt operatörsgränssnitt. 
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Figur 2.3. Kontrollrummet på O2.  
 
 
De förändringar som hittills genomförts är: 
 
 
”Ommöblering”  
Syftet med förändringen var att förbättra skiftchefens (SC:s) arbetsplats, att ge SC mer 
kontakt med övriga operatörer, att skapa en bättre arbetsmiljö för skiftchef och 
operatörer, att samla datorarbetsplatser och ge plats för PC:s och persondatorer, 
förmöten och dokumentation. Operatörerna var kravställare i denna förändring. Den 
innebar att kontrollrummet öppnades upp och att SC:s avskilda kontor togs bort. 
Arbetsplatsen finns nu mitt i kontrollrummet. Detta har upplevts som en mycket positiv 
förändring.  
 
SKIC har blockdatorn och en PC för administration på sin bakre arbetsplats. ROP och 
TOP har också fått dator- och kontorsarbetsplatser för PC, branddator, system 
KÖS/DRUS och en PC för system 531. TOP har ansvar för branddatorn. TOP har två 
bildskärmar där olika applikationer kan väljas. På skärm 1 har brand prioritet medan 
skärm 2 användas för övriga system. Vid ROP:s arbetsplats fanns vid besöket en 
portabel PC för tillfällig övervakning av transformatorn.  
 
Både ROP och TOP har nu både en främre (vid pulpeten) och en bakre arbetsplats. Vid 
störning flyttar de fram till den främre arbetsplatsen vid pulpeten. Borden vid de bakre 
arbetsplatserna är flyttbara och höj- och sänkbara. 
 
Genom denna förändring kunde system flyttas fram från backpanels, t.ex. brand, DRUS. 
Datorarbetsplatser för STT finns i utrymmen bakom kontrolltavlorna. 
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Ommöblering i larmtablåer i reaktorpulpeten 
Ommöblering i larmtablåerna för ROP har genomförts. Larmen har placerats utifrån 
systemtillhörighet, tidigare saknades denna systematik. Det är lättare för ny personal att 
lära sig larmen efter ommöbleringen. Delvillkoren för SS har blivit tydligare, men 
flaggrelän finns fortfarande i backpanels.  
 
 
Panelen i kontrollrummet 
Systemet Beckers Core Cooling Monitor infördes för att få redundant nivåmätning. 
Systemet fungerar inte idag men finns fortfarande kvar i panelen. Operatörerna upplever 
detta som en irriterande digital visning som fladdrar och har dålig tillförlitlighet. 
 
Varvtalsregulator för HC-pumparna har bytts ut men det gamla gränssnittet finns kvar 
(REM-projektet). Vid byte av bildskärmar har man eftersträvat att byta till platta, 
lågstrålande skärmar. 
 
 
Manöverenheter i kontrolltavlorna 
På grund av olika leverantörer för reaktor- och turbinsystem finns det två typer av 
manöverenheter: 

1. MK-ställare, används huvudsakligen på reaktorsystemen och levererades av 
dåvarande ASEA. Här är allt släckt när det fungerar som planerat. Information 
vid lägesförändringar ges med blink och manöver sker med en knapptryckning.  

2. Traditionella tryckknappar används för turbinsystemen och levererades av 
dåvarande BBC. Utrustningen blinkar vid manöver, när önskat läge nås lyser de 
med fast sken. De ger inte information om lägesförändringar. Manövrering sker 
via frigivning, vilket innebär två manövrar. 

 
   
I tavlan KA17 har visarinstrument införts för att jämföra ångflöde och matarvattenflöde. 
Knapp för att utlösa borsystemet finns i pulpeten, övriga manövrar på systemet måste 
utföras från backpanels. 
 
 
Belysning och rumsutformning 
Miljön i kontrollrummet har förbättrats genom att nytt innertak har monterats med 
möjlighet att styra och ändra ljusstyrka och temperatur.  
 
 
Bärbara telefoner 
Införande av bärbara telefoner på O1 och O2 gav lägre ljudnivå och minskad stress. 
 
 
Framflyttning från backpanels 
System 531 har placerats framme hos ROP. Bytet genomfördes för cirka två år sedan.  
 
Inflyttning av indikeringar från stationen till backpanels 
Regulatorer för reglering av förvärmarsystemet finns idag i backpanels, de var tidigare 
placerade lokalt i anläggningen. I backpanels finns en arbetsplats för analys turbin-
vibrationer 
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Systemet SIMON finns på prov i den bakre delen av kontrollrummet, där den har 
placerats under en utvärderingsperiod. 
 
 
2.3.3 Pågående och kommande förändringar på O2 
 
Tidigare fanns långt framskridna planer på att modernisera kontrollutrustning och 
operatörsgränssnitt i projekt TRIM. Projektet genomfördes inte trots en lång 
förankringsprocess och besvikelsen bland personalen blev stor när beslutet togs att inte 
genomföra projektet.  
 
Idag finns planer för omfattande förändringar av anläggningen vilka kommer att 
påverka kontrollrummet under en kommande tioårsperiod. En plattform utvecklas för 
närvarande med inriktning på att den ska kunna gälla för hela O2:s kommande 
modernisering. Förändringarna ska genomföras i olika etapper.  
 
I november 2004 startades projekt PLEX som ska utgöra ett samlingsprojekt för 
samtliga förändringar i anläggningen. Projektet är uppdelat i ett antal separata delprojekt 
där kontrollrumsförändringar hanteras i delprojekten el samt och instrument- och 
kontrollutrustning. Tidigare arbetade projekten var för sig men driftavdelningen ställde 
krav på samordning mellan projekten. Dessa krav fördröjde moderniseringen med minst 
ett år. Det var emellertid viktigt att projekten inte valde olika lösningar som skulle göra 
det omöjligt med en samordning mellan de olika delarna. Målet med moderniseringen är 
ju att få ett gemensamt gränssnitt. Genom att välja en plattform kan man på sikt få 
samma gränssnitt och anpassa alla system till den. Alla är medvetna om att det troligen 
inte går att anpassa alla system men målet är att alla system ska finnas i samma 
gränssnitt. Driftavdelningen har fått gehör från ledningen för sina argument och sin 
strävan mot enhetlighet. Det har varit lättare att driva denna fråga idag när 
driftavdelningen är gemensam för hela OKG.  
 
Planen för förändringar omfattar en tioårsperiod, men endast projekt som ska 
genomföras fram till och med 2007 har beslutats. Efterföljande moderniseringsprojekt 
är för närvarande under planering, se nedan. 
 
 
Beslutade kontrollrumsrelaterade projekt 
För följande projekt finns beslut om genomförande: 
 

• REM utbyte av matarvatten- och effektregulator år 2005 
• DRIKS, ny kraftmatning till driftrelaterade kontrollsystem.  
• Införande av driftklarhetsövervakning (DKV) år 2005 med samma 

utformning som för O3.  
 
Projekt KRAFT år 2006 innebär introduktion av ny generator med tillhörande 
processystem. Detta innebär för kontrollrummets del att nytt operatörsgränssnitt 
introduceras för denna del av kraftverket, systemet blir av samma typ som det som ska 
installeras år 2007 i projekt TURBIC. Systemet blir en ”ö”, (d.v.s. ett separat system) 
under driftsäsongen 2006-2007.  
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Projekt TURBIC genomförs under år 2007 och innebär en fortsatt utbyggnad, med byte 
av processtyrning och gränssnitt för turbinen till ett datorbaserat gränssnitt. Detta är en 
stor, synbar förändring som innebär att gränssnittet för turbinen byts ut, i princip halva 
kontrollrummet. Målsättning är att existerande system TURE ska integreras här. Dock 
finns svårigheter att få ihop kommunikationen mellan olika system som har olika 
fabrikat och leverantörer. 
 
En grundtanke är att starta med förändringar på turbinsystemen, eftersom de inte har 
direkt säkerhetspåverkan, för att sedan gå vidare med modernisering av 
reaktorsystemens kontrollutrustning. Det är värt att notera att vid ombygganden av O1 
tillämpades den omvända strategin, reaktorn byggdes om först och turbinen byggdes 
inte om. Motiven för O1: del var att det fanns behov av säkerhetsförbättringar i 
reaktorns styr- och kontrollutrustning.  
 
 
Planer för fortsatta ombyggnader – ej beslutade 
Planen för förändringar efter år 2007 är inte godkänd och fastställs först under hösten 
2005. 
 
Enligt planen ska följande ombyggnader genomföras: 
Ombyggnad av resteffektkylning, dieslar – vid en lång revision år 2009 
Kontrollrummet år 2012 – byte av reaktorskyddssystemet under en lång revision. Det 
finns dock en uppfattning om att kontrollrummet behöver bytas ut tidigare.  
 
Strategin är att inte påverka gränssnittet i kontrollrummet före år 2012, förutom turbin-
en. Förändringar ska ske vid så få tillfällen som möjligt och så välplanerat som möjligt. 
Detta ska ske genom att mycket byggs utanför anläggningen och vissa saker placeras i 
nya byggnader. 
 
Företagets strategiska plan för O2 bildar underlag för förändringarna och inriktningen är 
att anläggningen ska köras i 60 år och att den ska motsvara nya myndighetskrav. Detta 
är de förutsättningar som ligger till grund för kontrollrumsombyggnaden. Teknik-
avdelningen, TR, har rekryterat ny personal för att klara resursbehovet i samband med 
dessa stora förändringsprojekt. 
 
Sammanfattningsvis påpekades att det sällan sker ändringar i kontrollrummet enbart för 
att förbättra MTO/MMI. De ändringar som görs i kontrollrummet är en avspegling av 
ändringar som görs ute i anläggningen.  
 
 
2.3.4 Kontrollrumsförändringar som genomförts på O3 
 
Anläggningen togs i kommersiell drift år 1985. Det fanns behov av förändringar redan 
när O3 varit i drift i några år.  
 
KRUM-projektet tog fram en nulägesbeskrivning för O3 (Rapport 95-01779) för att 
dokumentera förändringsbehoven. I projekt CK96/97 genomfördes ett större paket av 
ändringar i kontrollrummet baserat på erfarenheter från de första årens drift. 
 
De viktigaste förändringarna sammanfattas nedan. 
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”Ommöblering” 
Förändring av skiftchefsarbetsplats genomfördes år 1997-1998. Arbetsplatsen 
placerades mitt i kontrollrummet, istället för i ett eget avskilt kontor. Syftet var att få en 
bättre övervakning. Arbetsplatsen innehåller blockdator, bildskärm med övervakning 
och larmning av ÖSI, HTG, och STF-kriterier. Den är framtagen genom arbetsuppgifts-
analys och har utvärderats och validerats med hjälp av valideringshandboken, se nedan. 
Branddatorn har också en central placering i SKIC:s arbetsplats: den fanns tidigare i 
backpanels 
 
Störskrivare placerades mer centralt i kontrollrummet. 
 
 
Datorsystem 
Ett stort antal ändringar har under åren genomförts i befintliga datorsystem, både i 
blockdatorn och i de vid senare tidpunkter installerade datorsystemen. Inga tillägg av 
funktioner i blockdatorn har skett på några år och det var länge sedan kontrollrums-
personalen byggde bilder själva. 
 
 Exempel på ändringar är: 

• Införande av ”Kvarstående fellista 2” 
• Införande av automatisk transientregistrering 
• Förändringar i driftområdet 
• Nybyggda datorbilder, t.ex. schemabilder 
• Nya datorbaserade larm 
• Nya funktioner 
• Nya härdberäkningsdatorer  

I alla installerade datorsystem har uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara skett 
utan större påverkan på gränssnittet. 
 
 
Trenduppföljning 
Tavlorna ger information i första hand, därefter kommer blockdatorn som betraktas som 
en slags analysverktyg. Alla signaler går in i blockdatorn, det finns funktion med 
snabbval som visar trender baserat på rondering. Det sker idag ingen manuell, 
pappersbaserad rondering med protokoll och anteckningar i KR, utan värden insamlas 
automatiskt. DRUS är ett annat trenduppföljningssystem som beskrivits tidigare.  
 
 
Trådlösa telefoner 
Sådana har införts på samma sätt som för O2. 
 
 
Presentation av 516-kedjan 
Utlösta villkor i 516-kedjan har placerats i den tidsordning som de normalt löser ut. 
Detta var en liten men viktig förändring.  
 
 
Byte av indikeringslampor i tavlor till lysdioder 
Förändringen genomfördes i CKR96/97 och innebar en stor förbättring, med bättre 
synbarhet och mindre underhåll. 
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Framflyttning av information från backpanels 
För system 461 har skrivare flyttats fram från backpanels.  
 
 
Större instrument för nivåmätning 
 
 
PC för rondering och avfallshantering 
 
 
Bildskärmsbaserad laddmaskin 
Laddmaskinen är bildskärmsbaserad, med liknande utformning som på F3. Den tas fram 
under revisionen och placeras i en hållare ovanför ROP:s skärmar.  
 
På O3 kvarstår problemen med att det är långt avstånd mellan ROP- och TOP- 
pulpeterna. Det är svårt att kommunicera mellan dem utan att öka ljudnivån. 
 
 
2.3.5 Pågående och kommande förändringar på O3 
 
För O3 finns inga planer på större förändringar och byten under de närmaste fem åren. 
Strategin är att behålla det befintliga gränssnittet vid alla förändringar som genomförs. 
O3 förväntar sig att kunna hantera effekthöjning med befintligt gränssnitt, men 
ändringar kan bli aktuella beroende på effekthöjningen. Det är inte klart vilka 
konsekvenser effekthöjningen får för kontrollrummets utformning. Utgångspunkten för 
arbetet idag är att kontrollrummet ska vara oförändrat. 
 
För att kunna få en bättre bild av processen för kontrollrumsförändringar är det viktigt 
att få en beskrivning av hur anläggningsändringar hanteras på OKG och vilka 
förändringar som ingår i kategorin anläggningsändringar. Därför presenteras OKG:s 
process för ändringsverksamheten i nästa avsnitt. 
 
 
2.4 OKG:s process för ändringsverksamhet  
 
2.4.1 Bakgrund 
 
För ändringar i befintlig kontrollutrustning, där kontrollrummet ingår, används vanliga 
ändringsrutiner och konstruktionsförutsättningar. Arbetet sker enligt PSM – Projektstyr-
modell. PSM innehåller rutiner som omfattar samtliga skeden, faser och moment som 
behövs för att kvalitetssäkra ett ändringsarbete.  
 
Ändringsarbeten kan vara skiftande i omfattning och tillämpningen av rutinerna ska 
därför anpassas till den enskilda ändringen. Syftet med PSM-modellen är att skapa ett 
företagsgemensamt sätt att hantera och kvalitetssäkra ändringar. Modellen ska ge 
förutsättningar för prioritering av resurser och kompetenser samt styra kostnaderna för 
ändringsverksamheten. Styrmodellen ska också klarlägga roller, ansvarsfördelning och 
övergripande krav när flera verksamhetsansvariga och aktörer ska samverka (I-7033). 
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Arbetssätt för MTO-frågor ingår inte explicit i PSM-processen. Beskrivningen i detta 
avsnitt gällde vid tidpunkten för denna kartläggning. För närvarande är hela OKG:s 
kvalitetssystem under omarbetning. 
 
 
2.4.2 VD:s direktiv för ändringsverksamhet 
 
Ändringsverksamheten vid OKG styrs av VD:s direktiv för ändringsverksamhet (I-
2615). Direktivet omfattar allt ändringsarbete. Anläggningsansvarig avdelningschef har 
inom sitt verksamhetsområde ansvar för initiering och beslut om genomförande av 
anläggningsändringar. Chefen för avdelning Säkerhet och Kvalitet ansvarar för 
fristående granskning av ändringar.  
 
Direktivet anger att: 

• Alla ändringar ska genomgå intern granskning 
• Ändringar i utrustning av betydelse för säkerheten, eller för CLAB, i väsentlig 

utrustning, ska alltid redovisas till SKI. 
 
Definitioner: 
 
Med ändringsarbete avses all verksamhet som innebär att en anläggnings- eller 
anläggningsdels fysiska utformning, egenskaper, funktion och/eller kravnivå förändras. 
 
Utrustning/system av betydelse för säkerheten är utrustning av betydelse för 
omgivningens säkerhet definierat i respektive anläggnings STF. 
 
 
2.4.3 Direktivtillämpning 
 
Hur de övergripande kraven ska tillämpas anges i direktivtillämpning för ändrings-
verksamhet (I-7033). 
 
Tillämpningen anger mer specifikt vilka åtgärder som ska betraktas som ändringar och 
som därför ska hanteras enligt PSM. Nedanstående åtgärder, som har betydelse för 
kontrollrumsförändringar, är att betrakta som ändringar: 
 

• Ingrepp i anläggning eller anläggningsdel som förändrar den fysiska utform-
ningen så att processparametrar eller funktion av utrustningen påverkas. 

• Ingrepp i system eller systemdel som förändrar dess funktion. 
• Mjukvaruändringar i datorer vars funktion direkt eller indirekt påverkar anlägg-

ningens funktion eller säkerhet. 
• Upphandling och återanskaffning av material och reservdelar vars funktion, 

utformning och specifikation avviker från ursprunget. Upphandling av reserv-
delar av avvikande typ och fabrikat kan behandlas som en underhållsåtgärd om 
samtliga tekniska krav i den ursprungliga specifikationen uppfylls. 

 
Detta innebär att många kontrollrumsändringar omfattas av direktiven för ändrings-
verksamhet. Ändringar som inte omfattas av direktiven är exempelvis införande av 
administrativa datasystem. Om ändringsarbetet har säkerhetspåverkan är en annan 
bedömning.  
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Figur 2.4. PSM-processen. 
 
 
2.4.4 Ansvar och roller i PSM-processen 
 
I PSM-processen finns tre huvudsakliga roller; beställare, projektledning och utförare. 
Formell beställare är den anläggningsansvarige vars roll i PSM-processen är att 
utvärdera, prioritera och fastställa i vilken omfattning ändringar ska genomföras för att 
uppsatta mål för anläggningen skall nås. Beställaren ska ta beslut om verkställande eller 
nedläggning av ändringsärende samt se till att uppdrag hanteras enligt PSM. Beställaren 
företräds i PSM av beställarombud och beställarrepresentant. Beställarrepresentanten 
ska vara drivande för ändringen i initieringsskedet och sammanställa beslutsunderlag 
inför respektive beslutstillfälle. 
 
 
2.4.5 Hur initieras en anläggningsändring? 
 
I instruktion PSM-initieringsskede anges hur en Teknisk fråga initieras, från den 
tidpunkt då frågan identifieras fram till anläggningschefens beslut om fortsatt hantering 
(I-7286).  
 
En Teknisk fråga definieras som ett problem i anläggningen som inte kan hanteras 
direkt via systemet för felanmälan. Den som skrivit frågan lämnar denna till närmaste 
koordinator. Koordinatorn bedömer om den tekniska frågan är relevant och kan 
tillstyrka eller avslå den. Om den Tekniska frågan avslås returneras den till 
förslagsställaren med motiv för avslag. Om koordinatorn tillstyrker den tekniska frågan 
bedömer han även om det är en ändring, ett underhålls- eller ett övrigt-ärende (enligt I-
7286). En bedömningsgrupp som består av samtliga teknikkoordinatorer på OKG samt 
en representant för avdelning AP (ange vad de gör) gör en bedömning av hur den 
Tekniska Frågan bör hanteras vidare. Syftet är att skapa ett för företaget enhetligt sätt att 
bedöma frågan. 
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2.4.6 Granskning av tekniska ändringar 
 
Granskningsplanen (enligt PSM) beskriver hur granskningen ska utföras och vilka 
acceptanskriterier som ska uppfyllas. Granskningsplanen omfattar tekniska ändringar 
vilket innebär granskning av olika typer av dokument som ingår i projektet, t.ex. 
förstudierapport, projektrapport mm. I Granskningsplan – Oskarshamn 1,2,3, och 
CLAB – Drifts sakgranskning av tekniska ändringar (2002-03632) finns ett antal 
acceptanskriterier som ska utgöra stöd och riktlinjer för avdelning Drifts granskare och 
tillämpas i berörda delar. 
 
I dokumentet anges acceptanskriterier för nedanstående områden:  

1. Dokumentet är tillfredställande ur processynpunkt? 
2. Dokumentet är tillfredställande ur operatörssynpunkt? 

Under denna punkt ges exempel på kontrollfrågor, t.ex. om det finns risk för 
felhandlingar. 

3. Dokumentet är tillfredställande ur driftklarhetsynpunkt? 
4. Dokumentet är tillfredställande ur arbetsmiljösynpunkt? 
5. Dokumentet är tillfredställande ur utbildningsynpunkt? 

