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The work is performed at Forsmark Group AB as a final step in the Bachelor of
Science program in nuclear engineering at the University of Uppsala in 2013.
The work is part of an ongoing process of streamlining project system model FKA.
Streamlining the project model is an important aspect that affects all large
companies that somehow have a project governing body when there is much
financial resources to save. Although the quality of the projects is positively
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Sammanfattning
Examensarbetet är utfört på Forsmarks Kraftgrupp AB som ett sista moment på
högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik på Uppsala universitet 2013.
Arbetet ingår som en del av en ständigt pågående effektiviseringsprocess av
projektsystemmodellen på FKA. Effektivisering av projektmodellen är en viktig aspekt
som berör alla stora företag som på något sätt har en projektstyrande organisation då det
finns mycket finansiella resurser att spara. Även kvaliteten på projekten påverkas
positivt av effektiviseringen.
Syftet är att hitta eventuella gemensamma svagheter och styrkor i projektsystemet
genom att intervjua ett antal projektledare, och med hjälp av systemen på plats granska
modellen.
Som en del av arbetet ingår även att undersöka vad projektledarna har för inställning till
det nyimplementerade systemet VPMM, och andra nyligen införda moment som har
tillförts för att effektivisera i framtiden.
Projektsystemet är ett komplext system som påverkas av många olika parametrar och
medverkande individers inställning och personlighet. Dock så kommer små
förändringar i modellen kunna få stora ekonomiska följder.
Examensarbetet har genererat ett resultat som visar gemensamma svagheter mellan de
olika projekten och dess projektledares allmänna åsikter angående projektmodellen. Det
presenteras också några förslag på lösningar som baseras på egna funderingar och de
intervjuade objektens förslag och synpunkter.

Nyckelord: Forsmark Kraftgrupp AB, Projekt, effektivisering, VPMM, Projektledare
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Förord
Detta examensarbete är utfört i ett samarbete mellan Uppsala universitet och Forsmarks
kraftgrupp AB i Östhammars kommun.
Examensarbetet är det sista momentet på utbildningen högskoleingenjör i
kärnkraftteknik, KKI, på Uppsala universitet. Kärnkraftteknikprogrammet omfattar 60
högskolepoäng och innebär ett extra år eller ett avslutande år för maskin eller
elektroingenjörer. Detta examensarbete är utfört av två studenter med
maskiningenjörsbakgrund vilket innebär att arbetet omfattar 30 högskolepoäng totalt.
Vi vill passa på att tacka vår handledare Kenneth Ohlsson och Olov Holmberg chef på
projektkontoret, som varit till stor hjälp och bistått med litteratur och värdefull expertis.
Ett stort tack riktas också till alla projektledare och personal på
konstruktionsavdelningarna som hjälpt till med att svara på våra frågor.
Vi tackar också personalen på FTP för hjälp med arbetet på plats på kontoret ute på
Forsmark
Vi sänder också tack till vår ämnesgranskare Mattias Lantz för goda råd och hjälp med
bra tips

