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Abstract

Analys av konstruktionsprocessen inom FTC

Analysis of the construction process within FTC

Johan Westlin, Thomas Carlsson

This thesis work was made to optimize the writing of the construction specifications
at FKA. These construction specifications are created before each plant modifications
that is started because requirements from the Swedish radiation safety authority
(SSM) and internally on Forsmarks nuclear group as constructions / implementation
documentation
The study was done through seven interviews of two people at three different groups
involved in the construction specification and an interview from the group accredited
verification. The four selected groups were selected through an extensive analytical
work resulted in an elimination matrix where these four groups was considered to be
most involved with the construction specification.
The questions asked to these individuals were based on the instructions and sample
text that are described in the construction specification. To ensure the quality of the
thesis were to limit itself to the chapters that were considered most relevant to
improve. The analysis revealed a number of points that should be improved, partly
into the routines when writing the construction specification and when ether sample
text or suggestions should be changed and complemented. Some of the most
interesting results where that there are some relatively simple improvements that can
be implemented with a small amount of work. Some of those results where an
implementation of a table for the radiation in a specific room as well as using an excel
file where all people involved in the construction specification can make suggestions
for the updated version of the operating instructions. Other improvements are more
complicated to implement as they are soft issues like a continuous improvement of
the communication between different groups at FKA
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I 

Sammanfattning 

Detta examensarbete gjordes för att förbättra utformningen av konstruktionsspecifikationer 

på Formarks kärnkraftsgrupp. Dessa konstruktionsspecifikationer skapas inför varje arbete 

med en anläggningsändring som utförs vid verket på grund av krav från 

strålsäkerhetsmyndigheten men även internt på Formarks kärnkraftsgrupp som 

konstruktions/implementeringsunderlag.  

Studien gjordes med hjälp av intervjuer av totalt sett sju personer fördelade om två personer 

från tre olika grupper som berörs av konstruktionsspecifikationen, samt en intervju ifrån 

gruppen ackrediterad kontroll. De fyra utvalda grupperna valdes ut efter en förstudie 

genom ett analysarbete som mynnade ut i en elimineringsmatris där dessa fyra grupper 

fallit ut som mest berörda av arbetet med konstruktionsspecifikationerna.   

Intervjufrågorna baserades på de instruktioner och den exempeltext som finns beskrivna i 

mallen för konstruktionsspecifikationen. Eftersom denna specifikation är väldigt 

omfattande, valdes de kapitel som ansågs vara mest relevanta att förbättringsarbetet ut, 

inom ramen för det här arbetet. Analysen av intervjuerna resulterade i flera 

förbättringsförslag, dels för rutiner kring skrivandet av specifikationen och dels förslag där 

antingen exempeltext eller instruktioner bör ändras eller kompletteras.  Det framkom även 

att vissa relativt enkla förbättringar kan genomföras med en liten mängd arbete, som t ex 

införandet av en tabell för strålningsnivåer eller skapandet av en Excel-fil där alla grupper 

som berörs av konstruktionsspecifikationen kan inkomma med förbättringsförslag för 

driftinstruktionerna. Andra förbättringar är mer omfattande och berör t ex kontinuerliga 

förbättringsprocesser för kommunikationen mellan diverse grupper inom Formarks 

kärnkraftsgrupp. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

En stor del av FTCSs (gruppen för systemkonstruktion) arbetsuppgifter är att leverera 

konstruktions- och montageunderlag till anläggningsförnyelseprocessen vid Forsmarks 

kärnkraftverk (FKA). Dessa projekt innefattar många discipliner inom FKA såsom 

projektledning, konstruktion (process, bygg och el), montage, tillverkning, underhåll och 

drift.  

När ett nytt projekt ska initieras, tas en konstruktionsspecifikation fram av medverkande 

konstruktionskontor. Syftet med konstruktionsspecifikationen är att beskriva bl.a. hur 

ändringen ska konstrueras och hur den ska implementeras i anläggningen, i enlighet med de 

krav som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ställt upp för alla AÄ som görs. 

Konstruktionsspecifikationen används sedan av övriga avdelningar för t.ex. framtagning av 

kostnadskalkyler och för att ta fram olika typer av underlag som behövs för att driva 

igenom anläggningsförnyelsen. Konstruktionsspecifikationen tjänar även som stöd mellan 

de olika grupperna som är inblandade i projektet. Detta betyder att personal med stor 

varierande fackmässig detaljkunskap samarbetar under en AÄ, vilket riskerar ge upphov till 

språkliga och kunskapsmässiga svårigheter som har sin grund i författarens och 

mottagarens olika bakgrund.  

Syftet med examensarbetet är att belysa de möjliga förbättringar som kan göras för att 

förenkla processen med skrivandet av konstruktionsspecifikationen.  

 

1.2 Mål 

Detta arbete har för avsikt att skapa en bättre förståelse för hur mottagaren av 

konstruktionsspecifikationen uppfattar dess innehåll, och att undersöka om och hur 

konstruktionsspecifikationens framtagande kan förenklas eller anpassas till behoven hos 

gruppen FTCS. Eftersom konstruktionsspecifikationen berör olika många avdelningar på 

FKA beroende på projektets omfattning, medför detta att mallen bör vara så generellt som 

möjligt för att passa alla avdelningar.  
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Målet med examensarbetet blir att ge förslag till en förbättrad mall, genom att studera några 

specifika kapitel där den nuvarande mallen anses vara otydlig. Slutsatser dragna från denna 

analys ska sedan användas som förslag till en uppdaterad konstruktionsspecifikationsmall 

där innehållet är bättre anpassat till mottagaren och samtidigt mer lättanvänd för 

författaren. Effektmålet är att detta skall leda till mindre arbetstid för berörda parter. 

 

1.3 Begränsning 

Examensarbetet kommer enbart att beröra mekanikdelen av konstruktionsspecifikations-

mallen och således ett antal specifika avdelningar på FKA. 

Baserat på intervjuer med anställda vid vissa avdelningar, kommer förslag till ändringar på 

berörda delar av konstruktionsspecifikationsmallen att tas fram. Eftersom både 

genomförandet av intervjuer och det efterföljande analysarbetet är en tidskrävande process, 

utförs max två intervjuer/grupp för fyra grupper.  

Arbetet kommer inte att beskriva de olika klassningar som finns på komponentnivå på 

FKA.  

Transkriberingar på intervjuerna kommer inte att bifogas. 

SSM-krav utöver SSMFS 2008:13 [1] kommer inte att beaktas.  

 

1.4 Beskrivningar av nyckelbegrepp 

Nedan följer en punktlista med begrepp och benämningar som är nödvändiga att känna till 

för att förstå arbetet som genomförts, såväl som den skriva rapporten: 

 Med AÄ menas en anläggningsändring vilket är detsamma som en typ av 

ändringsprojekt på FKA. En AÄ kan vara exempelvis ett metalliskt stöd som skall 

svetsas, eller ett turbinbyte. I det först fallet är exempelvis inte FTES inblandat i 

projektet men FTCS, FTCM, AK och andra avdelningar är med, i det andra fallet är 

samtliga avdelningar på FKA inblandade. 
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 Ordet konstruktionsspecifikation förekommer frekvent i examensarbetet. 

Dokumentet skapas genom att gruppen FTCS börjar skriva på en utplockad version 

av konstruktionsspecifikationsmallen och anpassar den till den anläggningsändring 

(AÄ) som skall utföras. Konstruktionsspecifikationen har 11 kapitel men kan sägas 

vara uppdelad i, för detta examensarbete, tre delar; en angående kontroll och 

konstruktion, en del som berör installation, och en tredje delen som berör provning 

vid driftsättning vid AÄ.  

 Ordet mottagare förekommer i examensrapporten och betyder ”alla avdelningar på 

FKA som berörs av konstruktionsspecifikationen förutom FTCS och AK” där inget 

annat anges. 

 Strukturen på FKA arbete delas in i avdelningar, kontor och grupper. Ett exempel 

på en sådan indelning är att FT är en avdelning, att FTC är ett kontor och att FTCS 

är en grupp. När ordet avdelningar används betyder det i varierande grad de olika 

kontor och grupper som berörs av AÄ under varje avdelning. Se (Förkortningar i 

examensarbetet i början av rapporten) för förtydligande. 

 Ordet klassning förekommer i arbete. Olika komponenter i systemen har olika 

klassning för t.ex. säkerhet och tryck, beroende på vilken funktion det har för 

säkerheten på verket.  

 

1.5 Framtagande och användande av 

konstruktionsspecifikationen hos FKA 

Här presenteras ett antal grupper på FKA som berörs av arbetet med 

konstruktionsspecifikationen, samt den nuvarande arbetsgången vid framtagandet av 

konstruktionsspecifikationen under en AÄ. 

1.5.1 Avdelningar och grupper på FKA som berörs av arbetet 

Detta underkapitel ger en kort beskrivning av de grupper och avdelningar som berörs av 

konstruktionsspecifikationsmallen som studeras i detta examensarbete. Informationen ger 

en bild av olika ansvarsområden, och av hur grupperna använder sig av 



 

4 

 

konstruktionsspecifikationsmallen i sitt arbete [2]. Förutom dessa grupper berörs även AK 

av konstruktionsspecifikationen. 

F12P - Driftsättning och provning 

Avdelningen för Driftsättning och Provning (F12P) utgör en gemensam funktion för 

Forsmark 1 och 2. F12P ansvarar i huvudsak för driftsättning och provning av 

anläggningsändringar inklusive dokumentationshantering. Avdelningen ansvarar också för 

rutinen för driftsättning av anläggningsändringar, inom ramen för förnyelseprocessen. 

FM - Underhållsenheten  

Avdelningen FM: s verksamhet syftar till att tillgodose de tre produktionsenheternas (F1, 

F2, F3) totala behov av processunderhåll och montage. Därutöver bedriver enheten 

underhåll och utredningar till andra enheter inom FKA. 

FTCM - Detaljkonstruktion 

FTCM: s huvudsakliga uppgifter är att utföra detaljkonstruktion för mekaniska anordningar 

i samband med anläggningsändringar och underhållsåtgärder. Vidare upprättar FTCM 

konstruktions-, tillverknings- och montagehandlingar inom mekanikområdet vid 

anläggningsändringar, underhållsingrepp samt vid inträffad skada. 

FTCS - Systemkonstruktion 

FTCS: s huvudsakliga uppgifter är att utföra systemkonstruktion inom processområdet i 

samband med anläggningsändringar. Erforderliga konstruktionsförutsättningar och övriga 

konstruktionskrav (konstruktionsstyrande regler) specificeras och en teknisk lösning i form 

av en konstruktionsspecifikation på ”flödesschemanivå” tas fram. 

Konstruktionsspecifikationen utgör grund för vidare detaljkonstruktionsarbete. 

AK - Ackrediterad kontroll 

AK är företag som godkänts av SSM och som har till uppdrag att fungera som SSM:s 

förlängda arm vad det gäller kontroll av kärnkraftsverksägare. På FKA finns ett antal olika 

företag som fungerar som AK 
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1.5.2 Framtagande av konstruktionsspecifikation 

Konstruktionsspecifikationen skrivs på begäran av SSM enligt förordningen SSMFS 

2008:13, 4kap, 4§ [1]. Konstruktionsspecifikationen som berör mekaniska anordningar 

skrivs av gruppen FTCS på FKA. Innehållet i konstruktionsspecifikationen beror på 

projektets omfattning och inblandade avdelningar på FKA, och dokumentet skrivs i samråd 

med de berörda avdelningarna som i sin tur har egna instruktioner för hur deras arbete skall 

göras. Det betyder att konstruktionsspecifikationen är både ett övergripande och delvis 

detaljerat dokument över AÄ. Till exempel innehåller konstruktionsspecifikationen 

konstruktionskrav och ritningsunderlag/bilder på var AÄ ska äga rum, men detaljritningar 

saknas. Dessa skapas i ett senare steg av gruppen FTCM och kan bifogas i 

konstruktionsspecifikationen, det är dock inget krav från SSM. För att ta fram dessa 

ritningar måste konstruktörerna på FTCM veta vilka krav som ställs på AÄ, något som 

kräver att konstruktionsspecifikationen måste vara översiktlig (generell) men samtidigt 

tillräcklig detaljerad för att detaljritningar ska kunna göras. 