 
 
2.4.7 Operatörsmedverkan vid kontrollrumsförändringar  
 
I intervjuer och dokument framkommer att operatörsmedverkan i projekten är en av de 
viktigaste strategierna på OKG för MTO-frågor. MTO-arbetet i kontrollrumsprojekten 
baseras i stor utsträckning på operatörsmedverkan i projekten och olika lösningar 
provkörs i simulatorn. Större utvärderingar genomförs enligt valideringshandboken. I 
större projekt används specialiserad MTO-kompetens och då extern kompetens. 
Operatörernas acceptans av nya system är viktig för att de ska vara möjliga att införa. 
 
I intervjuerna framkom att PSM-modellen och ett användarperspektiv med operatörs-
medverkan har svårt att mötas. Det verkar saknas arbetssätt för att få detta att fungera. 
En annat viktigt förhållande är att det i investeringsprojekt många gånger är stora 
summor som är aktuella, t.ex. vid inköp av komponenter och system. Användarfrågorna 
uppfattas då inte som projektstyrande i förhållande till dessa frågor utan får en lägre 
prioritet och kan komma att beaktas i fel skede av ett projekt. Driftavdelningen arbetar 
med att ta fram enhetliga riktlinjer för hur MTO, operatörsmedverkan och kontrollrums-
filosofi skall hanteras generellt på OKG.  
 
 
2.5 MTO- och MMI-frågor i ändringsverksamheten 
 
2.5.1 Bakgrund 
 
En frågeställning i projektet har varit att belysa hur MTO- och MMI-frågor hanteras i 
ändringsverksamheten. Av beskrivningen i avsnittet ovan framgår att hur frågor 
hanteras beror på i huvudsak två kriterier: 

1. Om de definieras som en anläggningsändring 
2. Om de bedöms ha säkerhetspåverkan 
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Enligt projektstyrmodellen som beskrivs ovan tas beslut om granskningar i flera steg.  
Det är projektledaren som avgör hur eventuell kontrollrumspåverkan ska hanteras i 
olika projekt. En viktig fråga är om ändringen bedöms kunna ha säkerhetspåverkan i 
kontrollrummet och ett viktigt underlag för en sådan bedömning är projektets 
förstudierapport. Majoriteten av alla ändringarna bedöms dock ha liten eller ingen 
påverkan alls. Det är viktigt att personal i projekten kan se om en förändring har 
kontrollrumspåverkan och lyfter upp denna fråga till projektledare (PL) och ett 
beslutsforum. Insikten om vilken påverkan en ändring får avgör hur frågan behandlas. I 
figur 2 nedan redovisas den generella rutinen för projektering av ändringar (enligt 
instruktion I-7290).  
 
 
 
 

 
 
Figur 2.5. Generell rutin för projektering av ändringar 
 
 
Teknikavdelningen ”äger” ändringsprocessen men drift- och underhållsavdelningarna 
deltar i alla projekt och ansvarar internt för att krav från SKI hanteras. I större projekt 
medverkar också slutanvändare. En målsättning som framfördes vid besöket är att det 
ska vara lika naturligt att ta med kontrollrumsfrågorna vid ändringar som att ha med 
underhållsfrågorna. Denna målsättning har dock inte ännu uppnåtts. Enheten TP 
ansvarar för uppdrag inom ändringsverksamheten. Avd D arbetar med att integrera 
användarfrågor. 
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TR:s verksamhetsområde är reaktorsäkerhet och anläggningskonstruktion (I-7033). 
Enheten utför säkerhetsanalys och anläggningskonfiguration samt svarar för 
teknikutveckling och teknikval inom verksamhetsområdet. TR medverkar i framtagning 
av projektrapporter. Två personer från TR deltar exempelvis i det pågående projektet 
TURBIC, som innebär en förändring av turbinen på O2. 
 
TR har ett övergripande ansvar för att från reaktorsäkerhetssynpunkt bevaka MTO-
frågor och formulera krav på anläggningen. TR genomför säkerhetsvärderingar, och 
ansvarar för kontrollrumsfrågorna. Det finns en rutin för att fånga upp kontrollrums-
förändringar från utbildningssynpunkt.  
 
Den fristående säkerhetsgranskningen ska vara en extra kontroll av att hela ändrings-
processen har fungerat. Den övriga processen ska dock i sig vara tillräcklig för att 
hantera säkerhetsfrågorna.  
 
Miljöenheten arbetar med arbetsmiljöfrågor. I projekt MOD medverkade de i frågor om 
ergonomi och ljussättning. Sådana frågor rapporterades inte till SKI. 
 
 
2.5.2 Svårigheter i arbetet med kontrollrumsförändringar och MTO-
frågor 
 
Arbetet med den större förändringen på O2 får utgöra exempel på arbetet med 
kontrollrumsförändringar, en typ av frågor som O2 har arbetat med under de senaste två 
åren. Arbetet har bedrivits i tre olika projekt, för tre ändringar som kommer att ha 
kontrollrumspåverkan. Inledningsvis arbetade de tre projekten var för sig, med egna 
arbetssätt, utan att se till en gemensam lösning för kontrollrummet. För att få projekten 
att arbeta mot ett enhetligt gränssnitt i kontrollrummet var det nödvändigt att etablera ett 
gemensamt nytt synsätt, vilket tagit tid.  
 
Exempelvis har projektet TURBIC försenats ett år för att få denna ändring av 
inriktningen. En av de intervjuade beskrev det som att projekten tidigare tänkt i 
”stuprör” och att förändringen innebär att projekten ska tänka i ”hängrännor” – för att 
kunna skapa gemensamma lösningar för användaren. Driftavdelningen har lagt ner ett 
omfattande arbete på att påverka projekten att sträva mot ett enhetligt gränssnitt mot 
användaren och att olika applikationer ska anpassas till detta. 
 
De olika avdelningarna Teknik, Underhåll och Drift arbetar i projekten. De har olika 
ansvarsområden och driver sina frågor från denna utgångspunkt. I de stora projekten 
ingår särskild MTO-kompetens, i många fall i form av externa specialister. Det finns 
idag ingen gemensam och tydlig process för hur MTO- och användarfrågor ska 
inarbetas i processen för anläggningsändringar. 
 
En betydande svårighet är att få leverantörerna att anpassa sina system för att skapa 
enhetliga gränssnitt. Leverantörerna vill helst sälja standardprodukter eftersom 
anpassningar kostar mycket pengar. Det kan därför vara svårt att få utrustning från olika 
leverantörer att fungera tillsammans.  
 
 
2.5.3 Hantering av kontrollrumsförändringar 
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Hur definieras en kontrollrumsförändring?  
Vilka kriterier finns?  
Hur ställs krav på olika kringsystem? 
Behovet av en förändring kan initieras av alla medarbetare genom att de skriver en 
teknisk fråga med sina synpunkter på anläggningen. Frågan tas då upp vid ett 
ändringsmöte som bedömer hur den ska hanteras. Frågorna kan sedan ”sparas” för att 
hanteras i kommande ombyggnadsprojekt. 
 
Det finns inga särskilda kriterier för att hantera kontrollrumsförändringar, förutom de 
som finns för ändringsverksamheten. I intervjuerna har det framkommit att det kan vara 
svårt att få prioritet för frågorna i de olika projekten och att få ledningens engagemang.  
 
 
Hur behandlas mindre ändringar och dess konsekvenser för hela kontrollrums-
funktionen?  
Två exempel från O3 illustrerar hanteringen:  
 
En förändring av TB-kedjan initierades av operatörerna för att göra den lättare att 
hantera. Det var en ”bra-att-ha” förändring.  
 
Förebyggande MTO-analys kan användas vid ändringar. Vid förändringen av 
backspolningutrustningen för system 322 användes intern MTO-expertis för att 
genomföra en förebyggande MTO-analys. Risken för feltryckningar vid manöver 
identifierades och hanterades genom att införa extra logikvillkor. Förebyggande MTO-
analys genomförs oftast inte för små ändringar utan det ska vara ett förhållandevis 
komplext system i en komplex anläggningsdel. 
 
 
Hur har avväganden gjorts om förändringar som har respektive inte har 
säkerhetspåverkan?  
Har ett strukturerat arbetssätt använts? 
Olika enheter inom teknikavdelningen medverkar i dessa bedömningar. Enheten TR 
bedömer om ändringen berör säkerhetssystemen eller inte. Den definition som finns för 
ändringar av betydelse för säkerheten i VD:s direktiv för anläggningsändringar 
tillämpas. TE har ansvar för konstruktion av instrument och kontrollutrustning. TR 
medverkar i anläggningsändringsprojekten. Bedömningen av om ändringen berör 
säkerhetssystemen eller inte genomförs i projekten. 
 
Säkerhetsavdelningen avgör om de vill granska en ändring genom fristående säkerhets-
granskning. Grundregeln är att ändringen ska beröra säkerhetssystemen för att den ska 
granskas men säkerhetsavdelningen kan också välja att granska andra ändringar. Den 
fristående säkerhetsgranskningen som därför kommer in sent i processen för 
ändringsverksamhet. Vid intervjuer framkom synpunkter om att den fristående 
granskningen borde komma in tidigare i processen.  
 
OKG:s syn på arbetssättet är dock att granskningar ingår i PSM-modellen, i form av 
primär säkerhetsgranskning. Om denna fungerar så ska det i princip inte behöva komma 
några synpunkter i den fristående granskningen. Den fristående granskningen är en 
extra, oberoende barriär. 
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Sammanfattningsvis innebär det att den inledande bedömningen i projektet av om 
förändringar har antingen kontrollrumspåverkan eller säkerhetspåverkan blir avgörande 
för hur frågan hanteras och vilken kompetens som används i projektet. Den fristående 
säkerhetsgranskningen kommer in sent i processen. Därför är det extra angeläget att 
inledningsvis i projektet ha ett allsidigt beslutsunderlag av hög kvalitet, när det gäller 
MTO-frågor. 
 
Förändringar av utrustning som inte direkt berör något säkerhetssystem, t.ex. 
underhållssystem (ODU) och administrativa system/arbetsstationer bedöms inte ha 
säkerhetspåverkan och behandlas inte som anläggningsändringar. I utvecklingen av 
ODU har driftpersonal medverkat. 
 
Möjligheterna för driftpersonalen att på ett strukturerat sätt påverka sådana system är 
därför begränsade. Ofta kommer personalen medverkan sent i processen.  
 
Ändringar i brandlarmssystem följer samma rutiner som för anläggningsändringar. 
Driftpersonalen engageras vid utvecklingen av detta system. För brandlarmssystemet 
har leverantörens produkt valts, den har därför ett unikt gränssnitt och är på detta sätt en 
”ö” i kontrollrummet.  
 
 
Hur hanteras kontrollrumsändringar i ändringsprocessen? 
Hur deltar MTO-expertis i ändringsprocessen? 
När TR gör urval av ändringar för granskningar ser de till kontrollrummet som en 
helhet. En svårighet blir då att skilja på vad som är säkerhetsrelaterat och inte, som 
tidigare presenterats. På TR finns viss MTO/MMI-kompetens för att bedöma om MTO-
expertis ska vara med i projekten eller inte. Definitioner och krav på MTO-kompetens i 
företaget finns i OKG:s kompetensanalyssystem (CAT=Competence Analysis Tool). 
Kraven är i huvudsak fokuserade på kompetens för MTO-analys. Inga preciserade krav 
finns för området kontrollrumsutformning och operatörsgränssnitt. I intervjuerna 
framkom att om MTO-expertis ska ingå eller inte beror på frågans säkerhetsmässiga 
betydelse. 
 
Kontrollrumspersonalen själva ser kontrollrummet som en helhet. Det som inte är direkt 
säkerhetsrelaterade system kan i alla fall påverka helheten och därmed också indirekt de 
säkerhetsrelaterade systemen. Detta betyder att ett system som inte har direkt 
säkerhetspåverkan genom brister i gränssnittet ändå kan innebära störningar och ge 
extra arbetsbelastning för kontrollrumspersonalen så att driftuppgifter inte prioriteras. 
 
Extern MTO-expertis, förutom kompetens från TR, har deltagit i projekten CK 96-97 
och MOD. I de pågående förändringsprojekten på O2 har extern kompetens med 
specialistkompetens på MMI och validering anlitats. 
 
 
2.5.4 Utvärdering av förändringar 
 
Handbok för validering 
I samband med att O1 MOD togs fram användes en speciell handbok för validering 
(Rapport GES 161/97). Denna är framtagen i samarbete med övriga svenska 
kärnkraftverk. Handboken innehåller stegen: 

• Planering  
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• Genomförande 
• Utvärdering  
• Rapportering 
• Verktygslåda/Metoder 
• Fallstudie 

 
Större kontrollrumsförändringar utvärderas enligt denna handbok. 
 
 
Dokument om rutin för kontrollrumsförändringar 
OKG arbetar för närvarande med att ta fram en rutin för kontrollrumsförändringar. 
Rutinen är ännu inte fastställd och förankrad i hela OKG:s organisation.  
 
Bakgrunden till rutinen är följande: 

• Det finns behov av rutiner och riktlinjer för att bedriva ändringar och 
uppgraderingar av operatörsinterface och kontrollrum 

• Vid ändringar av operatörsgränssnitt och kontrollrum får varje projekt 
etablera egna rutiner och ofta återkommer samma diskussioner om hur 
arbetet skall bedrivas. 

• Nya SKIFS 2004:2 (18 §) ställer utökade krav på rutiner vid 
förändringar, samt återkommande utvärdering och uppföljning av 
kontrollrum och användargränssnitt 

 
Syftet med rutinen är att säkerställa att kontrollrumslösningar och operatörsgränssnitt 
stödjer en säker och effektiv drift. Rutinen ska struktureras enligt NUREG-0711. Den 
ska innehålla kriterier för olika åtgärder och metoder beroende på ändringens art och 
storlek samt metoder och kriterier för återkommande utvärdering. Driftavdelningen 
driver denna fråga, som fått lättare att få gehör sedan man skapade en gemensam 
driftavdelning för hela OKG. Det är också viktigt att beroende på ändringens omfattning 
välja rätt ambitionsnivå för de utvärderingar som genomförs. Idag är det inte helt tydligt 
vilken ambitionsnivå som ska väljas för en utvärdering. Valideringshandboken pekar ut 
tre nivåer. 
 
Preliminärt föreslås rutinen innehålla följande (indelning med olika rubriker): 
 
Förberedelser 

• Kriterier för åtgärder 
• Arbetsprocess 
• Regelverk  
• Målbild/kontrollrumsfilosofi för ändringen 
• Erfarenhetsinsamling  
• Nulägesanalys 
• Arbetsuppgiftsanalys 
• Funktionsanalys/funktionsallokering 
• Felanalys HRA 
• Bemanningsanalys 
 

Arbete 
• Konceptuell design 
• Systemdesign 



 37

• Detaljerad design 
• Instruktionsframtagning 
• Utbildningsdesign 
• Verifiering 
• Validering 
• Implementering 
• Driftsättning 
• Uppföljning 

 
 
OKG framhöll att ett modernt kontrollrum är ett sätt att skapa en attraktiv arbetsplats 
och kunna rekrytera ny personal. Det är också viktigt med ett nytt och modernt 
kontrollrum för att kunna rekrytera yngre medarbetare. 
 
 
Dokument för kontrollrumsfilosofi 
Flera dokument med kontrollrumsfilosofier har tagits fram inom ramen för olika 
projekt. Giltigheten för dessa dokument är oklar eftersom de inte passar i OKG:s interna 
dokumentstruktur.  
 
Som tidigare nämnts har ett gemensamt dokument utarbetats ”Oskarshamn 1, 2 och 3 – 
Övergripande principer för kontrollrumsfunktionen och krav på kontrollrum” (Rapport 
regnr 2001-00929). Syftet med dokumentet är att sammanställa gällande krav för 
konstruktion av kontrollrum inom OKG och att ge ett underlag för teknikstyrande 
beslut. I dokumentet presenteras inga anvisningar om teknikval utan det är principer för 
kontrollrumsfunktionen som redovisas, t.ex. för arbetssätt, informationsinhämtning och 
beslutsfattande och stöd till olika befattningar i kontrollrummet. Dokumentet är inte 
officiellt giltigt men i den utsträckning det är möjligt arbetar man emot dessa principer, 
t.ex. inriktningen mot likformighet och ett enhetligt gränssnitt.  
 
 
Hur avgörs om en MMI-förändring passar in i helheten eller inte? 
Bedömning av hur förändringar passar in i helheten – kontrollrumsarbete: Hur 
tar kraftverken i helhetsbedömningen hänsyn till förändringar med säkerhets-
påverkan och till förändringar som inte bedöms ha säkerhetspåverkan?  
Får de sistnämnda en annan behandling? 
Utvärderingar genomförs system för system och inte för helheten. Handboken för 
validering används (GES 161/97). 
 
Inriktningen vid en förändring är försöka behålla den nuvarande helheten. Genom att 
skapa en ny plattform – inom vilken olika system kan integreras – ska helheten kunnas 
behållas. Vid de pågående förändringarna på O 2 är utgångspunkten att behålla det 
nuvarande arbetssättet i kontrollrummet – och försöka behålla det i framtiden.  
 
 
Hur har moderniseringarna/förändringar påverkat arbetssättet i kontrollrummet? 
Har förutsättningarna för att kunna köra anläggningen på ett säkert sätt 
förändrats?  
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Kan kontrollrumspersonalen fokusera på säker drift av anläggningen eller störs 
denna uppgift av andra system eller problem med att hantera olika 
användargränssnitt? 
Arbetet har förändrats genom att det blivit fler administrativa arbetsuppgifter. Det är 
mer arbete för driftpersonalen med felanmälan och arbetsbeskedshantering. Administra-
tiva uppgifter tar upp en stor del av SC:s tid.  
 
Vid intervjuerna framkom att de nya system som införts i kontrollrummet troligen har 
förbättrat säkerheten eftersom kontrollen på arbeten ute i stationen förbättrats.  
  
Vid en störning faller personalen tillbaka till det sätt som de alltid arbetat på och 
anläggningen är utformad så att detta arbete ska kunna ske utan datorbaserad 
information, med information tavlor och pulpeter. Nya system bedöms inte ha påverkat 
säkerhetsarbetet vid störningar. Däremot kan hanteringen av flera informationssystem 
dra uppmärksamhet från säkerhetsrelaterade uppgifter, särskilt under revisionen, då  
hanteringen av de administrativa systemen är mycket omfattande. Under lugn drift 
ligger fokus på andra arbetsuppgifter än den rena driftövervakningen – eftersom det 
mesta då fungerar på automatik. På förmiddagsskiftet kommer en stor mängd 
arbetsuppgifter in i systemet för arbetsbeskedshantering, ODU, och det kommer mycket 
mail. Personalen upplever detta som stressande. Detta kan innebära att säkerhetsarbetet 
får mindre prioritet vid lugn drift då det finns ett tryck på att hinna med andra 
arbetsuppgifter.  
 
Vissa arbetsuppgiftsanalyser har genomförts, främst för störningshantering för att 
studera vissa av dessa frågor.  
 
 
Hur och när genomförs utvärderingar? 
Hur har MMI-förändringarna utvärderats? 
Förändringarna i O1 har validerats. En ny utvärdering, efter två år i drift, har 
genomförts i simulator under våren 2005.  
 
Förändringar som genomfördes på O3 i CKR 96/97 utvärderades och information 
lämnades till SKI. Även andra förändringar har utvärderats, exempelvis validering av 
CLAB på låg nivå, genom att köra igenom olika driftfall. Även avfallsanläggningen för 
O1 har validerats. 
 
 
Hur följs förändringen upp på längre sikt? 
Det är bara för O1 som förändringen följts upp på längre sikt med en utvärdering i 
simulator som genomfördes på våren år 2005. 
 
O2 har löpande dokumentation av brister. Om operatörerna har synpunkter så 
sammanställs de på en lista över liggande ärenden som behandlas när större ombygg-
nader planeras 
 
 
Hur hanteras den utrustning som inte direkt berör säkerhetssystem, t.ex. 
brandlarmssystem, expertsystem, underhållssystem och administrativa 
system/arbetsstationer? 
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För brandlarmssystemet medverkade operatörerna i framtagning av bilder. För 
brandlarmssystemet hade kontrollrumspersonalen små påverkansmöjligheter, systemet 
köptes in redan år 1991. Grundfunktionerna ändrades inte men vissa anpassningar till 
anläggningen gjordes. I vilken utsträckning som operatörerna medverkat vid anpassning 
av brandlarmssystemet har varierat på de olika blocken. 
 
