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Sammanfattning 

Denna rapport är skriven på och om Ringhals. Den beskriver i stora drag hur Ringhals jobbar 

för att hålla säkerheten på en hög nivå och hur de jobbar med miljön i fokus, som med t ex 

avfalls-och utsläppshanteringen. I rapporten kan man även läsa om underhållets och driftens 

organisation.  

På teknikavdelningen Nuclear teknik instrumentation analys (NTIA) pågår ett projekt där alla 

skrivare som sitter i kontrollrummen (KR) ska inventeras. Dessa skrivare ritar trender, från 

normalt ett flertal olika mätvärden, på papper. Inventeringen görs för att sammanställa 

information som status, fabrikat, placering och vilken information respektive skrivare 

presenterar. Det ska också undersökas om informationen som skrivarna presenterar finns 

tillgänglig i andra system. För att förstå var informationen eventuellt skulle kunna hämtas 

någonstans så beskrivs i rapporten system som blockdator (BUR), vibrationsdator, 

reaktorövervakningssystem (RÖS), turbinsystemet 800xA och processinformationssystem 

(PIS). 

Huvudsyftet är att detta arbete ska vara en del av det underlag som ingår i ”R34 

Målkontrollrum”. ”R34 Målkontrollrum” ska i sin tur vara vägledande gällande hur 

anläggningarna ska kunna vidmakthållas till en effektiv kostnad.  

Resultatet av denna rapport visade att det inte var speciellt många mätvärden som kunde fås 

från de andra systemen utöver pappersskrivarna. Det ligger nu i övriga projektmedlemmars 

händer att med hjälp av denna inventering besluta vilka skrivare som kan plockas bort och 

vilka som bör bytas ut till s.k. Loggers. 

Nyckelord: Ringhals, miljöarbete, drift, BUR, RÖS, PIS, vibrationsdator, 800xA, inventering. 
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1. Inledning  

Sven Johansson, utvecklingsingenjör på teknikavdelningen Nuclear teknik instrumentation 

analys (NTIA) på Ringhals, leder ett arbete för framtagning av ”R34 Målkontrollrum” där 

skrivarna i kontrollrummen (KR) ska inventeras i syfte att i framtiden kunna ta rätt beslut 

gällande tekniska och strukturella vägval. 

Efter möte med Sven Johansson (Johansson 2016) den 4/4-2016 diskuterades och förklarades 

mål och syfte med projektet. 

1.1 Bakgrund 

I KR finns skrivare som ritar trender för olika mätvärden på papper. Varje skrivare är normalt 

kopplad till ett flertal mätvärden. Många av dessa skrivare är gamla, saknar reservdelar och 

behöver bytas ut.  

Inventeringen görs för att sammanställa information om status, fabrikat, placering och vilken 

information respektive skrivare presenterar. Detta för att senare kunna bedöma om annan 

presentation finns för, i varje skrivare, ingående visad och registrerad information, samt om 

denna är tillräcklig. 

Inventeringen gäller skrivare på reaktorsidan, då skrivarna på turbinsidan redan är gjord. 

1.2 Mål 

Målet är att via en fortsatt inventering av resterande pappersskrivare i Ringhals 3 (R3) och 

Ringhals 4 (R4) komplettera tidigare gjord inventering. Sammanställningen ska redovisa de 

aspekter som finns i tidigare utfört arbete, samt att några fler aspekter ska bedömas. De 

aspekter som menas är fakta om respektive skrivares fabrikat, typ, placering, status mm. Det 

ska även undersökas om informationen från skrivarna finns att tillgå i ett flertal 

mjukvarubaserade system och i så fall vilka, om långtidslagring finns idag och då med 

tillräcklig prestanda. Detta ska göras tillsammans med viss personal från driftstöd och 

personal från KR. Driftstöd är en enhet som samarbetar nära driftenheterna inom områdena 

operativt stöd, revisionsstöd och projektstöd. 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet är att resultatet enligt mål ska kunna vara en del av det underlag som ingår i 

”R34 Målkontrollrum”. ”R34 Målkontrollrum” ska vara vägledande när kommande beslut ska 

tas gällande bl.a. tekniska och strukturella vägval dvs. hur anläggningarna på Ringhals ska 

kunna vidmakthållas till en effektiv kostnad. Delsyften som ska uppnås är: 

- Kartlägga detaljerad status för ingående utrustning. Detta ger en fingervisning om 

nödvändiga prioriteringar, som t.ex. olika förändringar i anläggningen. Behöver man 

installera nya skrivare med högre prestanda och bättre långtidslagring? 