1.5.3 Att arbeta med konstruktionsspecifikationen 

Konstruktionsspecifikationen skrivs under initieringsfasen och förprojekteringsfasen under 

projektet, enligt Figur 1. En ny revision av konstruktionsspecifikationen tas fram till 

milstenarna TG1, TG2 och TG3. Vid TG3 skall konstruktionsspecifikationen vara 

färdigställd och innehålla all väsentlig information som krävs för att starta 

detaljkonstruktion såsom krav, systemlösningar, underlag för inköp, föreslagen 

ersättningsdel och underlag för eventuell ändring av driftförutsättningarna [3] och SAR 

[Bilaga 1]. Konstruktionsspecifikationen ligger även som grund för kostnadsuppskattning 

vid AÄ. 

Konstruktionsspecifikationens olika kapitel kan skapas parallellt när tillräcklig information 

och nödvändiga förutsättningar är kända. Det kan innebära att en del kapitel i 

konstruktionsspecifikationen saknas vid TG1, dock måste konstruktionsspecifikation vid 

TG1 innehålla tillräckligt med information för att utföra en kostnadsbedömning på AÄ. När 

konstruktionsspecifikationen når TG2 skall detaljgraden vara tillräcklig för ett tekniskt 

upphandlingsunderlag, och slutligen skall en färdig konstruktionsspecifikation vara utförd 

till TG3 [3].  
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Figur 1. AÄ-processen [5] enligt en projektledningsmetod som används på FKA. De delar som berörs av det 

här arbetet Toll gates (TG1-TG3), vilka måste passeras och godkännas av beställaren av projektet att projektet 

skall drivas vidare. 

 

1.5.4 Krav på och granskning av konstruktionsspecifikationer 

De krav som ställs på konstruktionsspecifikationen vid mekaniska ändringar och 

nyproduktion beskrivs i föreskriften SSMFS 2008:13 4kap, 4§, som bland annat innehåller 

följande citat: 

”Konstruktionsspecifikationer bör i tillämplig omfattning innehålla uppgifter om 

anordningens funktion, avgränsningar mot andra anordningar och belastningar vid dessa 

avgränsningar, konstruktionsförutsättningar, inre och yttre miljö, kontroll- och 

provningsbarhet samt i förekommande fall vilken neutronstrålning som anordningar kan 

komma utsättas för. Vidare bör det ingå uppgifter om kvalitetsklassning, materialkrav, lista 

över ventiler och förgreningar som under drift skall vara låsta i öppet eller stängt läge 

samt hänvisningar till dokument som beskriver kriterier för driftklarhet…” [1].  

 

Klassningar och materialkrav som anges i texten ovan finns beskrivna i andra föreskrifter 

från SSM. Utöver dessa krav innehåller konstruktionsspecifikationen information som kan 

underlätta arbetet för de berörda avdelningarna på FKA vid en AÄ, exempelvis underlag 

för eventuell ändring av driftförutsättningarna och SAR. Eftersom denna 

tilläggsinformation inte är ett krav från SSMs sida, finns ingen specifikation som beskriver 

hur detaljerad informationen ska vara. Resultatet blir därför ofta hänvisningar till andra 

dokument och en balansgång mellan att i tillräcklig omfattning mha beskrivningar 

underlätta andra gruppers arbete vid AÄ och att hålla konstruktionsspecifikationen så kort 

som möjligt.  
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Den färdiga konstruktionsspecifikationen ska sedan granskas enligt SSM som anger att 

konstruktionsspecifikationen skall granskas primärt av kontoret FQ och sedan av en 

fristående granskningsfunktion anlitad av FKA. Den fristående granskningsfunktionen 

benämns som Ackrediterad Kontroll (AK) se kapitel 1.5.1. 
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2. Teori 

 

2.1 Teori för urval av information 

Initialt utfördes en förstudie på ett antal dokument [1-3], [8-17] som berör 

konstruktionsspecifikationer och på de olika avdelningar och grupper som berörs av 

konstruktionsspecifikationer. Förstudien ska öka förståelsen för 

konstruktionsspecifikationer samt ligga till grund för vidare urvalet av information. 

För att begränsa arbetet med konstruktionsspecifikationen inom ramarna för 

examensarbetet behövs en metod för att minimera antalet kapitel i 

konstruktionsspecifikationen och grupper som berörs av konstruktionsspecifikationen. En 

metod för att systematiskt eliminera kapitel som inte uppfyller problemformuleringen eller 

ligger utanför begränsningarna är att använda en elimineringsmatris [4]. 

Elimineringsmatriser kan användas på olika sätt beroende på förutsättningar och 

informationsmängd. 

Elimineringsmatrisen fungerar som en första grov bortsortering av mindre relevanta kapitel 

i konstruktionsspecifikationen, genom att man studerar olika kriterier som t.ex. löser målet, 

uppfyller beställarens krav, examensarbetes begränsningar och genomförbart inom angivna 

tidsgränser för examensarbetet.  

Den initiala elimineringen presenterades för beställaren och genom konsultering kunde den 

initiala elimineringen verifieras. Elimineringen utfördes genom att eliminera bort de kapitel 

av konstruktionsspecifikationen som användes av grupper utanför begränsningarna i 

examensarbetet [4].  

 

2.1.1  Släktskapsdiagram (KJ metoden) 

KJ metoden [5] är till för att analysera och strukturera stora mängder verbal data t.ex. ifrån 

intervjuer. Metoden är uppbyggd på associationer snarare än logiska samband. All data 

delas in i olika grupper och varje enskild grupp kan sedan analyseras enligt figur 2. Varje 
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grupp ska namnges för att underlätta arbetet [5].  I detta arbete har KJ metoden använts för 

att jämföra svaren från intervjuerna. I detta arbete används KJ metoden i analysarbetet för 

att sortera intervjusvaren för att urskilja ett resultat och eventuella förbättringar. 

Arbetet består av tre faser 

 Divergerande fas går ut på att ta till vara på alla åsikter som kan hjälpa att lösa 

problemställningen. Detta görs genom en diskussion mellan studenterna där båda 

får lägga fram sina åsikter av intervjuerna och sedan diskutera dem tillsammans.   

 Bearbetande fas: Strukturerar upp och ordnar de åsikter och påstående som dock 

upp i den divergerande fasen. 

 Beslutande fas: Gruppen fattar ett beslut om de viktigaste punkterna som man i 

första hand ska jobba vidare på. 

 

Figur 2: Uppställning av släktskapsdiagram med huvudsvar och underliggande åsikter eller förbättringsförslag 

utifrån frågorna som ställdes enligt [4]. Med nivå 1 som huvudsvar, nivå 2 för åsikter och nivå 3 för 

förbättringsförslag. 

 

2.2 Intervju teori 

2.2.1  Metodik för intervju 

Syftet med intervjustudien är att undersöka och granska eventuella förbättringsförslag för 

konstruktionsspecifikationen. Genom att studera tidigare arbeten kan en bedömning göras 
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om den nya studiens storlek och inriktning samt om vilka delar av 

konstruktionsspecifikationen som är i behov av komplettering.  

Inledningsvis bör man i en intervjusituation gå in med en relativt bred frågebild och sedan 

under intervjustudien avgränsa sig, grundprincip är att initialt ha en bredare frågeställning 

och successivt precisera syftet [6]. 

Valet av intervjuperson är inte alltid självklart. Valet av intervjukandidater ska vara 

lämpligt för undersökningen och kan delas upp i två kategorier, representativt urval och 

kvalitetsurval. Det representativa urvalet står för bredd och variation, till skillnad från 

kvalitetsurvalet som står för sakkunnighet. Kvalitetsurvalet utgår från att vissa personer 

besitter särskilda kvaliteter som anses vara relevanta för att ge värdefull information. 

Exempel på sådana kvalitéer är erfarenhet, begåvning och nyfiken på projektet.  Det finns 

dock risker med kvalitetsurvalet och det är att man får en alltför selektiv bild [6].  

Det finns flera olika metoder för hur intervjuer kan genomföras. De två ytterligheterna är 

en (hårt) strukturerad variant med många förutbestämda frågor som följs till punkt och 

pricka enligt ett intervjuprotokoll, eller en friare intervju som mer har karaktären av ett 

öppet samtal [6]. En hårt strukturerad intervju ger i högre grad medvetna svar på de 

specifika frågor som intervjuaren vill undersöka. Till skillnad från en strukturerad intervju 

ger en friare intervju mer personliga svar, en djupare insikt i personens kunnighet och 

möjlighet att följa upp intressanta trådar som dyker upp under samtalet. Risken med friare 

intervjuer är att alla intervjuer riskerar att bli ganska olika och det är svårt att få fram 

generella resultat eller slutsatser. Det finns därför en blandning mellan dessa två intervjuer 

som brukar benämnas halvstrukturerade intervjuer. I det fallet används ett antal för valda 

frågor som ställs, men frågornas är utformade till att ge utrymme för utvikning och 

fördjupning [6]. 

Mellan intervjuer så är det viktigt att reflektera över förgående intervju för att förbättra 

nästa [6]. Var det något som inte fungerade, var det några frågor som behövdes formuleras 

om etc. Genom att dela upp intervjutillfällen kan en preliminär analys göras direkt efter 

intervjun och förbättringsåtgärder kan utföras inför nästa. Den preliminära analysen kan 

även säga om fler intervjuer behövs eller om tillräcklig information insamlats. 
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2.2.2 Intervjupraktik 

Intervjupraktik är en benämning på själva intervjuns genomförande. Om ett bra arbete 

utförs utifrån intervjumetodik enligt kapitel 2.2.1 så kommer det underlätta för intervjuaren 

 

En intervju delas oftast in i tre delar, början, mitt och slut [6]. Steg ett är att etablera en god 

samarbetsrelation, genom att presentera vem du är och projektets bakgrund, syfte och 

användningsområde. Utöver det kan några neutrala frågor ställas, så ett förtroende etableras 

mellan personerna. Steg två handlar om att börja ställa de frågor som tagits fram och om 

det är befogat ställa uppföljnings-, fördjupnings- och precisionsfrågor på de svar som ges. 

Om man märker att personen inte svara spontant på frågor, använd då pauser som en 

indikation att man vill att de ska svara. Om man inte förstår personens svar kan man 

försöka omformulera vad personen har sagt för att få ett bättre svar alternativt fråga hur då 

eller på vilket sätt [7]. Man ska inte vara rädd att ställa motfrågor på svaren. Avslutningen 

är det tredje och sista steget av intervjun. Här ska man fråga om intervjupersonen har något 

att tillägga utöver det som sagts tidigare. Detta är för att beröra delar som kanske inte tagits 

upp under intervjun, som kan vara relevanta. Fråga gärna om man får kontakta personen för 

eventuell uppföljningsintervju som kan ske över telefon, mail etc. Inspelade intervjuer är att 

föredra framför att anteckna, eftersom risken att intervjuaren koncentrerar sig för mycket 

på att anteckna och riskerar att bli ouppmärksam under intervjun [6].           

