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Abstract

Process of generating layouts for use in Forsmarks
Kraftgrupp AB's surveillance systems

Olof Eriksson and Victor Eriksson

This project has taken place at Forsmark nuclear power plant. To keep the power
plant safe, Forsmark utilizes two separate safety systems for monitoring alarms, fire
detectors and video surveillance in all of the plant. In these systems, blueprints are
used as background images to help locate where an alarm goes off. To generate these
images, the blueprints need to be converted from their original file type into common
image files. The process of doing this has up until now faltered and as a result the
layouts produced have had some major issues. Therefore, this project is carried out
to develop a new standardized way of doing this, resulting in a manual to be used as
guidance for making future layouts.

After examining how it used to be done, we started from scratch and developed a
new way of completing the task. The process now consisted of two parts: part one
where preparations of the blueprints were being made and a second part where the
conversion to an image was being finalized. Completing the layouts is easier and faster
than before, and the image quality is much better. As it turned out, the two systems
were too different to use the same layout, thus leaving us making separate layouts for
the two. This is not a major issue, since the systems have separate administrators
who produce their own layouts.

The manual is a step-by-step guide which thoroughly describes the process, with
images supporting the text.
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Sammanfattning 

Detta projekt syftar till att få fram ett nytt tillvägagångssätt för konvertering av ritningar till 

bildfiler (layouter). Dessa layouter ska användas i olika program för övervakning av larm, 

branddetektorer och övervakningskameror på Forsmarks kärnkraftverk. Layouterna har 

tidigare framställts på varierande sätt utan tydliga riktlinjer och har som följd av detta varit 

svårläsliga. Projektet utvärderar vilken typ av bildformat som är bäst vad gäller kvalité och 

storlek. En viktig del är även att få ner antalet steg och program som krävs för att göra 

layouterna, dels för att spara tid och för att inte försämra kvalitén eller riskera att ändra 

layoutens utseende. 

De två program som används för framställning av layouterna är AutoCAD och Photoshop. 

Arbetet börjar med en DWG-fil som bearbetas i AutoCAD, där det läggs till ramar och knappar 

för navigering. Det är två olika ramar, detta för att de behövs två olika format på layouterna, 

ett till brandlarmsystemet och det andra till säkerhetssystemet.  Det används olika skalor på 

ramarna för få en uppfattning om byggnadens storlek och för att öka läsbarheten på 

layouterna. I AutoCAD skriver man ut en PDF, där man använder sig av ramen för att få rätt 

format och utsnitt av layouten. Denna PDF bearbetas i Photoshop, där processen skiljer sig 

beroende på vilket system layouten är till. Efter förbättringar och justeringar av layouterna 

läggs antingen en vit bakgrund till för övervakningssystemets layouter, eller så behålls den 

transparenta bakgrunden för brandlarmssystemets layouter. Filerna sparas sedan som en PNG, 

då det visat sig vara det bästa formatet för layouterna.  

För detta har en manual framtagits för att kunna säkerställa att utformningen av layouterna 

utförs likvärdigt. Manualen beskriver steg för steg hur processen går till, med både bild och 

text för att underlätta arbetet. Extra kraft har lagts på arbetet i Photoshop, då personalen som 

ska arbeta med layouterna inte har lika stor vana med Photoshop som de har med AutoCAD. 
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Förord 

Vårt examensarbete utfördes på Forsmarks Kraftgrupp AB Teknikavdelningen Elkonstruktion 

Larm och telekonstruktion, FTED, och är slutmoment i utbildningen kärnkraftsteknik på 

Uppsala Universitet. Arbetet utfördes mellan mars och juni 2015. Det har varit fantastiskt kul 

att jobba med de berörda personerna och samtidigt lära känna dem. Har varit riktigt lärorikt 

och intressant då detta har varit ett stort orosmoln för FTED, det sporrade oss ytterligare till 

att göra ett bra jobb. 

I bilaga 2 finns en beskrivning av våra ansvarsområden och vem som gjort vad under arbetets 

gång. 

Tack till 

Vi vill framföra ett tack till hela avdelningen FTED på Forsmarks Kraftgrupp AB för ert stöd och 

er hjälp under hela arbetets gång.  Ett extra tack till dessa för deras råd och kunnande, 

gruppchef Tobias Hillbom, handledare Maria Fernroth och de fyra personer som hjälp oss mest 

under arbetets gång, Stefan Svärd, Anita Burman, Michael Lindström och Peter Svingberg. 

Vår ämnesgranskare på Uppsala Universitet Peter Jansson ska också ha ett tack för tips och råd 

med rapportens utformning. 

 

Victor Eriksson och Olof Eriksson 

Uppsala, oktober 2015  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utanför Forsmarks bruk i Östhammars kommun vid den uppländska kusten ligger Forsmarks 

Kraftgrupp AB:s, FKA:s, kärnkraftverk. FKA är den nyaste av Sveriges fyra 

kärnkraftsanläggningar, varav tre fortfarande är i drift. FKA har tre stycken ägare där Vattenfall 

AB är den största och äger 66 %, Mellansvensk Kraftgrupp Aktiebolag äger 25,5% och E.ON 8,5 

%. Verket består av tre reaktorer med en sammanlagd effekt på 3311 MW och producerade 

25,325 TWh under 2014. Det är nytt rekord för anläggningen och motsvarar en sjundedel av 

det svenska elbehovet. Forsmark 1, med en effekt på 984 MW, stod klar för att tas i drift den 

10 december 1980 och systerreaktorn Forsmark 2, med en effekt på 1160 MW stod klar bara 

några månader senare, den 7 juli 1981. Den körs just nu i provdrift efter en effekthöjning från 

tidigare 1120 MW. Den nyaste och största av de tre är Forsmark 3, som genererar 1167 MW 

och stod klar den 21 augusti 1985. De tre reaktorerna är byggda av ASEA atom, numera ABB, 

och är av typen kokvattenreaktorer. På Forsmark är det även tänkt att bygga Sveriges 

slutförvar för använt kärnbränsle och annat långvarigt radioaktivt avfall, t.ex. från framtida 

rivningar av dagens reaktorer.  Antalet anställda på Forsmark i dagsläget är ca 1100 personer[1]. 