- Klarställa vilken information som behöver långtidslagras. 
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- Identifiera vilken information som operatörerna behöver ha i form av trendvisning när 

mjukvarubaserade system inte finns tillgängliga. 

2. Om Ringhals 

Ringhals är Sveriges största kärnkraftverk, här finns omkring 60 olika yrkesgrupper och ca 

1600 anställda (Vattenfall 2016a). År 1975 och 1976 togs de första två reaktorerna i drift. Den 

23 januari 1984 var alla fyra reaktorerna i full drift för första gången. Dessa fyra reaktorer 

består av en kokvattenreaktor (BWR) och tre tryckvattenreaktorer (PWR) (Bohl, Jonsson, & 

Larsen 2014). 

Ringhals ägs av Vattenfall till 70,4% och Sydkraft Nuclear Power AB till 29,6%. Årligen 

produceras mellan 24-28 TWh, vilket motsvarar ca 20 % av den el som används i Sverige 

idag (Örnborg 2016).  

Varje år inom det 1,5 km2 stora kraftverksområdet förbrukas 60-70 ton uran. Dessutom 

används årligen cirka 800 000 m3 färskvatten (Vattenfall 2016d). 

2.1 Arbetsmiljö/säkerhet 

På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand. Säkerheten på Ringhals går ut på 

att förebygga driftstörningar, motverka att en driftstörning utvecklas till ett haveri och lindra 

konsekvenserna om ett haveri skulle uppstå.  

Ett kärnkraftverk måste vara konstruerat så att de radioaktiva ämnena inte kan komma ut på 

ett okontrollerat sätt. Reaktorinneslutningen måste hållas intakt och en, vid ett haveri, skadad 

härd skall hållas kyld och vattentäckt för att motverka härdsmälta. 

Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU) ansvarar för att personalen får den utbildning som 

krävs, både teoretiskt och praktiskt (Vattenfall 2016d).  

Alla som ska in på Ringhals område måste gå en tillträdesutbildning. Vilken typ av utbildning 

som krävs beror på vilken typ av område som skall tillträdas: 

- Industriområde: Skydd och säkerhet. 

- Skyddat område: Brandutbildning Ringhals, Arbete i driftsatta rum. 

- Kontrollerat område: Strålskydd i praktiken. 

KSU sätter också samman befattningsutbildningar utifrån vad som ska göras, som t.ex. Heta 

arbeten, Rent system, Lyftutbildning mm. Regelbunden återträning krävs för att bibehålla och 

förstärka tidigare utbildning, kompetens och säkerhet. Utbildningar som ges med tre års 

repetitionsintervall är: 

- Skydd och säkerhet 

- Strålskydd i praktiken 
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- Strålskyddsteknik 

- HLR (hjärt-och lungräddning) 

- Arbete med spänning 

- Rent system 

Utbildningar som ges med fem års repetitionsintervall är: 

- Brandskydd 

- Arbetsmiljö 

- Kemiska produkter 

- Heta arbeten 

- Farligt gods 

- Lyft 

Ringhals arbetar ständigt med att hålla stråldoser till personal och utsläpp till luft så låga som 

det är möjligt. De använder sig av begreppet As Low As Reasonably Achievable (ALARA) 

(Ringhals 2016a). 

 Ett annat begrepp som de anställda ska jobba efter är STARK. Nedanstående beskrivning är 

tagen direkt ur broschyren ”Våra värderingar” författad av Annika Örnborg: 

 Stanna upp – ta den tid du behöver. 

 Tänk efter – ifrågasätt och granska. 

 Agera – lös uppgiften på rätt sätt. 

 Reflektera – blev det rätt eller fel? 

 Kommunicera – prata med varandra, återkoppla. 

 Genom att personalen använder sig av STARK kan person-, anläggnings- och 

reaktorsäkerheten förstärkas och begreppet hjälper även till med att identifiera rätt åtgärd till 

rätt utrustning (Örnborg 2016).  