 

2.2.3  Frågeteori  

Det här arbetet används en typ av frågor som benämns öppna frågor [7]. Det är frågor där 

intervjupersonen ombeds att fritt berätta om eller beskriva något, till skillnad från slutna 

frågor där svaret ofta är ja eller nej. Öppna frågor tillåter därmed den intervjuade att göra 

ett aktivt val kring vilken information man väljer att framhålla, och genom att ställa 

uppföljningsfrågor kan intervjuaren styra personen åt ett visst håll [7]. 

En risk med öppna frågor är att intervjuaren ställer ledande frågor för att styra 

informationsflödet till sin egen hypotes. Svaren på dessa frågor kan då bli direkt felaktiga 

och i slutändan ge ett felaktigt resultat på rapporten.  
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Språkets utformning är viktigt, ett exempel är att frågorna måste formuleras neutralt. 

Eftersom effektmålet är att förenkla skrivandet av konstruktionsspecifikationen, måste 

frågorna vara utformade så att de har möjligheten att utrycka sina synpunkter utan att 

riskera att svartmåla någon. 
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3 Utfall av dataeliminering 

 

3.1 Initiala elimineringen 

En förstudie påbörjades för att få en överblick över vilka avdelningar, kontor och grupper 

som berörs av konstruktionsspecifikationen se (Förkortningar i examensarbetet i början av 

rapporten). Förstudie gick ut på att läsa dokument [1]-[3], [8]-[17], som är relevanta vid 

AÄ, samt studera faktiska anläggningsändringar.  

Därefter krävdes en sortering för att på ett systematiskt sätt välja ut de mest relevanta 

delarna av den elva kapitel långa konstruktionsspecifikationsmallen, och för detta ändamål 

användes metoden med elimineringsmatriser från kapitel 2.1.1. En elimineringsmatris togs 

fram genom att strukturera upp en tabell över alla kapitel i 

konstruktionsspecifikationsmallen och markera vilka avdelningar, kontor och grupper som 

är inblandade i arbetet med skrivandet och som är mottagare av respektive kapitel. Detta 

granskades sedan efter begränsningen att enbart beakta mekanikdelen av 

konstruktionsspecifikationsmallen se kapitel 1.3. En initial elimineringen tog bort samtliga 

kapitel som inte berör mekanikdelen av konstruktionsspecifikationen se Tabell 1.  

Resultaten av elimineringen presenterades för beställaren, och då uppdagades att 

konstruktionsspecifikationsmallen var ofullständig vad det gäller mottagare. Beställaren 

påpekade att både AK och F12P, inte står med som mottagare av i mallen, och de ska 

finnas med som mottagare av konstruktionsspecifikationen. Under mötet beslutades även 

att fokusera på grupperna FTCS, FTCM, AK, F12P och FMI.  
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Tabell 1: Resultatet från den första elimineringen som baserades på konstruktionsspecifikationens 

kapitel och mottagare. 1 betyder ”gå vidare med”, 0 betyder ”bortse ifrån”. Listan innehåller 

konstruktionsspecifikationens samtliga kapitel. 

  Innehållsförteckning Berörda Avdelningar/grupper   

1 Inledning alla delgivna  0 

1.1 Projektfas alla delgivna  0 

2 Allmän beskrivning av anläggningsändringen alla delgivna, beställare  0 

3 Anläggningsändring uppgifter     

3.1 Anläggningsändring säkerhetsuppgifter FQ,FTT,FXC 0 

3.2 Anläggningsändring driftuppgifter FTE,FTC,FTF 0 

3.3 Påverkan på FSAR kapitel 9 FTT,FQS 0 

4 Konstruktionsförutsättningar     

4.1 Normer, kriterier och guider FTC,FTE,FTCK,FTMQ 1 

4.2 Anläggningsvisa krav FTC,FTE 1 

4.3 Brandskyddskrav FTCM 1 

4.4 Systemvisa krav FTC 1 

4.4.1 Klassning och konstruktionsdata FTC, FTE, FTP, FGI, inköp 1 

4.4.2 Funktions och prestandakrav FCTM, FTE, FTPM 1 

4.4.3 Krav på och från anslutande system FTCM, FTE, FTPM 1 

4.4.4 Krav på utförande FTCM FTCK FTE 1 

4.4.5 Krav på kontrollutrustning, EL   0 

4.4.6 Krav på elkraftförsörjning, EL   0 

4.4.7 Miljö och materialkrav FTCM FTES 1 

4.4.8 Konstruktionsförutsättningar, MEK FTCS FTCM FTM 1 

4.5 Krav på apparat på komponentnivå   1 

4.5.1 Krav på utförande FTCM, FTP, inköp 1 

4.5.2 Funktions och prestandakrav FTCM/FTP inköp 1 

5  Teknisk lösning Systemlösning     

5.1 Systemlösning FTC,FTE,FTP beställare 1 

5.2 Tryckavsäkring  FTCM, (FTCK) 1 

5.3 Miljökvalificering FM,FGIM inköp 1 

5.4 El och kontrollutrustning   0 

5.5 Utgående/tillkommande apparater och komponenter FTCM, FTP (inköp), FM,FXD,FTCD 1 

6  Påverkan på systemets funktion     

6.1 Normala anläggningsdriftfall FTCS, FQ +SAR 1 

6.2 Onormala anläggningsdriftfall FTCS, FQ   1 

6.3 Onormala systemdriftfall FTCS, FQ 1 

7 Installation   1 

7.1 Anläggningsändrings utformning MEK FMI,FTCM 1 

7.2 Avställning och driftsättning FXD,FM,FTCS 1 

7.3 Anläggningsändring utformning EL   0 

8 Kontroll och provning under projektgenomförandet     

8.1 Konstruktionskontroll MEK FTCK, FTCM, FTM 1 

8.2 Tillverkningskontroll MEK FTCK, FTCM, FTP 1 

8.3 Montagekontroll MEK FTCK,FTCM,FTP 1 

8.4 Tillverkningskontroll EL   0 

8.5 Montagekontroll EL   0 

8.6 Verifiering av prestanda och funktion FTC,PL,FXC, FMI, leverantörer 1 
9 Säkerhetsbedömning FTP,FQ 0 

10 Dokumentation   0 

11 Referenser   0 
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3.2 Andra elimineringen 

En andra eliminering utfördes för att sortera bort de kapitel som inte berörs av de fyra 

grupper som valdes efter den initiala elimineringen enligt kapitel 3.1. För att genomföra 

den andra elimineringen med en så objektiv bedömning som möjligt valdes att inte 

konsultera beställaren. Efter att kompletterat den första elimineringen med de grupper som 

saknades i respektive kapitel gjordes ytterligare en eliminering med hänsyn till 

avgränsningarna som ställts upp i examensarbetet, genom att sortera bort de kapitel i 

konstruktionsspecifikationen som inte berördes av de valda grupperna FTCS, FTCM, AK, 

F12P och FMI. Resultatet från andra elimineringen låg sedan till grund för frågeunderlag 

till intervjuerna Bilaga 2. 

Det två elimineringarna gjorde således genom att först eliminera de kapitel som inte 

berördes av mekanik i konstruktionsspecifikationen och den andra elimineringen utfördes 

genom att sortera bort de kapitel som inte berördes av grupperna ovan. 

Tabell 2: Resultat av andra elimineringen visar de kapitel som ligger till grund för frågorna till 

intervjustadiet. ”1” står för att kapitlet valdes för att gå vidare med inför intervjustadiet. 

4 Konstruktionsförutsättningar     

4.1 Normer, kriterier och guider FTC,FTE,FTCK,FTMQ 1 

4.2 Anläggningsvisa krav FTC,FTE 1 

4.3 Brandskyddskrav FTCM 1 

4.4 Systemvisa krav FTC 1 

4.4.1 Klassning och konstruktionsdata FTC, FTE, FTP, FGI, inköp 1 

4.4.2 Funktions och prestandakrav FCTM, FTE, FTPM 1 

4.4.3 Krav på och från anslutande system FTCM, FTE, FTPM 1 

4.4.4 Krav på utförande FTCM FTCK FTE 1 

4.4.7 Miljö och materialkrav FTCM FTES 1 

4.4.8 Konstruktionsförutsättningar, MEK FTCS FTCM FTM 1 

4.5 Krav på apparat på komponentnivå   1 

4.5.1 Krav på utförande FTCM, FTP, inköp 1 

4.5.2 Funktions och prestandakrav FTCM/FTP inköp 1 

5  Teknisk lösning Systemlösning     

5.1 Systemlösning FTC,FTE,FTP beställare 1 

5.2 Tryckavsäkring  FTCM,(FTCK) 1 

5.3 Miljökvalificering FM,FGIM inköp 1 

7 Installation   1 

7.1 Anläggningsändrings utformning MEK FMI,FTCM 1 

7.2 Avställning och driftsättning FXD,FM,FTCS 1 

8 Kontroll och provning under projektgenomförandet     

8.1 Konstruktionskontroll MEK FTCK, FTCM, FTM 1 

8.2 Tillverkningskontroll MEK FTCK, FTCM, FTP 1 

8.3 Montagekontroll MEK FTCK,FTCM,FTP 1 

8.6 Verifiering av prestanda och funktion FTC,PL,FXC, FMI, leverantörer 1 
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4 Utformning av intervjuer 

 

4.1 Val av avdelningar och intervjukandidater 

Urvalsprocessen resulterade i att vi valde att intervjua representanter från avdelningarna 

FTCS, FTCM, F12P och AK. Valet att intervjua representanter från FTCS baserades på att 

de skriver konstruktionsspecifikationerna. FTCM är också en av de grupper som berörs 

mest, i termer av mottagare av konstruktionsspecifikationen. F12P berörs enligt vår 

förstudie inte alltför mycket av konstruktionsspecifikationen, utan snarare av hela 

konstruktionsspecifikationen och är de som i slutändan använder sig av AÄ. Av den 

anledningen som bestämdes det att även representanter från den avdelningen skulle 

intervjuas. Underhållsenheten (FMI) togs upp som ett alternativ att beakta i mån av tid. De 

tre grupperna är alltså valda på grund av att de är antingen författare/mottagare av 

specifikationen eller användare/underhållare av slutprodukten av AÄ, se Tabell 3. Slutligen 

valdes att även intervjua representanter från AK då konstruktionsspecifikationen måste 

uppfylla kraven från SSM och AK fungerar som deras kontrollanter av innehållet i 

konstruktionsspecifikationen. Valet att intervjua representanter från dessa avdelningar 

ansågs ge ett bra helhetsperspektiv. Vidare bestämdes det i samråd med beställaren att 

intervjua en erfaren och en relativt oerfaren person på respektive grupp för att så olika 

synpunkter som möjligt.  

Tabell 3: Valda grupper att gå vidare med till intervjustadiet. 

Detaljkonstruktion Systemkonstruktion Driftsättning och provning Ackrediterad Kontroll  

FTCM FTCS F12P AK 

 

4.2 Fokusområden för intervjustudien   

Intervjufrågorna skapades utifrån rubriker och innehåll i mallen för 

konstruktionsspecifikationen [8]. En del av frågorna var medvetet identiska för alla 

intervjupersoner, anledningen var att få svar som speglar gruppernas olika perspektiv på 
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samma kapitel i konstruktionsspecifikationen. Andra frågor var specifikt riktade till 

personer vid en viss avdelning.  

Skrivandet av konstruktionsspecifikationen görs av FTCS, vilka berördes av de flesta 

frågor se Bilaga 2. Utöver de tre grupper inom FKA som använder 

konstruktionsspecifikationen ställdes ytterligare frågor till AK. Frågorna till 

intervjupersonerna från denna avdelning var framförallt kontrollfrågor på informationen i 

konstruktionsspecifikationen (jämför frågan om kapitel 4.1 mellan AK och FTCx i Bilaga 

2). Kontrollfrågornas syfte var att ta reda på hur mycket information som AK anser är 

nödvändigt jämfört med hur mycket information som FTCS anser sig behöva skriva. 