Uppsala, maj 2013
Kenny Josefsson
Måns Mattisson
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1. Inledning
Examensarbetets syfte är att med hjälp av olika metoder hitta svagheter och styrkor i
projektsystemet på FKA. Målet är att hitta de gemensamma svagheterna för olika
förutvalda projekt och med hjälp av de aktuella projektledarna samla in åsikter som ska
hjälpa till att hitta eventuella effektiviseringslösningar.
Rapporten är uppbyggd för att täcka så mycket som möjligt av teorin runt strukturen på
projektsystemmodellen. På grund av att resultatet av intervjuer, analyser och granskning
av diverse dokument inte kan förutses så måste så stora teoretiska områden som möjligt
studeras och beskrivas. För att få förståelse för hela systemet och kunna se olika
samband behandlas modellen från de grundligaste teoretiska instruktionerna till de
internationella regelverken och organisationen på FKA.
Vissa kapitel i teoridelen är till för den intresserade som vill fördjupa sig lite mer i
teorierna som projektsystemmodellen är uppbyggd på. De kapitel som berör detta är
främst kapitel 4.2 och 4.3 med tillhörande bilagor. Dessa kommer inte att behandlas
under analysen av resultaten men bör ändå ligga med i rapporten för att beskriva den
teoretiska grunden till projektstyrningsmodellen.
För beskrivningen av systemmodellen kommer flera förkortningar att användas, för en
kortare beskrivning av dessa hänvisas till förkortningar på sid 8 och 9. I rapporten är
vissa ord textade med kursiv stil, detta är en markering som visar att ordet hänvisas till i
ordlistan där en beskrivning lagts till.
För att nå bästa resultat av examensarbetet har båda examensarbetarna läst och
sammanfattat teoridelarna, båda har deltagit i projektledarintervjuerna för att
komplettera varandra med frågor. Sammanställningen av resultatet av
projektledarintervjuerna har Kenny varit huvudansvarig och sammanställningen av
konstruktörs och konstruktionssamordnarintervjuer med tillhörande enkäter har Måns
varit huvudansvarig.
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2. Introduktion
2.1 Företagspresentation
Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) ligger i bruksorten Forsmark i Östhammars kommun i
Roslagen och är den yngsta kärnkraftanläggningen i Sverige. Anläggningen består av tre
reaktorer, F1, F2 och F3 med i dagsläget en sammanlagd effekt på ca 3140 MW [1].
Alla reaktorerna i Forsmark är av typen BWR (kokvattenreaktor) vilket är den
dominerande reaktorkonstruktionen i Sverige, endast Ringhals har tre stycken PWR
(tryckvattenreaktor) där det även finns en BWR. Av de tre reaktorerna i Forsmark är F1
den äldsta och stod klar för drift den 10:e december 1980, därefter klargjordes F2 och
var klar för drift 7:e juli 1981 och F3 den yngsta och stod klar den 21:a augusti 1985.
Storleken på de olika reaktorerna mäts i effekten de levererar och den kraftfullaste av de
tre reaktorerna är F3 som har en nettoeffekt på 1170 MW [2].
FKA ägs till största delen av Vattenfall AB som har en ägarandel på 66 %, men även
mellansvensk kraftgrupp är delägare och äger 25,5 % . E.ON. Kärnkraft är delägaren
med minst ägarandelar och äger 8,5 %. Mellansvensk kraftgrupp är i sin tur ägd av tre
olika företag enligt Figur 2.1.1 [3].

Figur 2.1.1 Ägarförhållanden på FKA

Antalet anställda på FKA som arbetar under normaldrift är ca 1100 stycken och
företaget har en årsomsättning på ca 5,5 miljarder sek per år.
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2.2 Projekteffektivitet
Företag i samma storleksordning som Forsmarks Kraftgrupp AB, FKA, och som
bedriver ett kontinuerligt underhåll och återkommande anläggningsförändringar kräver
att strukturen på projekten är styrd från ett förvalt koncept. Inom branschen för
kärntekniska anläggningar finns ett regelverk och en global och nationell kravbild som
måste följas, vilket innebär att processen måste vara styrt enligt vissa instruktioner för
att kontrollen, säkerheten och kvaliteten ska behållas genom alla faser och processer i
projektet.
Storleken och ledtiderna på projekten på Forsmark skiljer från projekt till projekt. Det är
också variation på innehållet i projekten vilket medför att behovet av instruktioner för
små projekt med ett bestämt innehåll kan skilja sig stort i jämförelse med ett stort
projekt med ett helt annat innehåll. Detta medför att vissa instruktioner kan upplevas
överflödiga i vissa projekt men helt avgörande i andra, vilket för med sig att vissa
projekt upplevs som överarbetade.