På kärnkraftverket finns ett sofistikerat larmsystem med sensorer, videoövervakning och 

brandlarm, både ute på området och inuti byggnader. Dessa system är bland annat del i det 

fysiska skyddet som är ett viktigt moment i ett kärnkraftverks säkerhet. Om ett brandlarm 

utlöses finns i kontrollrummet möjligheter för driftpersonalen att via ett grafiskt gränssnitt få 

reda på var detta har skett. Sker ett larm i säkerhetssystemet går larmet istället till 

övervakningsavdelningen, där det visas på ett liknande sätt som i kontrollrummet. Det går 

även att se vilka personer som befinner sig på aktivt område och vem som öppnat vilka dörrar 

och så vidare. Ny konstruktion och konstruktionsförändringar i dessa presentationssystem görs 

av personal på larm och telekonstruktionsgruppen, FTED. För att underlätta övervakningen är 

ett enhetligt utseende på layouterna önskvärt. Tidigare har det inte funnits några specifika 

riktlinjer på hur layouterna ska utformas vilket fått till följd att de ofta varit otydliga och 

svårlästa.   

Övervakningssystemet för brandlarmet är nyligen utbytt mot ett modernare grafiskt system. 

Det upptäcktes snart att de layouter som lagts in i systemet inte fungerat som förväntat, med 

bland annat låg upplösning och felaktiga format. När mjukvaran uppdaterades hoppades det 

att många av problemen som tidigare funnits skulle åtgärdas. Dock blev det inte så, utan de 

flesta problemen kvarstod i det nya programmet. Layouterna skiljer sig även åt när det gäller 

kontrast och kvalité. Det kan dock bero på att leverantören av det nya systemet inte har gjort 

nya layouter utan återanvänt layouterna från det gamla systemet. Överlag tycker de som 

arbetar med brandlarmet att det gamla systemet fungerar bättre och att layouterna var 

tydligare. Dock bör tilläggas att även där var layouterna långt ifrån helt bra. Problemen med 

layouterna har varit stora och det har länge funderats hur man ska gå tillväga för att förbättra 

dem. Det har även gjorts försök att reda ut och fixa till detta tidigare utan framgång. Detta har 

varit ett stort problem som inte har lyckats lösas på ett kostnadseffektivt och bra sätt. Det har 
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även varit svårt och tidskrävande att försöka få alla våningar att ligga på exakt samma ställe i 

byggnaden, så att de inte förskjuts när man byter våning. Vid de flesta fall har layouternas 

position behövt justeras i övervakningsprogrammen, något som man vill undvika, då det tar 

onödig tid. 

1.2  Problematik 

Idag förekommer det att vissa layouter innehåller en rad brister som gör att det inte går att 

läsa rumsnummer och texter. Viss text hamnar ovanpå annan text eller väggar och objekt. 

Layouterna ger ej ett estetiskt intryck med bland annat olika bredd på linjer med samma 

innebörd (exempelvis väggar). Det flesta felen och otydligheterna finns i brandlarmssystemet 

(847) medan det fungerar bättre i övervakningssystemet (848).  

Nedan följer exempel på fel i 847 som kommer från en lista sammanställd av driftpersonalen i 

kontrollrummet: 

– Generellt så är fonten för rumsbeteckning i minsta laget. Det finns utrymme i en så stor bild 

att öka font. Se t.ex. mellanbyggnad plan 1 

– B1.71 syns ej. Rumsbeteckning mellan B1.02 och B1.23 syns ej. 

B1.71 betyder byggnad B, block 1 och rumsnummer 71, längre förklaring kommer längre ner i 

rapporten. 

– System tillhörighetsruta runt 352, 345 omfångar inte hela systemnumret 

352 och 345 är beteckningar på stora komponenter i anläggningen. 

Dagens layouter som läggs in i de två systemen sparas inte gemensamt i nätverket utan bara 

lokalt hos den som gör layouterna. Det är önskemål att de ska sparas så det är lätt att komma 

åt dem, om man exempelvis snabbt vill ta reda på vilket datum en layout är gjord. 

Till övervakningssystemet lägger man in markeringar för ikoner och en översiktsbild direkt i 

AutoCAD för sedan lägga över knappar och andra funktioner i övervakningsprogrammet. Dock 

har det fattas markeringar till var vissa av knapparna ska ligga. Dessa har istället lagts dit på fri 

hand, en mycket tidskrävande uppgift för att få ett enhetligt utseende våningsplanen emellan. 

Även små förskjutningar upplevs som störande för operatören.  

Det är även ett problem att byggnader i 847 inte har några riktlinjer för vilken skala det bör 

vara på layouterna. Tidigare har de bara lagts in i brandlarmssystemet och sedan skalats för 

hand tills de sett bra ut. Detta medför att en byggnad som är relativt liten kan se lika stor eller 

större ut än en betydligt större byggnad på skärmen. På grund av detta är all text på 

layouterna i olika storlek beroende på hur stor layouten är på skärmen.   

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en metod för framställning av layouter till de olika 

systemen. Metoden ska säkerställa att layouterna uppfyller de krav som de olika systemen 
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ställer och har ett enhetligt utseende. Arbetet ska mynna ut i en manual som steg för steg 

beskriver metoden.  

1.4 Kravspecifikation 

De ursprungliga ritningarna måste anpassas för att användas som underlag för 

övervakningssystemen. En väl fungerande rumsnumrering har högsta prioritet medan 

överflödiga detaljer kan tas bort. Bilderna ska rymma all den information som krävs men 

samtidigt vara lättöverskådliga, dessutom ska skillnaderna mellan varje våningsplan och 

byggnad vara så små som möjligt. Även mellan de olika systemen ska en röd tråd finnas. På 

grund av byggnadernas olika storlekar kan inte samma skala användas för alla layouter, 

däremot är det önskvärt att layouterna tydliggör skillnaden i storlek med bibehållen läsbarhet. 

Lagringen av layouterna måste ske på ett enkelt och välstrukturerat sätt för att underlätta 

användandet av de och framtida redigering. 