Informationen som intresserar AK är efterlevnad av de krav som SSM har specificerat för 

konstruktionsspecifikationen och eftersom dessa delar är obligatoriska, kan informationen 

från intervjuerna endast leda till förbättringar av konstruktionsspecifikationen.  

De frågor som gäller kontoren på FTCx och F12P syftade till att studera eventuella 

avvikelser och gemensamma nämnare mellan hur konstruktionsspecifikationens mottagare 

uppfattar informationen. Frågorna utformades för att dels undersöka hur FTCS anser att 

kraven bör skrivas och vad den specifika delen av konstruktionsspecifikationen bör 

innehålla, och dels för att undersöka i vilken omfattning mottagaren läser och använder sig 

av informationen i det specifika kapitlet. 

 

4.3 Intervjufrågornas utformning 

Intervjuerna genomfördes med öppna frågor för att få ut så mycket information från 

intervjupersonerna som möjligt. Frågorna som ställdes handlade i huvudsak om hur de 

använder sig av konstruktionsspecifikationen och vad de ansåg var bra och dåligt med 

dagens upplägg på konstruktionsspecifikationen. Uppföljningsfrågorna varierade från 

intervju till intervju men handlade oftast om förslag till förbättringsåtgärder utifrån de 

intervjuades perspektiv. Några av dem som intervjuades kom med olika förslag som i sin 

tur blev till nya frågor till senare intervjuer. Samma fråga ställdes även i efterhand till dem 

som redan blivit intervjuade via telefon eller e-post.  
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Intervjufrågorna presenteras i sin helhet i Bilaga 2. De är framtagna från 

konstruktionsspecifikationsmallen men då denna är företagshemlig ges inte någon 

ytterligare information om hur dess kapitel är utformade, annat än den som i Tabell 1.  

 

4.4 Analys av intervjumaterial 

Upprättandet av släktskapsdiagrammet, se kapitel 2.2.1, genomfördes genom följande 

arbetsgång. Första steget var att definiera ämnet som ligger till grunden för arbetet, i detta 

fall förbättringsförslag. Därefter skrevs ämnet upp på en virtuell anslagstavla (Microsoft 

One note).  

Nästa steg var att utifrån anteckningar/inspelningar skriva och på anslagstavlan fästa post-it 

lappar om de problem och förbättringsförslag som dykt upp under intervjuerna. I detta 

skede skrevs allt som ansågs vara relevant ifrån intervjutillfällena ner och fästes på 

anslagstavlan, utan att genomgå någon form av bearbetning eller granskning.  

Det tredje steget gick ut på att analysera alla lappar som skrivits och förklara vad som 

menades med dem för att tydliggöra detta även för utomstående. Ett första sorteringsarbete 

påbörjades genom att sammanfoga liknande lappar och ta bort lappar där svaren eller 

förbättringarna låg utanför avgränsningarna.  

Det fjärde steget var att gruppera lappar med besläktat innehåll eftersom vissa av de 

intervjuade gav liknade svar men på olika frågor. Enligt en hierarkisk ordning sorterades 

sedan svaren och förbättringarna upp efter kapitel och underrubrik, baserat på liknande 

förbättringsförslag oavsett intervjuperson, grupp och fråga. Anledningen var att på så sätt 

återskapa konstruktionsspecifikationen baserat på de svar och förbättringsåtgärder som 

uppkommit under intervjuerna.  

När alla lappar var sorterade i kapitelordning avslutades denna del av processen. Varje 

grupp analyserades var för sig för att hitta sammanfattande förbättringsförslag för de 

enskilda kapitlen. 
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5 Resultat från intervjuerna 

 

De sammanlagda svaren på intervjuerna bifogas i Bilaga 3. Medvetet har svaren ställts upp 

på ett sätt som ska garanterar anonymiteten för de intervjuade.  

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra, beroende på hur mycket information 

personen som intervjuades hade att säga. Skillnaden i tid var större mellan personer än 

mellan de olika grupper som intervjuades. Även om F12P fick minst antal frågor tog dessa 

intervjuer nästan lika lång tid som intervjuerna med FTCS.  

 

5.1 Reflektioner från intervjuerna 

Intervjuerna som gjordes gav en bra förståelse om problematiken med 

konstruktionsspecifikationen. Personerna som intervjuades var mycket öppna och kom ofta 

med ytterligare förslag som låg utanför den egentliga frågebilden vilket gjorde att fler 

frågor skapades utöver de initiala frågorna.  

Den förundersökning som gjordes om hur intervjuer bör genomföras visade sig under 

intervjuerna vara mycket givande.  Kärnkraftsbranschen är en smal bransch som har 

utvecklat ett eget språkbruk och användandet av framförallt frågan ”hur då” eller ”på vilket 

sätt” gav oss betydligt mer information än vad vi hade väntat oss. Intervjupersonerna 

formulerade vid de här tillfällena om sina svar på ett för oss mera begripligt sätt utan att 

använda ett alltför kärnkraftspecifikt ordspråk. 

Under intervjuerna med representanter från FTCS och FTCM ställde vi våra frågor i 

kronologisk ordning efter konstruktionsspecifikationsmallens kapitel. Intervjuerna med AK 

och F12P var en mer allmän diskussion om konstruktionsspecifikationen, men 

koncentrerades till kapitel 4 för AK och kapitel 8 för F12P. Alla de som intervjuades hade 

ett exemplar av konstruktionsspecifikationsmallen att läsa samtidigt som frågorna ställdes.  

Valet att välja två personer från samma grupp och arbetsområden med varierande 

erfarenheter visade sig vara mycket bra, då svaren generellt sett skilde sig betydligt mellan 
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dessa personer. Framförallt gällde detta fallet med FTCS som skriver 

konstruktionsspecifikationen. I många fall gav intervjupersonerna oss nya idéer som sedan 

blev till frågor till övriga intervjupersoner. Enbart en från AK intervjuades, då det var svårt 

att få intervjutillfälle med fler personer ifrån AK. 

 

5.2 Sammanfattning av intervjuerna 

Resultaten nedan presenteras med intervjusammanställning från en relativt oerfaren (1) och 

en erfaren person (2) från respektive grupp. De sammanförda intervjusvaren finns 

dokumenterade i Bilaga 3 i en kapitelordning som sammanfaller med den i 

konstruktionsspecifikationen. Svaren till frågorna i Bilaga 3 är inte exakta citat av 

intervjupersonerna och ska inte heller ses som citat.  

5.2.1 Intervju med FTCS 

1: Intervju med en person som har några års erfarenhet inom FTCS som är utbildad 

civilingenjör. Den allmänna bilden som gavs under intervjun är att personen anser att 

många relativt nya ingenjörer har för lite kärnkraftförståelse på FTCS, vilket leder till att 

dessa inte direkt förstår varför man gör ändringen (t ex osäkerheter kring om en viss AÄ är 

säkerhetshöjande eller en modernisering?) och lägger mer fokus på systemnivå och krav.  

Ett återkommande tema är samarbetet mellan olika grupper och avdelningar inom FKA; 

även om det fungerar relativt bra så verkar den generella uppfattningen vara att samarbetet 

kan fungera bättre. Ett annat återkommande problem är att mallen inte tar hänsyn till vilka 

kapitel som ska vara i fokus i konstruktionsspecifikationen vid TG1. Eftersom 

konstruktionsspecifikationen används till olika ändamål under projektets gång kan detta 

leda till problem, ett exempel är när den ska används som underlag för kostnadskalkyler vid 

TG1-beslut, men det är oklart vilka kapitel som bör utgöra grunden för denna 

kostnadskalkyl.   

Inverkan på elsystemet är något som ofta hamnar i glömska under granskningsprocessen 

och en ytterligare synpunkt som framfördes var att alltid beakta el-inverkan under 

granskningen, och i de fall el-inverkan inte behöver beaktas bör den tas bort ur 

konstruktionsspecifikationen i ett senare skede.        
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2: Intervjupersonen har flera års erfarenhet med att skriva konstruktionsspecifikationer. 

Personen anser att kapitel fyra som tar upp kraven för AÄ är i stora delar bra, men att en 

del exempel i mallen är lite för snäva och tar ibland endast upp ett av många möjliga krav 

som skall beskrivas. Eftersom en del av frågorna är mycket övergripande, kan det 

eventuellt vara bra med fler exempel på samma sak för att förtydliga vad som bör 

beskrivas. Detta kan exempelvis vara skillnader på vilka krav som gäller för en 

rörinstallation eller byte av en ventil. Framförallt poängterar intervjupersonen att 

beskrivningen av påverkan på SAR-systemdel saknar exempel och att det då kan vara 

otydligt för författaren att veta vad som bör anges från SAR-systemdel.  

Personen angav också att han alltid lägger in en tabell för radiologin i rummet där AÄ sker. 

Denna tabell sitter även på dörren till det specifika rummet och beroende på strålnivån i 

rummet sker en klassning i blå, gul och röd zon.  

En hänvisning till TBM och KBM ses inte som något problem då alla PAKT-dokument 

finns att tillgå på vattenfalls hemsida [9]. 

När frågan om han följer konstruktionsspecifikationsmallen exakt ställdes, svarade 

personen att han metodiskt går igenom konstruktionsspecifikationen punkt för punkt.  Han 

anser sig, efter de år som han jobbat med att skriva konstruktionsspecifikationer, nu ha lärt 

sig vad som är relevant från både SSM och mottagares synvinkel utan att han behöver 

lägga in för mycket text eller information. 

5.2.2 Intervju med FTCM 

1: Efter att jobbat i ett antal år som detaljkonstruktör finns hos denna intervjuperson god 

kunskap om konstruktionsspecifikationer. Han läser alltid igenom varje revision av 

konstruktionsspecifikationen för att hitta eventuella uppdateringar och nyskrivna kapitel. 

Eftersom konstruktionsspecifikationen är allmänt skriven så anser han att måste allt läsas 

för att förstå sammanhanget för AÄ, men eftersom konstruktionsspecifikationen skrivs 

under själva projektets gång så studerar han dokumentet kontinuerligt utifrån sitt 

perspektiv. Anledningen är att konstruktionsspecifikationen ofta skrivs när FTCM redan 

påbörjat med sitt arbete och personen ser ett problem när en ny revision kommer, ibland är 
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krav eller detaljlösningar ändrade vilket leder till dubbelarbete för FTCM. Främst 

dubbelkollar han det som anges från TBM och KBM eftersom de dokumenten är 

konstruktionsstyrande för FTCM. Personen är delaktig i projektet gällande AÄ och kan på 

så sätt påverka innehållet från konstruktionsperspektiv. 

 

De problem personen har som mottagare av konstruktionsspecifikationen är bl a att en del 

standarder ibland anges i termer av en utgången revision av exempelvis TBM, med 

förändrade klassningar på rördelar. Personen tycker att vedervågning (lägre klassade 

systems inverkan på högre klassade system ur säkerhetssynpunkt) skulle vara bra att ta med 

i konstruktionsspecifikationen när den skrivs. Att bifoga en tabell med att strålningsnivån i 

det enskilda rummet där AÄ äger rum (rumsdatan) skulle också underlätta mycket när 

detaljkonstruktionen tas fram. Vidare betonar personen vikten av att beskriva kraven på ett 

missilskydd om det behövs.  

I kapitlet om systemlösningen tycker han att det skulle vara bra att skriva varför AÄ görs, 

det är då enklare att förstå systemlösningen som beskrivs. Generellt anser han att 

konstruktionsspecifikationerna håller en hög standard och det sällan finns något att påpeka. 

Han tycker att konstruktionsspecifikationen är ett bra dokument att använda i hans arbete 

på FTCM. 