2.2 Miljöarbete 

Det finns flera olika myndigheter och lagar som ställer krav på Ringhals verksamhet när det 

gäller miljöarbetet och Ringhals arbetar ständigt med miljön i fokus. Företaget är ett av åtta 

företag som har grundat energi-och miljöcentrum i Varberg (EMC). EMC är ett initiativ där 

företag tillsammans lyfter klimatfrågor inom näringslivet genom föreläsningar, seminarium, 
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studiebesök mm. Medlemskap är öppet för alla företag som vill ha hjälp med eller kan bidra 

inom energi-och miljöfrågor (Energi- och miljöcentrum i Varberg (EMC) 2016). 

Den el som Ringhals producerar är EPD-certifierad. EPD står för Environmental Product 

Declaration. Detta är en miljövarudeklaration som man kan använda sig av för att jämföra 

olika varors och tjänsters miljöprestanda och Ringhals EPD visar hur mycket varje kWh 

påverkar miljön, från uranbrytning till slutförvar (Vattenfall 2016c). 

År 1998 blev Ringhals certifierad enligt ISO 14001 som är en internationell standard för 

miljö-och kvalitétsstyrning. Denna certifiering är en garanti på att den miljöpåverkan som 

Ringhals redovisar är sann och att detta följs upp och kontrolleras. Året därefter blev företaget 

EMAS-godkänt. För att ett företag ska bli EMAS-godkänt krävs det att de årligen skall 

offentliggöra deras miljöredovisning. För att certifieringen och godkännandet skall förnyas 

från år till år så krävs det att externa miljörevisorer granskar uppgifterna återkommande 

(Bohl, Jonsson, & Larsen 2014). 

2.2.1 Utsläpp 

Det går i nuläget inte att undvika små radioaktiva utsläpp från Ringhals. För att minska/hålla 

dessa utsläpp så låga som möjligt tas vattnet från reaktoranläggningen om hand, renas och 

kontrollmäts, innan det släpps ut i havet. Gasformiga radioaktiva klyvningsprodukter fördröjs 

inne i anläggningen för att klinga av bl.a. med hjälp av en hög skorsten där mängd och 

sammansättning mäts. Tillsynsmyndighet för detta är Svenska strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSM).  

År 2013 hade Ringhals ett koldioxidutsläpp på ca 1500 ton som uppkommer i samband med 

alla provkörningar av reservkraftdieslarna. Varje år verifieras utsläppsrapporten, i enlighet 

med lagstiftningen, av en certifierad kontrollant (Ringhals 2013). 

2.2.2 Buller 

Buller vid närliggande bostäder får inte överstiga 50 dB dagtid, 45 dB kvällstid och 43 dB 

nattetid. En kartläggning med mätningar sker varje år för att hålla bullret på en godkänd nivå 

(Ringhals 2013). 

2.2.3 Avfallshantering 

Ringhals klassar sitt avfall som hög-, medel- och lågaktivt. 

Högaktivt avfall är utbrända bränsleelement och vissa andra komponenter från reaktorn. Vid 

revision byts ca 20 % av bränslet ut, vilket fortfarande är starkt radioaktivt och alstrar mycket 

värme. Detta bränsle måste därför strålskärmas och kylas ned i vattenbassänger. Under första 

året förvaras bränslet i Ringhals innan det placeras i specialkonstruerade behållare och fraktas 

vidare till Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. I Clab förvaras 

bränslet i hela 40 år innan det är dags för slutförvar. 

Medelaktivt avfall handlar mestadels om filter, jonbytarmassor och skrot. Jonbytarmassor 

används för att rena vatten i system som innehåller bl.a. radioaktiva ämnen. Allt detta avfall 

blandas med betong och gjuts in i plåt-eller betongbehållare. Behållarna fraktas därefter till 

Slutförvar för radioaktivt driftavfall (SFR) vid Forsmark. 
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Till lågaktivt avfall räknas rördelar, verktyg, overaller, plast etc. Hårt material tätpackas i 

lådor eller containrar, medan mjukt material kompakteras till balar. Detta avfall deponeras 

antingen i SFR eller i Ringhals markförvar. Även här är SSM tillsynsmyndighet och 

kontrollerar hanteringen av allt avfall (Vattenfall 2016d). 