1.5 Målsättning 

Målsättnigen är att ta fram en manual med bra struktur och tydlighet för att framställa 

layouter som uppfyller de krav på kvalité och utseende som de olika systemen kräver. För att 

lyckas med det måste vi först klargöra och åtgärda de fel som finns med dagens arbetsmetodik 

och ta reda på var i processen som layouterna ändras i utseende och kvalité. Vi vill också hinna 

med att färdigställa layouter för block 1 för att kunna lägga in dem i säkerhetsystemen. Detta 

för att underlätta arbetet när de gamla layouterna ska bytas ut och även se till att det finns en 

fungerande metod för lagring och hantering av layouterna. 
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2. Introduktion till övervaknings-

systemens programvaror 
2.1  800xA 

800xA är det kommande brandlarmsövervakningssystemet på Forsmarks Kraftgrupp AB block 

1 och 2. I programmet läggs branddetektorer in och byggnaderna delas in i dess brandceller. 

Programmets bakgrundsfärg är brunaktig, därför ska layouterna ha en transparent bakgrund. 

Programmet stöder inte allt för många filformat och av de tillgängliga har PNG ansetts vara 

lämpligast för ändamålet. Upplösningen har tidigare varierat från bild till bild vilket gör det 

svårt att använda ett standardformat för varje bild. Skärmen som driftpersonalen använder har 

upplösning 1920x1200 pixlar, men den effektiva ytan som går att använda är 1920x1070 pixlar. 

Då de flesta byggnader är någorlunda kvadratiska blir det höjden som styr hur stora layouterna 

kan vara. Därför bestämdes att upplösningen för layouterna ska sättas till 1350x1070 pixlar.  

2.2 Onguard Mapdesigner 

Onguard Mapdesigner är det program som används i övervakningssystemet 848, och använder 

sig av upplösningen 1571x1058 pixlar. Denna är till skillnad från i 800xA samma för alla 

layouter, därför fanns ingen anledning att ändra på den. Gränssnittet i programmet är sådan 

att delar av bilden måste användas för navigation mellan hus och våningar. Det medför att 

ritningarna inte till fullo kan uppta hela bilden, något som inte är fallet i 800xA. Skulle samma 

bild användas skulle den i 800xA ta upp för liten del av skärmytan för att ge ett optimalt 

resultat. I Onguard Mapdesigner läggs en klickbar översikt över området och en upp-knapp in 

som gör att man kommer tillbaka till föregående nivå. Dessutom läggs 12 klickbara knappar in i 

en våningsstapel för navigation inom byggnaden. Det läggs även in ikoner som visar om en 

dörr öppnas, om en kortläsare är aktiv och symboler för övervakningskameror. 

Inget av programmen kan zooma in på layouterna, alltså ska bilderna helst vara så stora och 

tydliga som möjligt. Byggnaderna bör vara skalenliga i möjligaste mån, men eftersom de skiljer 

sig åt i storlek måste de små byggnaderna skalas upp, dock ska storleksskillnaden tydligt 

framgå.  

2.3 847:s Layouter 

Layouterna till 847 ska vara 1350x1070 pixlar med en transparent bakgrund. Till grund för 

layouterna används existerande konstruktionsritningar som behandlas i AutoCAD, där vissa för 

ändamålet överflödiga saker tas bort medan andra görs tydligare, exempelvis rumsnummer. 

All navigation mellan byggnader och våningar finns inbyggt i programvaran. 

2.4 848:s Layouter 

Layouterna till 848 innehåller mer information än vad 847:s layouter gör. Detta för att man 

lägger in markeringar på layouterna, som används när man lägger in ikonerna för navigation i 
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Onguard Mapdesigner. Här har det tidigare inte funnits markeringar för alla knappar som läggs 

in utan bara för en. Det kom som ett sent önskemål att lägga in markeringar till de knappar 

som saknar en. Detta för att underlätta och effektivisera arbetet när man lägger in nya 

layouter. Eftersom att knapparna tidigare lagts in på fri hand har det varit svårt att få de på rätt 

ställe samtidigt som det har varit tidskrävande. Layouten innehåller även en översikt över 

anläggningen och våningsstapel för navigation inom byggnaden.   
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3. Undersökta filformat och 

bildbehandlingsmetoder 

För att få bästa kvalité på layouterna gäller det att välja rätt filformat. Även filstorleken och 

andra aspekter måste tas i åtanke vid valet. Programmen som används stöder bara ett visst 

antal filformat, vilket begränsar möjligheterna. Båda programmen stöder PNG och JPEG, vilket 

är två vanliga format (se 3.2 och 3.3) och valet föll naturligt på något av dem. Sedan tidigare 

har PNG använts, utan uttalat syfte med att använda just det formatet. 

3.1 Konvertering av DWG-filer  

För konvertering av DWG-filerna i 847 har tidigare programmet DWG2Image Converter 2014 

använts. I programmet öppnas en DWG-fil som kan konverteras till några olika bildformat. 

Inställningsmöjligheterna för bildfilen är begränsade och det är svårt att till fullo styra 

konverteringen av DWG-filen, vilket resulterat i att olika våningsplan förskjuts en aning inom 

byggnaderna och är något som upplevs störande för den som övervakar systemen. De skapade 

bilderna har sedan redigerats i ett bildredigeringsprogram innan de är färdigställda för 

användning. 

För att färdigställa layouterna till 848 har man som till 847 använt DWG2Image Converter, fast 

en version från 2007. Detta har medfört att man är tvungen att spara DWG-filen i ett format 

från 2007 eller tidigare. I AutoCAD läggs ramen, översikten och våningsstapeln för varje enskild 

layout in. Dessa modifieras sedan för hand så att översikten visar aktiv byggnad och att 

våningsstapeln stämmer. Efter att filen konverterats till PNG-format öppnas den upp i MS 

Paint, där några pixlar skärs av på höjden av bilden. Detta görs för att man missat att 

startmenyn längst ner på skärmen tar upp några pixlar, och det ansågs enklare att göra detta i 

MS Paint än att göra om hela proceduren i DWG2Image Converter. Detta steg blev sedan kvar 

när man gjorde nya layouter.   

3.2 PNG 

PNG, ”Portable Network Graphics”, är ett bildformat som använder sig av icke-förstörande 

komprimering[2] och används för att få skarpa men små filer. I båda övervakningsprogrammen 

måste bakgrundsfilen vara en bildfil. Programmen som används är rätt sega så snabbhet 

premieras, därför är PNG med sina små filstorlekar väl lämpat att använda. PNG lämpar sig väl 

för enkla bilder, såsom svartvita ritningar. 