 

2: Personen som intervjuades är sällan med vid framtagandet av 

konstruktionsspecifikationen och arbetar inte med AÄ. Däremot så arbetar han med att ta 

fram verktyg som används vid AÄ. Av den anledningen läser han 

konstruktionsspecifikationen och har hittat ett antal brister han ville påpeka under 

intervjutillfället. En återkommande punkt från tidigare intervjuer var att man bör skriva en 

tabell över strålningsnivån i rummet och införa det i konstruktionsspecifikationen. 

Personen ansåg att detta skulle underlätta arbete på FTCM. En annan punkt som bör läggas 

till är ”påverkan på anläggningen” för att få en bättre förståelse varför man gör AÄ. 

Personen anser vidare att det är mycket upprepning i dagens konstruktionsspecifikation, 

och att man bör kolla över om det går att åtgärda och att FTCM ska ha möjlighet att 

påverka den konstruktionsmässiga delen av konstruktionsspecifikationen i större grad. 
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5.2.3 Intervju med F12P 

1: Personen arbetar som driftsättare på ett av FKA:s tre block. Personens arbetsuppgift är 

att skriva provningsinstruktioner och driftinstruktioner för driftpersonalen. Generellt anser 

personen att konstruktionsspecifikationerna är ett bra arbetsdokument, och de är bra 

skrivna, men att kvaliteten kan variera från projekt till projekt och mellan olika författare. 

Personen utnyttjar och använder sig av hela konstruktionsspecifikationen genom hela AÄ 

eftersom personen framför allt granskar de delar som berör driftsättningen, vilket gör att det 

är bra att få en helhetsbild av AÄ. Dock tycker han inte att konstruktionsspecifikationen 

ska innehålla en allmän beskrivning av vad systemet gör eftersom det finns beskrivet i 

andra dokument. Personen anser också att det är onödigt att skriva varför man gör en AÄ, 

eftersom det redan i beställarfasen tydliggörs vilka bestämmelser som finns kring varför 

man utför ett specifikt projekt.  

Ett område personen anser bör få mer fokus är beskrivningen av vad som ska göras, t ex vid 

ett pumpbyte ”lägg mer fokus på pumpen än saker runt omkring”. Han vill helt enkelt att 

man ska förbättra målbeskrivningen med AÄ.  

För att minska efterarbetet med konstruktionsspecifikationens delar angående drift och 

provning, bör FTCS/FTCM ta kontakt tidigt med driftsättarna angående driftinstruktioners 

påverkan så att dessa kan få ge utryck för sina åsikter angående AÄ. Idag är det väldigt 

olika med denna möjlighet, beroende på författare. Vidare får författaren gärna ta kontakt 

med driftsättaren om det finns oklarheter eller om konstruktören behöver få en bättre bild 

av hela systemet. Det finns dessutom redan regler för hur driftinstruktioner ska formuleras 

och struktureras för att kontrollrummet ska känna igen instruktionerna. Därför bör underlag 

till driftinstruktioner skrivas generellt och sedan får driftsättningen göra den slutgiltiga 

revideringen.  

Vid ett tidigare projekt så skapades en Excel-fil där alla grupper som var inblandade i AÄ 

kunde lägga in olika förslag på driftinstruktioner som kunde påverkas av AÄ, detta visade 

sig vara mycket lyckat då de olika grupperna på så sätt gav varandra nya idéer på vilka 

olika driftinstruktioner som kunde komma att påverkas. Eftersom alla olika gruppers 

expertis samlades i ett dokument var det sedan relativt enkelt att få fram de 

driftinstruktioner som påverkades. 
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En outnyttjad resurs som personen inte anser används fullt ut är systemansvarigskiftlag. 

Personen anser att det bör finnas en kontaktlista till systemansvarigskiftlag i 

konstruktionsspecifikationen då de är sakkunniga för specifika system. 

 

2: Personen är driftsättare på FKA. Han läser alltid igenom hela 

konstruktionsspecifikationen men koncentrerar sig framförallt på kapitlen angående 

driftsättning. Kraven kontrolleras sällan men personen undersöker komponenterna utifrån 

det som han vet kan vara till bekymmer från tidigare AÄ.  

Generellt anser personen att driftsättningsplanen är dåligt beskriven när det gäller provning. 

Driftsättarna måste alltid kontrollera om det behövs ytterligare provning, och även om 

samarbetet med FTCS har blivit bättre med tiden behöver det förbättras ytterligare. Detta 

gäller speciellt provningsprogram eftersom de här delarna ofta är felaktiga i den första 

revisionen av konstruktionsspecifikationen innan driftsättarna gett förslag till informationen 

i den slutgiltiga revisionen. Personen anser att problemen grundar sig i att ingen kan veta 

allt, men att FTCS borde kontakta driftsättarna tidigare i AÄ och ta del av deras erfarenhet 

så tidigt som möjligt i skrivandet av konstruktionsspecifikationerna.  

Personen anser också att personal från F12P ska vara med tidigare i projektet.  

Vidare anser personen att man bör fokusera mer på kvalitet än kvantitet. Det medför att de 

punkterna som är viktiga får mindre uppmärksamhet. Enligt personen så bör det fokuseras 

mer på huvudproblemet och dess bästa möjliga lösning, om det utöver det finns ekonomi 

som inte begränsar kvaliteten på arbetet får gärna extraåtgärder utföras i samband med AÄ. 

5.2.4 Intervju med AK 

Personen har jobbat knappt ett år vid AK. Personens jobb är att kontrollera att 

konstruktionsspecifikationen innehåller allt som SSMFS kräver. Därför lägger inte 

personen mycket fokus på texten utöver SSMFS-kraven, dock läser han igenom 

konstruktionsspecifikationen för att få en helhetsbedömning. Så länge som SSMFS-kraven 

är väl beskrivna läggs inte mycket möda på den övriga texten.  

Personen anser att upplägget på konstruktionsspecifikationen medför upprepning av samma 

text i de olika kapitlen. Personen ser också ett problem med att rätt standarder inte är 
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korrekt angivna. Oftast så anges en utgången revision av någon standard som exempelvis 

ASME (en standard för tryckbärande anordningar). Personen anser vidare att kapitlet 

angående installation kan vara för detaljerat, t ex med specifikation av en viss ventil från en 

specifik tillverkare. Enligt personen vore det bättre att skriva exempelvis ”kulventil” och 

istället ange dess krav och dimensioner. Vidare anser personen att en tabell över 

strålningsnivån i rummet för AÄ bör finnas i den slutgiltiga konstruktionsspecifikationen. 

  



 

30 

 

  



 

31 

 

6 Analys och diskussion 

Vid en närmare analys av konstruktionsspecifikationsmallen visade det sig att mallen 

saknade information om vissa mottagare som berördes av respektive kapitel, vilket 

uppdagades efter den initiala elimineringen. Det gjorde att en del kapitel hade fler 

mottagare än de som angavs. De grupper som felaktigt inte angivits som mottagare till 

respektive kapitel (driftsättningen (F12P) och ackrediterad kontroll (AK)) lades till, vilket 

ledde fram till en andra eliminering av konstruktionsspecifikationen.  

 Svaren på frågorna från intervjuerna analyserades via släktskapsdiagram. Eftersom vissa 

frågor var ställda på samma sätt till samtliga intervjupersoner, visade det sig att vissa svar 

passade bättre ihop med andra frågor. Genom att göra ett stort släktskapsdiagram kunde en 

analys av alla svaren tas fram. Från denna analys visade det sig att det fanns 

förbättringsåtgärder med skrivandet av konstruktionsspecifikationen. 

Det framkom att samarbetet mellan FTCS och F12P inte fungerade lika bra som mellan de 

andra avdelningarna. Detta har flera möjliga förklaringar såsom att det fysiska avståndet 

mellan exempelvis FTCS och FTCM är två våningar, medan avståndet till F12P är ca 

250 m och en säkerhetskontroll. En annan anledning kan tänkas vara att FTCS har en 

väldigt låg genomsnittsålder och i många fall saknar den gedigna kärnkraftserfarenhet som 

F12P har, vilket kan leda till kommunikationssvårigheter och språkmässiga barriärer. 

Ytterligare en förklaring till de två avdelningarnas olika fokus i 

konstruktionsspecifikationen kan vara att FTCS måste ta hänsyn till SSMFS 2008:13-

kraven [1], vilket inte är lika relevant för F12P då de förutsätter att allt är godkänt enligt 

SSM:s föreskrifter. En faktor som kom upp under intervjuerna kan dock komma att 

underlätta det framtida samarbetet mellan FTCS och F12P, nämligen den outnyttjade 

resursen inom FKA som de systemansvariga skiftlag på respektive block eventuellt utgör. 

Deras kunskap om systemens funktion och provning kan kanske vara till stor hjälp för 

FTCS vid skrivande av konstruktionsspecifikationen. 

Internt på FKA används konstruktionsspecifikationen bland annat som konstruktions- och 

kostnadsunderlag. Problemet är att projekten sällan startar i tid, vilket gör att alla de 

grupper som berörs av AÄ i praktiken tjuvstartar projektet innan 
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konstruktionsspecifikationen har passerat vissa TG. Det leder ibland till att FTCS måste 

ändra delar av konstruktionsspecifikationen eller till att FTCM måste ändra konstruktionen. 

Oftast bestäms lösningen via muntlig kommunikation på möten eller via mail innan den 

implementeras och i dessa situationer är det enligt de personer vi intervjuat en fördel att 

konstruktionsspecifikationen är skriven så allmän som möjligt.  

Enligt F12P så stoppas många projekt innan implementering på grund av att FTxx-

grupperna komplicerar problemen och på så sätt fördyrar en eventuell AÄ. De anser att 

konstruktörerna går utanför det begränsade huvudproblemet och försöker göra ett så bra 

arbete som möjligt, istället för att enbart koncentrera sig på huvudproblemet. Detta är enligt 

oss en sanning med modifikation då mängden information i de konstruktionsspecifikationer 

som studerats varierar stort mellan olika AÄ.  

Efter att ha intervjuat personerna och läst ett antal konstruktionsspecifikationer anser vi att 

upplägget av konstruktionsspecifikationen med krav och systemlösningen känns onödigt 

komplicerat. Det leder till dubbelskrivningar och ibland onödig text. Uppdelningen gör att 

det upplevs som att det skrivs en krav del för SSM som AK kontrollerar, och en systemdel 

som  

FKA: s grupper använder. Eftersom grupperna på FKA måste känna till kraven i AÄ och 

AK vill få en helhetsuppfattning tror vi att detta leder till onödig mycket läsande och en 

större rapport än vad som behövs.  
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7 Slutsats 

De flesta åsikterna som de intervjuade lade fram var inte alltför oväntade för oss efter den 

bakgrundsundersökning som utfördes, dock framkom ett antal olika förbättringsförslag 

kring konstruktionsspecifikationen från intervjupersonerna som vi vill lyfta fram.  

En av de stora svagheterna med konstruktionsspecifikationen som kom fram var bristen på 

kommunikationen mellan olika avdelningar som arbetar med samma AÄ. Tydligast var 

detta mellan avdelningarna FTC och F12P, som båda känner till denna brist och har arbetat 

med att förbättra kommunikationen under de senaste åren. Under intervjuerna framkom det 

att det behövs ytterligare förbättringar, främst gällande kapitel som berör installationer och 

provning.  

Under en av intervjuerna med FTCS framkom det att intervjupersonen brukar införa en 

tabell över strålningsnivån i rummet när han arbetar med AÄ. När frågan angående en 

tabell för strålningsnivån sedan gavs till mottagarna för konstruktionsspecifikationen visade 

det att en tabell över detta ansågs som mycket positivt. Det skulle öka tydligheten och 

förståelsen i konstruktionsspecifikationen för radiologin som ska beskrivas och tas hänsyn 

till utifrån ALARA. Idag behöver inte den specifika strålningsnivån anges i 

konstruktionsspecifikationen (hänvisning görs dock till andra dokument), men eftersom alla 

mottagare som intervjuades ansåg att denna tabell skulle underlätta deras arbete, är vår 

rekommendation att den bör införas i en framtida konstruktionsspecifikationsmall. 