Kontrollrumspersonalen deltar inte i framtagning av administrativa system förutom i 
projekt ODU.  
 
 
2.5.5 Kompetens och guider i arbetet 
 
Hur har man utnyttjat olika guider och kompetenser i arbetet?  
Har man haft nytta av de guider som finns?  
Hur bevakas nya guider och förändringar? 
Guider används och bevakningen av dessa uppdateras i samband med stora projekt och 
ändringar som får stor kontrollrumspåverkan. De guider som anges som de viktigaste är 
NUREG 0711 och ISO 11064 men det finns inga entydiga kriterier för när guider ska 
användas. 
 
För att bevaka och få en aktuell bild av gällande guider används extern 
specialistkompetens. Om frågorna blir aktuella i större projekt anlitas extern 
specialistkompetens. Det finns ingen kontinuerlig bevakningen och användning av 
guider men i samband med större projekt och moderniseringar görs en summering av 
aktuella guider och den externa kompetens som anlitas ska vara uppdaterad på normer 
och guider. För exempelvis projekt MOD användes extern kompetens som bedömdes 
vara uppdaterade på aktuella guider och regelverk och i rapporter från projekt KRUM 
finns ett särskilt kapitel om normer och guider.  
 
 
2.5.6 Strategi och långsiktighet 
 
Hur har de strategiska och långsiktiga frågorna hanterats - hur ska 
kontrollrumsfilosofin uppnås, val av teknisk strategi, hur säkerställer företaget att 
det finns kompetens på utrustning, hur klarar utrustningen den tekniska 
utvecklingen?  
I kontrollrumsfilosofin ingår att sträva mot enhetligt gränssnitt. Idag finns en mängd 
projektunika dokument, som tidigare nämnts, som beskriver kontrollrumsfilosofin med 
utgångspunkt från det projekt där de togs fram, t.ex. för projekten TRIM och O1 MOD. 
Det är idag oklart vad som gäller projektövergripande. För O2 måste projekt PLEX ta 
ställning till vad som ska gälla idag.  
 
Kontrollrumsfilosofidokumenten passar inte in i företagets nuvarande dokument-
struktur. Det borde finnas en form för att beskriva hur kontrollrummet ska utvecklas i 
takt med anläggningen i sin helhet. Idag saknas former för en sådan beskrivning. I 
intervjuerna framkom önskemål om att bedömningar av konsekvenserna för 
kontrollrummet av olika strategiska beslut och anläggningsändringar borde hanteras i 
den strategiska planeringen. Idag utförs denna planering av avdelning V och här finns 
inte etablerade samarbetsformer för direkt samverkan med driftavdelningen.  
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3 Fallbeskrivning  - FKA 
 
3.1 Företag och organisation 
 
Forsmarksverket, FKA, ägs till 66% av Vattenfall AB (VAB) medan Mellansvensk 
Kraftgrupp AB äger 25,5% och Sydkraft Kärnkraft 8,5%. VAB:s aktiemajoritet innebär 
att FKA är ett dotterbolag inom Vattenfallkoncernen och att FKA därför administreras 
inom affärsområde Elproduktion. VAB ansvarar för produktionsledning och -planering 
på kraftverket. I Forsmark produceras ca 17% av Sveriges el på FKA:s tre 
produktionsenheter F1, F2 och F3. Företaget har ca 750 anställda. Forsmarksverket 
följer de policydokument, instruktioner och arbetsordningar som fastställts för hela 
Vattenfallkoncernen. 
 
Hur medverkar de olika delarna av företaget i en anläggningsändring? 
Hur olika enheter på FKA är inblandade i förnyelseprocessen beskrivs kortfattat nedan. 
En mer omfattande beskrivning presenteras i ett särskilt avsnitt.  
 

• Driftledningsfunktionen (FXD=1,2,3) som tillhör blockorganisationen och 
svarar för genomförande av MTO/MMI-analyser samt driftsättning av 
anläggningsändringar. 

• Beställare (FXC X=1,2,3) som tillhör blockorganisationen och svarar för 
anläggningsspecifikationen (AÄ-spec.) samt för primär säkerhetsgranskning. 

• Projektledningsfunktionen (FTP) som tillhör Teknikenheten och svarar för 
projektgenomförande. 

• Reaktorsäkerhetsfunktionen (FQS) som tillhör säkerhet och miljö (FQ) och 
svarar för fristående säkerhetsgranskning och kontakter gentemot SKI. 

• Processkonstruktion (FTC) & kontoret för Mekanisk integritet (FTM)som tillhör 
Teknikenheten (FT) och svarar för processkonstruktion. 

• El-konstruktion (FTE) som tillhör Teknikenheten och svarar för el-konstruktion. 
• Tvärteknik (FTT) som tillhör Teknikenheten och svarar för 

anläggningssamfunktion. 
• Inköpsfunktionen FGI som tillhör Gemensam service (FG) och svarar för 

inköpsärenden. 
• Montageorganisationen (FMI) som tillhör Underhållsenheten och svarar för 

mek- och elmontage. 
• Elsektionen (FME) som tillhör Underhållsenheten och svarar för avprovning av 

el-ändringar. 
• I&C sektionen (FMK) som tillhör Underhållsenheten och svarar för avprovning 

av kontrollutrustning. 
•  Dokumentationskontoret (FGC) som tillhör Gemensam service och svarar för 

hantering av dokumentation.  
 
 
3.2 Kontrollrumsförändringar på företaget – 
gemensamma för alla block 
 
Produktionsenheterna F1/F2 respektive F3 har arbetat relativt fristående från varandra 
med kontrollrumsförändringar. Eftersom F1/F2 är ”systeranläggningar” samarbetar de 
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och genomför ofta samma ändringar medan F3 arbetar mer fristående. Sedan 1990-talet 
utförs i stort sett samma ändringar på F1 och F2. 
 
I avsnitten nedan beskrivs först företagsgemensamma förändringar och därefter 
redovisas förändringar för F1/F2 respektive F3 var för sig.  
 
 

• Vilka kontrollrumsförändringar har genomförts under de senaste tio åren, 
särskilt i fråga om datorbaserade system?  

• Har mer omfattande förändringar genomförts tidigare främst när det gäller 
datorbaserade system?  

 
 
Inga större gemensamma kontrollrumsförändringar har genomförts på alla tre blocken. 
Alltsedan år 2002 tillämpas idag samma systematiska arbetssätt på de tre blocken när 
det gäller att beakta MTO- och MMI-frågor vid kontrollrumsförändringar. Arbetssättet 
beskrivs i ”Tillvägagångssätt vid granskning och framtagning av ny ergonomidesign 
(TIGER)” (t.ex. dokumentnr. F2-1-300). 
 
Ändringar som genomförts gemensamt på block F1 och F2 redovisas gemensamt nedan. 
 
Kontrollrumsfilosofi 
F1 och F2 har en gemensam kontrollrumsfilosofi som dokumenterats i en rapport (F2-
2002-82) medan F3 har ett eget dokument för kontrollrumsfilosofi (PF-rapport 98/14). 
Innehållet redovisas mer i detalj under rubriken för respektive anläggning. 
Kontrollrumsfilosofin innebär att dokumentera de övergripande och grundläggande krav 
och principer som styr utformningen av kontrollrummet och som måste beaktas vid 
förändringar i kontrollrummet. 
 
 
3.3 Kontrollrumsförändringar på de olika blocken  
 
3.3.1 F1/F2 – Genomförda större kontrollrumsförändringar 
 
Stora förändringar av kontrollrummet har genomförts under tioårsperioden och sedan 
mitten av 1990-talet har samma förändringar gjorts på båda blocken. Styrande för 
processen att ta fram underlag och analyser från MTO/MMI synpunkt var först 
MANFRED-processen från år 1993 och sedan TIGER-processen som kom år 2002. 
 
En stor del av datorutrustningen i kontrollrummet har bytts ut. Huvudanledningen till 
detta var att huvudleverantören för processdatorn, Norsk Data, gjorde konkurs år 1995 
och att man då förlorade tillgång till extern support och reservdelar för det befintliga 
systemet. F1/F2 tog då beslut att byta till en ny plattform för kontrollrummet. Det fanns 
också behov av ett nytt system för styrstavsmanövrering.  
 
Från användarperspektiv fanns behovet att skapa en central operatörsarbetsplats så att 
operatören alltid kunde arbeta vänd mot processen. Dessutom behövdes plats för fler 
bildskärmar. Den plattform som valdes var Advant från ABB/Westinghouse, en av i 
själva verket ganska få leverantörer av denna typ av plattformar. För beräkningar 
används en modernare version av F3:s blockdator. 
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Grundprincipen för de olika applikationerna är densamma medan larmprinciperna 
varierar något, exempelvis finns larm på objektnivå för system för styrstavsmanövrering 
(532) medan andra system kan larma på signalnivå. Det sistnämnda ger en komplex bild 
på mikronivå, en ”snuttifierad” bild. 
 
I bilderna nedan visas kontrollrummet på F2 före och efter förändringen. 
 

F2 ckr 1980 talet.

 
Figur 3.1. Kontrollrummet på F2 före förändringen. 
 
 

F2 ckr 1990 talet.
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Figur 3.2. Kontrollrummet på F2 efter förändringen. Foto: Göran Bertilsson, FKA. 
 
 
Förändringar under de senaste 10 åren 
Förändringarna beskrivs nedan: 
 

• Nytt neutronmoniteringssystem - byte från analogt SRM/IRM till 
mjukvarubaserat WRNM  

• Nytt styrstavsmanöversystem 
• Nytt TIP manöversystem 
• Modernisering av el- och kontrollutrustning till HC-pumpar. 
• Nytt brandövervakningssystem, som inneburit en stor förbättring i 

kamerautrustningen 
• Nytt internt kameraövervakningssystem 
• Införande av nya operatörsarbetsplatser 
• Utbyte och uppgradering av processdatorer och delar av styrutrustning 

(etablering av mjukvaruplattform) 
• Modernisering av turbinens skyddssystem 
• Modernisering av tryckregulator 
• Storbildspresentation av processdata 
• Modernisering av styrsystem för kondensatrening 
• Uppgradering av mjukvarugränssnitt för att få enhetlig presentation i 

operatörsarbetsplats. 
• Införande av DDK- samt BSF-funktion 
• Ny mätdator 
• Införande av ledlampstablå 
• Införande av larmmonitor 
• Modernisering av temperaturövervakningssystem 

 
 
Förändringarna på F1/F2 genomfördes inom projekt ”Plattform 2000”. 
 
 
I figur 3 och 4 nedan visas exempel på hur utformning av händelselista och larmlista 
förändrats. 
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Gamla utformningen av händelselistan

Nya utformningen av händelselistan

 
 
Figur 3.3. Förändring av händelselistan. Foto: Göran Bertilsson, FKA. 
 
 
 

Gamla utformningen av larmlistan.

Nya utformningen av larmlistan.

LARMLISTA.

 
Figur 3.4. Förändring av larmlistan. Foto: Göran Bertilsson, FKA. 
 
 
 
3.3.2 Pågående och kommande förändringar på F1/F2 
 

• Ombyggnad av eltavlan 
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• PRM 531 
• Aktivitetsmätning 
• Utrangering av pappersskrivare 
• Komplettering med storbildsskärmar 
 
Det finns en plan för beställarkontoret. Målet är att byta ut viss äldre utrustning för 
att möta nya krav från t.ex. effekthöjningen, åldring etc. Det pågår förstudier för att 
bättre sortera och reducera larm. En del larm är gjorda för underhållspersonalens 
behov och andra för kontrollrumspersonalens, och de är inte sorterade. 

 
 
3.3.3 Motiv till val av MMI-lösning för F1/F2 
 
Det fanns ett begränsat antal lösningar tillgängliga på marknaden och F1/F2 fick välja 
de MMI-lösningar som leverantörerna kunde erbjuda. Eftersom önskemålet var att ha en 
gemensam plattform för hela kontrollrummet måste leverantören kunna leverera både 
MMI, styr- och reglermöjligheter, vilket få leverantörer kan. Målet var att få ett 
enhetligt operatörsgränssnitt.  
 
Analyser från MANFRED- och senare TIGER-processerna har använts för att 
identifiera behov av MMI-lösning och att ta fram lösningar. Dessa arbetsprocesser 
beskrivs i ett särskilt avsnitt. 
 
 
3.3.4 Kontrollrumsfilosofi för F1/F2 
 
Kontrollrumsfilosofin är gemensam för båda blocken och i den dokumenteras de 
övergripande krav som styr utformningen av kontrollrummet (doknr F2-2002-82). Alla 
delar i filosofin måste beaktas vid ändringar. Kontrollrumsfilosofin beskriver målbilden 
för kontrollrummets utformning. Dokumentet innehåller funktionskrav på bl.a. drift- 
och övervakningsfunktionen, krav på arbetsmiljö, principer för kontrollrummets 
utformning, riktlinjer för ändringsverksamhet och användningen av TIGER-processen 
med nulägesbeskrivning och uppgiftsanalys samt verifiering och validering. I 
principerna för utformning anges bl.a. att kontrollrummet bör ha ett enhetligt 
operatörsgränssnitt och att ett helhetsperspektiv (MTO) ska tillämpas. 
Kontrollrumsfilosofin anger också att det ska finnas en plan för långsiktiga förändringar 
av det centrala kontrollrummet.  
 
I ett annat dokument presenteras övergripande krav för utformning av larmsystemet 
(F2-2002-206). Dokumentet behandlar larm- och händelsehanteringens olika funktioner 
och arbetssätt. 
 
I ett tredje dokument beskrivs de förutsättningar för larm- och händelsedesign som ska 
gälla för kommande moderniseringsprojekt (F1-2002-207).  
 
I ett fjärde dokument beskrivs på motsvarande sätt förutsättningar för 
kontrollrumsdesign för kommande moderniseringsprojekt (F1-2004-14). Detta 
dokument är en länk mellan kontrollrumsfilosofi, moderniseringsprojekt och detaljerade 
konstruktionsförutsättningar som beskrivs enligt figur 5 nedan. Det strävar mot 
målkontrollrummet och beskriver övergripande funktionskrav, processen för ändringar 
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och ansvar i denna. Målet för kontrollrumsdesignen är att i moderniseringsarbetet 
beakta drifterfarenheter, ergonomiska funktionskrav, anvisningar och riktlinjer enligt 
TIGER. Kontrollrumsdesignen ska strukturera presentationen av processinformation, ny 
såväl som befintlig, så att den uppfyller de krav som ställs på ett funktionellt 
kontrollrum enligt kontrollrumsfilosofin. Dokumentet beskriver också att F1 och F2 är 
ett hybridkontrollrum och kommer att vara så under överskådlig tid. Intentionen är att 
på bästa sätt utnyttja både fördelarna i den ursprungliga kontrollrumspresentationen och 
de nya möjligheterna i datorbaserade system. 
 
 
 

Kontrollrumsfilosofi

Behovsanalys

Kontrollrumsdesign

Uppgiftsanalys

Anläggn.
-ändring
Moder-

nisering  KR

 
 
Figur 3.5. Beskrivning av arbetssättet från kontrollrumsfilosofi till modernisering av 
kontrollrummet (Figur från dokument F1-2004-14). 
 
 
3.3.5 F3 – Genomförda större kontrollrumsförändringar  
 
Målet har varit att behålla befintligt gränssnitt i kontrollrummet och ändra så lite som 
möjligt. 
 
De förändringar som genomförts är: 
 

• Nytt system för styrstavsmanövrering i projekt MODS 
• Ny turbinregulator, ca år 1990 
• System Tropic för trendanalys 
• Mätdatorer 
• Vibrationsdatorer 
• Dator för generatorövervakning 
• MATS – Modernisering av turbinskyddet 
• System 649 – konventionellt med tryckknappar, HC-pumparna 
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• Nyckelhantering 
• Kameraövervakningssystem för hela stationen 
• Datorbaserat system för manövrering av laddmaskinen 
• TIP – kalibrering av neutronflödesmätning, PRM-detektorerna 
• Ny branddator 
• Nya administrativa system 

 
Flera administrativa system har tillkommit i PC:n. Exempelvis olika program inom 
underhållssystemet och för hantering av arbetsbesked. 
 
 
3.3.6 Motiv till val av MMI-lösning för F3 
 
Inriktningen på F3 har hittills varit att ändra gränssnittets utformning så lite som 
möjligt. Ett skäl är att behålla hanteringen av den ursprungliga instrumenteringen - ”det 
som sitter i fingrarna” - för att minska risken för felhandlingar. F3 anger som motiv att 
man för snabba manövrar under stress antingen ska behålla det gamla gränssnittet eller 
ändra radikalt till ett nytt – och det sistnämna har inte varit ett alternativ. Ett annat skäl 
till att behålla det nuvarande gränssnittet är att man inte hittat någon annan plattform 
som är bättre. 
 
I ett tidigare skede fanns planer på att byta ut hela blockdatorsystemet mot en 
”plattform” på motsvarande sätt som genomförts på F1/F2. Ett sådant helhetsprojekt 
genomfördes inte utan man valde att enbart modernisera 
styrstavsmanövreringssystemet. Enligt uppgift innebar detta inte någon stor förändring 
för kontrollrumspersonalen medan den innebar en förbättring för underhållspersonalen. 
 
Vid införandet av det nya systemet för styrstavsmanövreringen ställdes krav på färger 
och bakgrund så att de skulle bli så lika blockdatorn som möjligt, exempelvis valdes 
svart bakgrundsfärg.  
 
Idag finns skillnader i manövreringssätt och larmpresentation för olika system. 
Exempelvis är systemet för styrstavsmanövrering uppbyggt enligt tyska, komplicerade 
principer, medan blockdatorn är uppbyggd enligt en enklare, äldre svensk modell och 
den helt nya brandlarmsdatorn har en grafisk, enkel och intuitiv presentation. 
 
 
3.3.7 Pågående och kommande förändringar på F3 
 

• Kontrollutrustning för avfallet (MOKA)  
• PRM, system 531 
• Aktivitetsmätning 
• Blockerade säkerhetsfunktioner, är redan idag bildskärmsbaserat  
• POLCA, ett pågående projekt för att utreda eventuella förändringsbehov 

 
 
3.3.8 Kontrollrumsfilosofi för F3 
 
Kontrollrumsfilosofin presenterar övergripande krav som styr utformningen av 
kontrollrummet (doknr F3-rapport 98/14). Alla delar i filosofin måste beaktas vid 
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ändringar. Dokumentet innehåller funktionskrav på bl.a. drift- och övervaknings-
funktionen, bemanning, krav på arbetsmiljö, principer för utformning och riktlinjer för 
ändringsverksamhet. De tre grundprinciperna för utformning är att 
kontrollrumsfunktionen ska: 
 

1. Betraktas som en samverkande helhet mellan människa-teknik-organisation. 
2. Utformas och förändras enligt ergonomiska grundprinciper 
3. Kontinuerligt utvärderas och förbättras  

 
I dokumentet Forsmark 3 – målkontrollrum (F3-2003-10) beskrivs hur ett kontrollrum 
ska skapas för att förbättra de områden som identifierats i bl.a. en nulägesanalys och i 
dokumentet kontrollrumsutformning. Ett grundläggande syfte är att bättre anpassa 
kontrollrummet till olika driftlägen jämfört med förhållandet idag. Ett arbete med att ta 
fram ett dokument (F3-2005-178) som redovisar vilka kontrollrumsförändringar som 
ska genomföras långsiktigt pågår för närvarande och beräknas vara slutrapporterat i 
månadsskiftet september-oktober 2005. 
 
 
3.4 FKA:s process för anläggningsförnyelse 
 
3.4.1 Beskrivning av processen för anläggningsförnyelse 
 
Processen från inventering av ändringsbehov till fullständigt genomförd 
anläggningsändring beskrivs i FKA Instruktion F-I-259, Process anläggningsförnyelse. 
 
Processen ska användas för samtliga förnyelseåtgärder med undantag av härd och 
bränsle. Processens uppgift är att välja ut och genomföra de anläggningsändringar som 
medför största möjliga nytta för FKA. Processen består av två delprocesser, Inventering 
där fokus ligger på beställarfunktionen och Anläggningsändring där fokus ligger på 
projektledningsfunktionen, se figuren nedan.  
 
Processen är ett samspel mellan beställarfunktion, projektledningsfunktion och 
leverantörer. Nedan redovisas ett översiktligt flödesschema för förnyelseprocessen. 
 
 

 
 
Figur 3.6. FKA:s process för anläggningsförnyelse. 
 