3.3 JPEG 

JPEG, ”Joint Photographic Experts Group”, är ett väl spritt standardformat för komprimering av 

bilder. Det använder förstörande komprimering för att få en mindre filstorlek och ger sämre 

skärpa i bilderna[3]. JPEG används i huvudsak för fotografier och kan få ner filstorleken rejält 

utan att kvalitén blir märkbart dålig. För enkla bilder såsom ritningar lämpar sig däremot inte 
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JPEG och ger dessutom större filer än motsvarande PNG. Vid konvertering av layouterna gav 

en JPEG komprimerad med lägst kvalité större filstorlek än en PNG, dessutom klarar JPEG inte 

av att spara filer med transparent bakgrund, något som krävs i 800xA. Slutsatsen att utesluta 

JPEG kan därmed dras för båda systemen. 

Bild 1 till 3 visar en jämförelse mellan kvalitén för JPEG och PNG. Bild 1 är sparad som en JPEG 

med högsta möjlig kvalité, medan bild 2 är en JPEG sparad med lägsta kvalité. Skillnaderna syns 

tydligast runt textrutorna, där bild 2 är suddigare, dessutom tar bild 1 ungefär tre gånger så 

stor plats på hårddisken som bild 2. Bild 3 är sparad som en PNG och håller samma kvalité som 

bild 1, men dess filstorlek är till och med mindre än den för bild 2.  

 

Bild 1 - JPEG sparad med högsta kvalité. 

 

Bild 2 - JPEG sparad med lägsta kvalité. 
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Bild 3 - PNG sparad med minst kompression. 

3.4 DXF 

Ett alternativ är att skriva ut layouterna som DXF direkt i AutoCAD. Fördelen om detta hade 

fungerat är att man kan ta bort ramen redan i AutoCAD och behöver således inte använda 

Photoshop för att göra om filerna. Dock blir layouterna mycket mindre i de olika 

övervakningsprogrammen, vilket utesluter denna metod. 

3.5 DWF 

Tester gjordes med att exportera till DWF och dessa visade att det inte blev någon skillnad i 

kvalité, men bildfilen blev betydligt större. 

3.6 PSD 

PSD är det filformat som en bild redigerad i Photoshop sparas i och tillåter att ändringarna 

justeras i efterhand. Det går inte att öppna dessa filer i t.ex. ett bildvisningsprogram, såsom 

man kan göra med en PNG eller JPEG; det är alltså ingen bildfil. Onguard Mapdesigner kan läsa 

PSD-filer men det kan inte 800xA. Dock blir filerna upp till tre gånger så stora som 

motsvarande PNG och tillför inget när de väl lagts in i Onguard Mapdesigner. 

3.7 PDF från AutoCAD 

I AutoCAD kan man skriva ut ritningar i PDF-format, vilket är ett vanligt sätt att publicera 

ritningar på. När detta görs kan man med hjälp av en på ritytan ditritad ram styra exakt vad 

som klipps ut av ritningen. PDF:en öppnas sedan i en bildredigerare, utan att gå via 

DWG2Image Converter, och kan där färdigställas till rätt storlek och upplösning. Man slipper 

alltså mellansteget och tack vare ramen är det enkelt att se till så att våningsplanen hamnar på 

samma position sinsemellan vilket eliminerar förskjutningarna vid förflyttningar inom 
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byggnaderna. Eftersom ett mellanliggande arbetsmoment tas bort, undviks dessutom en extra 

komprimering som skulle kunna försämra kvalitén på layouterna. 

3.8 PNG från AutoCAD 

AutoCAD har en tilläggsfunktion för att skriva ut layouterna i formatet PNG, på samma sätt 

som man gör med en PDF. På detta sätt blir dock kontrasterna sämre än när en PDF bearbetas i 

Photoshop. Dessutom blir positioneringen avvikande mellan olika layouter när detta görs i 

AutoCAD, beroende på vilken version av programmet som används. Detta uppmärksammades 

av Ringhals Kraftgrupp när de gjorde ett likande projekt[4]. 

3.9 Bearbetning i bildredigerare 

I Photoshop finns en funktion som heter Funktionsmakron som underlättar redigering av 

liknande bilder. Genom att spela in de olika saker som görs med en bild kan proceduren 

upprepas på nästa bild med ett enkelt knapptryck. Eftersom alla layouter är lika stora och 

samma sak görs med dem passar denna funktion perfekt för ändamålet. Två olika versioner av 

Funktionsmakron har gjorts, ett för 847 och ett för 848. Efter att ha öppnat PDF:erna gör 

makrona sedan allt som behövs innan man sedan sparar filen. Makrona kan exporteras för att 

sedan importeras i en annan dator utrustad med Photoshop. Det går i efterhand att ändra vad 

makrona gör, t.ex. ändra upplösning eller lägga till funktioner, vilket underlättar om man sedan 

kommer på någon ändring som ska göras. 
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4. Uppdatering av manualen och annan 

dokumentation 
4.1 Manual 

Formatet på manualen för framställning av layouter bygger på Forsmarks interna 

dokumentformat för handledning. Den har gjorts så lik handledningsmanualerna som möjligt 

men fokuserar enbart på layouterna och hänvisar till redan befintliga dokument för t.ex. 

redigering i de olika larmsystemen. Tidigare hade de olika systemen varsin manual, men för vår 

nya metod kommer enbart en manual finnas, då framställningen av layouterna är i stort sett 

densamma för båda systemen. De delar som fortfarande är relevanta från tidigare manualer 

läggs in i den nya manualen. Detta för att samla allt i en och samma fil för att underlätta 

arbetet och lättare att göra redigeringar för framtida ändringar i manualen. 

4.2 Lagring och sparande 

För sparningen av layouterna och CAD-filerna skapas en mapp som heter Layouter på det 

lokala nätverket under avdelningen. Denna mapp är skrivskyddad med ett lösenord för att 

obehöriga inte ska kunna ha tillgång och råka ändra eller radera någon fil. För säkerhets skull 

kommer en backup att sparas på en extern enhet på FTED:s kontor. I mappen Layout finns 

flera mappar uppdelade på block eller område. Vi har enbart arbetat med layouterna till block 

1, som innefattar reaktor 1 och kringbyggnader. I mappen för F1 så ligger det en mapp för 

varje byggnad, som är döpt efter byggnaden. Den innehåller en AutoCAD-fil som innehåller alla 

våningsplanen samt två mappar, den ena för 847 och den andra för 848. När layouterna skapas 

läggs de in i respektive mapp beroende på vilket system de är till för. 