2.3 Syfte
På Forsmarks kraftgrupp AB, FKA, finns ett stort antal olika pågående projekt, dessa
projekt varierar mycket i storlek, kostnad och omfattning. Det är ca 150 pågående
projekt årligen och uppskattningsvis har ca en tredjedel av dessa en omsättning på mer
än 5 miljoner sek och har ett resursbehov på ca 500 personer från initiering till avslut.
Efter Forsmarksincidenten 2006 ställdes det högre krav på planering och uppbackning
av projekten på FKA [4] vilket uppfattas på plats som att vissa projekt kan bli
överarbetade och kostnadsineffektiva. Syftet med examensarbetet är att effektivisera
projekten på FKA genom att få ner de finansiella kostnaderna för varje enskilt projekt.
Effektivisering innebär också att korta ner ledtider för hela projektet och de enskilda
faserna

2.4 Mål
Målet med examensarbetet är att:



För de olika projekten verifiera varje enskild/enskilda anledningar till att
projekten inte gick enligt projektplanen.
Jämföra resultaten av de olika enskilda projekten och ta fram en gemensam eller
eventuellt flera gemensamma svagheter i projektsystemet.
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För varje svaghet som tagits fram göra uppföljning och ge förslag på
förbättringsmetoder.

2.5 Avgränsningar
Avgränsningarna blir att primärt lägga fokus på granskning av de olika projekten, med
hjälp av intervjuer och verktygen SAP, Procedo och Primavera, och fastställa den eller
de eventuella gemensamma nämnarna för svagheterna.
I mån av tid kommer metoder, för att undvika samma felplanering i framtiden, tas fram
för de aktuella svagheter som upptäckts i systemet.
Om det finns ännu mer tid kommer även en implementering, av de framtagna
metoderna, göras i projektsystemet.

3. Metod
Metoden för att nå målen för examensarbetet är att ute på projektkontorets avdelning
FTP i Forsmark använda verktygen Procedo och Primavera för att granska några olika
projekt. Procedo är ett planerings och uppbackningsverktyg för investeringsprojekt som
är utvecklat på Forsmark. Det kommer också att göras intervjuer med alla projektledare
som varit involverade i de olika projekten. Olov Holmberg och Kenneth Olsson
kommer att ta fram de olika pågående och avslutade projekt som är av intresse i studien.
Innan granskning och intervjuer startar på FKA så förbereds detta med litteraturstudier
av relevant litteratur.

3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudierna i förberedande syfte görs för att få en förståelse för hur
projektsystemmodellen på FKA är uppbyggd från grunden till övergripande
organisation. Förståelsen för hela systemet är en förutsättning för att kunna analysera
och tolka resultaten från intervjuer och granskningar av dokument.
Organisationen PMI som hela systemmodellen bygger på ger ut en bok med alla
instruktioner för varje process genom ett helt projekt. Boken, ”PMBOK guide (Project
Management Body Of Knowledge)” [5], fungerar som ett uppslagsverk och innehåller
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en mängd instruktioner som måste beaktas med tanke på att hela systemmodellen på
FKA är uppbyggd på dess instruktioner.
För att få insikt i projektledarrollen i systemmodellen som stöds av PMI så har,
”Projektledning” [6] fjärde upplagan av Bo Tonnquist, använts som litteratur. Boken
stödjer de två största organisationerna för certifiering av projektledare, IPMA och PMI.
Projektledning är lätt läsning som i förberedande syfte har lästs från pärm till pärm.
Den nyimplementerade systemmodellen på forsmark VPMM är fullt implementerat i
systemet sedan början på 2013 och är ett system anpassat för och framtaget av
Vattenfall. Informationen om detta nya system blev tilldelat vid första
informationsmötet med Olov Holmberg i form av en power point presentation från
utbildningen av VPMM på FKA [4].
På informationsmötet tilldelades också en anläggningsförändringsprocess som gjorts
enligt den nya systemmodellen VPMM. Även kompendier som beskriver AÄ processen
innan implementeringen, det vill säga F-I-261 [7], används som studieunderlag.

