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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att analysera standarden för kontrollpanelers uppbyggnad på Ringhals 

3, märka ut avvikelser och föreslå förbättringar på bristfällande paneler. I en 

kärnkraftsanläggning sker en utvinning av värmeenergi med fission som tas tillvara på genom 

att koka vatten till ånga för att driva ångturbiner. För att göra detta på ett säkert sätt krävs det 

ett balanserat samspel mellan reaktorn och turbinerna för att se till så att turbinerna tar ut lika 

hög effekt som reaktorn producerar. Kontrollrumsoperatörerna ska kunna läsa av information 

från processen på ett snabbt och säkert sätt för att kunna fatta rätt beslut. 

Till sin hjälp av har operatörerna en uppsjö av kontroll- och informationspaneler i både 

kontrollrummet såväl som ute i produktionslokalerna för att kunna styra och övervaka de 

olika komponenterna. Men eftersom många paneler kommer direkt från komponenternas 

tillverkare så finns det en hel del undantag som operatörer måste anpassa sig till. 

Eltavlan i kontrollrummet som övervakar spänningsfördelningen över de olika elskenorna till 

komponenter har i princip varit oförändrat sedan anläggningen stod färdig 1980. Om systemet 

skulle bli spänningslöst så att nöddieslarna måste dras igång så är den 

kontrollrumsoperatörernas mest tillförlitliga information för att se vilka skenor som 

fortfarande är spänningssatta. Om någon av dessa dieselsäkrade skenor skulle vara 

spänningslös av någon anledning så måste en operatör lämna kontrollrummet för avgöra vad 

som har hänt, vilket kan kosta dyrbartid i ett skarpt läge. 

För att förbättra eltavlan kan man genomföra en storsatsning, likt den som gjordes på 

Ringhals 2 då hela kontrollrummet byggdes om och framtidssäkrades. Eltavlan kan även 

uppgraderas delvist som gjorts tidigare med övriga kontrollrumspaneler. 

Ringhals har uppmärksammat eltavlans brister och har påbörjat en förstudie och 

projekteringar för att bygga om panelen och åtgärda dessa brister. 

Nyckelord: Ringhals, kontrollrum, kontrollpanel, eltavlan, dieselsäkring. 
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1. Inledning 

Den mänskliga hjärnan är en komplex men trög maskin. Den fungerar bäst när den endast 

behöver fokusera på en sak och tar gärna genvägar när den behöver behandla den oändliga 

mängd information som den matas med varje sekund. Speciellt gäller detta alla de synintryck 

som ögat uppfattar. Därför sållar hjärnan bort all överflödig information som anses vara 

irrelevant samtidigt som den bearbetar övrig information. Efter upprepad bearbetning av 

samma information börjar hjärnan vänja sig och kan mera rutinlikt ta till vara på den 

information som ges. Under stressfyllda situationer har hjärnan svårt att använda andra 

kunskaper än de som hjärnan har lärt sig grundligt. Övrig information har svårt att nå fram 

och måste därför vara klar och tydlig för att kunna uppfattas och tydas rätt. Därför underlättar 

det om man kan göra den information som vi matar hjärnan med så klartydlig som möjligt 

(Danielsson, 2012). 

På ett kärnkraftverk som Ringhals finns det mycket information som behöver bearbetas på 

kort tid för att processoperatörer ska kunna utföra rätt åtgärder, speciellt under kritiska 

situationer där fel kan ha förödande konsekvenser. Därför kommer denna rapport att innefatta 

en undersökning av de paneler som turbin- och reaktoroperatörer har att tillgå för att få 

information om processens driftstatus med syftet att framförallt underlätta beslutstagande 

under störningar. Syftet med rapporten är att analysera standarden för kontrollpanelernas 

uppbyggnad, märka ut avvikelser och föreslå förbättringar på bristfällande paneler. 

2. Metod och material 

Rapporten utgår ifrån reaktoranläggningen Ringhals 3 (R3) och dess kontrollrum. Viss 

inspiration och referens tas från Ringhals 2 (R2) som förbättringsexempel. Informationen är 

huvudsakligen hämtad från Ringhals interna utbildnings- och informationsblad. Mycket av 

informationen har blivit delgiven av medarbetare från skiftlag på R3 då de har bistått med 

mycket av det grundläggande för att kunna förstå kärnreaktorprocessens uppbyggnad och 

drift. Fördjupande information är hämtad från interna systembeskrivningar och eventuellt 

känslig information är utelämnad. Beskrivningar av objekt och deras funktion bygger på 

personliga intryck med input från driftoperatörer för att försäkra att rapporten är autentisk. 