 
Förnyelseprocessen innebär ett samspel mellan konstruktionsavdelningens arbete och de 
TIGER-analyser som genomförs. I intervjuerna har det framkommit att det funnits en 

Inventering 
Prioritering 

Initiering Förprojekter
ing 
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del svårigheter genom att dessa processer kommit i otakt. Exempelvis är 
konstruktionsavdelningen i behov av underlag för offertarbetet som är mer konkret än 
vad som i detta skede av arbetet kan levereras från TIGER-processen eftersom det är 
svårt att se hur ändringen ska komma att se ut. 
 
I instruktionen för process anläggningsförnyelse beskrivs de anslutande processerna, 
t.ex. underhåll, produktionsplanering och säkerhetsgranskning. Processen regleras med 
sex fackområdesinstruktioner förutom instruktionen för säkerhetsgranskning som 
beskrivs mer i detalj nedan. Det är värt att notera att TIGER-processen saknas i 
beskrivningen av anslutande processer liksom i sammanställningen av anslutande 
instruktioner. 
 
 
3.4.2 Hur definieras en anläggningsändring? 
 
En anläggningsändring är all ombyggnads-, ändrings- och nyanläggningsverksamhet 
med ingrepp som förändrar den fysiska utformningen eller anläggningens egenskaper på 
ett sådant sätt att anläggningsdokumentation måste ändras eller kompletteras. 
 
 
3.4.3 Ansvar för förnyelseprocessen  
 
Ansvar och befogenheter för aktörer i processen anläggningsförnyelse regleras i 
ledningshandboken, LOK och i enhetsvisa befogenhetsdelegeringar. I FKA-
instruktionen (F-I-259) anges i detalj vissa ansvars- och befogenhetsförhållanden. 
Exempelvis att beställande enhet ansvarar för planering och finansiering av 
anläggningsändringen och att driftorganisationen inom produktionsenheterna är 
slutkunden som övertar och förvaltar resultatet av anläggningsändringen och tar de 
nödvändiga besluten. 
 
 
3.4.4 Ansvar för TIGER-processen 
 
Ansvar och befogenheter för aktörer i TIGER-processen har enligt uppgifter från 
intervjuerna inte explicit beskrivits i ledningshandboken. Det är dock blockledningens 
ansvar att säkerställa att MTO-aspekter beaktas vid anläggningsändringar och det är 
konstruktionskontorets ansvar att tillämpa de konstruktionsstyrande regler och principer 
som finns vilket också innebär att tillämpa TIGER-processen. Enligt vad som 
framkommit vid intervjuerna diskuteras för närvarande om och hur ansvar och 
befogenheter för TIGER-processen ska regleras. 
 
I instruktionen för TIGER (F2-I-300) anges att en förutsättning för att processen ska ge 
ett gott resultat är att den initieras i ett tidigt stadium av anläggningsändringsprocessen. 
Vidare anges att TIGER är ett verktyg för processen anläggningsförnyelse, att 
beställarrepresentanten ansvarar för att processen genomförs och att all rapportering 
från TIGER ska ske till beställaren. Beställaren förutsätts vara driftorganisationen. 
 
 
3.4.5 Hur initieras en anläggningsändring? 
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Initiering sker i delprocessen inventering genom att olika indata beaktas, t.ex. 
erfarenheter och kravbilder. Indata specificeras i den tidigare nämnda instruktionen. 
Beställande enhet ansvarar för planering och finansiering bl.a. när det gäller inventering 
och prioritering av anläggningsändringar. 
 
 
3.4.6 Säkerhetsgranskning av tekniska ändringar 
 
Säkerhetsgranskning genomförs enligt instruktion F-I-824. Driftledningen ansvarar för 
den säkerhetsmässiga tillsynen av anläggningarna inklusive primär 
säkerhetsgranskning. FQ ansvarar för den fristående granskningen. Teknikenheten och 
underhållsenheten ansvarar för kvalificerade tekniska bedömningar av frågor inom 
tilldelat fackansvar. Respektive enhet svarar för att den primära säkerhetsgranskningen 
dokumenteras och är spårbar. Vad som ska säkerhetsgranskas och vad denna granskning 
ska omfatta regleras i ovannämnda instruktion. 
 
Instruktionen anger att  ”Den primära säkerhetsgranskningen skall vara en fullständig 
sakgranskning för att tillförsäkra att alla säkerhets- och kvalitetskrav beaktas samt att 
krav på tekniskt och fackmannamässigt utförande säkras”  samt  att den … ”skall vara 
en fullständig sakgranskning innefattande såväl tekniska faktorer som samspelet mellan 
Människa, Teknik och Organisation. ”För att uppfylla detta krav fordras ofta stöd, 
utöver vad som innefattas i det normala fackansvaret, från teknikenheten FT och 
underhållsenheten FM”.  
 
I figur nedan framgår ”Beskrivning av beslutsordning för anläggningsändringar” enligt 
F-I-824. 
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derar AÄ-specifikationen
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hållna kommentarer
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inspektörens besök

Forts.
Se Införandeplan/
införandeunderlag
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FQ Beställande enhet Projektkontor

Forts.
från AÄ-specifikation

Projektkontoret tar fram
införandeplan och/eller
Införandeunderlag 1)

Beställande enhet ge-
nomför primär säk.-
granskning. Yttrande
delges bl.a. FQ

FQ genomför fristående
säkerhetsgranskning
med införandeplan eller
införandeunderlag och 
yttrande från primär säk.-
granskning som under-
lag. Yttrande avges till
best. enhet och proj.
kontor.
FQ kompl.  liggare

Projektkontoret reviderar
införandeplan/
införandeunderlag.

FQ följer upp att syn-
punkter från primär och
fristående säkerhets-
granskning beaktats

Beställande enhet följer
upp att synpunkter från
primär och fristående
säk.granskning beaktats

Forts.
Se Säkerhetskommitté-
behandling och beslut

1) Vid förenklad rutin
för ändringar i gr.grp 1 kan
AÄ-spec och/eller införande-
plan utgå och granskning
sker då bara med införande-
underlag som underlag.
Vid förenklad rutin i gr.grp 2
och 3 kan granskning ske med
enbart ÄM som underlag.

Beställande enhet är
mottagare av FQ:s
granskningsyttrande.

 



 52

FQ Beställande enhet
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Figur 3.7.  Säkerhetsgranskning av tekniska ändringar. 
 
 
3.5 MTO- och MMI–frågor vid 
kontrollrumsförändringar 
 
3.5.1 Från MANFRED till TIGER - MTO och MMI vid 
kontrollrumsförändringar på F1/F2 
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Från mitten av 90-talet användes handboken Manfred som stöd för granskning och 
framtagning av ny ergonomidesign. Svårigheten med denna var att slutresultatet till stor 
del var beroende av den enskildes kompetens. Det var svårt att avgöra vilka lösningar 
som skulle väljas, eftersom det fanns en mängd checklistor. Metoderna var omfattande 
och resurskrävande i förhållande till resultatet varför det blev ”tungt” att genomföra 
också mindre ändringar eftersom en stor mängd analyser skulle göras.  
 
År 2001 ersattes MANFRED av handboken TIGER ”Tillvägagångssätt vid Granskning 
och framtagning av ny Ergonomidesign”. TIGER är ett verktyg för processen 
anläggningsförnyelse och framtagningen av utformning av MMI ska baseras på 
konstruktionsstyrande regelverk, t.ex. FSAR. 
 
 
3.5.2 TIGER-processen - handboken 
 
TIGER är en handbok utgiven som instruktion som anger vilka metoder som ska 
tillämpas vid en anläggningsändring som påverkar operatörernas arbetsmiljö i centrala 
kontrollrummet liksom i lokala kontrollrum och på manöverplatser. Instruktionen F2-I-
300 är gemensam för Forsmark 1, 2, 3.  
 
Handboken ska tillsammans med tillhörande instruktioner och checklistor ge praktiska 
anvisningar och stöd för genomförande av de analyser som ska ligga till grund för 
utformning av ett nytt operatörsgränssnitt. Den innehåller en övergripande beskrivning 
av arbetet och detaljerad vägledning för olika moment. Handboken baseras på 
tillämpliga normer och riktlinjer, bl.a. NUREG- 0700, NUREG-0711, IEC 60964 och 
ISO 11064-1-3. 
 
TIGER-analysen utförs i sex steg: 

1. Initiering av TIGER och bestämning av omfattning där beställaren ansvarar för 
att TIGER utförs 

2. Arbetsuppgiftsidentifiering 
3. Nulägesbeskrivning och arbetsuppgiftsanalys 
4. Analys och framtagning av MMI-förslag 
5. Verifiering och utvärdering av MMI-förslag 
6. Validering av anläggningsändringen 

 
Stegen 1-3 ska genomföras som en del i arbetet med att ta fram en specifikation för 
anläggningsändringen. TIGER är främst avsedd att användas då en anläggningsändring 
initierats. 
 
Analyser och insatser ska anpassas till den komplexitet och MMI-påverkan som den 
aktuella ändringen har.  
 
Kriterier för initiering av TIGER presenteras i figuren nedan. 
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Figur 3.8. Kriterier för initiering av TIGER-processen. 
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Målsättningen med TIGER är (enligt handboken) att: 

• Ge anvisningar och riktlinjer för hur de olika momenten i förändringsprocessen 
ska utföras 

• Säkerställa att ett nytt eller förändrat operatörsgränssnitt uppfyller normer, krav 
och filosofier som antagits av FKA 

• Säkerställa att ett nytt eller förändrat operatörsgränssnitt utformas optimalt ur 
användar-, säkerhets- och underhållssynpunkt 

• Ge stöd för beställarrepresentanter och projekthandläggare 
• Utgöra konstruktionsförutsättningar för MMI-utformning i konstruktionsarbetet. 
• Samordna framtagningen av operatörsgränssnitt med utbildning och 

instruktionsframtagning 
• Ta fram slutanvändarens önskemål 

 
Resultatet ska dokumenteras i bl.a. sju rapporter: 

• Omfattningsbeskrivning av TIGER 
• Nulägesbeskrivning och arbetsuppgiftsanalys 
• Förslag på nytt operatörsgränssnitt 
• Verifieringsplan 
• Verifieringsresultat 
• Valideringsplan 
• Valideringsresultat 

 
 
Handboken presenterar ett mycket ambitiöst och heltäckande upplägg för att hantera 
MTO-aspekter i en förnyelseprocess.  
 
Sambandet mellan TIGER-processen och förnyelseprocessen presenteras i figuren 
nedan. 
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Figur 3.9. Relationen mellan TIGER-processen och förnyelseprocessen. Figur från 
rapport FT-2004/265. 
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3.5.3 Hur fungerar TIGER-processen? 
 
TIGER är ett projektrelaterat verktyg och syftet är inte att bevaka helheten. Exempelvis 
kan flera projekt pågå samtidigt inom samma område och använda samma metodik. Det 
finns ingen avstämning mellan projekten inbyggd i processen. 
Syftet med TIGER att få med slutanvändaren så tidigt som möjligt. 
 
Idag har de olika enheterna på FKA några års erfarenhet av TIGER-processen. I 
intervjuerna har en stor mängd synpunkter på arbetet framförts och även på samarbetet 
mellan MTO-specialister. En beskrivning av dessa erfarenheter presenteras nedan.  
 
F3 har en särskilt utsedd samordnare på deltid, F1/F2 saknar en sådan roll. 
På F3 användes TIGER för första gången i projekt MODS som startade ca år 2000. 
Arbetet med TIGER kom igång relativt sent i projektarbetet. 
 
 
Hur kan resultaten från TIGER-processen påverka utformningen av 
anläggningen?  
Vid det tillfälle när kartläggningen gjordes fanns ingen utpekad ägare för TIGER-
processen i FKA:s ledningshandbok men enligt uppgift äger FQ och blocken processen 
gemensamt. En upplevd svårighet var att arbetet i TIGER startades förutsättningslöst, 
utan ekonomiska ramar. Exempel gavs där ett skift tagit fram ett förslag till en viss 
lösning, varpå blockledningen beslutade att förslaget inte kunde genomföras av t.ex. 
ekonomiska skäl. Det framkom att det idag var mindre uppskattat bland driftpersonalen 
att vara med i TIGER-analysen. TIGER ska vara driftens verktyg, och mellan driften 
och konstruktionskontor förekommer mycket diskussion om ansvar och roller. Det 
borde vara ett enkelt och tydligt spår mellan TIGER och förnyelseprocessen. 
 
Idag är allt arbete i stor utsträckning beroende av konsulter och ett fåtal leverantörer, 
och det är önskvärt att beställaren blir tvungen att ta ett större ansvar och att beroendet 
av enskilda leverantörer minskar.  
 
 
Röster om TIGER-processen från de intervjuade på FKA 
Vid besöket framkom att många hade synpunkter på TIGER–processen; såväl fördelar 
som svårigheter lyftes fram. Nedan presenteras dessa synpunkter. 
 
 
Fördelar med TIGER: 

• Dokumenterar och lyfter fram frågor inför kommande förändringar 
• MTO och MMI finns alltid med i förnyelseprocessen  
• Fokus på MMI i förnyelseprocessen 
• Bra om den används med sunt förnuft 
• Bra som checklista 
• Nulägesbeskrivningen är bra att göra även i enkla projekt, för att få en lista över 

vad som är bra att behålla 
 

 
Svårigheter med TIGER: 
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• Beställaren tar inte alltid sitt ansvar 
• TIGER innehåller alltför mycket som borde finnas med i konstruktionsstyrande 

regelverk. 
• Dominansen av MTO-expertis har blivit för stor, synpunkterna från personal 

med 20-30 års drifterfarenhet beaktas i mindre utsträckning 
• Otydligt ägarskap för TIGER 
• Dålig integration med de andra delarna av förnyelseprocessen. Processen är för 

ambitiös och omfattande 
• Det övergripande perspektivet och målbilden saknas – eftersom den är 

projektspecifik.  
• Alltför tungarbetad – ej flexibel för att anpassas till olika syften 
• Analyserna startas för sent. Om de startas för sent ökar kostnaderna. 
• Analyserna går långsamt - det är svårt att hitta gemensamma tider för arbete när 

skiftgående personal medverkar 
• Svår att använda i mindre projekt 
• Svårt att bestämma omfattningen på analysen 
• De behövliga småändringarna blir alltför kostsamma 
• Svårt att spåra beslut som tagits bakåt och se motiven bakom besluten 
• Det kan bli arbetskrävande för den medarbetare som arbetar med TIGER. 

Personalen på skiftlagen kan därför vara avvaktande till att delta i TIGER-
arbetet 

 
Hur kan processen förbättras? 

• Konstruktionskontoren och TIGER-processen måste jobba nära tillsammans och 
processerna synkroniseras. Beskrivningen av CKR-designen måste på ett tidigt 
stadium kunna måla upp för personalen hur förändringen ska se ut. 

• Ansvarsbilden i FKA:s ledningshandbok bör förtydligas. 
• TIGER är skriven för driftpersonalen. MMI-problemet kan i framtiden bli större 

för underhållspersonalen med en ökad andel programmerbara system. Arbete 
pågår med att få in underhållspersonal i TIGER -arbetet.  

• Det finns behov av att likrikta arbetsprocesserna för alla blocken till en 
gemensam process. Arbete pågår med detta. 

• Konstruktionskontoret har nyligen anställt en person som ska bli expert på MMI 
• Det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt med analysen, liksom 

nulägesbeskrivningen 
• Man bör eftersträva ett tidigt deltagande i processen från konstruktionskontoret  
• Ta fram tydliga resultat från de olika stegen, eftersträva enkelhet  
• Starta alltid med att göra en nulägesanalys, innan TIGER-processen börjar, 

kanske ska nulägesanalysen lyftas ur när processen startar. 
• Alla önskemål ska vara framme i anläggningsspecifikationsdokumentet till 

konstruktionskontoret 
• Deltagarna bör utbildas i arbetssättet, och det behövs erfarenhetsåterföring 

mellan olika projekt som jobbat med TIGER 
• Företaget måste ha egen kompetens för bildbyggnad, den får inte hamna i 

händerna på leverantören 
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Vid besöket hade det nyligen tillsatts en arbetsgrupp för att se över arbetsprocessen. 
Detta arbete innebar att synkronisera arbetet i TIGER-processen och i 
förnyelseprocessen. 

 
 
 
3.5.4 Svårigheter i arbetet med kontrollrumsförändringar och MTO-
frågor 
 
Några svårigheter som lyftes fram var: 

• Att det kan vara svårt att ena driftpersonalen, det kan finnas skillnader mellan 
generationerna när det gäller vilka MMI-lösningar som föredras 

• Att det blir nybörjarsvårigheter för vissa, inte riktigt enhetligt när det gäller 
MMI 

• Att systemkonstruktörerna i leverantörsleden inte förstår användarna, de har en 
bakgrund som f.d. ”hackers” 

• Att leverantörerna saknar operatörstänkande 
• Att lära sig att man inte kan specificera allt i projekten på förhand, det måste ske 

en iterering och ”städning” 
• Att MMI och styrsystem måste köpas från samma leverantör för att fungera 

tillsammans, att beroendet av en leverantör är för stort 
• Antalet leverantörer minskar, personalomsättningen hos dem är stor  

 
 
3.5.5 Hantering av kontrollrumsförändringar 
 
Hur definieras en kontrollrumsförändring?  
Vilka kriterier finns?  
Hur ställs krav på olika kringsystem? 
Kriterier finns dokumenterade i TIGER. Det är oklart hur bedömningen sker av om 
ändringar passar in, eftersom bedömningar av helheten inte ingår i TIGER. 
 
 
Hur behandlas mindre ändringar och dess konsekvenser för hela 
kontrollrumsfunktionen?  
Det finns en funktion för att göra en sådan screening i TIGER-processen men det är 
svårt att göra anpassningar av TIGER för mindre ändringar – analyserna blir lätt alltför 
omfattande. 
 
 
Hur har avväganden gjorts om förändringar som har respektive inte har 
säkerhetspåverkan?  
Har ett strukturerat arbetssätt använts? 
F1/F2: 
Säkerhetspåverkan behandlas i den primära säkerhetsgranskningen.  
F3: 
Driftchefen har ansvar för helhetsbedömningen. På F3 används TIGER på alla 
förändringar i kontrollrummet, och då får man med de förändringar som har 
säkerhetspåverkan. Det är dock svårt att skilja ut de förändringar som inte har 
säkerhetspåverkan och F3 anger att TIGER inte verkar särbehandla förändringar med 



 59

säkerhetspåverkan. Det var tydligt att man ansåg att det var svårt och inte nödvändigt att 
dra en gräns mellan kontrollrumsförändringar som har säkerhetspåverkan och de som 
inte har det. 
 
TIGER genomförs bara för tekniska projekt, inte för administrativa eller sådana som 
berör fysiskt skydd. Nyckelhanteringen som är PC-baserad är ett system som bara ”dök 
upp” i kontrollrummet.  
 
 
Hur hanteras kontrollrumsändringar i ändringsprocessen? 
Detta hanteras i TIGER-processen. 
 
 
Hur deltar MTO-expertis i ändringsprocessen? 
Detta anges i TIGER. Det finns dock inga krav på att beteendevetenskaplig kompetens 
ska ingå.  
 
Vid besöket på F1/F2 framkom att det finns brist på intern MTO-kompetens och att man 
är beroende av att anlita extern MTO-kompetens.  
 
Det har funnits svårigheter för de olika disciplinerna och MTO-kompetensen att tala 
med varandra. Man upplevde att det var svårt att få klara, entydiga riktlinjer från MTO-
företrädare, att de inte tillförde så mycket i designprocessen utan att de var viktigare för 
systemet att ta fram de styrande dokumenten. 
 
 
Vad är MTO-expertis? 
I intervjuerna framkom att de som arbetar på MTO-enheter hos en särskild leverantör 
anses ha MTO-kompetens. Det finns en stor respekt för SKI:s MTO-kompetens och de 
krav som SKI ställer på MTO-frågor. 
 
Vid behov anlitas externa leverantörer. Formarks egen MTO-grupp tittar på egna 
ändringar först, mest inom pedagogik. Det finns ett behov av specialkompetens inom 
MTO för att titta på hur operatörerna förväntas reagera, värdera och hantera 
bildbyggnad. 
 
MTO-kompetens i form av psykologer och beteendevetare behövs också vid validering 
och verifiering. Att FKA inte har en egen beteendevetare upplevdes som en brist. Hos 
huvudleverantörerna är det idag i de flesta fall ingenjörer som jobbar med MTO-frågor. 
 