3.2 Intervjuer
Första kontakten med projektledarna i de olika projekten görs med en enkät enligt
bilaga 2. Spridningen på projekten, det vill säga omfattning och typ, har stor bredd för
att det ska bli ett bättre resultat, detta innebär att projekten har valts från olika
avdelningar på FKA, de olika avdelningarna som är representerade bland de valda
projekten är FTPM, FTPE, FTPK och FTPF. Då resultaten av den första enkäten är klar
görs en prioriteringsordning på de olika projekten där det intressantaste projektet ligger
först i ordningen. Här tas det också hänsyn till vilken avdelning projekten tillhör så att
det på så sätt får en större spridning. För att få en bättre insikt i projekten måste
personliga intervjuer göras och dessa personliga intervjuer följer prioriteringsordningen
och avslutas vid det antal projekt då tillräckligt underlag har nåtts för att kunna dra
några slutsatser. Intervjuerna med projektledarna för de olika projekten hittas i kapitel 5,
presenterat efter varje projektpresentation.

3.3 Granskning av projektdokument
Utgångspunkten för dokumentgranskningen görs från projektkontoret FTP på
anläggningen i Forsmark, FKA. Förutsättningarna för att komma åt
projektplaneringsverktygen SAP, Procedo och Primavera där de olika projekten ligger
dokumenterade är att granskningen utförs på plats.
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Primavera
Primavera är ett av världens största mjukvaropaket för projektplanering, det publiceras
av Oracle corporation där verktyget Primavera project planner tillsammans med
microsoft project är ett av de mest använda projektplaneringsverktygen i världen.[8]

Procedo
Procedo är ett verktyg som är utvecklat på Forsmark, detta är från början ett dokument
som är till för att beställaren ska kunna gå in och kontrollera status på det aktuella
projektet. PL ska under projektets gång gå in och uppdatera status över hur projektet
ligger till tidsmässigt, det finns även en ruta för att uppdatera när vissa speciella
milstolpar i projektet uppnås och om det är något speciellt under projektets gång som
kan vara värt att notera.
Allmän information om projektet, som medverkande avdelningar och de ansvariga för
dessa avdelningar, ligger också dokumenterat i Procedo. [9]

SAP
SAP är ett företag som levererar affärssystem som hanterar ekonomi och redovisning,
kunder, leverantörer, lager, personal med mera. 2006 var SAP världens största
leverantör av affärssystem som hanterar dessa funktioner. [10]
Ekonomistyrningsverktyget SAP som är framtaget av SAP AG används på FKA.
För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till SAP Sveriges hemsida
http://www.sap.com/sweden/partners/index.epx.
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4. Teori
Inledande teori kommer att behandla den övergripande projektstrukturen på större
företag för att på så sått föra in hur grundstrukturen på FKA fungerar. I slutet på
teoriavsnittet kommer Forsmarks organisation och projektstruktur behandlas.
Hela teoriavsnittet och detta examensarbete bygger på kvalitetstriangeln i figur 4.1.1
vilken beskriver förhållande mellan omfattning, kostnad och tid. För att få projektet att
ge det bästa resultatet gäller det att skapa en projektplan och tidplan i förstadiet i
projektet för att på så sätt få ett resultat som inte går med förluster i någon av
parametrarna som sitter i hörnen i triangeln. Om man ändrar någon av de tre
parametrarna går det i allmänhet ut över de två andra parametrarna. Inom vissa gränser
är detta acceptabelt, så länge som det inte går ut över kvaliteten. [11]
Omfattning

Kvalitet

Kostnad

T

Tid

Figur4.1.1 Kvalitetstriangel

4.1 Projekt kontra linjeorganisation
På stora företag som hanterar en mängd olika projekt parallellt med varandra krävs en
strukturerad organisation för att projekten ska fungera ihop med den ordinarie
verksamheten. Den ordinarie verksamheten kallas för linjeorganisation och är den
förenklade strukturen som visas i figur 4.1.2 Varje avdelning som betecknas avd C i
figuren kan vara många fler än de två som visas, avdelningarna i figuren har vardera tre
underavdelningar men kan på stora företag ha betydligt fler underavdelningar. Detta
kommer att behandlas i senare kapitel om organisationen på FKA. Linjeorganisationen
som presenteras i figuren kallas för hierarkisk organisation. Varje avdelning och
underavdelning i linjeorganisationen innehåller resurser som är intressanta för de olika
projekten som ligger utanför linjeorganisationen. Resurserna som nämns är i form av
personal som har olika spetskompetenser inom sitt specifika område.
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Figur 4.1.2 Enkel översiktsbild på linjeorganisation [11]