Under arbetets gång kom det fram att en intern förstudie har gjorts bekräftande ombyggnad av 

panelerna. Rapporten beträffande denna planering kommer att varken nämnas eller reflekteras 

i denna rapport då det är en företagsintern rapport. 

3. Beskrivning av Vattenfall AB & Ringhals kärnkraftverk 

Vattenfall AB är ett företag som ägs av den svenska staten och är en av Europas största 

elproducenter. Deras huvudprodukter är: el och värme, vilka de producerar, säljer och 

distribuerar själva, samt biogas som de endast driver försäljning på (Vattenfall AB, 2016b). 

Energiproduktionen utgörs till stor del av vatten- och kärnkraft, men även av kol, naturgas, 

biomassa och vindkraft (Vattenfall AB, 2015c). En av dessa energiproducenter är Ringhals 

som räknas bland Nordens största elfabriker och kan producera tillräckligt mycket el för att 

försörja en femtedel av Sveriges totala elförbrukning (Örnborg, 2011). 
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Ringhals är ett kärnkraftverk där kärnklyvning används för uppvärmning och kokning av 

vatten till ånga för att driva ångturbiner. Rörelseenergin från turbinerna överförs till 

generatorer där den omvandlas till växelspänning. Spänningen transformeras om och kopplas 

upp till det fasta elnätet för leverans. Detta sker på Ringhals fyra reaktorer: Ringhals 1 (R1) 

som är en Boiling Water Reaktor, kokvattenreaktor, (BWR) och Ringhals 2, 3, och 4 (R2, R3, 

R4) som är Pressurized Water Reaktor, tryckvattenreaktorer, (PWR) (Örnborg, 2011). 

Under de 40 år som Ringhals varit i drift, R2 först i drift 1975 följt av R1 1976, R3 1981 och 

R4 1983 så har samtliga reaktorer tillsammans producerat över 800 TWh el (Vattenfall AB, 

2016a). 

Framtiden för Ringhals är dock oviss med planerad nedläggning av R2 2019 och R1 2020 

efter beslut från Ringhals styrelse som följd av ett inriktningsbeslut från ägaren Vattenfall 

taget april 2015 (Vattenfall AB, 2015a). R3 och R4 planeras att hållas i drift tills vidare, men 

beslut om Ringhals fortsatta framtid kommer att tas i ett senare skede. Befintlig personal på 

R1 och R2 kommer i första hand att försöka omplaceras inom Ringhals och nya befattningar 

på de båda anläggningarna kommer att öppnas för att kontrollera att de stängs ner korrekt och 

att inga problem uppstår under den avställningsperiod som en reaktor kräver efter 

nedläggning, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten och deras föreskrifter 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013). 

På R3 sköts driften med 3-skift, dvs. 3 skiftlag som byter av ansvaret för driften var åttonde 

timme. Detta görs för morgon, eftermiddag och nattskift. Under en arbetsvecka på 7 dagar 

kommer ett skiftlag att gå två dagar med två av skiften och tre dagar med ett skift. Efter sista 

nattskiftet har skiftlaget två dagar ledigt för att återhämta sig innan arbetsveckan börjar på 

nytt. Efter tre arbetsveckor så har skiftlaget ett par veckors dagtidstjänst då de bland annat 

sköter underhåll och pappersarbete. Varje skiftlag består av en shiftchef som leder arbetet, en 

reaktoroperatör som överser primärsidan av, en turbinoperatör som överser sekumdärsidan 

och minst 5 processoperatörer som rondar olika delar ute i anläggningen (Skiftlag ND36, 

2016). 

Eftersom säkerhet har största prioritet på Ringhals så har säkerhetsmantrat STARK 

implementerats. STARK står för: 

Stanna upp: Gör inga förhastade beslut. Undersök hur situationen egentligen ser ut. 

Tänk efter: Gör upp en klar plan på hur situationen skall hanteras. 

Agera: Hantera situationen. 

Reflektera: Analysera situationen. Vad gick rätt/fel? Vad kan göras annorlunda? 

Kommunicera: Förmedla resultatet till medarbetare. 

Mer överskådlig och djupgående information om arbetsvärderingar och säkerhetstänk på 

Ringhals finns att läsa i Våra värderingar av Annika Örnborg, 2016. 