 
3.5.6 Kompetens och guider i arbetet 
 
Hur har man utnyttjat olika guider och kompetenser i arbetet?  
Har man haft nytta av de guider som finns?  
Hur bevakas nya guider och förändringar? 
TIGER ska ge stöd i detta arbete. SwedPower genomför på FQS uppdrag en 
kontinuerligt omvärldsbevakning av MTO-frågor och deltar i utvecklingen av TIGER-
arbetet och överför på detta sätt kunskaper om normutvecklingen till FKA. 
Omvärldsbevakningen distribueras brett inom företaget. På FKA finns en 
normkommittée, den behandlar dock konstruktionsstyrande normer. 
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På F1/F2 sker ingen egen systematisk bevakning av guider. Ambitionen är att arbeta in 
material från guider i dokumentet CKR-design. Det finns önskemål om att detta 
dokument ska uppdateras vart tredje till femte år.  
 
Vid besöket på F3 framkom att det inte var känt vem som arbetar med att bevaka nya 
guider. Det var inte heller känt vem som bevakar TIGER processen och det är oklart 
vem som ska ha ansvar för att etablera och bevaka MMI-guider  
 
TIGER baseras på NUREG-0700 från år 2000. Det finns en flora av riktlinjer där man 
har plockat ut det som passar som grund för TIGER.  
  
Konstruktionskontoret har nyligen initierat ett arbete med att ta fram ett regelverk för 
konstruktionsprinciper i kontrollrummet. Där ingår bl.a. hur skalningen på ett 
visarinstrument ska se ut, bildhierarki, etc.  
 
För bildbyggnad anlitas extern kompetens som förutsätts bevaka nya guider. 

 
 
3.5.7 Strategi och långsiktighet 
 
Hur har de strategiska och långsiktiga frågorna hanterats, t.ex. - hur ska 
kontrollrumsfilosofin uppnås, val av teknisk strategi, hur säkerställer företaget att 
det finns kompetens på utrustning, hur klarar utrustningen den tekniska 
utvecklingen?  
TIGER hanterar inte denna del. Driftchefen har ansvar för helheten och 
långsiktigheten presenteras i moderniseringsprogrammet och i kontrollrumsfilosofin för 
respektive block. 
 
 
3.5.8 Utvärdering av förändringar  
 
Hur avgörs om en MMI-förändring passar in i helheten eller inte? 
Bedömning av hur förändringar passar in i helheten – kontrollrumsarbete: Hur 
tar kraftverken i helhetsbedömningen hänsyn till förändringar med 
säkerhetspåverkan och till förändringar som inte bedöms ha säkerhetspåverkan, 
får de sistnämnda en annan behandling? 
I intervjuerna har TIGER-processen beskrivits som ett verktyg för att användas i 
enskilda projekt, inte för att bevaka helheten. En avstämning görs mot 
kontrollrumsfilosofin i de fall det inte är uppenbart att helheten påverkas inom ramen 
för filosofin. 
 
 
Hur har moderniseringar/förändringar påverkat arbetssättet i kontrollrummet? 
Har förutsättningarna för att kunna köra anläggningen på ett säkert sätt 
förändrats?  
Kan kontrollrumspersonalen fokusera på säker drift av anläggningen eller störs 
denna uppgift av andra system eller problem med att hantera olika 
användargränssnitt? 
F1/F2: 
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I intervjuerna framkom att man inte bedömer att förändringarna haft någon negativ 
påverkan på reaktorsäkerheten. Det nya informationssystemet har istället medfört att 
man får bättre kontroll av anläggningen, t.ex. med det nya systemet för 
styrstavsmanövrering. Andra exempel är att WRNM-systemet som ger bättre 
information. De tekniska funktionerna i vissa system är bättre. 
 
Att det idag finns fler larm, och att larm kan komma på olika nivåer, kan vara mer 
belastande för operatörerna.  
 
F3: 
De nya systemen kommer in på återträningen och man kan inte säga generellt att de 
arbetar säkrare nu jämfört med tidigare. Den största förändringen som man beskriver är 
arbetet med att utvecklat kontrollrumsmannaskapet och utveckla ett mer strukturerat 
arbetssätt. 
 
 
Hur och när genomförs utvärderingar? 
Hur har MMI-förändringarna utvärderats? 
I TIGER ingår en plan för verifiering och validering.  
 
 
Hur följs förändringen upp på längre sikt? 
F1/F2: 
Arbetssättet i sin helhet utvärderas vid utbildningar i simulatorn, och om brister 
upptäcks där vidtas åtgärder. Drifterfarenheter används och synpunkter från 
kontrollrumspersonalen beaktas men det finns ingen systematisk uppföljning.  
 
Ett exempel på hur erfarenheter samlats in kommer från ”städprojektet” Plattform 2000” 
etapp 2 där operatörerna i intervjuer blev tillfrågade om hur det blev.  
 
F3: 
Det sker ingen speciell uppföljning på längre sikt utan när valideringen genomförts 
betraktas projektet som färdigt.  
 
 
Hur hanteras den utrustning som inte direkt berör säkerhetssystem, t.ex. 
brandlarmssystem, expertsystem, underhållssystem och administrativa 
system/arbetsstationer? 
F3 beskriver att det är svårt för kontrollrumspersonalen att lära sig att hantera alla de 
administrativa systemen och hålla kunskaperna aktuella, särskilt för sällananvändare. 
Ofta blir det så att någon utvecklas till specialist på systemet. 
 
F1/F2 ger följande exempel: 
Brandlarmssystemet är ett processystem som kontrollrumspersonalen kan påverka.  
Systemet för bl.a. arbetsbeskedshantering, FENIX, kan förändras utan att 
kontrollrumspersonalen får information om eller har möjlighet att påverka det. Detta 
system används av kontrollrumspersonalen men de har svårt att påverka det.  
 
Det finns en skillnad mellan stödsystem och administrativa system, 
kontrollrumspersonalen har ingen påverkan på MMI för administrativa system.  

 



 62

4 Fallbeskrivning - Ringhalsgruppen 
 
4.1 Företag och organisation 
 
Ringhalsgruppen består av Ringhals AB (RAB) med dotterbolaget Barsebäck Kraft AB 
(BKAB) och ingår i Vattenfallkoncernen, division Elproduktion Norden. Företaget ägs 
till 74,8 % av Vattenfall och till 25,8 % av Sydkraft. RAB levererar el till sina ägare i 
proportion till ägarandelen. Ringhalsgruppen har ca 1500 anställda på fem produktions-
enheter, R1, R2, R3, R4 och B2 och levererar ca 21 % av Sveriges el. B2 togs ur drift 
den 31 maj år 2005. Företaget fick sin nuvarande form genom en sammanslagning av 
Ringhals och Barsebäck i april 2002  
 
Affärsidén är att till ett konkurrenskraftigt pris, säkert, miljöriktigt och uthålligt 
producera den el som kunden efterfrågar. Visionen är att vara den mest värdeskapande 
kärnkraftproducenten i Europa samtidigt som företaget ska leva upp till egna och om-
världens krav inom säkerhet, miljö, kompetens och ekonomi. Företagets långsiktiga mål 
är ökad produktion och lönsamhet.  
 
Organisationen är en linjeorganisation med separata produktionsavdelningar och 
gemensamma avdelningar för underhåll, teknik, skydd och andra stödenheter.  
 
 
Hur medverkar de olika delarna av företaget vid anläggningsutveckling? 
Hur olika enheter på Ringhals är inblandade i processen beskrivs kortfattat nedan. En 
mer omfattande beskrivning presenteras i särskilt avsnitt nedan. 
 
 

• Drift inklusive driftledning (RXD) som tillhör blockorganisationen deltar i 
tillämplig omfattning i framtagande av krav samt remisser, genomför utbildning 
av skiftlag, beställer uppdatering av simulator, uppdaterar driftinstruktioner samt 
granskar och deltar vid provdrift.  

• Beställare (RXT) som tillhör blockorganisationen beställer anläggningsändring 
av projektkontoret (RTP), deltar i tillämplig omfattning vid framtagning av krav, 
remisser och granskar provdriftprogram samt ansvarar för primär 
säkerhetsgranskning.  

• Underhåll (RUXX) deltar i tillämplig omfattning i framtagning av krav samt 
remisser. Deltar i tillämplig omfattning vid montage, provning och driftsättning.  

• Projektledning (RTP) ansvarar för projektgenomförandet.  

• Reaktorsäkerhetsfunktionen (RQS) ansvarar för fristående säkerhetsgranskning.  

• Konstruktionsenheter (RTKK, RTKE, RTKM, RTKD, Bygg, El, Mek, 
Processdatorer) utför konstruktioner på uppdrag av respektive projekt.  

• Tvärteknik (RTT) utför analyser och beräkningar på uppdrag av respektive 
projekt.  
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• Kvalificering (RUTQ) utför kvalificering av produkter på uppdrag av respektive 
projekt.  

• Montageenheten (RTM) utför montage på uppdrag av respektive projekt och 
utför även provning av ändringar i el- och kontrollutrustning.  

• Inköpsenheten (RZ) genomför upphandlingar på uppdrag av respektive projekt 
 
 
4.2 Kontrollrumsförändringar på företaget – 
gemensamma för alla block 
 
Kartläggningen har genomförts på produktionsenheterna R1, R3 och R4. R2 genomför 
för närvarande en stor modernisering i ett flerårigt projekt, TWICE. En särskild 
granskning av denna genomförs av SKI och har därför inte ingått i detta projekt.  
 
Ringhals strategi för förändringar på övriga block är att genomföra dessa etappvis. 
Helheten skapas genom att kontrollrumsfilosofins riktlinjer följs. På detta sätt kan ett 
målkontrollrum skapas först när omfattningen för respektive moderniseringsprojekt 
definierats. Projekten är beroende av företagets strategiska mål, som kan förändras över 
tid. 
 
För R1 har detta inneburit att ett tidigare långt framskridet projekt, ONCE, för 
ombyggnad av hela kontrollrummet ersatts med flera mindre projekt för att göra 
etappvisa moderniseringar inom ramen för konceptet ROSE.  
 
R3 och R4 genomför moderniseringar etappvis och har nyligen påbörjat ett 
förändringsprojekt som innebär stor påverkan på turbinen – projekt GREAT New I &C 
(tidigare benämnt projekt EXACT). Samma förändringar genomförs normalt på båda 
enheterna eftersom operatörerna arbetar på båda, först på R3 och sedan på R4. 
Förändringar på R3 och R4 presenteras därför i en gemensam beskrivning. 
 
I texten nedan redovisas de förändringar som är gemensamma för hela företaget först. 
Därefter redovisas förändringar för R1 och för R3/R4 tillsammans. 
 
 

• Vilka kontrollrumsförändringar har genomförts under de senaste tio åren, när 
man särskilt beaktar datorbaserade system?  

• Har mer omfattande tidigare förändringar genomförts främst när det gäller 
datorbaserade system?  

 
 
4.2.1 Genomförda och planerade ändringar 
 
Processdatorn – blockdatorn BUR (BURE på R1, BURT på R2 samt BUR3/4 på 
R3/4) 
Denna dator finns på alla enheterna på Ringhals och infördes i mitten av 1980-talet. Den 
har successivt uppgraderats med funktioner, t.ex. bilder för översikt av säkerhets-
systemen. BUR är ett informationssystem och innehåller inga manövreringsmöjligheter. 
Syftet var att ge operatörerna information för att förbättra övervakningen av processen.  
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Planen för R1 och R3/R4 är att behålla blockdatorn med samma bilder och funktiona-
litet några år framåt. Den fungerar väl, det finns idag inga utpekade användarproblem 
och det finns reservdelar tillgängliga. Systemet är väl inarbetat och ett användbart 
verktyg, egna bilder kan byggas och det finns egen kompetens på systemet, bl.a. i den 
för kraftverken gemensamma SINDAC-gruppen. Det finns planer på att inom några år 
byta ut skärmarna till platta skärmar. Mindre uppdateringar och tillägg görs löpande vid 
behov. 
 
Branddator  
Samma system finns på hela Ringhals. Införandet påbörjades år 1995 i hela företaget 
och pågår nu på R1 under perioden 2004-2005. Tidigare system för brandövervakning 
var placerat i backpanels. Det nya systemet är datorbaserat och innehåller flera 
funktioner, t.ex. avställning av branddetektorer. Branddatorn är ett driftsystem och 
några personer är utsedda att använda datorn eftersom det kan vara svårt att hantera den 
för sällananvändaren. Personalen anser att det är en brist att det inte går att ta fram 
brandskyddstekniska tillstånd med systemet.  
 
Administrativa system 
PC-system har införts gradvis på de olika enheterna och flera administrativa system har 
introducerats. 
 
SAP/R3 
År 1999 infördes ett nytt system för bl.a. arbetsbeskedshantering, SAP/R3, för att 
ersätta det egenutvecklade RIS-systemet. Personalen upplevde att det tog tid att lära sig 
systemet. Det upplevdes som krångligt när det var nytt och var arbetskrävande för flera 
personalgrupper. Systemet är mycket omfattande och man kan arbeta på många olika 
sätt med det. Från början fanns många blockeringar i systemet vilket gjorde det 
krångligt. En del av dessa har nu tagits bort och ett nytt gränssnitt finns som inneburit 
att det är lättare att hantera systemet.  
 
Trådlösa telefoner 
Införande av detta system pågår på R3 och R4. Det beräknas vara klart till årsskiftet 
2005/2006. På R1 slutfördes införandet 2004 och på R2 år 2003. 
 
 
4.2.2 Principer för kontrollrumsförändringar 
 
Instruktionen ”Ringhals policy för modernisering av el- och kontrollutrustning 
(990503005) innehåller gemensamma krav på kontrollrumsutformning med avseende på 
MMI. 
 
Dokumentet togs fram år 1999 som en vägledning för de större moderniseringsarbeten 
på el- och kontrollutrustningar som pågår eller planeras på Ringhals. Det berör ett antal 
grundläggande frågor kring reaktorsäkerhet och drifttillgänglighet som identifierats som 
fundamentala för företagets strategi och målsättning att anpassa befintliga anläggningar 
till modern kravnivå och ny teknik. Material från arbetet i den s.k. Värnamogruppen har 
använts. Dokumentet fastställer en övergripande kravnivå för bl.a. utformning av 
kontrollrum. Andra principer av betydelse för kontrollrummet gäller genomförande, 
säkerhetsgranskning och utbildning. 
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Dokumentet anger att kontrollrumspåverkan vid större ingrepp i kontrollutrustningen 
alltid måste utredas noggrant. Kopplingen till befintlig organisation, bemanning, arbets-
sätt samt dokumentation (instruktioner) är exempel på MTO-aspekter som måste 
belysas. Vid ombyggnader måste det kunna visas att arbetsuppgifterna i kontrollrummet 
kan hanteras lika säkert efter ombyggnaden som före. Det anges också att ansvar för 
utformningen av MMI skall läggas på leverantören men att arbetet kräver ett stort mått 
av medverkan av egen personal. Detta måste försäkras tidigt i projektet, troligen redan i 
samband med kontraktsskrivningen. 
 
 
I riktlinjerna för kontrollrumsutformning anges följande:  

• Gemensamt och konsekvent operatörsgränssnitt skall eftersträvas. 
• Utformning av KR skall vara validerad i simulatormiljö före införande i 

blocken. Validering genomförs enligt metod i valideringshandboken (GES 
1437/98) 

• Egen personal ska alltid medverka i projektet. 
• Erfarenheter från befintliga KR skall tas tillvara inför ombyggnader. Såväl 

brister (vilka skall elimineras av projektet) som styrkor (vilka skall finnas kvar i 
nya KR) identifieras. Detta krav innebär att en uppgiftsanalys måste genomföras 
(NUREG 0700). 

• Principerna ska tillämpas även för införande av en reservövervakningsplats 
(RÖP). 

• Felfallet med ett totalt kommunikationsbortfall (”helt svarta bildskärmar”) är ett 
tänkbart beroendefel (CCF) som man måste visa att man kan hantera. Detta 
innebär att vissa funktioner i KR måste vara oberoende av all bildskärmsbaserad 
funktion 

. 
 
Generella krav för kontrollrumsutformningen beskrivs i FSAR för respektive anlägg-
ning.  
 
Instruktion för driftmannaskap (Id 1711925/2.0) beskriver övergripande hur arbetet i 
kontrollrummet ska bedrivas. R1 har även en egen mer detaljerad instruktion för detta. 
 
 
4.2.3 Motiv till val av MMI-lösning 
 
De motiv till val av lösningar som framkommit i intervjuerna är även svårigheter vid val 
av MMI-lösning: 
 
Tillgängligt utrymme i kontrollrummet har styrt vilka förändringar som varit möjliga, 
t.ex. för R1. Det har funnits fall då ett annat gränssnitt accepterats för att det ska vara 
möjligt för det att få plats i kontrollrummet. 
 
Det har tidigare funnits flera olika gränssnitt i kontrollrummet. 
Det är svårt att få leverantörerna av specialiserade system, t.ex. brandlarm, att anpassa 
systemen till ett enhetligt gränssnitt i kontrollrummet. Det är marknaden som 
bestämmer MMI lösning för de mer udda systemen. För Ringhals är detta svårt att 
påverka och det är inte kostnadseffektivt att använda mycket resurser för att lösa denna 
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fråga. Specialanpassningar kan också försvåra eller omöjliggöra framtida 
uppgraderingar och support från leverantörerna. 
 
Ett exempel på ett fall där en specialanpassning och merkostnad valts är projekt 
REPAC, utbyte av reaktorns skydds- och reglersystem på R3/R4. Här beslutades att 
behålla befintliga MMI-lösningar och ta kostnaden för att bygga ett gränssnitt som inte 
var leverantörens standardlösning.  
 
När det gäller kontrollrumsförändringar generellt är det inte i första hand behovet av 
förbättringar i kontrollrummet som är pådrivande utan förbättringar ute i anläggningen, 
t.ex. separationsfrågor. Vissa ändringar genomförs för att förbättra presentationen i 
kontrollrummet, t.ex. det under år 2005 pågående projektet på R1 att flytta fram 
flaggreläfunktionen. 
 
Förutsättningarna för att kunna genomföra investeringsprojekt har varierat över olika 
tidsperioder, beroende på anläggningens ekonomi och strategiska mål. För kartläggning 
av dessa frågor inom underhållsområdet se t.ex. Kecklund, 2004.  
 
 
4.3 Kontrollrumsförändringar på de olika blocken 
 
4.3.1 Större genomförda kontrollrumsförändringar på R1 

 
Nedan beskrivs de större förändringar som genomförts av kontrollrummet på R1: 
 
Införande av bildskärmsbaserat larmsystem  
Det bildskärmsbaserade larmsystemet ELLEN infördes i sin nuvarande form år 1991. 
Förutom direkta larmindikeringar i kontrolltavlor och kontrollbord bestod larmsystemet 
tidigare av en radskrivare i kontrollrummet. För att bl.a. minska fördröjningarna i detta 
presentationssätt infördes det bildskärmsbaserade larmsystemet ELLEN och 
blockdatorn finns nu på alla arbetsplatser. 

  
Införande av bildskärmsbaserade system för matarvatten-, turbin-, effektregulator 
samt styrstavsmanövrering under perioden 1991-1999  
Under perioden byttes anläggningens huvudregulator inklusive styrstavsmanövreringen. 
I samband med detta genomfördes en övergång till ett bildskärmsbaserat 
operatörsgränssnitt från produktserien Advant. Konventionell teknik, i panelen, med 
indikeringar och i vissa fall manövrering finns delvis kvar i dessa system för att enligt 
Ringhals egen beskrivning ”utgöra en helhet för operatörens arbete”.  

 
Turbinregulatorn byttes år 1991. Den manövreras från en knappsats. Vid denna 
förändring valdes en försiktig förändringsstrategi, vilket innebär att regulatorn kan köras 
både via knappar och bildskärm. Generellt tillämpas strategin att objekt ska kunna 
manövreras både från knappar i panelen och via datorn. Vissa tester körs dock enbart 
från bildskärmarna.  

 
För matarvatten- och turbinsystem finns tre bildskärmar. Principen är att allt som finns 
för hantering av snabba förlopp finns i kontrolltavlorna. För vissa system sker 
styrningen lokalt. Exempel på en princip för manövrering är för det nya renshuset, där 
objekt kan manövreras lokalt medan akuta manövrar kan ske från kontrollrummet. 
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Två skärmar för effektreglering respektive styrstavsmanövrering som placerats i 
reaktorpulpeten sitter långt ifrån varandra. Placeringen var planerad av projekt ONCE 
som en provisorisk lösning i ett år men den har blivit kvar i fem år. Att den var olämplig 
påpekades i rapporten från valideringen av systemet och avsikten var att lösa problemet 
när helhetsgreppet i projektet ONCE skulle tillämpas. Bra helhetslösningar togs fram i 
ONCE-projektet, men vissa av dem senarelades när strategin med etappvisa 
förändringar valdes istället för en samtidig förändring av hela kontrollrummet.  
 