Alla de som intervjuades påpekade vikten av att hålla konstruktionsspecifikationen så 

allmän som möjligt och inte beskriva AÄ i detalj, då förutsättningarna för AÄ kan ändras 

under projektets gång och eftersom kraven på AÄ ofta utgår från andra dokument (såsom 

t.ex. KBM, TBM). Om en ändring sker i dessa andra dokument, innebär det att även 

konstruktionsspecifikationen måste revideras och genomgå diverse granskningsprocesser. 

Vissa kapitel måste dock vara detaljerat beskrivna och i dessa fall borde kapitlet innehålla 

ett utförligt exempel som visar på den efterfrågade detaljnivån för att visa hur detaljerat 

författaren förväntas skriva.  
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Många påpekar under intervjun att konstruktionsspecifikationsmallen i många fall saknar 

tydliga exempel, vilket gör att FTCS inte alltid vet hur mycket de skall skriva under varje 

kapitel. Naturligtvis måste de krav som ställs var nedskrivna, men det återkommande 

problemet är på vilket sätt detta ska ske eller i vilken omfattning. I vissa fall kan författaren 

läsa en tidigare konstruktionsspecifikation av en liknande AÄ, men sådana finns inte alltid 

att tillgå. Resultatet blir då ofta att mängden text ökar och att konstruktionsspecifikationen 

blir svårare att navigera igenom.  

Under en av intervjuerna fick vi veta att konstruktionsspecifikationen saknar ett kapitel 

angående vedervågning. Konstruktionsspecifikationsmallen tar i ett flertal kapitel upp olika 

krav som ställs på anslutande system t ex missilskydd och radiologi. I många fall tar 

konstruktörerna hänsyn till vedervågning när AÄ äger rum vid närliggande system men 

konstruktionsspecifikationen tar inte upp detta som något att beakta. Slutsatsen är att 

vedervågning bör finnas med som något att beakta i konstruktionsspecifikationsmallen. 

Upplägget på konstruktionsspecifikationen leder ofta till mycket upprepning vilket alla 

intervjupersoner tog upp någon gång under intervjun. Främst kommer det av att 

specifikationen innehåller en kravbild och en systemlösning och att båda delar överlappar 

då systemlösningen baseras på kravbilden. Det finns både för- och nackdelar med denna 

indelning men vår slutsats är att kravdelen och system/lösningsdelen borde slås ihop i 

samma kapitel och på så sätt minska mängden upprepning.  

Slutligen så har det visat sig att vissa konstruktionsspecifikationer skrivs alltför detaljerad 

på visa punkter och det leder till mer arbete för alla som är inblandade i projektet. Genom 

att skriva mer allmänt och hänvisa till senaste utgåva av relevanta dokument, så kan 

arbetsbörda minskas för FTCS eftersom det minskar onödiga revideringar av 

konstruktionsspecifikationen. Detta kommer generellt inte att öka arbetsbördan för de 

berörda grupperna då det är vår uppfattning från intervjuerna att denna information alltid 

dubbelkollas.  
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8 Rekommendationer och fortsatta studier 

Vi har identifierat en del åtgärdsförslag som vi listar upp här: 

- FTCS bör se över möjligheten med att slå ihop krav- och 

systemlösningskapitlen i konstruktionsspecifikation. 

- FTCS och F12P borde se över sina rutiner och utreda om systemansvarigt 

skiftlag kan konsulteras tidigt i projektet för att föra fram sina åsikter och 

kommentarer angående systemlösning och provning. Följaktligen bör en lista 

med ansvariga skiftlag och deras kontaktuppgifter upprättas för respektive 

system. 

- En rumsdatatabell över strålningsnivån i rummet/rummen där AÄ kommer äga 

rum bör bifogas till konstruktionsspecifikationen. Att ange strålningsnivåerna 

är ett SSM-krav men vissa väljer att hänvisa till ett annat dokument där 

strålningsnivåerna finns dokumenterade vilket är gott nog. Detta leder dock till 

merarbete för mottagaren när de ska beakta ALARA.  

- Skriva in i konstruktionsspecifikationsmallen under kapitel 8 att man kan ta 

hjälp av ett gemensamt nätverk där t ex ett Excelark kan skapas som alla 

projektdeltagare har tillgång till och kan redigera (t ex skriva in vilka 

driftinstruktioner som påverkades av AÄ) för att underlätta för alla inblandade. 

Tyvärr så fick vi under vårt arbete inga intervjutider med representanter från FMI. Deras 

åsikter angående systemlösningen hade varit till stor vikt för detta arbete. För att ger en mer 

komplett helhetsbild av synpunkter på konstruktionsspecifikationens förbättring bör 

intervjuer göras även med FMI. Utöver detta bör ytterligare intervjuer göras på FKA, 

främst rörande el-sidan av konstruktionsspecifikationen, och med FTE. 
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Bilaga 1 

SSMFS 2008:13, 4kap, 4§ 

Konstruktion, utförande, tillverkning och installation 

4 § Vid ändringar i en anläggning som berör mekaniska anordningar 

genom 

- om- och tillbyggnader, 

- sådana utbyten där den aktuella systemdelens gällande belastningstillstånd 

kan påverkas av ersättningsanordningarnas funktion eller 

konstruktion, 

- utbyten som berör mer än en begränsad del av ett system, 

- åtgärder enligt 2 § 

ska konstruktionen och utförandet vara baserade på aktuella 

konstruktionsspecifikationer, vilka ska vara säkerhetsgranskade i enlighet 

med 4 kap. 3 § i SSMFS 2008:1. 

Innan konstruktionsspecifikationerna får tillämpas ska de däri ingående 

konstruktionsförutsättningarna vara anmälda till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Allmänna råd om tillämplig av föreskrifter (SSMFS 2008:13, 4kap, 4§) 

Konstruktionsspecifikationer bör i tillämplig omfattning innehålla uppgifter 

om anordningarnas funktion, avgränsningar mot andra anordningar 

och belastningar vid dessa avgränsningar, konstruktionsförutsättningar 

inklusive krav på tryckavsäkringar, inre och yttre miljö, kontroll- och 

provningsbarhet samt i förekommande fall vilken neutronstrålning som  

anordningarna kan komma att utsättas för. Vidare bör det ingå uppgifter 

om kvalitetsklassning, materialkrav, lista över standarder och normer som 

ligger till grund för konstruktionen, förteckning över ventiler och förreglingar 
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som under drift ska vara låsta i öppet eller stängt läge samt hänvisning 

till dokument som beskriver kriterier för driftklarhet. 

Konstruktionsspecifikationer kan upprättas enligt de riktlinjer som anges i 

ASME III, Appendix B och Appendix J. 

Konstruktionsspecifikationerna bör även innehålla analyser av hur 

ändringarna 

påverkar belastningar på och driftgränser för befintliga anordningar 

i aktuellt system och anordningar i anslutande system. 

Konstruktionsförutsättningarna bör innehålla uppgifter om belastningar 

och belastningskombinationer vid alla händelser till och med händelseklassen 

osannolika händelser. Dessutom bör det ingå uppgifter om konstruktions- 

och driftsgränser. Indelning i sådana gränser kan utgå från de 

principer som anges i ASME III, paragraph NCA-2142 samt i 

ANSI/ANS-52.1 för kokvattenreaktorer och ANSI/ANS-51.1 för 

tryckvattenreaktorer. 

Konstruktionsförutsättningar kan där så är lämpligt anmälas tillsammans 

med anmälan av ändringar enligt SSMFS 2008:1, 4kap, 5§. 

 

SSMFS 2008:1, 4kap, 3§ 

Säkerhetsgranskning 

3 § En säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter 

ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, 

och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, 

organisation och verksamhet är uppfyllda. Granskningen ska genomföras 

på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad. 

Säkerhetsgranskningen ska göras i två steg. Det första steget, den primära 

granskningen, ska göras inom de delar av anläggningens organisation 
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som ansvarar för den aktuella sakfrågan. Det andra steget, den fristående 

säkerhetsgranskningen, ska göras inom en för ändamålet inrättad 

granskningsfunktion, som ska ha en fristående ställning i förhållande till 

de sakansvariga delarna av organisationen. 

 

Allmänna råd om tillämplig av föreskrifter (SSMFS 2008:1, 4kap, 3§) 

Säkerhetsgranskningen bör omfatta både tekniska faktorer och samspelet 

människa- teknik- organisation. Således bör såväl personal med tillräcklig 

teknisk kompetens inom aktuella områden som personal med 

beteendevetenskaplig 

kompetens utnyttjas i granskningsarbetet. Personal som arbetar 

med den fristående säkerhetsgranskningen bör ha sådana kunskaper och 

erfarenheter att de självständigt kan bedöma de ärenden som överlämnas 

för granskning. 

Den primära granskningen bör vara så fullständig som möjligt och inte ta 

hänsyn till att även fristående granskning sker. Följande frågeställningar 

bör normalt ingå i en primär säkerhetsgranskning: 

- att motiven för att vidta en åtgärd är godtagbara från säkerhetssynpunkt, 

- att förutsättningar och avgränsningar samt ingångsdata för analyser, 

utredningar och ändringar är riktiga eller rimliga samt att åberopade 

standarder och andra regler är lämpliga i aktuellt fall, 

- att de använda metoderna, analys- och beräkningsmodellerna är verifierade 

och kvalificerade eller väl beprövade, att de är tillämpbara i aktuellt 

fall och att de har använts inom ramen för sina möjligheter och 

begränsningar, 

- att analys-, utrednings- eller beräkningsresultaten är riktiga, att åtgärderna 

är lämpliga från säkerhetssynpunkt och att de kan genomföras 

på avsett vis och med nödvändig kvalitet samt att förslag till åtgärder 
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med anledning av inträffade händelser eller uppdagade förhållanden är 

sådana att de förebygger ett upprepande, och 

- att åtgärderna åtminstone leder till bibehållen och helst ökad säkerhet. 

Den fristående säkerhetsgranskningen bör, mot bakgrund av hur en fråga 

har hanterats inom de ansvariga organisationsdelarna, kontrollera om 

frågan har hanterats på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt. Avsikten är inte 

att upprepa den primära granskningen, men det kan vara nödvändigt att 

upprepa någon del av denna. Vidare bör ett bredare perspektiv anläggas 

än det som tillämpats i den primära sakgranskningen. Den fristående 

säkerhetsgranskningen bör således ta ställning till 

- om ärendet i fråga har hanterats på ett korrekt sätt, 

- om dragna slutsatser och redovisade förslag har underbyggts på ett 

fackmässigt riktigt sätt, 

- om tillämpliga säkerhetsaspekter, inklusive fysiskt skydd, har beaktats 

och om tillämpliga säkerhetskrav är uppfyllda, och 

- om vidtagna åtgärder leder till bibehållen eller ökad säkerhet. 

Därmed omfattar den fristående säkerhetsgranskningen både kvalitén i 

ärendehanteringen och en fackmässig bedömning av sakfrågan. 

Den fristående säkerhetsgranskningsfunktionen bör ges en tillräckligt 

stark och fristående ställning i organisationen med befogenheter att rapportera 

direkt till anläggningens högsta chef. Vidare bör dess personal 

inte tas i anspråk för arbete med analyser eller utredningar av frågor så 

länge dessa handläggs inom de sakansvariga organisationsdelarna. 