2.3 Underhållets organisation 

Underhållet är indelat under flera olika ansvarsområden. Nedan följer de olika avdelningarna 

med en kortare beskrivning: 

- NUB: underhåll av Ringhals byggnader. Utför besiktningar och tillståndskontroller. 

Målet är att upprätthålla och säkerställa alla anläggningar på en hög nivå. 

- NUE: ansvarar för elunderhållet på Ringhals samtliga elkraftsystem och komponenter. 

Både förebyggande och avhjälpande. De jobbar t ex med generatorer, belysning, 

renshus, ställverk mm. 

- NUM: det mekaniska underhållet på Ringhals. Har ett underhållsansvar gällande 

komponenter tillhörande reaktorsystem, hjälp-och servicesystem och turbinsystem. 

Arbetet består av planerade åtgärder, avhjälpande underhåll och projekt där mekanisk 

kompetens efterfrågas. 

- NUI: instrumentunderhåll. Ansvarar för styr-och reglersystem, 

processinstrumentering, mätteknik mm. 

- NUQ: strukturell integritet och bränsleservice. Svarar för framtagning av tekniska 

lösningar, planerar och driver reparationsprojekt, genomför analyser och utredningar 

inom områdena material, svetsteknik, hållfasthet, brottmekanik mm. 

- NUP: genomför installationer inom el och mekanik. 

- NUT: hanterar frågor kring underhållsteknik, från komponenter till mänsklig faktor. 

Säkerhet och miljö prioriteras.  

- NUG: erbjuder service inom förråd och logistik, transporter, boende, restauranger etc. 

(Ringhals 2016b). 

2.4 Driftens organisation 

Varje reaktor, även kallad block, har sju stycken skiftlag. Ett skiftlag måste bestå av minst sju 

personer för att få köra reaktorn: en skiftchef, en reaktoroperatör (RO), en assisterande 

reaktoroperatör (ARO), en turbinoperatör (TO) och tre processoperatörer (POP). På Ringhals 

består skiftlagen oftast av 10-12 personer, varav runt 5 är POP:ar och möjligen någon 

skiftingenjör (Ringhals 2016c). 

Skiftlagen jobbar tre stycken sjudagarsperioder med två dagars ledighet mellan första och 

andra perioden och en dags ledigt mellan andra och tredje perioden. Därefter följer en längre 

ledighet på maximalt 22 dagar. Om man ska vara ledig 22 dagar förutsätter det att man har 

semester att plocka ut, finns inte tillräckligt med semesterdagar så ska man jobba ett visst 
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antal dagtidsdagar under denna period. Arbetstiderna är fördelade så att personalen som går 

på sin första period jobbar 3st förmiddagsskift (F), 2st eftermiddagsskift (E) och 2st nattskift 

(N). Under andra perioden är det 3st N istället och under tredje perioden är det istället 3st E 

(se bilaga 1). Arbetstiderna för F är 06:45-15:00, för E 14:45-23:00 och för N 22:45-07:00.  

Varje skift börjar med en avlämning där föregående skiftlags olika operatörer förklarar vad 

som är gjort, vad som har hänt, vad som behöver göras mm till det nya skiftlagets operatörer. 

De olika rollerna i skiftlaget: 

Skiftchefen: ansvarig för att driften fungerar som den ska och leder arbetet i KR. 

RO: styr systemet på reaktorsidan, även kallat primärsidan och har till sin hjälp ARO. 

TO: styr systemet på turbinsidan, även kallat sekundärsidan. 

POP: processoperatörerna fungerar som RO:s och TO:s öron, ögon och händer ute i 

anläggningen. Arbetspasset börjar och avslutas med en rond i anläggningen där olika nivåer, 

tryck mm läses av. Som POP gäller det att vara uppmärksam under ronderna för att upptäcka 

eventuell skillnad i buller, vibrationer, droppläckage etc. Upptäcka sådant som kanske inte 

kan upptäckas i tid på skärmarna inne i KR. De utför periodiska tester på system ute i 

anläggningen och sköter även avställningar av system för olika typer av underhållsarbeten 

(Vattenfall 2016b). 