Ringhals försöker alltid minimera sin påverkan på miljön. För att uppehålla en certifierad 

miljöstandard enligt ISO 14001 så krävs det ständiga förbättringar inom miljöaspekter. Detta 

betyder att bland annat att Ringhals försöker minimera: sin förbrukning av råvaror, sin 

påverkan på mark, luft och vatten, uppkomsten av avfall. Därför sorteras allt avfall som 

uppkommer i största mån för källsortering och utsläpp renas, filtreras och kontrolleras innan 

de lämnar anläggningen för att minimera sin inverkan på miljön (Vattenfall AB, 2015b). 

Själva driften i sig har en liten inverkan på miljön då det endast är havsvatten och kommunalt 

bruksvatten som krävs för elproduktion och endast vatten och vattenånga lämnar 
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anläggningen under optimal drift. Andra medier kan läcka ut via läckage eller mänskliga 

misstag, men dessa har inte haft någon märkbar effekt på närområdet. Dock innefattar det 

kärnbränsle som används för uppvärmning ett betydande hot mot miljön. Kärnbränslet förblir 

radioaktivt långt efter det att det blivit använt under produktion och sprider radioaktiva 

partiklar till omgivningen. Därför krävs det säkerhetsåtgärder för att garantera att inga 

radioaktiva partiklar (kontamination) lämnar anläggningen och minutiösa säkerhetsrutiner 

under drift för att undvika driftfel som kan leda till förödande konsekvenser. Viss radioaktiv 

strålning kan läcka ut genom den grundliga filtreringen, men denna strålning är i vanliga fall 

försumbar jämfört med den bakgrundsstrålning som förekommer naturligt (Skiftlag ND36, 

2016). 

3.1 Primärsidan 

I en kärnkraftsreaktor utvinns energi genom fission. När uranisotopen U-235 sönderfaller 

frigörs en neutron som slungas iväg med tillräcklig kraft för att klyva ytterligare en U-235 

atom där ytterligare neutroner frigörs som i sin tur ger upphov till en kontinuerlig 

kedjereaktion. Energi frigörs vid varje klyvning då den energi som krävs för att hålla samman 

ursprungsatomen är högre än den som krävs för att hålla samman de två mindre atomerna som 

uppstår efter klyvningen. Denna överskottsenergi avges som värmeenergi och värmer upp det 

reaktorkylvatten omsluter bränslet. Reaktorkylvattnet är utblandat med bor för att absorbera 

en del av de neutroner som frigörs av reaktionerna i bränslehärden. I R3 används 

reaktorkylvattnet för tryckvärmning, dvs. att det varma vattnet trycksätts till 150 bar så att det 

kan hålla en temperatur på 320 ºC utan att bilda ånga. Sedan cirkuleras reaktorvattnet in i en 

ånggenerator där det värmer upp sekundärsidans ångcykel innan det pumpas tillbaka till 

reaktorn för att åter uppvärmas (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2013). 

Hur stor effekt som reaktorn avger kan styras med hjälp av att föra in eller ut styrstavar från 

härden eller att höja eller sänka koncentrationen av bor i reaktorvattnet då fler eller färre 

frigjorda neutroner absorberas vilket styr hur många reaktioner som sker i reaktorn 

(Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2013). Reaktoroperatören ser till så att antalet 

frigjorda och absorberade neutroner ligger på likvärdig nivå (Skiftlag ND36, 2016). 

3.2 Sekundärsidan 

I ånggeneratorn hålls ett tryck på ca 70 bar. Detta betyder att det varma vatten som strömmar 

genom Reaktorkylkretsen (RC) håller tillräckligt hög temperatur för att koka vattnet i ÅG till 

ånga. Ångan leds ut i en tryckutjämningsledning, s.k. Ånglåda, för att samla upp ångan från 

de tre ånggeneratorerna, stabilisera trycket från den nygenererade ångan och fördela ångan till 

de två turbinsidorna. Sedan passerar ångan igenom en högtrycksturbin (HT-turbin) följt av en 

mellanvärmare för återuppvärmning och torkning av ångan innan den går till tre 

lågtrycksturbiner (LT-turbiner). Turbinerna driver en turbinaxel som är kopplad till en 

tvåpolig generator för elproduktion. Turbinaxeln roterar 3000 varv per minut, eller 50 varv 

per sekund, vilket betyder att den växelström som genereras i generatorn håller en frekvens på 

50 Hz utan att fasomvandling krävs. Dock måste elen transformeras till 400kV innan den kan 

lastas upp på elnätet (Skiftlag ND36, 2016). 