Såväl den primära som den fristående säkerhetsgranskningen bör 

dokumenteras 

på ett sådant sätt att den är möjlig att granska av annan instans.
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Bilaga 2  

Intervjufrågorna till intervjupersoner från olika avdelningar. Frågorna är skrivna delvis 

baserat på kapitlen i konstruktionsspecifikationsmallen samt allmänna kontrollfrågor. Med 

4.1 menas kapitel 4.1 i konstruktionsspecifikationen och frågorna nedan är då ställda 

beroende på innehållet i konstruktionsspecifikationsmallen till respektive kapitel. 

 

Frågor till FTCS 

4.1  

1. Ser du några problem med att skriva kapitel 4.1 och har du några eventuella förslag på 

förbättringar? 

2. Är det svårt att tyda och implementera TBM och/eller? KBM utifrån 

konstruktionsförutsättningarna (ASME)? 

3. Behövs det ett exempel på krav för att förtydliga frågan mer? 

4.2  

1. Anser du att texten som beskriver 4.2 är tillräcklig för att göra en korrekt bedömning? 

2. Är det lätt att använda SAR:en för att beskriva anläggningskraven. Behövs exempel? 

3. Har du andra förslag på förbättringar? 

4.4  

1. Utifrån texten i 4.4, är det lätt att få fram de systemvisa krav som anges i 4.4? 

2. Anser du att det skulle vara enklare om det fanns ett exempel att tillgå på fråga 4.4? 

4.4.1  

1. Till vad används informationen i denna punkt? 
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4.4.2  

1. Hur uppfattas frågan! Som detaljerade eller allmän? Behövs exempel? 

4.4.3  

1. Hur uppfattas frågan! Som detaljerade eller allmän? Behövs exempel? 

4.4.4  

1. Är det svårt att tryckklassa delar utifrån mallen? Behövs det bättre beskrivning och 

exempel? 

2. Är det svårt att hitta tätningsklass? Behövs eventuella exempel? 

3. Angående redundans och missilskydd etc. Tycker du att det ofta finns tillräcklig 

information att tillgå för att beskriva denna punkt? 

4. Finns det några andra återkommande problem med punkt 4.4.4 som du oftast stöter på? 

4.4.7 

1. Ser du några problem med denna punkt? Eventuella förbättringsförslag? 

4.4.8  

1. Ser du några problem med denna punkt? Eventuella förbättringsförslag? 

4.5.1  

1. Hur detaljerad anser du att kapitel 4.5.1 bör beskrivas med tanke på exemplet i mallen? 

Behövs eventuellt ett mer konkret exempel? 

2. Har du möjlighet att påverka kraven i denna punkt? 

4.5.2  

1. Hur detaljerad anser du att kapitel 4.5.2 bör beskrivas med tanke på exemplet i mallen? 

Behövs eventuellt ett mer konkret exempel? 

2. Har du möjlighet att påverka kraven i denna punkt? 
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5.1  

1. I den konstruktionsspecifikation vi studerat är detta kapitel betydligt mera detaljerad än 

exemplet i mallen. Är detta kapitel ett problem idag och finns det något som bör tillföras 

mallen? 

5.2  

1. Hur använder ni på FTCM informationen som skrivs i detta kapitel? 

7.1  

1. Mallen beskriver inte hur pass detaljerat 7.1 skall skrivas. Ser du detta som ett problem?  

2. I hur stor utsträckning använder ni kapitel 7 i konstruktionsspecifikationen? 

8.X 

1. Är informationen i kapitel 8 generellt tillräcklig för ert arbete med innehållet i kapitel 8? 

2. Är innehållet något som FTCK kan hjälpa till med att fylla i istället för FTCS? 

8.6 Driftsättare: Är informationen tillräcklig eller bör mer info tilläggas? 

 

Frågor till FTCM 

 

4.1  

1. Ser du några problem med att skriva detta kapitel och har du några eventuella förslag på 

förbättringar? 

2. Är det svårt att tyda och implementera TBM, KBM utifrån 

konstruktionsförutsättningarna (ASME)? 

3. Behövs det ett exempel på krav för att förtydliga frågan mer? 

4.4  
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1. Utifrån texten i 4.4. Är det lätt att få fram de systemvisa krav som anges i 4.4? 

2. Anser du att det skulle vara enklare om det fanns ett exempel att tillgå på fråga 4.4? 

4.4  

Hur ser ni på SAR-delen i rapporten? 

4.4.1  

1. Till vad används informationen i denna punkt? 

4.4.2  

1. Hur uppfattas frågan! Som detaljerade eller allmän? Behövs exempel? 

4.4.3  

1. Hur uppfattas frågan! Som detaljerade eller allmän? Behövs exempel? 

4.4.4  

1. Är det svårt att tryckklassa delar utifrån mallen? Behövs det bättre beskrivning och 

exempel? 

2. Svårt att hitta tätningsklass? Behövs eventuella exempel? 

3. Angående redundans och missilskydd etc. Tycker du att det ofta finns tillräcklig 

information att tillgå för att beskriva denna punkt? 

4. Finns det några andra återkommande problem med punkt 4.4.4 som du oftast stöter på? 

4,4,4  

Är vedervägning något som ni på FTCM anser att k-specen bör innehålla när det gäller 

påverkan på angränsande system? 

4.4.7  

1. Ser du några problem med denna punkt? Eventuella förbättringsförslag? 
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4.5.1  

1. Hur detaljerad anser du att punkt 4.5.1 bör beskrivas med tanke på exemplet i mallen? 

Behövs eventuellt ett mer konkret exempel? 

2. Har du möjlighet att påverka kraven i denna punkt? (mer eller mindre?) 

4.5.2  

1. Hur detaljerad anser du att punkt 4.5.1 bör beskrivas med tanke på exemplet i mallen? 

Behövs eventuellt ett mer konkret exempel? 

2. Har du möjlighet att påverka kraven i denna punkt? 

5.1  

1. I de konstruktionsspecifikationen vi studerat är denna punkt betydligt mera detaljerad än 

exemplet i mallen. Är denna punkt ett problem idag och finns det något som bör tillföras 

mallen? 

2. Vill du att fråga 5.1 skall vara detaljerad eller allmän med hänvisningar till andra 

dokument? 

5.2  

1. Hur använder ni på FTCM informationen som skrivs i detta kapitel? 

 

Frågor till AK  

1: Läser du konstruktionsspecifikationen för att få en helhetsbedömning eller granskar du 

de delar som berör SSMFS 2008:13? 

2: Skulle du uppskatta om det fanns en konstruktionsspecifikation som enbart innehåll de 

punkter som berör SSMFS 2008:13? 

3: Är det problem vid omklassning av komponenter. Skrivs det på ett bra sätt? Behövs ett 

bra exempel på hur klassningar bör beskrivas? 
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4: Brukar 5.2 vara bra beskriven för er på AK eller har du några förslag på förbättring? 

5: Finns det någon del som generellt behöver revideras för att godkännas av dig som AK? 

6: Har du arbetat med konstruktionsspecifikationen på andra verk? I sådana fall hur 

fungerar konstruktionsspecifikationen i jämförelse med andra verk? Eventuella 

förbättringsförslag? 

7: Fråga generellt AK om problem eller frågetecken med kapitel 8. Vad anser de om det 

som skrivs där? 

8: Borde man beakta lägre klassades system inverkan på högre klassade system i 

konstruktionsspecifikationen?  

9: Skulle en tabell över radiologin i rummet hjälpa dig i ditt arbete istället för en hänvisning 

till ett dokument? 

4.1  

1. Hur ser du som AK att detta kapitel kan förbättras? 

2. Brukar det som FTCS skriver vara tydligt strukturerat? Eller anser du att 4.1 bör 

struktureras upp ytterligare? 

3. Brukar kraven på AÄ vara tydligt skrivna? 

 

Frågor till Driftsättare 

1. Är det något som behöver beskrivas mer i konstruktionsspecifikationen som du 

behöver kolla upp, dvs vad anser du att konstruktionsspecifikationen saknar. 

2. Vid framtagning för driftsättningsplan. Vad behöver du för info från 

konstruktionsspecifikationen? Saknas något för att göra detta? Frågan gäller även 

för provtagning och driftinstruktion. 

3. Använder ni konstruktionsspecifikationen i arbetet under hela 

anläggningsförnyelseprocessen 
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4. I hur stor grad använder ni kapitel 8. Är det någon/några punkter där ni anser att det 

behövs förbättringar på konstruktionsspecifikationen när den skrivs 

 

Allmänna frågor till FTCS, FTCM, AK, Driftsättare 

1. Oavsett hur bra info som skrivs konstruktionsspecifikationen, kommer du ändå att 

dubbelkolla allt igen från ditt perspektiv? I sådana fall, vad kan hjälpa för att 

komplettera konstruktionsspecifikationen som gör att du ej behöver dubbelkolla det 

igen? 

2. Vad känner du att konstruktionsspecifikationen ofta saknar som du anser borde 

beskrivas bättre? 

3. Vad står i konstruktionsspecifikationen som du nästan aldrig använder dig av? 

4. Har du ytterligare förslag/åsikter om något kapitel som vi har missat i vår 

bedömning av mallen 

5. I vilken utsträckning använder du mallen, och följer den kapitelvis exakt? 

  



 

0 
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Bilaga 3 

Bilagan innehåller svaren från dem som intervjuades. Svaren är baserade på frågorna från 

Bilaga 2. Svaren från de olika grupperna anges separat och numreringen ”1”, ”2” följer 

intervjuindelningen från kapitel 5.2. Inga av svaren är exakta citat från intervjuerna men är 

korrekta i det som uttrycktes. På de frågor som intervjupersonen inte gav ett svar, 

alternativt ansåg att det inte fanns något att tillägga har vi valt att stryka svaret. 

4.1 Normer, kriterier och guider  

FTCS 

1: Anser att beroende på AÄ:s omfattning är det svårt att skapa en mall för alla olika typer 

av AÄ. SAR allmän del kräver lite mer kärnkraftförståelse och kan vara komplicerat om 

man inte kan systemet. En möjlig väg är att konsultera med FTT vid mer komplicerade AÄ 

2: TBM KBM är lätt att gå igenom så det är inga problem att skriva detta kapitel. 

Finns inga större problem som han ser det idag utan det flesta tekniska bestämmelser finns 

tydligt beskrivet på vattenfalls hemsida[9].   

FTCM 

1: Dubbelkollar TBM och KBM bara för att vara säker. Vill gärna ha med sidhänvisningar 

till de dokument som namnges. 

2: Frågan skrivs ofta parallellt med att FTCM påbörjar sitt arbete men han dubbelkollar 

arbetet efter att konstruktionsspecifikationen är färdigskriven.  

 

4.2 Anläggningsvisa krav 

FTCS 

1: Tolkning av SAR kan vara svårt, oftast måste FTT konsulteras alternativt kan mallen 

hänvisa till specifikt kapitel i SAR. 

 

2: Anses vara en väldigt viktigt del och borde ses över om fler exempel behövs för att 

förtydliga skrivandet av detta kapitel. 
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4.3 Brandskyddskrav 

FTCS  

2: Kapitel 4.3 angående brandskydd saknar ett specifikt exempel, då en ny 

brandskyddsinstallation är mycket detaljerad på ett flertal säkerhetspunkter bör detta anges 

som ett av exemplen på detta kapitel hur det bör beskrivas. 

 

4.4 Systemvisa krav 

FTCS 

1: Hänvisning saknas till vilka kapitel man ska undersöka i systemvisa SAR, det gör det 

svårt att hitta för en okunnig. Instinktiv så vet du inte vad du ska leta efter, därför bör 

mallen hänvisa till respektive systemvisa SAR. 

 

2: Lägg till ett exempel på vad som kan förvänta sig att ha med utifrån systemvisa SAR. 