3. Systeminformation 

Det finns flera olika system, förutom skrivarna, som används för att övervaka, lagra 

information, visa trender mm. Efter mailkontakt med Anders Gillgren (Gillgren 2016) på 

NTIA ficks följande information på de system som berördes under projektet. 

3.1 Blockdator (BUR) 

Blockdator (BUR) är ett informationssystem med huvuduppgift att via bildskärm förse 

operatörerna i KR med information som t.ex. händelser, trender och driftsinformation från de 

olika processystemen.  

3.2 Processinformationssystem (PIS) 

Processinformationssystemet (PIS) är uppbyggt av ett antal olika delar beroende på att data 

plockas upp från ett antal olika källor såsom BUR, vibrationsdator och handhållna datorer 

som används vid rondning. De handhållna datorerna är inte kopplade direkt till PIS, utan data 

förs över till PC som därefter förs över till PIS. En viktig förutsättning för PIS är möjligheten 

att automatiskt hämta processdata från de olika delarna. 

3.3 Turbinstyrsystem 800xA 

Turbinsystemets olika uppgifter är att: 
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- Övervaka och styra stora delar av turbinsystemet. 

- Lämna information till bl.a. PIS och BUR. 

- Övervaka sin egen hårdvara och systemprogramvara och signalera vid upptäckta fel. 

- Tillhandahålla korrekt tid för tidssynkronisering i turbinanläggningen för att erhålla 

rätt händelsekedja vid eventuella fel. 

3.4 Reaktorövervakningssystem (RÖS) 

Reaktorövervakningssystemet (RÖS) har till uppgift att samla in mätvärden som i huvudsak 

är temperaturer på olika lager i systemet. 

3.5 Vibrationsdator 

Vibrationsdatorsystemet är ett vibrationsövervakningssystem för all roterande utrustning i 

anläggningen, såsom turbiner, generatorer samt ett flertal pumpar. Vibrationsdatorns uppgifter 

är följande: 

- Samla in data för vibrationsövervakning av roterande utrustning. 

- Analysera vibrationsdata 

- Övervaka vibrationer mot satta larmgränser. 

- Överföra information till bland annat PIS och BUR. 

4. Inventeringen av skrivare 

Själva inventeringen av skrivare görs för att sammanställa information om status, fabrikat, 

placering och vilken information respektive skrivare presenterar. Detta görs för att i ett senare 

skede kunna bedöma om informationen finns att tillgå i andra system, samt om informationen 

är tillräcklig och om långtidslagring finns idag med tillräcklig prestanda. Många av dessa 

pappersskrivare är gamla, saknar reservdelar och behöver bytas ut. Vissa kanske rentav är 

överflödiga då information avläses från ett annat system.  

Resultatet av inventeringen ska vara en del av det underlag som ingår i ”R34 

Målkontrollrum”, som ska vara vägledande i kommande tekniska och strukturella vägval 

(Johansson 2016). 

4.1 Excellistor 

För att komma igång med arbetet krävdes underlag i form av excellistor som skulle fyllas i 

med nödvändig data (se bilaga 2). Dessa skickades från Sven Johansson som även stod för 

grundutförandet av listorna (Johansson 2016). I KR handlade det om totalt 48 st skrivare 

tillhörande reaktordelen som skulle inventeras. 
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4.2 Första steget i inventeringen 

De första kolumnerna som skulle fyllas i var kanal och ansluten mätpunkt. Hur många kanaler 

har den specifika skrivaren och vad heter mätpunkten som skrivaren presenterar? För att ta 

reda på detta så gällde det först och främst att leta upp skrivaren på respektive 

kontrollrumspanel. När skrivaren var funnen gick det där att avläsa hur många kanaler den 

hade och vilka anslutna mätpunkter som fanns. Därefter skevs information för varje enskild 

skrivare in i listan. Redan i detta läge hittades en skrivare som aldrig varit ansluten, just p.g.a. 

att den varit överflödig. 

4.3 Andra steget i inventeringen 

När de första två kolumnerna var ifyllda så var det dags att gå vidare med nästa två: 

tillverkare och skåp. För att enkelt kunna hitta skrivarna kan man ha skåpsnumret till hjälp. 