Efter turbinerna går ångan genom en havsvattenkyld kondensor där ångan omvandlas till 

kondensvatten som sedan pumpas ut med kondensat pumpar genom lågtycksförvärmare som 

värmer vattnet med överbliven ånga från LT-turbinerna, vidare till Matarvattenpumparna som 
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pumpar vattnet genom högtrycksförvärmare värmda av ånga från HT-turbinen, in i 

matarvattenlådan. Därefter tillförs vattnet tillbaka till ÅG för att uppvärmas och kokas på nytt 

(Skiftlag ND36, 2016). 

3.3 Samband mellan reaktor och turbin 

Samspelet mellan reaktorsidan och turbinsidan är extremt viktigt för att en PWR ska kunna 

fungera. Den värmeenergi som krävs för att koka vattnet i ÅG kommer i princip direkt från 

reaktorns värmeproduktion och med hjälp av denna energi kan turbinerna sättas i rörelse. 

Därför kan man i princip styra hur stor effekt som lastas ut ifrån reaktorn genom att styra hur 

stor effekt som plockas ut ifrån turbinerna. Genom att turbinoperatörerna ökar och minskar 

lasten på turbinerna så kan reaktoroperatörerna kontrollera reaktortemperaturen för en 

jämnare och säkrare drift (Skiftlag ND36, 2016). 

En fördel med PWR är att hela turbinsidans driftcykel kan hållas helt kontaminationsfri vilket 

medför att rutinmässiga ronder och ingrepp kan utföras utan risk för radioaktiv strålning. 

Nackdelen är att med denna processprincip är att den inte kan producera överhettad ånga då 

ångan i processen är uppvärmd av trycksatt vatten och förblir därför torr mättad ånga innan 

HT-turbinen. I mellanöverhettaren däremot kan ångan överhettas då den har ett lägre tryck 

innan LT-turbinerna (Skiftlag ND36, 2016). 

4. Kontroll- och indikatorpaneler på Ringhals 3 

Alla paneler och styrenheter följer alltid en viss logik i dess upplägg för att underlätta 

användandet. Trafiksignalerna vid en korsning är ett välkänt koncept som ofta används i olika 

sammanhang just för att väldigt många redan förstår konceptet. Överst har man alltid den 

klara röda färgen som betyder att man skall stanna. Den är lätt att se då den ligger överst och 

är den viktigaste att uppfatta. Gult i mitten betyder att läget håller på att ändras, dvs. om man 

tidigare haft direktivet att köra skall man stanna och om man redan står stilla kan man börja 

köra igen. När den gröna lampan underst lyser så får man köra igen. Därför är det vanligt att 

många tekniska system följer samma färgkodning för att de allra flesta är intränade i denna 

logik. Grönt för att indikera att systemet/komponenten är i drift, gult för standby/pausläge och 

rött för avstängt läge eller felindikeringar som bör uppmärksammas. Sedan finns det självklart 

avvikelser beroende på vad tillverkaren av systemet anser vara det bästa upplägget för just 

deras system. 

Kontrollrummet på Ringhals 3 (KR3) är installerat med övervakningspaneler från ABB. 

Dessa paneler byggdes sent på 1970-talet och har varit där sedan anläggningen färdigställdes 

1980 (Skiftlag ND36, 2016). De bygger på principen med efterlikningsdiagram, dvs. att de 

olika komponenterna är placerade på en stor tavla enligt ett flödesdiagram som speglar 

processens uppbyggnad. Kontrollenheter samt manometrar och andra mätgivare är placerade 

vid de komponenter de avser. Tankar är till exempel utrustade med tryck- och nivåmätare 

medan ventiler och pumpar har färgade lampor som indikerar vilket driftläge dessa 

komponenter är i för tillfället. Dessa färger är: gult för drift/öppet läge, grönt för 

avställt/standby och rött för larm och avvikelser. I första ögonkast kan det verka förvirrande 

med tanke på det tidigare exemplet, men eftersom majoriteten av panelerna följer samma 

logikstandard kan kontrolrumsoperatörerna snabbt och lätt anpassa sig till omställningen. 
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4.1 Grundläggande logikstandard 

De flesta paneler på R3 är utförda på samma sätt som i kontrollrummet, vilket betyder att gult 

lysande lampor indikerar att komponenten är i drift eller öppet läge, grönt indikerar stopp 

eller stängt läge och rött lyser för att indikera larm eller avvikelser i driften. Panelerna ser 

givetvist olika ut beroende på vilken komponent som de är tillsedda för och vilka funktioner 

som panelen har: Om panelen ska styra driftläge, indikera värden och larm, eller både och. 