För att underlätta dateringen av layouterna vid jämförelser med konstruktionsritningen, sparas 

de med det datum de är gjorda tillagt i slutet av filnamnet. Filnamnet innehåller block, 

byggnad, våningsplan samt datumet.   

4.3 Skalor 

På grund av att byggnaderna är olika stora så är det bästa sättet att få tydliga layouter i 

systemen att använda sig av olika skalor beroende på hur stor byggnaden är. Fem olika skalor 

togs fram för respektive system, se tabell 1. Teckenstorleken är beräknad på vilken skala som 

används för att få text lika stor på alla layouter, oberoende av skala. Detta för att det ska bli 

behagligt att övervaka systemen och få ett bra helhetsintryck och inte ha för stora skillnader 

mellan layouterna. Detta tydliggörs i bild 4 och 5, där den mindre byggnaden K ser ut att vara 

större än byggnad F. 
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Tabell 1 - Teckenstorlek beroende av skalan. 

Storlek Byggnad Skala 847 Skala 848 Teckenstorlek Teckenst. Layoutnamn 

1 

K, L, 

X(847), 

Ö, 40 40 500 1690 

2 

AB, DX, 

Fb, 

X(848), 

Y, Å  55 55 500 2320 

3 

C, D, DG, 

N, S 65 80 700 3370 

4 J 80 80 700 3370 

5 F 85 100 700 3370 

6 Q 100 95 1300 4000 

  

 

 

 

Bild 4 - byggnad K, våning 1. I verkligheten är denna byggnad mycket mindre än byggnad F (se Bild 5), något som 
inte framgår av de ursprungliga layouterna. 
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Bild 5 - byggnad F, våning 1, ursprunglig layout i 800xA. Rumsnumrering innehåller byggnads- och våningsnamn 
vilket gör den svårläslig i vissa rum.   
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5. Gamla metoden 

I detta kapitel följer en beskrivning av den gamla metoden. Beskrivningen är en kortfattad 

summering av hur man mestadels gjorde, då layouterna i stort sett inte framställdes på ett 

bestämt sätt. 

5.1 Beskrivning av gamla metoden 

Först anpassades ritningarna i AutoCAD för att passa till ändamålet. Därefter användes 

DWG2Image Converter för att få fram en bildfil. CAD-filen öppnades i konverteraren och som 

efter några inställningar gav en PNG-fil. Konverteraren kan inte till fullo styra bildpositionering 

utan detta fick göras med ögonmått, vilket gav ett varierande bildutsnitt. På grund av detta 

varierade byggnadernas positionering mellan våningsplanen, något som störde upplevelsen i 

övervakningsprogrammen. Efter att bilderna konverteras var de tvungna att redigeras i en 

bildredigerare. Till detta användes Gimp som inte är fullt så användbar som Photoshop. För 

layouterna 848-systemet användes slutligen MS Paint för att klippa till den nedersta biten av 

layouterna för att få de att passa in i programmet. 
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6. Framarbetning av metoden 

Detta kapitel tar upp arbetet med framställningen av layouterna och den nya metoden. 

6.1 Förändringar som gjorts från gamla metoden 

Eftersom CAD-filerna baserats på ursprungsritningar har varje ritning varit en separat fil, d.v.s. 

alla våningsplan inom samma byggnad har varit en egen CAD-fil. På byggritningarna ligger 

exempelvis dörrar och fönster i ett eget lager i AutoCAD, så att man enkelt ska kunna isolera 

dem från resten av ritningen om så behövs. Dessutom är ofta olika delar av byggnaderna i olika 

färger för att man enkelt ska kunna urskilja dessa. Eftersom layouterna till säkerhetssystemen 

ska vara enfärgade kunde vi slå samman alla lager till ett. På så sätt fick vi ner antalet lager på 

en ritning markant. Detta möjliggjorde att vi nu kunde lägga in varje våningsplan inom en 

byggnad i samma CAD-fil, och på så sätt ha en egen fil för varje byggnad. Genom att välja vilket 

lager som visas kan man således välja vilket våningsplan som ska visas. Dessutom så kan varje 

våningsplan noggrant positioneras inom byggnaden efter en gemensam punkt. På så vis 

kommer alla våningar hamna på exakt samma ställe i övervakningsprogrammen. 

Under arbetets gång har det ändrats lite i layouterna för att få de så lika som möjligt. I ena 

systemet hade man gröna ramar runt nummer som visar vart en dörr går till, något som 

prövades i det andra systemet. Det fick positiv respons från driftpersonalen, då det var lättare 

att tyda och lättare att urskilja på datorskärmen. Tidigare stod det skrivet block, byggnad samt 

rumsnummer på alla rummen i layouten. I de rum där det inte fick plats hade man plockat bort 

block och byggnad ur texten, eftersom det redan syns i programmet. Vi bestämde att göra på 

samma sätt för alla rum, något som gjorde att vi kunde förstora upp texten på rumsnumren.  

För 848:s layouter ska översikten och våningsstapeln med aktuell byggnad och våning vara 

blåmarkerade. Tidigare har man gjort en separat översikt och våningsstapel för varje layout 

som blåmarkerats för rätt byggnad och våning. Nu är istället hela våningsstapeln och 

översikten blåmarkerade på alla layouter för att spara tid. Eftersom de ikoner som läggs på i 

Onguard Mapdesigner för navigationen i programmet täcker ikonerna i layouterna, blir som 

förr endast den byggnad och våning man är på blå, vilket underlättar arbetet i Onguard 

Mapdesigner. 

Två skärmbilder som jämför en gammal och en ny layout i 847 visas i Bild 5 och 6, den nya är 

skapad av oss. Även fast bild 5 av kontrollrumspersonalen anses vara en av de bättre 

layouterna, syns en stor skillnad mellan de två, där den senare har bättre kontrast och 

tydligare detaljer. Det syns även här att vi tagit bort block- och byggnadsnamn i 

rumsbeteckningen.  
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Bild 6 - byggnad F, våning 1, ny layout. Rumsnumreringen är nu bara siffror. Layouten har bara lagts in för att 
jämföra skillnaden, därav är pilarna uppe till höger ur position. 

Bild 7 visar en layout vars skärpa är ganska bra, men det kan vara svårt att se vad det står för 

rumsnummer.   

 

Bild 7 - byggnad N, våning 1. Exempel på dålig rumsnumrering. 