Skåpen är helt enkelt olika sektioner på panelerna där skrivarna är monterade. Exempel på 

skåpsnummer är KCE 112, KJE 613 och dylikt. Huvuddelen av skrivarna kommer från 

tillverkaren Hartmann & Braun. Resterande kom från Chessell, Yokogawa och Westronics.  

 De uppdaterade listorna skickades sedan till Sven Johansson för granskning.  

4.4 Information visad i andra system 

Informationen som skrivarna presenterar skulle eventuellt kunna hämtas från BUR, 

vibrationsdatorn, turbinsystemet 800xA, RÖS och PIS. Då denna inventering gällde skrivare 

på reaktorsidan kunde två system uteslutas direkt. Vibrationsdatorn kunde uteslutas då denna 

övervakar roterande utrustning som turbiner, generatorer och pumpar. Även 800xA kunde 

uteslutas eftersom det är ett system som enbart rör turbinsidan. I de tre återstående systemen 

BUR, PIS och RÖS fanns det däremot möjlighet för signalerna att visas. För att ta reda på 

detta krävdes en enskild sökning på varje specifik signal i respektive system, ett relativt 

tungrott detektivarbete. För att underlätta sökningarna i BUR kontaktades Dan Brissman 

(Brissman 2016) som mailade över en färdigställd excellista över alla signaler som redovisas i 

BUR. Den listan användes för att söka efter de olika signalerna. 

Då det krävs licens för att få vara inne och arbeta i PIS fick även det lösas via kontakter. 

Andreas Ceder (Ceder 2016) gjorde sökningar i PIS på olika systempositioner och skapade 

därefter ett antal pdf-filer på dessa sökningar som sedan kunde mailas. Pdf-filerna användes 

på samma sätt som excellistorna från Brissman för att söka efter de inventerade mätpunkterna. 

Sökningar på de olika signalerna gjordes även i RÖS. 

Resultatet visade att knappt 100 av drygt 200 mätpunkter redovisades i BUR och PIS, samt att 

inga visades i RÖS.  

Tenny Larsson (Larsson 2016) som är skiftlagets RO har som sin synpunkt att alla skrivare 

som sitter på reaktorsidan är viktiga att ha kvar och att BUR/PIS inte räcker för att 

tillhandahålla sig den information som krävs. Enligt Larsson behöver också all form av 

trendvisning finnas tillgänglig vid någon form av nätstörning, det är alltså möjligt att ett helt 

och hållet mjukvarubaserat system är ett sämre alternativ än det som används idag. 
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5. Diskussion 

Detta projekt som är en del av ”R34 Målkontrollrum” har varit väldigt lärorikt att medverka i. 

Det gav en större förståelse för hur systemen är uppbyggda och hur saker och ting hänger 

samman, men det har inte gått helt friktionsfritt. Trots mycket stöd från diverse personal från 

NTIA och personal i KR tog det mycket längre tid att sammanställa den information som 

behövdes än vad jag från början trodde. Projektet som i sig är viktigt kändes inte direkt 

högprioriterat, vilket gjorde att saker och ting drog ut lite på tiden. Detta har inte att göra med 

att projektledaren på något sätt struntade i projektet, men han var i mitt tycke överbelastad 

med många olika projekt igång samtidigt. Tid är pengar och ett projekt som drar ut på tiden 

borde också kostar mer pengar än nödvändigt. Kanske bör man ha fler projektledare med färre 

projekt. 

BUR och PIS är två bra system att använda sig av för att ta del av exempelvis trender, men 

det är inte särskilt lätt att söka sig till den information man vill åt. Det är flera olika personer 

som skriver in information om mätsignaler där och de har inte skrivits in på ett konsekvent 

sätt. Detta gör att det krävs ett ganska gediget detektivarbete för att upptäcka om signalerna 

verkligen redovisas i dessa system. Kanske hjälper det att ha någon form av mall att arbeta 

efter så att alla skriver in information på samma sätt. Frågan jag också ställer mig är hur 

många operatörer som är villiga att byta från detta äldre system med pappersskrivare till ett 

nyare mjukvarubaserat system. Jag tycker själv att det gamla systemet är väl förlegat och 

framför allt ett inte direkt miljövänligt sätt att lagra information på, men det gamla systemet är 

väl inkört och har under sin tid fungerat bra. 