Då det förekommer komponenter och paneler från flertalet tillverkare och av olika fabrikat så 

kan placeringen av knappar och lampor skilja sig, men oftast så är viktig information placerad 

högst upp på panelen och manöverknappar placerade under indikeringar för driftstatus. 

Placeringen av larmindikeringslampor innefattar flest avvikelser, men överlag så är de synliga 

oavsett om man står nära eller långt ifrån panelen. 

4.2 Avvikelser 

På grund av de varierande fabrikaten som man kan stöta på ute i lokalerna på R3 så är det inte 

förvånande att de skiljer sig åt. Men vissa kontrollpaneler har kraftiga avvikelser från den 

logikstandard som övriga paneler följer vilket kan medföra viss förvirring vid användande. 

Nedan följer en del av de avvikelser som upptäcktes. 

4.2.1 Belysningspanel A/B-sida i baksidan av KR3 

Panelen är liten med till- och frånknappar som styr huvudbelysningen is R3. Gula lampor som 

indikerar till/frånläge. Gröna knappar för både till och från blir lätt förvirrande (se bilaga 1, 

figur 1.1). 

4.2.2 Kulrening i turbinhall 

Styrningen för kulreningingen består av åtta stycken paneler till de åtta kulreningarna. 

Färgade lampor för olika indikeringar och knappar för att styra driften: grönt för start och 

drift, gult för spolning och rött för stopp och larm. En av de åtta panelerna har gult även för 

start och drift (se bilaga 1, figur 1.2 & figur 1.3). 

4.2.3 Tubspolning i turbinhall 

Panelerna för tubspolningen är av samma utförande som kulrening ovan. 

4.2.4 Musselfilter i turbinhall och hjälpsystem 

Panelen är möjligtvis den mest förvirrande panelen för oerfarna eftersom den skiljer sig mest 

från övriga paneler rent utförandemässigt. Samtliga indikationslampor är vita, bortsett från 

den röda lampan som indikerar störning i drift, med tre lampor som indikerar läget mellan 

fullt öppet och fullt stängt. Användandet kan vara förvirrande även om man har 

bruksinstruktioner till hands (se bilaga 1, figur 1.4). 

4.2.5 Digitala paneler och skärmar i KR3 

Panelerna är installerade med mjukvaran 800xa där grön färg indikerar drift och öppet läge 

för komponenter medan stängda komponenter är gråfärgade (se bilaga 1, figur 1.5). 
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4.2.6 Ventilationspanel i servicebyggnad 

Panelen indikerar driftläge för ventilationen. Grön lampa indikerar normal drift, röda 

indikerar för olika larm, vilket skiljer sig från logikstandarden (se bilaga 1, figur 1.6). 

4.2.7 Brandpump i servicebyggnad 

Brandpumpen kan styras lokalt med två paneler bredvid varandra: SRJ091 och SRJ092. 

SRJ091 har grönt ljus för att indikera start och rött ljus för stop och larm. På SRJ092 däremot 

är det omvänt, rött för öppet läge och grönt for stängt läge. Är väldigt iögonfallande 

motsägelsefullt och distraherande med två olika logikutförande precis bredvid varandra som 

dessutom skiljer sig från logikstandarden. Skillnaden beror på att stängt läge är utgångläget 

för ventilen (se bilaga 1, figur 1.6-1.8).   

4.2.8 Avgasaren i servicebyggnad 

Panelen är en instrumentpanel med indikatorklockor för tanknivåer och svarta tryckknappar. 

Har lampor med fyra olika färger med olika innebörd: grön för drift, röd för stopp och 

stillastående, gul för recirkulation och manuellt läge, samt blå för frigivning. Väldigt många 

funktioner och indikeringar som skiljer sig från standarden (se bilaga 1, figur 1.9). 

4.3 Eltavlan 

Den del av KR3 som turbinoperatörerna anser är i störst behov av ändring är eltavlan som 

överser distributionen av el till de skenor som förser olika delar av anläggningen med ström 

(se bilaga 2). Precis som de andra väggpanelerna så är eltavlan utformad som ett 

flödesschema över hur elskenorna är kopplade med analoga mätare placerade vid varje skena 

för att visa hur hög spänning som de är lastade med och knappar för att styra vissa funktioner. 