Bild 8 är en av de sämre layouterna. Den är både otydlig och för ljus, dessutom är det svårt att 
tyda vissa av rumsnumren. 
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Bild 8 - byggnad AB, våning 3. Exempel på dålig layout. 

6.2 Konvertering med DWG2Image Converter 

Som för den gamla metoden använde vi DWG2Image för att konvertera PNG-filer. Olika 

inställningar testades för att se hur programmet fungerade och vilka inställningsmöjligheter 

som fanns. Det gick inte att styra hur programmet valde utsnitt ur ritningsfilerna, något som 

behövdes för att kunna centrera byggnaderna mellan layouterna. Genom att lägga till en ram 

runt bilderna med önskat format på layouterna kunde detta lösas, dock med manuell 

redigering i ett bildredigeringsprogram. För att undvika den manuella hanteringen vore det 

önskvärt att slippa använda DWG2Image. Bild 9 och 10 visar två obehandlade PNG-filer 

skapade direkt ur konverteringsprogrammet.  
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Bild 9 - byggnad K, våning 1. Layout gjord i DWG2Image Converter. Den inre ramen ska ha samma format och 
storlek som den yttre, något som tyder på brister i konverteringsprogrammet. 

 

Bild 10 - byggnad K, våning. Layout gjord i DWG2Image Converter. När ramen tagits bort går det inte att styra vilken 
del av bilden som konverteras i programmet. 

Bilderna framställda i DWG2Image Converter blir olika stora, beskurna på olika sätt och trots 

att både ramen och bilden är 1350x1070 pixlar är de som synes inte lika stora, se bild 11. Detta 

går inte att styra.  
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Bild 11 - byggnad F, våning 1. Ytterligare jämförelse hur DWG2Image väljer utsnitt för layouterna. Den högra 
layouten har en för hand modifierad ram (med fel upplösning) för att försöka matcha bildens upplösning. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

Olika filformat för sparning av ritningarna i AutoCAD för fortsatt behandling testades. 

Lämpligast ansågs vara att plotta en PDF, som gav goda möjligheter för redigering i 

bildredigerare. PDF:en tog med allt som rymdes inom den ritade ramen i AutoCAD och således 

fick alla exporterade layouter samma format. När denna PDF öppnades i 

bildredigeringsprogrammen var det tämligen enkelt att få till layouterna till önskat utseende. I 

detta stadie föll valet på Photoshop eftersom det var enklare att få till rätt format än i Gimp. 

Photoshop klippte bort allt utanför ramen när PDF:en importerades, något som inte gjordes i 

Gimp utan krävde handpåläggning.  

I AutoCAD är bakgrunden svart, därför är linjer och text på ritningarna i vitt eller grått för att 

man lättare ska kunna arbeta med dem. Dock ska de färdiga layouterna vara i svart, då 

bakgrunderna antingen är vita eller brunaktiga. För att lösa detta måste layouterna göras 

svarta i efterhand, vilket kan göras på olika sätt med lite olika resultat. Tillvägagångssätten 

testades i båda systemen och valet föll på att ändra antalet färgnivåer i Photoshop, något som 

visserligen gav lite tjockare linjer (vilket ställde till det på de få ställen där linjerna ligger väldigt 

tätt) men gav ökad läsbarhet. Detta löstes genom att minska linjetjockleken i AutoCAD.  

Bild 12 och 13 visar skillnaden i resultat för olika sätt att göra layouternas linjer svarta.  
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Bild 12 - byggnad D, våning 2. Linjerna har gjorts svarta i AutoCAD. 

 

Bild 13 - byggnad D, våning 2. Linjerna har gjorts svarta i Photoshop med funktionen Nivåer. 
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I Photoshop ökades kontrasterna och ramen klipptes bort på layouterna för 847, men behölls 

alltså till 848. Layouterna gavs rätt upplösning för de olika systemen och sparades som PNG-

filer. Dessa bildfiler importerades i de olika programmen för testning. I 847-systemet (800xA) 

såg vissa layouter bra ut, men andra blev av någon okänd anledning utdragen. Det upptäcktes 

att alla bilder i programmet hade olika upplösning, antagligen har de ändrats för hand, vilket 

har gett fel förhållande och udda storlekar, se bild 14. Då vissa format har liknade proportioner 

som det valda format som används syns inte felen på alla layouter. Även bildpositionen kan 

ändras och den ska givetvis vara densamma för alla våningar i samma byggnad, men kan också 

standardiseras för alla byggnader. 

 

 

Bild 14 - byggnad F, våning 1. Upplösningen i 800xA stämmer inte överens med layoutens, vilket ger ett hoptryckt 
utseende. 

I Onguard Mapdesigner fungerade inte layouterna överhuvudtaget. Bilden blev helt svart till 

synes utan orsak. Däremot fungerade en gammal layout sparad som en JPEG, som alltså hade 

en vit bakgrund, utan problem. Detta fick oss att inse att programmet inte kan hantera 

transparenta bakgrunder. Det var alltså spiken i kistan för användning av samma filer i de olika 

systemen. 
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En vit bakgrund lades därför till på alla layouter till 848 med hjälp av Photoshop. För knapparna 

och översikten i 848 lades referenser in i AutoCAD som sedan täcktes över i Onguard 

Mapdesigner. Aktiv våning och byggnad ska vara blåmarkerade, därför måste både stapeln, 

med alla möjliga våningar, och översikten, med alla byggnader, vara blåamarkerade i AutoCAD. 

Dessa knappar var dock för stora, så att de inte täcktes helt i Onguard Mapdesigner, vilket 

lämnade fula spår efter sig. Vi fick tillgång till originalfilerna, vilket tillät millimeterjusteringar 

som gav ett tillfredsställande resultat. Det blåa skapades med en fyllnadsfunktion i AutoCAD 

och stack av någon anledning ut över sina gränser när layouterna konverterats till PNG. Detta 

konstaterades vara ett tillfälligt fel som skett i AutoCAD och löstes snabbt. Översikten var 

sedan tidigare ritad i AutoCAD, men var för stor när vi la in den på våra layouter. Det blev till 

att pröva sig fram med små justeringar som sedan testades i Onguard Mapdesigner. 