Resultatet av inventeringen bör vara tillräckligt för att komma vidare i det större projektet 

med att göra kontrollrummen mer effektiva. Frågan om långtidslagring, vad som behöver 

långtidslagras och till vilken prestanda, lämnas över till driftstöd som har en större inblick i 

det hela. 

6. Slutsats  

Rapportens syfte var att inventeringen av skrivarna skulle vara en del av det underlag som 

ingår i ”R34 Målkontrollrum”, som i sin tur ska vara vägledande gällande tekniska och 

strukturella vägval. Resultatet av inventeringen visade att det inte var speciellt många av de 

mätpunkter som fanns med i excellistan som redovisades i de mjukvarubaserade systemen. 

Jag kom även, efter samtal med skiftlagets RO, fram till att dessa skrivare är mer betrodda 

vad gäller lagring och funktionalitet än vad de mjukvarubaserade systemen är.  

Min slutsats är ändå att så många pappersskrivare som möjligt bör bytas ut eller plockas bort. 

Det finns enligt mig flera orsaker till detta. Det finns ont om reservdelar och skrivarna är 

gamla, pappersremsorna är besvärliga att hantera vid exempelvis analyser och de bör inte 

minst bytas ut för miljöns skull. Detta skifte från gammalt till nytt beror i mångt och mycket 

på vad driftstöd kommer fram till vad gäller lagringen av informationen. 
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Ringhals skiftschema för första halvåret 2016   Bilaga 1 

 

Ovan visas skiftgången för de sju olika arbetslagen på respektive block (Ringhals 2016d). 
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Excelfiler för inventering av skrivare   Bilaga 2 

 

 

Ovan visas urklipp från de excelfiler som fylldes i under inventeringen (Johansson 2016). 

 

Systemposition Anmärkning Utrustning Tillverkare Typbeteckning Serie nr Skåp Skåpsposition 

30313ZR-409   9-28950 CHESSELL 4250MA 

GB57859 
001 04 
26 Z36 
2008 KCE112 3-E 3.18 

30313FR-478   3-13471 HARTMANN&BRAUN 
MINICOMP 
SK13 3-13471 KCE123 3-E 3.18 

30313FR-488   3-13473 HARTMANN&BRAUN 
MINICOMP 
SK13 3-13473 KCE125 3-E 3.18 

30313FR-498   3-13475 HARTMANN&BRAUN 
MINICOMP 
SK13 3-13475 KCE127 3-E 3.18 

30313LR-459   3-13469 HARTMANN&BRAUN 
MINICOMP 
SK12 3-13469 KCE121 3-E 3.18 

30313LR-478   3-13470 HARTMANN&BRAUN 
MINICOMP 
SK13 3-13470 KCE124 3-E 3.18 

30313LR-488   3-13472 HARTMANN&BRAUN 
MINICOMP 
SK13 3-13472 KCE126 3-E 3.18 

      Signal redovisas även i:    

Systemposition Kanal 
Ansluten 
Mätpunkt BUR PIS 800XA RÖS VIbrationsdator Kanaler Anmärkning 

30313ZR-409 1 T 409A SANT SANT FALSKT FALSKT FALSKT 
T 409 visas i BUR/PIS, 
dock ej A, B, C eller D 

30313ZR-409 2 Z 409A FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT   

30313ZR-409 3 T 409B SANT SANT FALSKT FALSKT FALSKT 
T 409 visas i BUR/PIS, 
dock ej A, B, C eller D 

30313ZR-409 4 Z 409B FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT   

30313ZR-409 5 T 409C SANT SANT FALSKT FALSKT FALSKT 
T 409 visas i BUR/PIS, 
dock ej A, B, C eller D 

30313ZR-409 6 Z 409C FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT   

30313ZR-409 7 T 409D SANT SANT FALSKT FALSKT FALSKT 
T 409 visas i BUR/PIS, 
dock ej A, B, C eller D 

30313ZR-409 8 Z 409D FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT FALSKT   

30313FR-478 1 
FT 
474/475 SANT SANT FALSKT FALSKT FALSKT   

30313FR-478 2 LT 477 SANT SANT FALSKT FALSKT FALSKT   