När linjeorganisationen och de parallella projekten pågår samtidigt kan det uppstå
konflikter mellan projektledaren och linjechefen för den aktuella avdelningen i
linjestrukturen. Om det inte på ett tidigt stadium har gjorts överenskommelser hur
fördelning av resurser ska göras så är det risk för att den enskilde projektmedlemmen
kan komma att hamna i kläm och bli överutnyttjad. Denna organisation, se figur 4.1.3,
är den mest övergripande anledningen till att en styrning av ett projekt måste gå enligt
en viss modell, naturligtvis finns det en oändlig massa andra anledningar till ett behov
av en styrmodell om organiseringen studeras på detaljnivå. På FKA har en
styrningsmodell valts som bygger på en amerikansk organisation som heter PMI.

Figur 4.1.3 Linje kontra projektorganisation [11]
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4.2 Organisationspresentation PMI
PMI är idag världens största organisation, för certifiering av projektledare, som har sitt
ursprung i USA. Organisationen grundades 1969 och certifierade den första
projektledaren 1984. Till dags dato så har organisationen certifierat 200 000 personer
som PMP [12]. Detta är den största certifieringen både internationellt och i Sverige,
PMP är en certifieringsgrad inom PMI som står för den engelska benämningen Project
Management Professional. Förutom PMP erbjuder PMI fem andra olika utföranden av
certifieringar:







Certified Associate in Project Management (CAPM)
Project Management Professional (PMP)
Program Management Professional (PgMP)
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
PMI Scheduling Professional (PMI-SP)

De olika modellerna av certifieringar är inte endast strukturerat efter grad, de är även
anpassade efter vilket uppdrag av projektledaren man eftersöker. CAPM är en
certifieringsgrad som är uppbyggd för att den ska passa för nybörjare, det vill säga för
nyutbildade projektledare utan erfarenhet eller liten erfarenhet. PgMP är den högsta
graden av projektledare då denna utbildning är anpassat för projektledare med mycket
erfarenhet som har till uppgift att leda och styra de största projekten och
projektportföljer.
De övriga tre inriktar sig på en specifik typ av projektledare där PMI-ACP fokuserar på
att utbilda projektledare som ska arbeta i en organisation med agila arbetsmetoder och
de två sista är inriktningar mot precis vad namnet berättar, riskhantering och planering.
Grunden för alla PMI-certifieringar utgår från PMBOK guide, en systemmodell som
beskriver projektledning med fem huvudprocessgrupper:






Initiering
Planering
Utförande
Övervakning och styrning
Avslutning

Dessa är nedbrutna i projektprocesser som är definierade i in och utgångsparametrar och
anvisningar för vad som ska göras i varje process där varje process har angivits med ett
nummer i matrisen enligt tabell 4.2.1. Denna beskriver tips om lämpliga metoder och
verktyg där kolumnerna utgör processgrupper och raderna anger The project
management knowledge areas, eller den svenska benämningen, kunskapsområde.
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Kunskapsområden

Initierings
Processer

Planerings
Processer

Utförande
processer

Övervaknings och
styrningsprocesser

Avslutnings
processer

Hantering av
Integration i
projekt

1.Upprätta
projektfullmakt

3.Upprätta
projektledningsplan

23. Leda
projektgenomförandet

31. Övervaka och
styra projektarbetet
32. Utföra
integrerad
ändringsstyrning
33. Verifiera
omfattning
34. Styra
omfattning
35. Styra tider

41. Avsluta
projekt eller fas

4. Samla in krav
5. Definiera
omfattning
6. Skapa WBS
7. Definiera aktiviteter
8. Bestämma
aktiviteters
ordningsföljd
9. Bedöma aktiviteters
resursbehov
10. Bedöma
aktivitetersvaraktighet
11. Upprätta tidplan