6.4 Manualens utformning  

För att få manualen att vara tydlig för en person som dagligen inte arbetar med detta, har vi 

valt att ha en hel del bilder. Detta gör det inte bara tydligare utan även snabbare då de visar 

vad man ska klicka eller ha för värden inskrivna. Det används två programvaror för 

framställning av layouterna, AutoCAD och Photoshop. Vad gäller arbetet i AutoCAD har vi valt 

att inte vara så ingående i instruktionerna och bilderna. Detta på grund av att personerna som 

utför arbetet använder AutoCAD i stort sett dagligen, eller sitter inne på goda kunskaper i 

programmet. Däremot är Photoshop ett program som ej används så ofta. Därför har vi valt att 

göra det avsnittet extra tydlig med gott om bilder för att lättare kunna följa stegen, utan 

förkunskaper. För att läsa ett utdrag ur manualen, se Bilaga 1. 
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7. Resultat 

När layouterna ansågs färdiga, prövades ett stort antal från olika byggnader och våningar i 

systemen. Sidoförskjutningarna var nu borta och rumsnumren syntes tydligt. Layouterna var 

skarpa med goda kontraster. Bild 15 och 16 visar två exempel på de slutliga layouterna för 

båda systemen. 

 
Bild 15 - byggnad F, våning 1. Exempel på slutgiltigt utseende för layouterna i 847. 

 

 
Bild 16 - byggnad F, våning 1. Exempel på slutgiltigt utseende för layouterna i 848. 
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7.1 Kort beskrivning av metoden 

Först öppnas den aktuella ritningen i AutoCAD. Eftersom det är en byggritning innehåller den 

information som inte är nödvändig för säkerhetssystemen, därför kan detaljer och text tas 

bort. I stort sett ska enbart väggar och trappor vara kvar. Hela ritningen görs mörkgrå. Block- 

och byggnadsnumret tas bort från rumsnumreringen och alla rumsnummer läggs i samma 

lager. Ett nytt lager döpt efter byggnad och våning skapas, dit allt på ritningen, förutom 

rumsnumreringen, flyttas. Samma procedur upprepas för alla våningar inom samma byggnad 

innan de flyttas till samma fil. Med alla våningar på samma plats kan de nu enkelt positioneras 

i förhållande till varandra. En ram ritas upp runt byggnaden, storleken på ramen beror på vilket 

system den är till och vilken skala layouten ska ha. Färdiga ramar i olika skalor med navigation 

för 848-systemet finns att importera från en separat fil. Våningar som inte finns i aktuell 

byggnad tas bort från våningsstapeln. En PDF plottas för varje våning, med namn efter block, 

byggnad och våning. 

I Photoshop öppnas PDF:en som plottats i AutoCAD. Photoshop kommer automatiskt ta bort 

allt som finns utanför ramen, vilket gör att layouten nu har rätt storlek. Bildens färgnivåer och 

upplösning ändras. Är layouten till för att användas i 847 klipps ramen bort. Är den däremot till 

för 848 behålls ramen men en vit bakgrund läggs in. Layouten sparas som en PNG och är sedan 

redo att använda. 
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8. Diskussion 

Eftersom systemen redan använts ett tag så blev det svårt att ändra layouterna för mycket, då 

detta skulle innebära att en hel del hade varit tvunget att göras om. Layouterna läggs in i 

programvarorna som en bakgrundsfil och alla brandceller, larm och sensorer läggs in ovanpå 

dessa och är inpassade efter dem. När layouten nu ändras måste allt flyttas för att passa in 

igen. För bästa resultat hade det varit att föredra att helt göra om allt från början, men det 

skulle ta allt för mycket tid i anspråk. Detta begränsar således möjligheterna att framställa 

bilderna på smidigast sätt – vi var nu tvungna att ta hänsyn till de olika systemens krav. 

Dessutom skiljer sig de olika programmens funktioner åt, vilket ytterligare komplicerar det 

hela. 

Som det nu blev måste separata layouter göras för de olika systemen. Dock är det inte samma 

personer som jobbar med systemen, vilket således inte ökar arbetsåtgången, även om det ur 

enkelhetssynpunkt hade varit att föredra att kunna använda samma layout för båda systemen. 

Det har dock tvingats fram vissa kompromisser systemen emellan eftersom ritningarna är 

tänkta att se likadana ut efter bearbetningen i AutoCAD, något som oftast fungerat bra men 

för vissa byggnader krävt skillnader redan i det steget. 

I bild 17 illustreras skillnaden mellan det tidigare tillvägagångssättet och vår metod för 

framställning av layouterna. Ikonerna symboliserar hur filformatet konverteras mellan stegen 

och över pilarna står skrivet vilket program som används för varje steg. Den stora skillnaden är 

att både antalet använda programvaror och steg i processen har minskat, se bild 17. Tack vare 

Funktionsmakrona i Photoshop minskar arbetet betydligt i tid, särskilt för den utan vana att 

arbeta i Photoshop. 

 

Bild 17- jämförelse mellan gamla och nya metoden för framställning av layouterna. Antalet använda programvaror 
och steg i processen har minskat. För layouterna i 848 gjordes tidigare även en sista redigering i MS Paint efter 
behandlingen i Gimp.  

Gamla metoden: 

Nya metoden: 
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9. Slutsatser 

Sättet som vi kommit fram till att framställa layouterna på har visat sig ge mer kontroll och 

bättre bilder än tidigare. Ritningarna inom samma byggnad ligger centrerade mellan 

våningsplanen och alla har samma format och upplösning. Antalet steg i processen har minskat 

från som mest fyra till två, vilket innebär en enklare process som dessutom spar tid. Med hjälp 

av Funktionsmakrona i Photoshop blir det ännu enklare och snabbare. Dessutom kommer alla 

bilder ha exakt samma inställningar och risken för att ett mänskligt grundat fel smyger sig in 

har minimerats. 
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10. Förslag på fortsatta 

undersökningar 

Om PNG-filerna skulle kunna framställas i AutoCAD utan de problem med positioneringen som 

märkts på Ringhals, bör detta väljas som tillvägagångssätt. I så fall skulle layouterna kunna 

skapas enklare samt så skulle risken för fel under processens gång minimeras. Ett sätt att lösa 

detta vore att använda samma version av AutoCAD under flera års tid, utan att ta hänsyn till 

uppdateringar. Till detta ändamål skulle det inte göra så mycket att använda en utdaterad 

programvara men till slut skulle kompatibiliteten ställa till problem, t.ex. när uppdaterade 

ursprungsritningar importeras från byggavdelningen. I nuläget kan CAD-filer ritade i AutoCAD 