Om en nödsituation uppstår där reaktoroperatörerna måste utföra en avställning av reaktorn så 

kan de med hjälp av dessa spänningsindikatorer få reda på vilka komponenter som är 

spänningssatta. Detta är speciellt viktigt att veta om systemet blir spänningslöst och 

nöddieslarna sätts igång så att reaktoroperatörerna kan stänga ner reaktorn på ett säkert sätt. 

Under en sådan störning så har samtliga operatörer i kontrollrummet en bestämd position som 

de utgår ifrån för att lättare kunna kommunicera med de andra operatörerna och undvika att 

blockera tavlor och paneler. Ifrån den ansvariga turbinoperatörens position så är det svårt att 

se hela tavlan då den är delvis skymd av en kontrollpulpet framför och de analoga mätarna 

som är det enda som indikerar spänningssättning av skenor kan vara väldigt svåra att tyda (se 

bilaga 3). Om någon av de dieselsäkrade skenorna skulle vara spänningslös så måste en 

operatör förflytta sig till bakpanelerna som är placerade bakom huvudpanelen i KR3 och tre 

trappor ner i anläggningen för att kontrollera vilka flaggreläer som har löst ut och därigenom 

avgöra vilken komponent på skenan som fallerat. 

Detta kan medföra flera problem under skarpt läge då antingen ansvariga operatörer måste 

lämna sin position eller öka risken för misskommunikation mellan operatörer som är i behov 

av informationen. Under den tiden det tar att identifiera problemet från det att problemet har 

uppstått kan flera andra problem uppstå som följd av ursprungsfelet vilket kan förvandla en 

incident till betydligt större problem. 
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5. Förbättringsalternativ till eltavlan 

För att underlätta informationsavläsning från panelen samt identifiering av avvikelser och 

störningar så bör eltavlan modifieras eller byggas om helt och hållet för att kunna bistå med 

all nödvändig information. Turbinoperatören måste lättare kunna uppfatta och tyda 

information från eltavlan utan att behöva förflytta sig från sin position och få nödvändig 

information om utlösta komponenter utan att någon behöver lämna huvuddelen av 

kontrollrummet. Allt bör utföras på ett sätt som inte sticker ut för mycket från den fastställda 

logikstandarden vilket kan förvirra ansvariga operatörer. 

Varje ändring som görs i kontrollrummet måste även replikeras i en simulator för att 

kontrollrumspersonalen ska kunna öva på olika scenarion som kan uppstå vid drift i en kopia 

av deras ordinarie arbetsplats under återträningsperioderna. 

5.1 Ringhals 2 kontrollrum 

Efter ett beslut om att förnya och uppdatera den äldsta anläggningen på Ringhals så inleddes 

moderniseringsprojektet TWICE (Ringhals TWo Instrumentation and Control Exchange) för 

att framtidssäkra kontrollrummet på Ringhals 2 (KR2) (Vattenfall AB, 2009). 2009 var 

renoveringen färdig och kostnaden för hela processen; planering, rivning, uppbyggnad och ny 

utrustning för både kontrollrummet och simulatorn, uppgick till ca 1,5 miljarder SEK, enligt 

Ola Andersson, 2016 processoperatör på R2. Efter den totala ombyggnaden så blev KR2 

utrustat med bättre upplysta paneltavlor med större ljusknappar för indikering om 

komponenters drift eller stillastående läge. Men den största skillnaden var de stora 

datorskärmarna som var uppkopplade till operativsystemet Ovation som används i datorerna 

för att styra och övervaka olika delar av processen. Med skärmarna kan 

kontrollrumspersonalen lätt övervaka processen i helhet, fokusera på ett specifikt delsystem 

eller se vilka avvikelser och larm som dyker upp under drift. 

Eltavlan i KR2 är uppdelad i tre delar. Två av delarna består av digitala displayer som visar 

hur stor spänningslasten är på de olika skenorna med hjälp av stora, tydliga siffror som man 

lätt kan läsa av, tillochmed på avstånd. Den tredje delen är en stor display som visar de olika 

skenorna och hur de är kopplade. Vid normalt driftläge är samtliga skenor indikerade på 

skärmen med svarta, feta streck, men vid en störning byter strecken färg till rött om skenan 

som strecken representerar skulle bli spänningslös. Vissa skenor har även olika komponenter 

uppskrivna vid dem och lyser upp för att indikera om komponenten skulle sakna spänning 

eller om något annat fel har uppstått med komponenten. 