Hantering av
omfattning i
projekt
Planering och
styrning av tider
i projekt

Planering och
styrning av
kostnader i
projekt
Kvalitetsledning i
projekt

12. Bedöma kostnader
13. Fastställa budget

Ledning av
personella resurser
i projekt

15. Planera personella
resurser

Kommunikations
hantering I
projekt

14. Planera
kvalitetsledning

2. Identifiera
intressenter

16. Planera
kommunikation

Riskhantering I
projekt

17. Planera
riskhantering
18. Identifiera risker
19. Utföra kvalitativ
riskanalys
20. Utföra kvantitativ
riskanalys
21. Planera
riskbemötanden

Hantering av
upphandling i
projekt

22. Planera
upphandlingar

36. Styra kostnader

24. Utföra
kvalitetssäkring
25. Bemanna
projektgruppen
26. Utveckla
projektgruppen
27. Leda
projektgruppen

37. Utföra
kvalitetsstyrning

28. Distribuera
information
29. Hantera
intressenters
förväntningar

38. Rapportera
prestationsläget

39. Övervaka och
styra risker

30. Utföra
upphandlingar

Tabell 4.2.1 Matris över Processgrupper och kunskapsområden [13]
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40. Administrera
upphandlingar

42. Avsluta
upphandlingar

4.3 PMI projektteori enligt PMBOK [5]
För att använda matrisen enligt tabell 4.2.1 och att planera ett projekt är det av intresse
att veta hur det ser ut för varje processgrupp och kunskapsområde. Det vill säga att in
och utdata från varje process är en viktig parameter för att förstå vad som sker före,
under tiden och efter varje fas och vad varje kunskapsområde har för uppgift och vad de
sitter på för kompetens. En kort beskrivning över varje processgrupp och
kunskapsområde ges i kapitel 4.3.1.

4.3.1 Kunskapsområden och processgrupper
Kunskapsområden

Hantering av integration i projekt
Innefattar processerna för att definiera samordna och kombinera de olika processerna
och projektledningsfunktionerna under projektets gång. I en stor organisation kan det
handla om att fördela resurser så att inom en linje, projekt och portföljorganisation inte
överutnyttjar resurserna. Det vill säga att om det krävs mycket tid för en specifik
kompetens i ett projekt ska denna resurs ha möjlighet att koncentrera sig på en uppgift
utan att det uppstår konflikter från andra organisationer.
Hantering av omfattning i projekt
Innefattar processerna för att en specifik målbild skapas och att de specifika resurser
som behövs för det aktuella projektet fastställs och optimeras. Projektet ska tilldelas den
exakta mängden resurser som fordras för att nå målet och att det inte ska kosta mer eller
ta mer tid än nödvändigt utan att kvaliteten påverkas negativt.
Planering och styrning av tider i projekt
För att nå målet inom avsatt tid för projektet så måste tiderna planeras och styras genom
projektets processer
Planering och styrning av kostnader i projekt
Innefattar de processer som innebär att en bedömning, uppskattning och övervaknig av
omfattningen av kostnaderna sker för ska projektet hålla sig inom givna ramar.
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Kvalitetsledning i projekt
Innefattar de processer i projektet som kräver att de fastställda kvalitetskraven på de
uppsatta målen håller kvaliteten genom hela projektet. Detta innebär att ett stort projekt
som kan komma att delas upp i små delprojekt kommer att ha flera delmål under
projektets gång.
Ledning av personella resurser i projekt
Innefattar processer för att leda och organisera projektgruppen. En projektgrupp
innehåller en grupp av resurser som är utvalda för det specifika projektet. En
projektgrupp innehåller en projektledare och övriga resurser som har spetskompetenser
inom ett specifikt område. Fortlöpande utbildning av resurserna ingår också som en del
av projekten. Beroende av projektets utformning så kommer det att krävas olika typer
och olika antal av resurserna, även under projektets gång kommer behovet av resurser
variera.
Kommunikationshantering i projekt
Innefattar de processer som krävs för att försäkra att i rätt tid säkerställa lämplig
generering, insamling, distribution, lagring, återsökning och slutlig förfoganderätt av
projektinformation. Projektledarens huvudroll är att hålla kommunikationen mellan
projektmedlemmar, beställare och aktuella intressenter igång så att det inte upplevs som
otydligt från något led under hela projektet.
Riskhantering i projekt
Innefattar de processer som innebär att planera, identifiera, analysera, bemöta och
övervaka eventuella risker. En risk i ett projekt kan innebära ekonomiska risker,
tidsmässiga risker och även risker som innebär att exempelvis den tekniska
utvecklingen som sker parallellt kan komma att gå fortare än beräknat. Här ska det tas
hänsyn till både positiva och negativa risker. Riskerna beräknas med hjälp av
konsekvenserna och sannolikheten för eventuella händelser enligt sambandet:
n