2014 inte öppnas i AutoCAD 2011. Nästa gång en uppdatering sker vet enbart tillverkarna av 

AutoCAD. Ett möjligt scenario kan vara att man uppdaterar AutoCAD när så krävs, t.ex. vart 

femte år, men man kommer då vara tvungen att byta ut alla ritningar åtminstone i samma 

byggnad för att undvika möjliga skillnader som kan uppstå för layouter gjorda med olika 

versioner av AutoCAD. Detta kommer iså fall innebära mer jobb när uppdateringen av 

programvara väl gjorts.  
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De programvaror som använts under arbetet har varit AutoCAD 2014, Photoshop CS6 och 

DWG2Image Converter 2014. Instruktioner för programmen finns på dessa hemsidor: 

AutoCAD: http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/  

Photoshop: https://helpx.adobe.com/photoshop/topics.html  

DWG2Image Converter: http://www.autodwg.com/dwg2image/   
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12.  Bilagor 

Bilaga 1 – utdrag ur ”Arbetsmetodik för konfigurering 

av layouter i Forsmarks Kraftgrupp AB:s 

övervakningssystem”  

4.1.1   

Jämför konstruktionsritningarna på Arken med ritningen på för våningen  

Om konstruktionsritningen är nyare, gå då till punkt 5. Starta programvara 

Öppna AutoCAD 

Öppna våningen som ska skapa/ändras 

 

 

4.4  Skriv ut 

Öppna byggnaden med planet du vill göra en layout på, i AutoCAD 

Släck alla plan utom den du ska göra en layout på 

Det enda som ska vara tänt är det plan du vill ha och tillhörande rumsnummer 

Om det ska vara till 848-systemet, tänd då även byggnadsbenämning tex KS1_byggnadsbe, 

samt kolla om det finns flera ramar till 848 så att de är rätt som är tänd. För att 

våningsstapeln ska bli rätt  

Tänd då den ram som är för det system du vill ha bilden till tex 847 

Välj då print 
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Under Printer/plotter på namn ändra till DWG to PDF.pc3 (har du tidigare plottat kan du 

under Page setup välja Previous plot 

Ändra under Plot area till Window och markera ramen (om senaste plotten använde 

samma ram behöver detta inte göras) 

Tryck OK 

4.5   Gör om från PDF till PNG 

Starta Photoshop. 
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Öppna filen, Arkiv -> Öppna (Ctrl+O), välj PDF:en. 

 

Markera sidor, Beskär till markeringsram. 

Upplösning 300 pixlar/tum (inställningarna ska vara som i bilden ovan). 

Funktionsmakron 

Öppna fönstret ”Funktionsmakron”, Fönster -> Funktionsmakron (Alt+F9). Finns genväg vid 

fönsterväljaren, illustrerad med en playknapp. 

Tryck på menyknappen uppe till höger i fönstret, välj Läs in makron. 
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Leta upp filen för 847 eller 848, med filnamnstillägg .atn 

Kör makrot. 

 

Makrot kommer nu utföra all redigering som ska göras. Dock måste filerna öppnas och sparas 

för hand, se punkt 4.5.1 Endast för 847-systemet 

Nedan följer en Instruktion för att göra ett eget funktionsmakro (alla funktioner styrs från 

menyraden längst ner, aktuell knapp är markerad med rött): 

Välj skapa nytt set. Döp till det system den är för, t.ex 847 

 

Skapa ny händelse 
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Med den nya händelsen aktiv, tryck på spela in. 

 

 

Med öppnad bild, följ manualen, obs att inga kortkommandon kan användas. 

När du är klar, tryck på stopp. 
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Testa ditt makro, öppna en ny bild och kör makrot 

Tryck på menyknappen uppe till höger i fönstret, välj Spara makron. 

 

4.5.1   Endast för 847-systemet 

Välj Bild -> Justeringar -> Nivåer (Ctrl+L) och dra den vänstra pilen fullt till höger (253) 

 

Markera hela ritningen, inte ända ut i kanten och invertera markeringen, Markera -> 

Omvänd (Shift+Ctrl+I). Tryck delete (får bort ramen) 
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Ändra bildstorleken, Bild->Bildstorlek (Ctrl+Alt+I). Bredd 1350 pixlar, höjd 1070 pixlar.  

 

Spara med samma namn som PDF:en, Arkiv -> Spara som (Shift+Ctrl+S), välj PNG. 

Komprimering Minst/Sakta, Sammanflätning Ingen 

4.5.2  Endast för 848-systemet 

Markera   

Välj Bild -> Justeringar -> Nivåer (Ctrl+L) och dra den vänstra pilen fullt till höger (253)  
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Skapa nytt lager, Lager -> Nytt -> Lager (Shift+Ctrl+N). 

 

Flytta ner det nya lagret (Lager 2) under det första lagret (Lager 1)i lagerfönstret till höger 

(om  

det inte syns, välj Fönster -> Lager (F7)). 

 

  

Se till att det nya lagret (Lager 2) är markerat i fönstret. Välj Redigera->Fyllning (Shift+F5). 

Fyll med vit färg, Använd  -> Vit. 
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Ändra bildstorleken, Bild -> Bildstorlek (Ctrl+Alt+I). Bredd 1571 pixlar, höjd 1058 pixlar.  

 

Spara med samma namn som PDF:en, Arkiv -> Spara som (Shift+Ctrl+S), välj PNG. 

Komprimering Minst/Sakta, Sammanflätning Ingen. 
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Bilaga 2 – uppdelning av ansvarsområden 

För högskoleingenjörsprogrammen på Uppsala Universitet finns möjligheten att göra 

examensarbetet två och två. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och sträcker sig över en 

läsperiod, men för att studenterna ändå ska ha möjlighet att hinna med ett större arbete, mer 

likt det civilingenjörerna gör på 30 högskolepoäng, tillåts de alltså att vara två stycken på 

samma arbete. För att fortfarande kunna bedömmas individuellt måste en fördelning av 

studenternas olika ansvarsområden under arbetet redovisas. 

I detta arbete hade Olof ansvar för arbetet i AutoCAD och Photoshop medan Victor hade 

ansvaret att skriva manualen och arbeta fram ett nytt sätt att framställa layouterna på. 