Fler larm och ökad funktionalitet för främst reaktorn har tillkommit sedan anläggningen 
startades. Utvecklingen över tid har inneburit många funktioner i färre arbetsstationer, 
vilket ökar komplexiteten i systemen. Tidigare motsvarade en komponent en funktion, 
idag är det en komponent med kanske motsvarande 10 funktioner. Detta ger många 
larm, och behovet av larmreduktion ökar. Exempelvis fanns tidigare ett larm/styrstav, 
idag finns 16-17 larm/styrstav. Antalet styrstavar är 157 stycken. Denna 
detaljinformation kan vara till nytta under revisionen och för att analysera en störning, 
men blir svårare att hantera i ett akut skede av en störning.  
 
MMI-kraven för manövrering och indikering av styrstavar anges i projektrapporten 
(0391-98). Där finns ett särskilt avsnitt för MMI-krav. I rapporten presenteras också en 
bedömning av den valda lösningens MMI-påverkan, tänkt anläggningsfunktion och 
förändringar av driftsätt. I en särskild rapport (0968/97) beskrivs den tekniska 
specifikationen för utformning av kontrolltavlor och pulpet i CKR. Den beskriver 
bilder, dialoger och listor. Det nya systemet har validerats i fullskalesimulatorn innan 
införande i anläggningen. En sammanställning av erfarenheter från projektarbetet har 
tagits fram. 
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Figur 4.1. Översiktsbild av kontrollrummet vid R1. 
 
 
Införande av bildskärmsbaserade system för kondensatreningsanläggningen (i 
lokalt kontrollrum) 
Manövrering av systemet sker i ett lokalt kontrollrum i anläggningen. En modernisering 
från konventionell teknik (kontrollutrustning med reläteknik och sekvensstyrning via 
mekaniskt programverk typ matta) till bildskärmsteknik baserad på en Advant 
operatörsstation har genomförts. Samtidigt har antalet kontrollrum reducerats från två 
(för turbin 11 resp 12) till ett gemensamt. Det nya systemet har validerats. I det centrala 
kontrollrummet finns en egen skärm så att personalen ska kunna följa vad som händer 
lokalt i processen. 
 
Ombyggnad av styrstavstavlan 
Ombyggnaden av styrstavstavlan var viktig då det tidigare var svårt att upptäcka om alla 
styrstavar gått in i härden. Ombyggnaden utfördes som en del av utbytet av 
styrstavsmanövreringen för att få en samlad funktion mellan operatörsstationer och KA-
tavla. 
 
Byte till WRNM-monitorer 
Dessa ersatte IRM- och SRM-monitorer som gav upphov till felhandlingar. 
Anledningen till det var att regleruppgiften vid uppgång, som innebar att byta 
mätområde, är en svår uppgift. 

 
Nytt system för nivåmätning 
Ett nytt presentationssystem infördes under 1980-talet och placerades i kontrolltavlorna 
(KA-tavlorna). Värdena från de olika mätsystemen presenteras med staplar för att 
underlätta jämförelse mellan de olika mätvärdena. 

 
Blockdatorn 
Blockdatorn BURE infördes år 1985.  
 
Larmfilosofi 
R1 har beslutat att inte undertrycka larm utan arbeta med larmhierarkier istället. De 
viktigaste larmen finns representerade direkt i tavlor och pulpeter samt som egna larm i 
ELLEN. Mer detaljerade larm finns som flaggrelän alternativt som larmlistor i 
operatörsstationerna. Vid stora störningar används först KA-tavla och pulpeter för 
analys av situationen därefter används flaggrelän och larmlistor vid det fortsatta arbetet. 
KA-tavlor och pulpeter är utformade enligt principen att om de är släckta har allt 
fungerat som avsett. R1 har arbetat med att ta fram en ett helhetsperspektiv på 
larmfilosofin. 

 
Miljön i kontrollrummet 
I kontrollrummet finns två administrativa datorer. Skiftchefen har ett eget kontor som är 
avskilt från det övriga kontrollrummet. Personalen anser att den yta som idag finns att 
lägga arbetsmaterial och pärmar på i anslutning till datorerna är för liten. 

 
Bemanning 
I diskussioner med kontrollrumspersonalen framkom också att bemanningen i 
kontrollrummet upplevs som låg. 
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4.3.2 Pågående och kommande förändringar på R1 
 
Brandlarmsystem 
Införande av detta system pågår för närvarande på R1, se text ovan. Samma typ av 
branddator införs nu på R1 som finns på övriga Ringhals. Vid ett besök i 
kontrollrummet framkom att personalen upplevde att branddatorn inte var bra placerad i 
rummet samt att skiftlagen haft olika åsikter om vilken placering som är den bästa. Det 
framkom också att personalen önskat en mer modern branddator, med stödfunktioner 
för att ta fram brandtekniska tillstånd. När denna funktion saknas blir arbetsbelastningen 
för denna uppgift hög under revisionen och risken för arbetsanhopningar ökar.  

 
Ombyggnad av belysning och innertak  
Ombyggnad av belysning och innertak liksom åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ska 
påbörjas inom kort. 

 
Flaggrelän flyttas fram i kontrollrummet från backpanels 
Ändringen planeras att införas RA05 och kommer att realiseras i befintliga skärmar i 
Advantsystemet, i samma skärmar som används för matarvatten-, turbin-, 
effektregulatorn samt för styrstavsmanövreringen. Antalet skärmar kommer dock att 
utökas då det bl.a. på eloperatörens arbetsplats idag saknas skärmar. Projektet har drivits 
med medverkan från operatörerna och utbildning. Validering har genomförts före 
installation. 
 
Successiv ombyggnad pågår inom ramen för projekt ROSE 
Projektet och dess historik beskrivs i texten nedan. 
 
Projekt ONCE  
År 1995 startades ONCE-projektet för att genomföra ett stort utbyte av ”all” el- och 
kontrollutrustning, vilket inkluderade utbyte av utrustningen i kontrollrummet. Projektet 
hade ett ambitiöst upplägg och utvecklade bl.a. en kontrollrumsfilosofi. I arbetet med 
ONCE-projektet etablerade R1 en MMI-grupp för att se till att det ställdes relevanta 
krav från MTO-synpunkt för moderniseringen av el- och kontrollutrustningen på 
Ringhals 1. Arbetet beskrivs i en instruktion och gruppen hade ett genomtänkt arbetssätt 
och en brett sammansatt kompetens där en MMI-specialist ingick (instruktion R1 1799). 
 
Bakgrunden till start av projekt ONCE låg främst i åldrande utrustning och vissa 
strukturella problem med separation. I uppstarten av projektet gjordes en kartläggning 
av kontrollrumsfunktionens styrkor och svagheter. Som styrkor angavs bl.a. nuvarande 
princip med översiktstavlor och det stöd som de ger för överblick av processen. Som 
svaghet angavs främst arbete i backpanels vid störning samt brist på samlad information 
från vissa system, t.ex. renshusfunktionen. 
 
Den kontrollrumsfilosofi som togs fram grundande sig på dessa styrkor och svagheter 
samt val av teknik att realisera funktionen i. 
    
Efter framtagning av förfrågningsunderlag togs beslut om att avbryta projektet år 2000. 
Bakgrunden var bl.a. ekonomiska och tekniska risker i att genomföra en sådan stor 
ombyggnad under ett tillfälle. Som underlag till detta fanns erfarenheter från pågående 
stora projekt på andra reaktorer. 
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Projekt ROSE 
Efter beslutet att avbryta projekt ONCE, startades projekt ROSE. Syftet var att ta fram 
ett alternativ till ONCE där införandet kunde ske under ett antal år och där 
reaktorsäkerhet skulle prioriteras. ROSE-konceptet innebär en helhetssyn för Ringhals 1 
och innefattar såväl processen som dess tillhörande el- och kontrollutrustning inklusive 
kontrollrum. Ett koncept togs fram under år 2000 med sikte att uppfylla förväntade 
säkerhetskrav för fortsatt drift många år framöver. Konceptet har senare verifierats mot 
SKI:s nya kravbild i SKIFS 2004:2. 
 
På anläggningsnivå innebär konceptet framför allt förbättringsåtgärder för att hantera 
sådana händelser som brand, där lösningen ligger i att skapa fysisk separation mellan 
redundanta säkerhetsfunktioner. 
 
För kontrollrumsfunktionen framförs strategin att bibehålla styrkorna och bygga bort 
svagheterna. Detta innebär främst att befintliga principer för de centrala delarna av 
kontrollrummet behålls och invant beteende för operatörerna kvarstår. KA-tavlor och 
pulpeter behålls, utrustning i dessa kan visserligen behöva bytas och delvis kompletteras 
men samma typer av apparater kommer att användas. Behovet av arbete i backpanels 
vid störning kommer successivt att arbetas bort genom att dessa funktioner flyttas fram. 
Funktionerna kommer framför allt att realiseras i befintliga operatörsstationer, antingen 
blockdatorn eller Advantsystemen. Behov av en säkerhetspanel har också identifierats. 
Denna skall vid större störningar ge ett stöd för att snabbt kunna bedöma anläggningens 
säkerhetsmässiga status. 
 
Vid utbyte av kontrollutrustning av rena åldringsskäl eftersträvas att bibehålla befintligt 
gränssnitt i kontrollrummet. Ett antal projekt med denna filosofi har genomförts de 
senaste åren eller pågår för närvarande. Exempelvis kan nämnas utbyte av likriktare och 
snabbomkopplingssystem. Dessa har bytts till ny teknik samtidigt som gränssnittet i 
kontrollrummet principiellt är oförändrat förutom att enstaka statuslarm förändrats 
p.g.a. utrustningens utformning. Pågående projekt med denna filosofi är utbyte av 
transmittrar och regulatorer samt utbyte av aktivitetsövervakningssystemen. 
 
Utöver den nya brandlarmsdatorn förutses inga ytterligare nya typer av 
bildskärmsbaserade operatörsstationer i de centrala delarna av kontrollrummet. Det kan 
dock tillkomma bildskärmsbaserade hjälpsystem för att hantera underhåll, ändringar 
eller långsiktiga analyser. Ett exempel på detta skulle kunna vara att ny utrustning för 
aktivitetsövervakning kommer att behålla befintligt gränssnitt mot operatörerna men ha 
en bildskärmsbaserad station i backpanels där underhållspersonal eller experter kan 
utföra sina arbetsuppgifter. 
 
I intervjuerna framkom att kontrollrumspersonalen upplevde att helhetssynen, som varit 
uppenbar i ONCE-projektet, saknades i de stegvisa förändringarna i ROSE-projektet. 
Vid stegvisa förändringar är det svårt att få goda helhetslösningar. Arbetssättet i ROSE 
jämfört med ONCE uppfattades också som att kontrollrumspersonalen inte varit 
delaktig i förändringarna i samma utsträckning.  
 
 
4.3.3 Kontrollrumsfilosofi för R1 
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Systematiska uppgiftsanalyser har genomförts för varje befattnings arbetsuppgifter. 
Dessa dokument ligger till grund för kontrollrumsfilosofin. Nulägesanalyser genom-
fördes i projekt ONCE. Där togs en helt färdig kontrollrumsfilosofi för ett datorbaserat 
kontrollrum fram. Denna gäller dock inte idag eftersom besluts togs att inte fortsätta 
med denna inriktning.  
 
Enligt Ringhals egen beskrivning innebar att arbetet i ONCE avslutades och fördes över 
till ROSE, att man arbetar för att förbättra de svagheter som finns utpekade men att 
lösningarna blir annorlunda. 
 
 
4.3.4 Större genomförda kontrollrumsförändringar på R3/R4 
 
Principer för kontrollrumsförändringar 
Ringhals tillämpar principen att göra samma förändringar på både R3 och R4. Det 
innebär normalt att de först genomförs på R3 och därefter på R4, oftast inom loppet av 
samma år. Anledningen är att R3:s revision normalt sett ligger före R4:s i tid. 
Personalen ska ha kompetens att kunna arbeta både på R3 och på R4 och då är samma 
kontrollrumsutformning en förutsättning.  
 
Ett undantag är dock bytet av ånggenerator som inte skett på R4 men väl på R3. MMI 
samt instrument- och kontrollutrustning har dock bytts på båda anläggningarna.  
 

 
 
 
Figur 4.2. Översiktsbild av kontrollrummet på R3. 
 
 
De större förändringar som genomförts på R3 och R4 är: 
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Nytt MMI för ånggeneratorn 
Nya ånggeneratorer (projekt REX) samt ny skydds- och reglerutrustning för reaktorn 
(projekt REPAC) infördes år 1995 på R3 och innebar stor påverkan på MMI. MMI-
expertis deltog i arbetet och förändringen validerades. Den tidigare regleringen av 
ånggeneratorn var komplicerad och har nu blivit enklare. Digital teknik användes för 
den bakomliggande systemfunktionen. För de delar av MMI som berör nya 
ånggeneratorerna användes ett analogt gränssnitt med plastmosaik. Denna del skars ut 
ur plåtpanelen och plastmosaik med ett identiskt utseende infördes istället. Det hade 
varit möjligt att välja en bildskärmsbaserad manövrering men tekniken ansågs vid 
tidpunkten inte var tillräckligt mogen. R3 och R4 valde att integrera det nya systemet 
med befintligt MMI, och systemet körs därför idag från reaktorns pulpet och paneler 
och inte från bildskärmar. För R4 genomfördes enbart REPAC-projektet, i två etapper 
under år 1996 och 1997. Av intervjuerna framkom att om denna förändring genomförts 
idag hade ett datorbaserat MMI valts. 
 
Införande av RÖS, temperaturövervakning för reaktorn 
Nya mätgivare har införts vilket ger bättre information för övervakning. Vid besöket i 
samband med fallstudien konstaterades att skärmen var bristfällig och gav en suddig 
bild. Denna är numera utbytt på både Ringhals 3 och 4. 
 
Införande av TÖS, temperaturövervakning för turbinerna 
Informationen fanns tidigare i backpanels, i form av ett mekaniskt system.  
 
Vibrationsdator för turbinerna 
 
Utbyte av brandlarmssystem 
Ändringsarbetet var färdigt år 1999. 
 
Blockdatorn 
Blockdatorn BUR3/4 infördes år 1985. Nya funktioner i BUR3/4 tillkommer 
kontinuerligt, exempelvis en översikt av säkerhetssystemens beredskap för olika 
drifttillstånd och kemiövervakning on-line. Vid besök i kontrollrummet framkom att 
bilduppbyggnad och trendkurvor anses vara bra. Det finns PC- variant på bildskärm för 
BURE men den används inte. 
 
Bättre ljusförhållanden i KR 
Ombyggnad av kontrollrummet för att skapa bättre ljusförhållanden. 
 
Ny reaktorpulpet med större larmslitsar 
Denna infördes år 1985 för att ge bättre synbarhet och gruppering av larm. Ombygg-
naden baserades på resultaten från en enkät till kontrollrumspersonalen som 
genomfördes år 1981. 
 
Utbyte av ursprungliga MI-enheter i kontrolltavlorna 
Ursprungliga MI-enheter syntes dåligt. De byttes ut år 1985 till enheter med bättre färg 
och ljusintensitet. Detta innebar samtidigt att behovet att byta lampor byggdes bort då 
de nya MI-enheterna använder lysdioder med mycket lång livslängd.   
 
”Ommöblering” 
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Fler arbetsytor har skapats på mittarbetsplatsen för att få plats med fler bildskärmar. 
Denna förändring är relativt ny. Det finns nu fyra administrativa arbetsplatser i kontroll-
rummet. 
 
RMS – nya tavlor för strålningsövervakning i ånggeneratorn 
Här finns viktig information för att diagnosticera ett tubbrott. Denna information 
flyttades fram från backpanels i samband med ånggeneratorbytet. 
 
Handdatorer för insamling av mätvärden vid rondering ute i stationen 
Data från rondering läggs in i en handdator för att få bättre övervakning och data för 
trender. Uppgifterna läggs in i databasen PIS, ett administrativt system som ursprung-
ligen tagits fram för underhåll. Idag används det av driften eftersom det där finns 
mycket information och historiska data tillgängliga.  
 
Bildskärmsbaserat system för kondensatreningsanläggningen 
Dessa skärmar är placerade i ett lokalt kontrollrum ute i turbinanläggningen. Systemet 
är gemensamt för båda turbinerna. På R3 används ett system från Simns, PC-S7.   
 
Nivåmätning för 2/3 loop under RA 
Mätningen har installerats i panelen, tidigare fanns den i en friliggande låda. 
 
 
4.3.5 Pågående och kommande förändringar på R3/R4 
 
Modernisering av turbinens reglersystem – projekt GREAT New I&C (tidigare 
projekt EXACT) 
Projektet innebär införande av en ny turbinregulator och turbinskydd, med 
bildskärmsbaserat MMI för övervakning, manövrering och larmhantering för hela 
turbinen. Hela turbinpulpeten kommer att bytas ut och merparten av all manöver 
därifrån kommer att ske via skärmar. Systemet ska installeras år 2007. Förändringen 
genomförs för att kontrollutrustningen måste bytas ut av åldersskäl och det är troligt att 
det kommer att ske en successiv övergång till manöver i bildskärm för turbinen.  
 
Projektet innebär därför en principiell förändring för arbetssättet i kontrollrummet med 
en övergång till manövrering från bildskärmar. Informationspresentation i kontrolltavlor 
och mimik kommer troligen att vara kvar. För R3 planeras en helt ny turbinpulpet år 
2007. Vid besöket fann några olika förslag på principlösningar. R4 gör motsvarande 
förändring år 2008. 
 
Övrigt 
Elutrustning har identifierats som ett problem i nulägesanalysen, vilket kan ge problem 
vid elstörningar. 
 
 
4.3.6 Kontrollrumsfilosofi för R3/R4 
 
Ett dokument som beskriver kontrollrumsfilosofin togs fram år 2004 (Darwin Id nr 
1830774/2.0). Syftet med dokumentet är att utgöra ett stöd för utveckling av själva 
kontrollrummet och anläggningen och utgångspunkten är att moderniseringar av 
anläggningen driver fram kontrollrumsförändringar. Kontrollrumsfilosofin ska därför 
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fokusera på att skapa en medvetet vald helhet och fungera som ett verktyg efter beslut 
om modernisering.  
 
Dokumentet ska användas för:  

• De projekt som utför signifikanta ändringar i anläggningen. 
• De projekt som utför ändringar som har direkt påverkan på eller påverkas av 

kontrollrumsfunktionaliteten. 
• De resurser som arbetar i eller i direkt anslutning till kontrollrummet. 

 
Dokumentet har tagits fram av KontrollRumsUTvecklingsprojektet 
KRUT. Uppdraget var att producera en övergripande moderniseringsstrategi för ut-
vecklingen av R3/4:s centrala kontrollrum och säkerställa att kontrollrums-
funktionaliteten speglar en medvetet vald helhet. Dokumentet utgår också från beslutet 
att anläggningarna, inklusive kontrollrummet, kommer att moderniseras i etapper. 
Helheten skapas genom att kontrollrumsfilosofins riktlinjer följs och den beskrivna 
arbetsmetodiken fullföljs. Filosofin ska ge stöd till företagets strategiska mål och ska 
revideras i förhållande till dessa. 
 
Dokumentet innehåller: 

• Beskrivning av designprocessen i moderniseringsprojekten i förhållande till 
processen för ändringsverksamhet, för detaljer se avsnitt 3 nedan. 

• Principer för kontrollrummets organisation, bemanning och utbildning 
• Visioner och mål för gränssnitt, t.ex. strävan mot enhetliga gränssnitt 
• Tolkningar av kontrollrumsfilosofin för t.ex. larmhantering och olika driftfall 

samt verifiering och validering 
 
 
4.4 Ringhals process för ändringsverksamhet  
 
4.4.1 Verksamhetshandbok för anläggningsutveckling 
 
Processen för anläggningsutveckling beskrivs i handboken för anläggningsutveckling. 
Syftet med handboken är att tydliggöra samtliga krav på verksamheten och beskriva hur 
den ska bedrivas utifrån dessa krav. Processen styrs av projektmodellen DAP (Design 
Assurance Process). Den beskriver hur val av projektmodell ska ske beroende på 
komplexiteten i ändringen och dess betydelse för reaktorsäkerheten. Integrerat i 
processen styrs hur ändringar ska utföras med avseende på MMI-frågor.  
 
En första version utkom år 1981, och den har sedan dess successivt omarbetats och 
utökats. De flesta ändringsarbeten på Ringhals har genomförts enligt DAP-processen.  
I handboken beskrivs krav på verksamheten inom Anläggningsutveckling (Id nr 
1721472/5.0 DAP).  
 