Alla dessa ändringar medför att all nödvändig information är lätt att tillgå vilket i sin tur 

medför att kvalificerade beslut som bygger på den informationen snabbare kan tas. De 

operatörer som jobbat i kontrollrummet före och efter ombyggnaden är väldigt positivt 

inställda till förändringen då den har underlättat deras uppgifter markant. Frågan är om en lika 

stor satsning för att uppgradera kontrollrummet på Ringhals 3 är aktuell. 

5.2 Andra alternativ 

Då den modellen av kontrollrumspaneler som är installerade i kontrollrummet på Ringhals 3 

(KR3) är av en äldre modell som inte produceras längre av tillverkaren ABB så är det svårt att 

underhålla och komplettera panelerna. Vissa modifikationer på tavlan kan göras, som delvisa 
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tillbyggnader och sidokompletteringar. Detta har gjorts tidigare på huvudpanelen när flera 

små paneler med två lampor, en grön och en gul, installerades för att indikera driftläge på 

pumpar och ventiler tillsammans med tydligare indikatorklockor, och mellan eltavlorna för A- 

och B-skenorna där en panel från tillverkaren Mauell installerades för infasning av den nya 

nöddieseln DG934 som kan betjäna både R3 och R4 (Skiftlag ND36, 2016). En eller flera av 

nedanstående förslag kan implementeras. Oavsett hur omfattande modifikationerna är så 

krävs det att reaktorn är avställd under arbetet för att undvika komplikationer under drift som 

kan leda till allvarliga situationer där fullt funktionella kontrollpaneler krävs. 

5.2.1 Större voltmetrar eller digitala siffror 

Större voltmetrar är lättare att läsa av än de nuvarande mindre varianterna, både för att se om 

en skena är spänningssatt eller inte och säkrare fastställa hur mycket spänning som skenorna 

är lastade med. Liknande resultat kan fås med små displayer, liknade de som är installerade i 

KR2, som visar mätvärdet digitalt vilket medför en exakt avläsning även från långt avstånd. 

Dessa displayer skiljer sig dock från det logiska utförarandet på resten av 

kontrollrumstavlorna. 

5.2.2 LED-slingor eller stora lysknappar 

För att lättare kunna se vilka skenor som är spänningssatta eller vilka som blivit spänningslösa 

kan lysindikatorer ge klar indikering över driftläget. Det räcker med att lamporna tänds när 

någon skena blivit spänningslös för att man klart kan se att det sker en avvikelse. LED-slingor 

är tydliga att se och kan dras längs med de linjer som indikerar skenorna, men de kan vara 

distraherande då de skiljer sig från övriga logikscheman. Stora lysknappar är också 

iögonfallande utan att avvika från logikstandarden. 

5.2.3 Display för driftstörningar  

Flaggreläerna som är placerade på baksidan kan ersättas med en display som lätt kan placeras 

ovanför eltavlan på samma sätt som det placeras displayer ovanför kontrollpanelerna för 

reaktor- och turbinsidan. Panelen syns klart och tydligt utan att dölja viktig information från 

huvudtavlan. Med den nödvändiga informationen direkt på en display kan flaggreläerna på 

baksidan avvecklas för att frigöra utrymme.  

6. Diskussion 

Ringhals 3 är en gammal anläggning som varit i drift i 35 år och många delar har brukats 

sedan anläggningen var färdigställd. Men anläggning har blivit uppdaterad år efter år med nya 

komponenter och ombyggnationer vid revisioner för att hålla den modernare och säkrare än 

någonsin. Så det är inte orimligt att hålla R3 i drift i ytterligare 35 år. Dock krävs det att man 

fortsätter att uppdatera och modernisera anläggningen för att hålla den framtidssäkrad. 

Kontrollrummet där processen styrs och övervakas är minst lika viktig som processen i sig, 

speciellt vid en driftstörning då rätt information i rätt tid kan vara skillnaden mellan en 

enstaka incident och en smärre katastrof. Därför är det långt ifrån orimligt att de gamla 

panelerna som använts i 35 år ska få en välbehövlig uppdatering. 

Om det innebär en omfattande ombyggnad likt den som gjordes på Ringhals 2 2009 eller 

mindre uppdateringar enligt förslagen i denna rapport är helt och hållet upp till Vattenfall AB 

och ledningen på Ringhals efter hur de planerar att fortsätta driva kärnkraftsanläggningen. 
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Kärnkraften har försett Sverige med en säker och stabil elproduktion utan några 

anmärkningsvärda incidenter och fortsätter förse landet med en viktig baskraft som fortsätter 

att gå med vinst trots extra skatter och avgifter från staten. Så en investering för att säkra upp 

R3s framtida drift och säkerhet är inte en orimlighet. 