FTCM 

1: Det vore bra med SAR-hänvisningar till specifikt kapitel i respektive SAR. 

 

2: Kikar oftast själv i SAR utan att granska konstruktionsspecifikationen för arbeten görs 

oftast parallellt. 

 

4.4.1 Klassning och konstruktionsdata  

FTCM 

1: Väldigt viktigt att FTCM betonar vilken klassning det är på rör och hur det monteras i 

AÄ 

§8 enligt AFS 1999:4 (PED) saknas nästan alltid. Ibland så anges en utgången standard. 

2: Granskar oftast själv i SAR utan att kolla konstruktionsspecifikationen för arbeten görs 

oftast parallellt. 
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4.4.2 Funktions- och prestandakrav 

FTCS 

1: Utifrån text anses man ge en allmänbeskrivning. Den ser väldigt olika ut beroende på 

AÄ, därför är det väldigt svårt att generalisera. Beroende på systemändring så måste den 

beskrivas olika mycket. T.ex. vid byte av pump behövs en mindre beskrivning men byts ett 

helt system kan vara svårt.  

 

FTCM 

1: Frågan är viktig. Beroende på AÄ omfattning och hur den påverkas av olika systems, så 

bör denna punkt vara väl formulerad 

 

4.4.3 Krav på och från anslutande system 

FTCS 

Det finns fler mottagare än vad som anges, alla teknikområden borde vara med. Det behövs 

fler exempel på vad krav på anslutande system kan tänkas sig innebära, då det ofta skrivs 

för specifikt. Man tror man har koll men det visar sig till slut att man inte hade det. FTT 

kan vara behjälpliga, vilka faktorer som påverkas etc. FTTS kan vara till hjälp. Hur 

påverkas andra system, om en ny ventil sätts in, det kan påverkas på så många olika sätt 

etc. Väldig komplex, fler exempel, fler mottagare.  

 

2: Komplettera gärna med ett exempel på detta kapitel. 

 

FTCM 

1: Det är mycket olika beroende på projekt. Det finns inget direkt bra eller dåligt. 
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4.4.4 Krav på utförande 

FTCS 

1: Personen anser att det är svårt att ge ett exakt svar på frågan då det är väldigt olika 

beroende på AÄ. Något att ta upp är underhållsmässigheten gällande isolering vilket inte 

alltid är enkelt. ALARA kan anses vara svårt ibland, det borde stå att ALARA är enligt 

senaste uppdatering och inte skriva en exakt revision. Rumsdata finns alltid i FENIX så 

personen anser att en tabell över strålningsnivån är onödigt att ta med. Det finns en 

osäkerhet om återkommande kontroll och provning enligt STF. Personen tar gärna hjälp av 

driftsättarna och FTT för att skriva detta kapitel, om inte så kollar personen själv FSAR. 

 

2: Detta kapitel anses vara relativt bra förklarat i stora drag. Bör försöka hitta någon 

ytterligare metod för missilskydd. Borde lägga till en koppling till vedervågning (beakta 

lägre klassades system inverkan på högre klassade system). Radiologi, borde lägga till en 

tabell på rumsdata utifrån underhållssystemet (Strålningsnivåer). 

 

FTCM 

1: FTCM dubbelkollar det mesta av det som skrivs i konstruktionsspecifikationen på detta 

kapitel. 

Skulle vara bra med vedervågning i detta kapitel för att kunna ta hänsyn till de olika system 

som kan påverka varandra.  

Bra med rumsdata på strålningsnivån då det underlättar arbetet med konstruktionen efter 

ALARA.  

2: Det är oftast mycket bra skrivet men det skulle vara bra med vedervågning och en 

rumstabell över strålningsnivåer. 

 

AK 

En tabell över strålningsnivån ses som positivt då det beskriver området utan att behöva 

kolla upp ett ytterligare dokument för att kolla detta.  
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4.4.7 Miljö och materialkrav 

FTCS 

1: Materialkrav anses vara tydliga (står i tekniska bestämmelser). Miljökraven är diffusa 

och det är oklart (?) vad ska man utgå ifrån vid inköp etc. (finns en miljö utredning om vad 

ska beaktas). Vad ska beaktas när de säger aktiva produkter (vad menas med det?). Bistå 

gärna med exempel och förtydliga i text.  

 

2: Exemplet till kapitel 4.4.7 bör utökas då det saknas exempel från TBM och TBY 

angående material och ytbehandling vilket ibland gör svårt att veta exakt vilka materialkrav 

som skall anges.  

 

FTCM 

2: Han har möjlighet att påverka denna punkt men tycker att det behövs bättre hänvisning 

till miljökraven.  

 

4.4.8 Konstruktionsförutsättningar, MEK 

FTCS 

1: Exemplet som finns redan är lite väl ingående. Fundera på att ta bort tabeller ifrån detta 

avsnitt, det ska räcka med att hänvisa till KFM så man slipper revidera både 

konstruktionsspecifikationen och KFM vid en ändring i KFM.  

 

2: Detta kapitel känns som en överkurs. Belastningsunderlag hänvisas ifrån KFM, det 

behöver inte skrivas ner i detta kapitel. Kapitlet ska vara mer allmänt beskrivet. 

 

4.5.1 Krav på utförande 

FTCS 

1: Fokuserar mycket på HMI. Det behövs fler exempel på MEK och krav på utförande 

T.ex. svets etc. Bättre fungerande samarbete med MEK-kontoret (FTCM) och vad det kan 

tänka innebära. 

 

 



 

6 

 

FTCM 

1: Ok så länge att alla krav är listade  

 

4.5.2 Funktion och prestandakrav  

FTCS 

1: Skriv om konstruktionsspecifikationen, så att det är systemkrav som ska anges och inte 

märkdata på t.ex. pump. Annars helt ok punkt. 

 

2: Den uppfattas inte som särskilt detaljerad. Den är viktig att ha med, svårt att göra något 

åt denna. 

 

5.1 Systemlösning 

FTCS 

1: Personen anser att den ska vara väldigt detaljerad. Allt ska stå med här dvs. att någon 

som läser detta kapitel ska förstå allt utan att vara insatt i projektet. Det behövs en bättre 

förklarande text över att man ska ha med en fullständig lösning ifrån systemnivå till 

anläggningsnivå. Personen tycker att kapitel 5.1 bör skrivas på anläggningsnivå vilket bör 

specificeras i texten. Genom att förstå varför man gör ändringen ökar förståelsen eftersom 

det är viktigt att förstå helheten, dvs. sambandet mellan system och anläggningsnivå. T.ex. 

för att hitta eventuell säkerhets brister. 

 

FTCM 

1: Mycket bra om AÄ innehåller bilder och flödesscheman. Skriv även gärna in varför AÄ 

skall göras. 

2: Bör vara skriven allmän men med bilder för det underlättar för konstruktören. En för 

detaljerad 5.1 leder till mycket efterarbete ifall att något ändras. Skulle vara bra att han en 

”påverkan på anläggningen” -del i 5.1 om varför AÄ görs 
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7.1 Anläggningens utformning MEK 

FTCS 

1: Specificera lite mer vad som behövs för att göra ett ”Underlag för kostnad”. Kapitlet ska 

vara ganska detaljerat. Punkter att fundera på är pre-fabrikat för montage, lyft och 

transport. Hur ska dessa implementeras i konstruktionsspecifikationen? Hur fungerar 

samråd med FMI? FMI måste veta exakt vad som ska göra för att göra en konstands 

bedömning. Hur fungerar transport, ge kanske ett exempel?  

 

2: Beskrivs på en lagom nivå. Försök förbättra och beskriv exempeltexten lite tydligare. 

Utveckla och hänvisa till olika dokument. 

 

AK 

När han läser kapitlet angående installation så är det ofta för detaljerat. Ibland specificeras 

en ventil från en specifik tillverkare, det vore då bättre att skriva exempelvis kulventil med 

dessa krav och dimensioner. 

 

8.1 Kontroll och provning under projektgenomförandet. 

FTCS 

1: FTCK bör kunna skriva detta istället för FTCS, det är mer sakkunniga på detta område. 

Anläggningsändringens krav och funktion beskriv gärna varför det är viktig att göra. Man 

bör lägga fokus på varför det ska göras. Bör göras i samråd med FTCK, FTM.   

2: Detta kapitel utvecklas i samråd med FCTK 

 

Driftsättare 

1: Bör stå alla prover som de vill att man ska utföra, och inte bara de prover driftsättningen 

kollar på eftersom de lätt tar det som behövs, och kanske inte alla som man vill ha svar på. 

2: Driftsättningsplanen är ofta dåligt beskriven vad det gäller vilka prover som ska göras. 

Driftsättningen måste alltid kolla om ytterligare prover ska göras etc. Samarbetet med 

FTCS börjar blir bättre men behöver förbättras ytterligare vid framtagning av prov-

program. 
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Allmänna frågor ställda till samtliga som intervjuades. 

FTCS 

1: Han följer mallen exakt. Burkar inte läsa ALARA. Avdelningen jobbar efter 

arbetsgången beskriven i kapitel 1.4.3.  

Personen vill gärna veta vad som behövs för att skriva en första 

konstruktionsspecifikationen till TG1 vid underlag för konstandsberäkningar. Vilka är de 

viktigaste punkterna att lägga krut på etc? Tror generellt att man saknar kärnkraftförståelse, 

förstår inte direkt varför man gör ändringen och fokuserar mer på systemnivå och krav. El 

ska vara med i granskningsprocessen, men det kan tas bort senare ifall att det inte behövs 

 

2: Följer mallen väldigt noga, men brukar slå ihop rubriker för att förkorta 

konstruktionsspecifikationen. Lägger dock aldrig till rubriker. 

 

FTCM 

2: Personen dubbelkollar nästan alltid allt i konstruktionsspecifikationen. 

Personen anser vidare att projekt som utgår från el är oftast undermåliga ur MEK-

perspektiv.  

Enligt personen så är FTCM delaktiga i projektet på en tillräcklig nivå och att samarbetet 

fungerar bra. Vidare anser personen att konstruktionsspecifikationen innehåller mycket 

upprepningar och att det är något som bör ses över.  

 

2: Personen dubbelkollar bara det viktigaste i konstruktionsspecifikationen utifrån hans 

perspektiv. Tycker dock att konstruktionsspecifikationen innehåller allt för många 

upprepningar. Personen vill dock inte påverka konstruktionsspecifikationen textmässigt 

men gärna konstruktionsmässigt. 

 

AK 

Eftersom hans jobb är att kontrollera att konstruktionsspecifikationen innehåller allt som 

SSMFS anger så läser han inte texten utöver SSMFS-kraven alltför mycket, dock läser han 

igenom konstruktionsspecifikationen för att få en helhetsbedömning då de oftast är väldigt 



 

9 

 

allmänt beskrivande. Så länge som SSMFS-kraven är väl beskrivna bryr han sig inte om 

den ytterligare texten.  

Han anser att upplägget på konstruktionsspecifikationen är lite onödig då det ibland blir en 

del upprepning av samma text i de olika kapitlen. Han ser också ett problem med att rätt 

standarder inte alltid är med. Oftast så anges en utgången revision av någon standard som 

exempelvis ASME.  

 

Driftsättare 

Tycker att driftsättningen ska vara med tidigare i projektet. Bryr sig inte så mycket om 

TG1, men tycker man bör fokusera mer på kvalitet än kvantitet. Eftersom man fokuserar 

gärna på oviktiga saker i ett projekt och svävar ut lite för mycket. Det medför att de 

punkterna som är viktiga får mindre uppmärksamhet. Fokusera på huvudproblemet och lös 

det på det bästa möjliga sättet, om det finns ekonomi utöver det som inte begränsar kvalitén 

på arbetet utför gärna extra åtgärder. 

 

 

 

 