Handboken skall: 
• på ett enkelt sätt knyta ihop den totala kravbilden med de detaljerade 

utförandedokumenten för anläggningsutveckling. 

• utgöra ett stöd för all personal som arbetar med anläggningsutveckling. 
 
Kravdokumenten består av Fackområdesdirektiv (FOD, vilka identifierar 
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krav i lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter mm) och tolkning av krav i 
VD-direktiv(VDD) inkluderande specifika anläggningstekniska krav (SAR, 
Säkerhets-Analys-Rapport). 
 
Handboken förtydligar alla krav, refererar (upp) till kravställande dokument, 
svarar på hur krav skall uppfyllas och hänvisar (ned) till underliggande styrinstruktioner 
som utförligare beskriver vilka rutiner som gäller för respektive arbetsområde. 
 
Med anläggningsutvecklingsprocessen avses hela kedjan från ett upptäckt behov av 
ändring på anläggningen tills behovet är åtgärdat. Med ändring menas förändring av 
anläggning så att åtgärden kräver ändring i A-, B- eller C-dokumentation. Arbete 
regleras av en särskild instruktion (1720064) ”Processbeskrivning 
Anläggningsutveckling”. 
 
 
4.4.2 Vad är en anläggningsändring? 
 
Enligt vad som tidigare beskrivits är en anläggningsändring en åtgärd som påverkar 
anläggningens dokumentation (A, B eller C). Det kan innebära att ett objekt ska sättas 
in som inte finns i anläggningen idag eller att någon komponent ersätts med ny typ. 
Exempelvis kan det vara en ny knapp, ändrad placering av en larmknapp, en ny 
signalnivå men samma skala, samma funktion. 
 
 
4.4.3 Faser i projekt för anläggningsutveckling 
 
Olika projektmodeller kan användas beroende på projektets storlek. Anvisningar för 
projektmodellerna finns i särskilda instruktioner som refereras i DAP-handboken. I 
handboken beskrivs också att processen för anläggningsutveckling består av 
nedanstående faser (i princip). Samtliga faser regleras i instruktioner. 
 
Faserna är:  

• Behovsanalys 
• Utredning 
• Beställning 
• Beredning, som innefattar mottagande av uppdraget med den medföljande 

administrativa styrningen samt klarställande av uppdraget. I klarställande 
• av uppdraget hanteras de i beställningen ställda kraven samt valet om det 
• är lämpligt att driva projektet enligt modellen för små projekt eller ej. 
• Förstudie, innebär ett brett remissförfarande i hela organisationen 
• Projektering 
• Genomförande 
• Avslut 
• Uppföljning 

 
 
I handboken anges också beslutspunkter i processen för anläggningsutveckling. 
Instruktioner finns för samtliga dessa punkter. 
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Ett kvalitetssäkrat arbetssätt ska användas vid anläggningsutvecklingsprojekt. DAP-
processen ger stöddokument för detta arbete. Det är möjligt att för enskilda projekt ta 
fram egna projekthandböcker vilket också förekommer för större projekt. Dessa styr-
dokument måste då säkerhetsgranskas. 
 
Motivet för DAP är att ha samma grundprocess oavsett storlek på ändringen och ha 
samma rubriker och områden som ska bedömas. Hur omfattande MMI beskrivningen 
görs beror på storleken och karaktären på ändringen.  
 
 
4.4.4 Innehåll i projektrapport enligt DAP 
 
Innehållet i projektrapporten specificeras i DAP-processen och är densamma för små 
och stora projekt. Karaktär och omfattning på innehåll i de olika kapitlen varierar bero-
ende på projektets storlek. Detta innebär att toppdokumentet för mycket stora projekt 
nästan enbart består av referenser. 
 
Exempel på innehåll: 
Kap 2 - Krav och förutsättningar 
Kap 3 - Lösningar för att möta kraven i kap 2 
Kap 4 - Anger obligatoriska remissinstanser, t.ex. RQS, R1D och systemansvarigt skift-
lag.  
Kap 5 - Tidplan, ansvar, granskning etc, ska vara uppsummerat i punkten dokumenta-
tion. Ansvar och roller finns också med i processen. 
 
 
4.4.5 Granskning i DAP processen 
 
Säkerhetsbedömning ingår i DAP-processen. I dokumentet projektspecifikation i DAP-
processen finns en rubrik om påverkan på reaktorsäkerheten (kap 3). Projektet gör 
denna bedömning baserat på krav från eget verksamhetsledningssystem och krav i 
SKIFS. Remissförfarandet är viktigt och ska tillse att en ändring blir brett belyst. En 
anläggningsändring skickas på remiss till bl.a. drift, underhåll, teknikkontor, 
säkerhetsavdelning och konstruktionskontor. 
 
Efter en bred remiss i organisationen med efterföljande uppdatering skickas rapporten 
sedan för säkerhetsgranskning, först primär (PSG) som ärendeägaren ansvarar för och 
därefter fristående (FSG) som utförs av RQS. All säkerhetsgranskning utförs på ett styrt 
sätt enligt instruktioner med stöd av checklistor. PSG och/eller FSG kan vid behov ta in 
extern kompetens, t.ex. beteendevetenskaplig kompetens, för granskningen. Om 
PSG/FSG/projektet har egen beteendevetenskaplig kompetens kanske bedömningen 
görs att stöd inte behövs i granskningsfasen. Granskning sker också av att 
projektspecifikation är upprättad enligt DAP. 
 
Kontrollrumsförändringar kan säkerhetsgranskas även om det inte är strikta 
säkerhetsfunktioner som berörs. RQS och/eller någon av de andra remissinstanserna 
kontrollerar detta i remissen och i den efterföljande säkerhetsgranskningen. 
 
RQS följer utvalda projekt i detalj. RQS utser i de fallen en handläggare som 
huvudgranskare som följer hela projektet. Så är fallet för exempelvis projekten TWICE 
och GREAT.  
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4.4.6 Designprocessen för moderniseringsprojekten  
 
I dokumentet kontrollrumsfilosofi för R3/R4 anges den övergripande moderniserings-
strategin för utvecklingen av R3/4:s centrala kontrollrum. Dokumentet placerar in 
kontrollrumsfilosofin i verksamheten och i moderniseringsprocessen, förklarar 
kontrollrumsfilosofins syfte och dess roll och plats i Ringhals dokumentstruktur. 
Dokumentet anger också principiella ställningstaganden från ledningen för Ringhals 3 
och 4 om kontrollrumsdesignen, och vad som gäller för organisation och bemanning av 
kontrollrummet samt en tolkning av dessa ställningstaganden.  
 
Varje moderniseringsprojekt med påverkan på KR ska i ett dokument tolka denna 
kontrollrumsfilosofi på ett mer konkret sätt, se Figur 4.3 nedan. I detta dokument 
beskrivs kravbilden uppdelat per funktionellt område. 
 
 
 

 
Figur 4.3. Kravbild och kontrollrumsfilosofi. 
 
 
Dokumentet ger anvisningar för moderniseringsprocessen och för hur ett etappvis 
förändringsarbete ska bedrivas med inriktningen att skapa en bra helhet för 
kontrollrumsfunktionen, se texten nedan som hämtats från dokumentet. 
 
Moderniseringsprojekten som kommer att genomföras för Ringhals 3 och 4 kan också 
komma att leda till att delar av kontrollrummet moderniseras. Kontrollrummet kommer 
på detta sätt att genomgå en etappvis modernisering vilket ställer krav på att 
kontrollrumsfunktionaliteten utvärderas, inte bara i den del man har moderniserat utan 
hur kontrollrummet fungerar som helhet efter ändringen. 
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Detta ska ske genom att Projekt X vid den etappvisa moderniseringen utnyttjar den del 
av baslinjemätningen som motsvarar Projekt X omfattning av 
kontrollrumsmoderniseringen. Förutom baslinjemätningen är det av värde att ta del av 
tidigare tankar om kontrollrumsutformning. Projekt X genomförs och utvärderas. 
Utvärderingen genererar restpunkter och restpunkter som ligger inom Projekt X 
åtgärdas i Projekt X. Andra restpunkter blir input till nästa projekt. Utvärderingen i 
Projekt X utgör tillsammans med ursprunglig baslinjemätning nästa projekts 
utgångsläge. Vägval som har gjorts i tidigare moderniseringar av anläggningen kan på 
detta sätt hanteras systematiskt. 
 
Ringhals anser att detta är ett sätt att uppfylla kraven i SKIFS 2004:2. Krav där pekar 
just på att utvärdering ska göras efter förändringar, och att det ska göras med ett 
intervall som troligen blir 10-årigt. Det är viktigt att ta vara på erfarenheter, särskilt vid 
ett etappvist förfarande.  
 
 
I beskrivningen av moderniseringsstrategi anges också att det är viktigt att ha ett MTO-
perspektiv i utvecklingsarbetet med kontrollrumsfunktionaliteten. Ringhals anser att en 
tydlig designprocess blir den metod som säkerställer att dessa faktorer beaktas. 
Arbetssättet beskrivs också vara i linje med krav från myndigheter och med Ringhals 
egna erfarenheter. 
 
Kontrollrumsfilosofin anger att ovanstående normer och inriktningar ska tillämpas. 
 
  
4.5 MTO- och MMI- frågor vid 
kontrollrumsförändringar 
 
4.5.1 Hantering av kontrollrumsförändringar 
 
Hur definieras en kontrollrumsförändring?  
Vilka kriterier finns?  
Hur ställs krav på olika kringsystem? 
DAP styr denna process enligt den beskrivning som presenteras ovan. Det har 
emellertid inte varit möjligt att inom ramen för detta uppdrag studera DAP-processen i 
detalj. 
 
Bedömningen av om en förändring har kontrollrumspåverkan görs för varje enskilt 
projekt i DAP-processen. Bedömningen kan vara svår men i intervjuerna framgår att om 
förändringen påverkar operatörernas arbetssätt så är det en kontrollrumsförändring. Det 
innebär att det inte behöver vara en fysisk förändring utan att det t.ex. kan handla om 
nya instruktioner. Stora ombyggnader ska valideras och det är viktigt att beakta 
kontrollrumsfilosofin. Säkerhetsgranskningen är ytterligare en barriär i förhållande till 
DAP-processen . Enligt DAP-processen är ansvarigt skiftlag en av flera remissinstanser. 
 
Vid förändrade gränssnitt i stora projekt ska det finnas MMI-kompetens i projektet och 
användaren ska alltid vara med.  
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Hur behandlas mindre ändringar och dess konsekvenser för hela 
kontrollrumsfunktionen?  
Enligt DAP-processen finns bl.a. en rutin för mindre ändringar. MTO- och MMI-frågor 
behandlas enligt standardförfarande för DAP. 
 
 
Hur har avväganden gjorts om förändringar som har respektive inte har 
säkerhetspåverkan?  
Har ett strukturerat arbetssätt använts? 
Bedömning av reaktorsäkerhetspåverkan finns också i DAP-processen. Om ändringen 
avser säkerhetsrelaterade system så täcks detta in och initierar vissa granskningar. 
 
 
Hur hanteras kontrollrumsändringar i ändringsprocessen? 
Hur deltar MTO-expertis i ändringsprocessen? 
I DAP-processen bedöms behovet av olika kompetenser, vilket redovisas i 
projektspecifikationen för större projekt. DAP fungerar då som en slags checklista, 
exempelvis har man i projektet EXAKT pekat ut kompetensbehov redan på 
beställarnivån. I beställningen pekas också på kravet att följa KR-filosofin. 
 
Ett grundkrav för kontrollrumsförändringar som beskrivs ovan är att användare och 
skiftpersonal ska delta i projekten. I flera projekt har de medverkat genom att ta fram 
bilder. 
 
Det är först i projekten från mitten av 90-talet och framåt som MTO-expertis varit med 
från början. Exempelvis förfogade projekten RAMP och TWICE över denna kompetens 
från början och så kommer också att vara fallet för EXAKT- projektet, numera GREAT-
projektet. I REPAC kom kompetensen in först i skedet när det gällde att utvärdera en 
föreslagen lösning. Driftombuden har haft en viktig roll. 
 
DAP-processen anger inte kompetenskrav på MTO-expertis. I intervjuerna framkom att 
det inte finns någon tydlig gemensam uppfattning om vilken kompetens som krävs för 
att en person ska betraktas som MTO-expertis. Inga formella krav på t.ex. utbildning 
och erfarenhet tillämpas. De tumregler som angavs var att MTO-experten ska ha stort 
intresse för och erfarenhet av frågorna. Ofta anses personer som arbetar vid vissa 
företag kunna uppfylla dessa krav. För en validering är det viktigt att MTO-expertisen 
är oberoende. 
 
Ringhals erfarenhet är att det finns en förbättringspotential när det gäller samarbetet 
mellan användare och MTO/MMI-expertis. Några problem är att de två grupperna talat 
olika språk och ibland haft olika uppfattningar om principer och lösningar. I vissa fall 
har MMI-kraven ställts mot projektets och användarens krav och man har varit tvungen 
att kompromissa.  
 
 
4.5.2 Utvärdering av förändringar 
 
Handbok för validering  
I samband med O1 MOD tog man fram, och använde, en speciell handbok för 
validering (Rapport GES 161/97). Den är framtagen i samarbete med övriga svenska 
kärnkraftverk och används även där. Handboken är omfattande och innehåller stegen: 
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• Planering  
• Genomförande 
• Utvärdering  
• Rapportering 
• Verktygslåda/Metoder 
• Fallstudie 

 
Större kontrollrumsförändringar utvärderas enligt denna handbok. 
 
 
Hur avgörs om en MMI-förändring passar in i helheten eller inte? 
Bedömning av hur förändringar passar in i helheten – kontrollrumsarbete: Hur 
tar kraftverken i sin helhetsbedömning hänsyn till förändringar med 
säkerhetspåverkan och till förändringar som inte bedöms ha säkerhetspåverkan, 
får de sistnämnda en annan behandling? 
Kontrollrumsfilosofin är ett verktyg för att bedöma hur enskilda system ska passa in i 
helheten. 
 
 
Hur har moderniseringarna/förändringar påverkat arbetssättet i kontrollrummet? 
Har förutsättningarna för att kunna köra anläggningen på ett säkert sätt 
förändrats?  
Kan kontrollrumspersonalen fokusera på säker drift av anläggningen eller störs 
denna uppgift av andra system eller problem med att hantera olika 
användargränssnitt? 
När det gäller de administrativa systemen har mycket arbete lagts ner på att förbättra 
hanterbarheten i SAP R3. Antalet administrativa arbetsuppgifter i kontrollrummet har 
ökat och operatörerna lägger ner mycket tid på de administrativa systemen. 
 
Vid valideringar studeras helheten i kontrollrumsarbetet. Efter införandet av REPAC på 
R3 1995 gjordes en MTO-validering som innebar förbättringar på såväl R3 som R4.  
 
 
Hur och när genomförs utvärderingar? 
Hur har MMI-förändringarna utvärderats? 
Valideringar genomförs enligt valideringshandboken. Vissa förslag från en validering 
genomförs men inte alla. 
 
 
Hur följs förändringen upp på längre sikt? 
Idag sker vissa utvärderingar vid simulatorträningarna. Stora ombyggnader i 
kontrollrummet ska tränas och valideras i simulatormiljö innan de tas i drift, och det 
måste finnas tid efter valideringen för att rätta till eventuella fel. 
 
Enligt DAP-processen ingår det i avlämningen av ett projekt att det ska följas upp efter 
3 respektive 6 mån drift. Vid uppföljningsmöten diskuteras driftens erfarenheter. 
 
Kraven i nya SKIFS innebär att man måste göra en regelbunden utvärdering av 
kontrollrummet vart tionde år.  
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Hur hanteras den utrustning som inte direkt berör säkerhetssystemen, t.ex. 
brandlarmssystem, expertsystem, underhållssystem och administrativa 
system/arbetsstationer? 
Nya administrativa system definieras inte som anläggningsändringar och därför deltar 
inte personal från D och U med automatik. 
 
I det stora projektet för införande av SAP/R3 fanns representanter för drift och 
underhåll med, det var dock oklart för intervjupersonerna hur de medverkade i projektet. 
Systemet hade stor påverkan på arbetssättet för drift- och underhållspersonalen. I 
administrativa datorprojekt finns inte samma krav på att produkten ska vara 
färdigutvecklad eller ha utprovad design. 
 
Vid installationen av administrativa datorer har samråd skett med kontrollrums-
personalen om var ”burken” ska placeras och ett nytt bord har tillkommit, men detta har 
inte varit ett ändringsprojekt.  
 
Nya projekt för ventilation, belysning, PC-arbetsplatser kommer att drivas som ett 
anläggningsprojekt. 
 
 
4.5.3 Kompetens och guider i arbetet 
 
Hur har man utnyttjat olika guider och kompetenser i arbetet?  
Har man haft nytta av de guider som finns?  
Hur bevakas nya guider och förändringar? 
Arbetet med att bevaka normer och standarder på olika områden sker i en arbetsgrupp 
som är gemensam för hela Ringhals. Ansvaret för att tillämpa normer ligger på varje 
produktionsenhet. Vid start av ett nytt projekt görs en översyn av de regler som gäller 
idag. Det ingår i SKIFS-kraven att som en del i den generella normbevakningen följa 
aktuella normer. 
 
Dokumenten NUREG-0700, NUREG-0711, ISO 11064 och valideringshandboken har 
använts som grund för kontrollrumsfilosofin. En översikt över de guider som finns och 
de guider som man ska använda togs fram i projektet KR2000. Den fungerar som en 
uppslagsbok över regler som är användbara för kontrollrumsutformning. 
 
På RT, Ringhals gemensamma teknikkontor, pågår arbetet med att bygga upp egen 
MTO-kompetens och eventuellt kommer en beteendevetare att anställas. Idag hyrs 
MTO-kompetens in externt. 
 
Följande exempel på hur normer ska tillämpas har hämtats från dokumentet 
kontrollrumsfilosofi för R3/R4: 
 
”Det finns goda insikter att hämta i normer som beskriver utformning av kontrollrum. 
Viss modifiering är nödvändig eftersom normer ofta är skrivna både för nybyggnation 
såväl som för modernisering. Det behövs därför en designprocess för de 
moderniseringsprojekt som berör kontrollrummet, inte minst för att försäkra sig om att 
projektet resulterar i s k human-centered design. …  
För områdena ergonomisk utformning av kontrollrummet och dess utrustning, 
kontrollrummets layout samt användargränssnitt ska guidelines tas fram. Dessa ska 
baseras på vedertagna normer och principer. En grupp som har lämplig MTO-
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kompetens och erfarenhet av liknande moderniseringsprojekt bör ansvara för 
framtagandet. ” 
 
 
4.5.4 Strategi och långsiktighet 
 
Hur har de strategiska och långsiktiga frågorna hanterats - hur ska 
kontrollrumsfilosofin uppnås, val av teknisk strategi, hur säkerställer företaget att 
det finns kompetens på utrustning, hur klarar utrustningen den tekniska 
utvecklingen?  
Det är ett krav att alla block ska ha en kontrollrumsfilosofi.  
 
R1: 
För R1 är kontrollrumsfilosofin i RAMP-dokumentet inte längre styrande eftersom en 
annan lösning än den som togs fram i ONCE-projektet valts. Bakgrundsdokumenten är 
fortfarande giltiga då de pekar ut styrkor och svagheterna i befintliga kontrollrum. Vissa 
av dessa svagheter har åtgärdats, t.ex. framflyttning av flaggreläfunktionen och 
branddatorn. Övriga frågor ska lösas etappvis. Trots allt är helheten i kontrollrummet 
ganska bra men det finns en stor besvikelse bland kontrollrumspersonalen över att 
ONCE-projektet inte genomfördes.  
 
Det finns idag inget giltigt dokument för kontrollrumsfilosofi men man planerar att ta 
fram ett dokument för bakgrunden till ROSE-projektet.  
 
Elsystemens funktion vid störningar har varit ett problem som framkom i 
nulägesanalysen. Detta kommer att beaktas i kommande moderniseringar av sådan 
utrustning. 
 
R3/R4: 
Det finns ett dokument för kontrollrumsfilosofi som tidigare beskrivits. 
 
Filosofin anger hur processen för ombyggnader ska se ut baserat på bl.a. en 
nulägesanalys. Denna analys togs fram i ett projekt kallat KR 2000 och visade att 
kontrollrummet fungerar tillräckligt bra idag men att det finns områden som kan göras 
bättre. De finns stora styrkor i dagens kontrollrum som man vill behålla även efter en 
ombyggnad. 
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5 Slutsatser 
 
Bakgrund 
De förändringar som genomförts på varje kraftverk har tidigare presenterats i 
fallstudierna. Nedan kommenteras resultatet från fallstudierna.  
 