De lokala panelerna som avviker från den övriga standarden kan åtgärdas, men eftersom de 

bygger på en uppbyggnadslogik som enligt tillverkaren är bäst tillämpad för komponenten så 

är de inte i akut behov av att åtgärdas. Operatörer kan fortfarande använda dem med hjälp av 

de instruktioner som bifogas med arbetsordern och efter upprepade manövreringar så blir de 

rutinmässiga att hantera. Om en färgad lampa eller knapp skulle gå i sönder kan man 

fördelaktigt ersätta den med en som följer ordinarie logikstandard. 

Eltavlan kräver dock åtgärder eftersom den för tillfället direkt försvårar besluttagande och 

operationer, speciellt i stressfulla situationer då det gäller att fatta rätt beslut i rätt tid. Att 

panelen är svåravläst på avstånd är en sak men att behöva skicka någon till kontrollrummets 

baksida eller tre trappor ner för att läsa av vilket fel som har uppstått tar onödigt mycket tid 

vid felsökningen. Om man kan få samma information utan att behöva förflytta sig till ett annat 

rum eller ställa sig onödigt nära panelväggen så är det bara fördelaktigt.  

7. Slutsats  

Under projektets gång har många paneler undersökts och jämförts på Ringhals 3 i 

kontrollrummet, turbinhallen och i servicebyggnaden. Samtliga paneler har inte undersökts så 

det är sannolikt att det finns avvikande kontrollpaneler på andra avdelningar av Ringhals 3, 

som i renshuset och på hjälpsystemsidan. Men de exempel som har angivits påvisar att 

kontrollpaneler på samma anläggning kan se väldigt olika ut även om deras funktioner är 

snarlika. I många fall är det inte mycket som man kan eller behöver göra för att åtgärda felen 

då de är medvetet designade på det sättet av tillverkaren och operatörer kan anpassa sig till 

skillnaderna tills de blir rutiner. I eltavlans fall så är dess uppbyggnad hindrande för 

användande och har inte varit del av de konstanta uppgraderingar Ringhals gör av sin 

utrustning för att bibehålla en framtidssäkrad drift. Ringhals har uppmärksammat detta 

problem efter att det har påpekats av flera kontrollrumsoperatörer att panelen varit 

bristfällande och har även påbörjat en förstudie och projektering om hur panelen ska byggas 

om.  
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Bilaga 1. Avvikande paneler 1(7) 

 

  
Figur 1.1. Belysningspanel på kontrollrummets baksida. 
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2(7) 

 

Figur 1.2. Kulreningspanel i turbinhall. tubspolningspanel är av samma utförande. 
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3(7) 

 

Figur 1.3. Missfärgad startknapp på kulreningspanel för 31-443-skepp3. 
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4(7) 

  

Figur 1.4. Musselfilterpanel i turbinhall. 

 

Figur 1.5. Digital panel för klorreningsanläggning i baksidan av kontrollrummet. 
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5(7) 

 
Figur 1.6. Panelerna för brandpump. 

 
Figur 1.7. Närbild av kontrollpanel SRJ092 
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6(7) 

 

Figur 1.8. Närbild SRJ091 
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7(7) 

 
Figur 1. 9. Ventilationspanel i servicehuset. 



 

18 

Bilaga 2. Dieselsäkrade skenor 1(2) 

 
Figur 2.1. Stationsschema över elskenor på A-sidan. Gula streck visar de skenor som 

syns på eltavlan. Blåa + indikerar dieselsäkrade skenor. (Figur är hämtad från Ringhals 

interna ritningar). 
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2(2) 

 
Figur 2.2 Stationsschema över elskenor på B-sidan. Gula streck visar de skenor som 

syns på eltavlan. Blåa + indikerar dieselsäkrade skenor. (Figur är hämtad från Ringhals 

interna ritningar) 
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Bilaga 3. Vy från turbinoperatörensplats i KR3  1(1) 

 
Figur 3. Vy från turbinoperatörens plats i KR3. Voltmetrarna är svåra att se och tyda 

samtidigt som datorskärmar skymmer den nedre delen av A-sidans tavla. Det saknas 

möjligheter att se orsaken till komponenter som kan ha löst ut längs med skenorna och lämnat 

skenan spänningslös. 