Det är värt att notera att alla anläggningar har olika benämning på en ”utökad” process 
för anläggningsändringar. De termer som används är förnyelseprocess, 
anläggningsutveckling respektive anläggningsändring.  I detta avsnitt används 
begreppet anläggningsändringar som en gemensam term för alla kraftverk. 
 
 
Förbättringar av anläggningen ger kontrollrumsförändringar 
Den vanligaste orsaken till kontrollrumsförändringar är behovet av att byta styr- och 
reglerutrustning, oftast för att utrustningen blivit äldre och att det kan vara svårt att få 
reservdelar. Det är alltså inte i första hand behovet av förbättringar i kontrollrummet 
som varit pådrivande utan behovet av förbättringar ute i anläggningen, t.ex. 
separationsfrågor. Förutsättningarna för att kunna genomföra investeringsprojekt har 
varierat över olika tidsperioder, t.ex. beroende på anläggningens ekonomi och 
strategiska mål. Hur sådana förutsättningar varierat över tid beskrivs exempelvis i 
Kecklund (2004).  
 
 
Stegvisa förändringar 
För ca 5-10 år sedan var arbetet inriktat på att genomföra stora moderniseringsprojekt 
och byta stora delar av kontrollrummet samtidigt. Exempel på ett sådant projekt är  
projekt MOD som genomfördes på O1. Idag arbetar alla kraftverk med inriktning mot 
etappvisa moderniseringar. En sådan inriktning ställer stora krav på att bevaka 
kontrollrumsutformningen så att de etappvisa förändringarna ger ett önskat sluttillstånd 
men också att det efter varje förändring sker i enlighet med kontrollrumsfilosofin. Det 
finns en inbyggd svårighet att bevara helhetssyn i arbetet med etappvisa förändringar. 
Det är därför viktigt att omsätta strategin i ett konkret arbetssätt. Exempel på förslag till 
arbetssätt vid stegvisa förändringar finns i kontrollrumsfilosofin för R3/R4. 
 
 
Svårigheter att faställa vilka förändringar som kan ha MTO-påverkan och 
potentiell säkerhetspåverkan 
Resultaten har pekat på att finns svårigheter att avgränsa vilka förändring som kan ha en 
säkerhetspåverkan utifrån ett MTO-perspektiv. Skälen till det är flera. 
 
Ett skäl är att många system i kontrollrummet har säkerhetspåverkan även om de inte 
formellt klassificerats som säkerhetssystem. Exempelvis gäller detta turbinsystemen och 
kontrollrumsutformning för turbinsystemen.  
 
Ett annat exempel är att ett administrativt system, som inte är klassificerat som ett 
säkerhetssystem, kan vara så arbetskrävande att det tar tid och uppmärksamhet från 
säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i kontrollrummet. En farhåga som framfördes av 
kontrollrumspersonalen var att för lite tid ägnades åt processövervakningen under lugn 
drift eftersom mycket tid då upptogs av hantering av de administrativa systemen. 
Hanteringen av en akut störning bedömdes dock inte kunna påverkas negativt.  
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Ett tredje exempel är att system som vid införandet i kontrollrummet inte klassificerats 
som säkerhetssystem ger användbart information för säkerhetsrelaterade uppgifter och 
därför används av personalen som indata för dessa uppgifter på ett sätt som inte varit 
avsikten då de installerades. Ett typiskt exempel på detta är system för 
trendövervakning.  
 
Det är därför viktigt att från början ha en bred syn på vilka förändringar av gränssnitt 
och funktioner som kan ha säkerhetspåverkan. Även om det inte var tänkt som ett 
säkerhetssystem i strikt mening kan det senare få en bredare användning som ett viktigt 
system för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.  
 
FKA har hanterat frågan genom att i kriterierna för TIGER-processen, ställa ett antal 
frågor för att identifiera analysbehov inför en förändring, utan att från början fokusera 
på frågan om säkerhetssystem. Frågorna innebär om ändringen berör operatörer, om den 
berör något kontrollrum och om den kan innebära en förändring av t.ex. nuvarande 
informationspresentation i kontrollrummet eller av operatörernas arbetsuppgifter ska 
den behandlas i TIGER-processen där MTO- och MMI frågor hanteras systematiskt. 
 
 
Tar kontrollrumspersonalen säkerhetsrelaterade beslut baserat på information 
från system som inte från början granskats och bedömts vara säkerhetssystem? 
Det är viktigt att, som beskrivs ovan, lyfta fram de system som gradvis fått ett utökat 
användningsområde. Det finns exempel på sådana system både på OKG och på 
Ringhals. Dessa system var från början inte var tänkta att användas för att ge 
säkerhetsinformation men upplevs av operatörerna som användbara och att de ger bra 
beslutsunderlag. Frågan blir då om det är möjligt att dra en tydlig gräns mellan system 
som har säkerhetspåverkan eller inte och hur denna gräns ska uppdateras när ett från 
början ”icke-avsett” användningsområde för ett system uppstår. 
 
 
Processdatorn 
Alla kraftverken har samma typ av processdator. Den baseras på SINDAC-systemet, 
som infördes under 1980-talet och som fortfarande är ett viktigt verktyg på alla 
anläggningar. Processdatorn har utvecklats i takt med att nya behov tillkommit och flera 
av anläggningarna avser att fortsätta att använda den under relativt lång tid.  
 
F3 har installerat ett nytt system för styrstavsmanövrering, för att ersätta det som fanns i 
processdatorn. På O3 finns det äldre systemet kvar. Blockdatorn används frekvent på 
alla anläggningar idag och upplevs vara en samlande funktion för hela skiftlaget. En 
fråga som kom upp i fallstudien är processdatorns roll i framtiden och om den samlande 
rollen kommer att kvarstå när andra system tillkommer. 
 
 
Fler administrativa system i kontrollrummet 
En omfattande utökning av dessa system har ägt rum på alla anläggningar, t.ex. har en 
väsenlig utökning av de driftadministrativa systemen för felanmälan och arbets-
beskedshantering. En fördel som nämnts av kontrollrumspersonalen är att de upplever 
att den egna kontrollen av det som sker i anläggningen har ökat. En nackdel är att 
användningen kräver mycket tid och resurser för kontrollrumspersonalen och att 
systemen blir mer omfattande och svårare att använda särskilt för sällananvändaren. 
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Systemet SAP-R3 på Ringhals har nämnts som ett exempel på ett system som krävt 
stora resurser vid införandet och som upplevts som svårt att använda. 
 
Fler administrativa system har också inneburit att behovet av kontorsarbetsplatser ökat. 
Alla anläggningar har vid ombyggnader av kontrollrummet utökat antalet kontors-
arbetsplatser. I vissa kontrollrum har man tydligt eftersträvat en kontorsarbetsplats för 
all personal. Utökningen av de administrativa systemen har troligen inneburit ett 
förändrat arbetssätt i kontrollrummet.  
 
 
Arbetsprocesser för att hantera MTO-frågor vid anläggningsändringar 
Kraftverken har kommit olika långt i dessa arbetsprocesser. FKA har utvecklat en 
företagsgemensam arbetsprocess för MTO-frågor vid anläggningsändringar, TIGER-
processen. I avsnitten beskrivs erfarenheter och förbättringsmöjligheter i processen.  
 
OKG respektive Ringhals har baserat på resultaten från denna fallstudie inte visat på 
några tydliga, implementerade företagsgemensamma processer för att hantera MTO-
frågor. Arbete pågår dock i denna riktning. Inom ramen för större projekt har troligen 
sådana processer funnits. Det bör dock tilläggas att de stora moderniseringsprojekten på 
O1 och R2 inte ingått i denna kartläggning.   
 
När en process för MTO-frågor tagits fram innebär nästa steg i utvecklingsarbetet att få 
denna process att ”gå i takt” med processen för anläggningsändringar.   
 
 
Integration av processen för anläggningsändringar och arbetsprocesser för MTO  
Resultatet från fallstudierna på alla tre kraftverken visar att det finns en betydande 
svårighet i att synkronisera processer och resultat från processen för användarfrågor 
med processen för anläggningsändringar.  
 
Det finns flera problem, exempelvis att analyssteg och resultat i de två processerna 
kommer i otakt och att det i ett multidisciplinärt team kan uppstå konflikter mellan olika 
kunskapsområden och synsätt. Svårigheter att sätta samman de två processerna kan 
skapa förseningar och samarbetssvårigheter i projekten. Det är en stor utmaning att få 
dessa processer att ”gå i takt” och det finns troligen stora vinster att hämta med en 
förbättrad integration av dessa processer.  
 
 
FKA:s process för att ta fram användarkrav - TIGER-processen 
TIGER-processen är den heltäckande process som ett av kraftverken presenterat för att 
hantera MTO/MMI krav för kontrollrumspersonalen. Processen har en mycket hög 
ambitionsnivå och en genomtänkt strategi och ett arbetssätt för att hantera MTO-
aspekter i en förnyelseprocess. Att säkerhetsavdelningen, FQS har varit mycket aktiva 
och drivande i MTO-frågor har troligen varit mycket betydelsefullt för utvecklingen av 
verktyget och dess ambitionsnivå.  
 
 I samband med fallstudien för FKA framkom mycket intressant information som kan 
användas för att utveckla processen.  I fallstudien för FKA beskrivs en del av de 
svårigheter och förbättringsområden som finns för processen.  
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Det måste understrykas att det är ett svårt arbete att skapa en välfungerande process för 
att arbeta med att skapa bra helhetslösningar och samtidigt ta hänsyn till behoven hos 
olika användargrupper samt kunskaper och traditioner från olika kunskapsområden. 
Kraven på en sådan process är att den ständigt utvecklas i takt med förändrade 
omvärldskrav. En hög ambitionsnivå för processen kan vara svår att uppnå i tider med 
begränsade ekonomiska resurser.  
 
En viktig fråga är därför vilken ambitionsnivå som ska väljas för att processen ska 
fungera väl i sin tillämpning och även för att den ska kunna fungera väl tillsammans 
med processen för anläggningsändringar. 
 
 
Säkerhetsgranskning 
Resultaten från denna undersökning ger inte någon fullständig överblick över företagens 
processer för säkerhetsgranskning. Ett samlat intryck från fallstudierna är att omfattning 
och inriktning av den primära säkerhetsgranskningen styrs av projektet. 
Projektrapporten eller motsvarande är ett viktigt underlag för säkerhetsbedömningar för 
det fortsatta arbete. Resultaten från fallstudierna pekar på att den primära 
säkerhetsgranskningen genomförs först efter det att projektrapporten tagits fram. Om 
säkerhetsbedömningar av MTO-frågor kommer in i processen först efter att 
projektrapporten är klar kan det innebär att viktiga MTO-frågor inte lyfts fram och att 
viktiga beslut i dessa frågor redan tagits och inte blir tydliga i säkerhetsgranskningen. 
 
De viktigaste MTO-frågorna måste därför identifieras på ett tidigt stadium av projektet 
så att de finns med i den primära säkerhetsgranskningen. Det är inte tydligt om och hur  
MTO-kompetens och/eller beteendevetenskaplig kompetens använts i detta tidiga skede 
av projektet. Att sådan kompetens kommer in i ett tidigt skede är väsentligt för att 
identifiera de viktiga frågorna. 
 
Den fristående säkerhetsgranskningen kommer in först i ett ganska sent skede av 
projektarbetet, då det i realiteten är relativt svårt att göra stora förändringar i projektets 
inriktning och arbetssätt. Det är därför mycket viktigt att en allsidig och kvalificerad 
bedömning av MTO-frågor från säkerhetssynpunkt kommer in ett mycket tidigt skede 
av ett anläggningsändringsprojekt.  
 
 
Verifiering och validering - validering 
En handbok med samma innehåll används av alla kraftföretagen. Den har ett ambitiöst 
och brett upplägg och täcker flera viktiga MTO-aspekter. 
 
Handboken har inte granskats inom ramen för denna utredning men utvärderingen enligt 
täcker flera viktiga MTO-frågeställningar. Några reflexioner kring valideringarbetet är: 

• Kommer valideringen in i rätt skede av ändringsarbetet för att ge maximal nytta 
för anläggningen? 

• Hur formuleras de hypoteser som testas? Finns det risk för att resultaten tolkas 
för att ge stöd för de positiva effekter som man förväntar sig? 

• Hur hanterar kraftverkets de resultat som kommer fram vid valideringen? Vilka 
möjligheter finns att åtgärda brister i ett sent skede av ett projektarbete? 
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Vilken process finns för att ta bort informationssystem som inte fungerar från 
kontrollrummet? 
Vid besök i stort sett alla anläggningar har det framkommit att det finns stora 
tillförlitlighetsproblem med det redundanta systemet för nivåmätning, BCCM. Detta 
förefaller vara ett problem som är väl känt på kraftverket. Resultaten från fallstudierna 
ger ingen information om vilken process som finns för att ta bort dåligt fungerande 
system. 
 
 
Svårigheter att tillämpa de principer som finns i kontrollrumsfilosofin 
I kraftverkens dokument om kontrollrumsfilosofi anges flera principer och övergripande 
krav som ska vara styrande för kontrollrummets utformning.  
 
I fallstudierna finns exempel på svårigheter att tillämpa dessa principer. Ett av skälen är 
att tillämpningen kan få stora ekonomiska konsekvenser. En tendens i resultatens från 
fallstudierna är att dokumenten anger VAD som ska stävas mot men HUR detta arbete 
ska ske och vilka konsekvenser och avvägningar som måste ske i förhållande till andra 
projekt, etc. anges inte. Arbetsprocesser kan beskrivas i särskilda dokumentet, som t.ex. 
för TIGER-processen.  
 
Principen om enhetliga gränssnitt som finns med i alla kontrollrumsfilosofier får utgöra 
exempel på svårigheter i tillämpningen. Principen stämmer väl med ergonomisk praxis 
och kunskap om hur gränssnitt ska utformas. Dess praktiska applikation innebär dock 
några problem. Ett problem är att det är svårt att få leverantörer av specialiserade 
system, t.ex. för brandlarm, att anpassa sin produkt med ett liknande gränssnitt som för 
andra system i kontrollrummet. Det är svårt för kraftverket att påverka leverantörens 
generella lösning och om det skulle bli en stor merkostnad med att förändra gränssnittet. 
Ingen av kraftverken har därför gjort några anpassningar av gränssnittet för 
brandlarmssystemet till den övriga kontrollrumspresentationen.  
 
Resultaten från fallstudierna pekar dock på att kraftverken valt att satsa resurser för att 
skapa enhetliga gränssnitt för den processpecifika utrustningen. Ett exempel på här är 
projektet REPAC på Ringhals. Beslut togs om att behålla befintligt MMI för 
ånggeneratorerna trots att det innebar en merkostnad för att bygga ett gränssnitt som 
inte var leverantörens standardlösning.  
 
Det är därför viktigt att arbeta vidare med frågan om HUR principerna för 
kontrollrumsutformning ska tillämpas och att principerna ges en sådan utformning att de 
kan tillämpas. I ett sådant arbete bör också diskuteras vilka andra förhållanden som man 
måste ta hänsyn till, t.ex. prioriteringen av ekonomiska resurser. 
 
 
Hur stor är förändringen av kontrollrumsutformningen i relation till andra 
förändringar i kontrollrumspersonalens arbete? 
Under den tidsperiod som denna kartläggning fokuserat på har andra stora förändringar 
skett när det gäller kontrollrumspersonalens arbete. En sådan stor förändring som 
kraftverken påpekat är utvecklingen av arbetsmetodik – ”kontrollrumsmammaskap” 
eller motsvarande. En intressant fråga är därför hur stor påverkan utbytet av gränssnitt 
har på kontrollrumspersonalens arbete i förhållande till andra förändringar.  
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Det är väsentligt att alla stora förändringar för kontrollrumspersonalens arbetssätt 
värderas från ett MTO-perspektiv, inte bara förändringar av gränssnitt.  
 
En annan fråga är om förändringen med en övergången från konventionellt MMI till 
datorbaserat gränssnitt, kanske påverkar kontrollrumspersonalens arbete i mindre 
utsträckning än introduktionen av ett nytt system för arbetsorder och felanmälningar, 
t.ex. övergången till SAP/R3 på Ringhals? En följdfråga blir givetvis vilka krav som ska 
ställas på hanteringen av MTO-frågor vid sådana förändringar? 
 
 
Beslutsmandat och ägarskap för MTO/MMI-frågor kan förtydligas 
MTO och/eller MMI frågor påverkar i princip alla enheter på ett kraftverk.  Detta kan 
vara en anledning till att det är svårt att definiera ägarskapet för MTO-processen eller 
MTO-processerna.   
  
 
Innebörden i expertkunskaper inom MTO- området bör förtydligas 
En gemensam och tydlig definition av vad begreppet MTO-kompetens innehåller med 
fokus på kontrollrumsförändringar har inte presenterats vid något av kraftverksbesöken. 
En av anledningarna är att området MTO delvis kräver kunskap från flera discipliner.  
 
Det är önskvärt att kraftverken beskriver vilka MTO-frågor som ska beaktas i olika 
processer på kraftverket samt pekar på de viktigaste kompetensområdena för olika typer 
av MTO-frågor. Detta är mycket väsenligt eftersom bl.a. användningen av 
internationella kravdokumenten, och de avvägningar som måste göras i valet mellan 
olika lösningar kräver expertkunskaper, framförallt om hur människor fungerar.  
 
 
Hur kan resultaten från fallstudierna relateras till kraven i NUREG-0711 och till 
motsvarande svenska krav? 
I fallstudien har det framkommit information om kraftverkens program för hantering av 
MTO-frågor vid anläggningsändringar. I fallstudierna har det inte varit möjligt att i 
detalj studera alla delaktiviteterna som ska ingå enligt modellen i NUREG- 0711. Viss 
information har varit tillgänglig på de flesta områden, men resultaten från denna 
kartläggning är inte tillräckligt för att kunna värdera kraftverkens arbete i förhållande 
till arbetsmodellen. En sådan värdering bör genomföras i ett fortsatt arbete med 
kontrollrumsfrågorna.  
 
 
Framtida forsknings- och utvecklingsarbete 
Detta uppdrag innebär i korthet att kartlägga de kontrollrumsförändringar som 
genomförts vid de svenska kraftverken och att också belysa hur de genomförts med 
avseende på MTO-frågor. Flera viktiga frågeställningar, som framgår av de punkter som 
presenterats tidigare i detta avsnitt, bör fördjupas, exempelvis:_ 
 

• Att kartlägga hur arbetssättet i kontrollrummet har förändrats? 
• Att värdera hur kraftverkens arbete förhåller sig till processen i NUREG-0711. 

Information på vissa områden finns i denna rapport men en fördjupad 
bedömning bör göras. 

• Hur kan arbetssätten på kraftverken utvecklas när det gäller att få en bra 
samverkan mellan processerna för att formulera MTO/MMI-krav och processen 
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för anläggningsändringar? Ett samarbete mellan kraftverken i denna fråga skulle 
troligen vara värdefullt, eftersom erfarenheter då kan hämtas från de olika 
projekt som kraftverken bedrivit. 
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BILAGA 1 
 
Exempel på konkreta frågor som diskuterats med kraftverken 
 
Exempel på frågor som fördjupas:  
 

1. Hur har MTO-expertis deltagit i ändringsprocessen? 
2. Hur har man utnyttjat olika guider och kompetenser i arbetet? Har man haft 

nytta av de guider som finns? 
3. Vilka kriterier har använts för att bedöma om MTO-kompetens krävs eller inte? 
4. Hur definieras en kontrollrumsförändring? Vilka kriterier finns? Hur ställs krav 

på olika kringsystem? 
5. Hur behandlas mindre ändringar och dess konsekvenser för hela 

kontrollrumsfunktionen?  
6. Hur har avväganden gjorts om förändringar som har respektive inte har 

säkerhetspåverkan? Har ett strukturerat arbetssätt använts? 
7. Hur har de strategiska och långsiktiga frågorna hanteras, t.ex. - hur ska 

kontrollrumsfilosofin uppnås, val av teknisk strategi, hur säkerställer företaget 
att det finns kompetens på utrustning, hur klarar utrustningen den tekniska 
utvecklingen?  

8. Hur har MMI-förändringarna utvärderats? 
9. Hur följs förändringen upp på längre sikt? 
10. Hur hanteras den utrustning som inte direkt berör säkerhetssystem, t.ex. 

brandlarmssystem, expertsystem, underhållssystem och administrativa 
system/arbetsstationer? 
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