R   K i Pi

[14]

i 1

R={Risken}
P={Sannolikheten}
K={Konsekvensen}
n={Antalet händelser}
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Hantering av upphandling i projekt
Innefattar de processer i projektet som kräver att produkter eller tjänster behöver köpas
eller beställas från externa aktörer.
Innefattar även kontraktshantering och förändringsstyrningsprocesser som krävs för att
upprätta och administrera kontrakt och inköp. Dessa kontrakt och inköp kan vara
utförda antingen av en projektmedlem eller externa aktörer.

Processgrupper
Initieringsprocess
Processgruppen Initieringsprocess innehåller de processer i varje kunskapsområde som
innefattar någon form av initiering. Initiering är en förstudie för ett nytt projekt eller en
ny fas i ett redan pågående projekt. Om projektet skulle innehålla flera mindre projekt
så delas dessa in i faser och det medför att dessa kommer att starta upp
initieringsprocesser mitt i det pågående projektet. Under initieringsprocessen definieras
det vad som är den inledande omfattningen av projektet, och de inledande finansiella
resurserna tilldelas projektet. Om det är ett projekt som sträcker sig utanför den egna
organisationen ska externa intressenter få projektet presenterat för sig så att de kan vara
med och interagera och identifiera det totala resultatet av projektet. Under initieringen
så utses även en projektledare som ska leda projektet framåt, när dessa saker är
fastslagna så förs de in i en projektfullmakt som efter godkännande medför att projektet
är ett officiellt uppstartat projekt.

Planeringsprocess
Processgruppen Planeringsprocess innefattar de processer under projektet som är till för
att fastställa totala omfattningen av projektet. Det innebär att projektets mål slås fast,
samt hur mycket resurser som ska tillsättas, resurserna omfattar här både resurser vad
gällande personal som ska vara involverat både internt och externt. Även hur mycket
finansiella resurser som ska tilldelas till projektet anges. Det innebär också att målen
som är satta i initieringsprocessen förfinas och det tas fram eventuella åtgärder som
behövs för att nå målen.
Det är under planeringsprocessen som projektledningsplanen för projektet tas fram,
även ett projektdokument tas fram som används för att kunna genomföra projektet.
Projektdokumentets utdata ska tillsammans med projektledningsplanens utdata
innehålla omfattning, tid, kostnader, kvalitet, kommunikation, risk och upphandling.
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Om det är stora projekt som sträcker sig över en lång tid så kommer risken för ändringar
på grund av olika parametrar vara hög, vilket i sin tur medför att planeringsprocesser
kommer att kunna infinna sig även mitt under ett pågående projekt. Detta kan bero på
flera anledningar, till exempel att teknik har utvecklats parallellt med projektet på ett
sätt som det inte var planerat för från start. Att processerna för planering och
dokumentation uppdateras löpande under projektets gång kallas för ”rullande
planering”.

Utförandeprocess
Utförandeprocessgruppen innefattar de processer som har som uppgift att utföra de
uppsatta målen som är uppsatta i projektledningsplanen och på ett sätt som är
dokumenterat i projektdokumentet.
En annan viktig parameter som utförandeprocessen har till uppgift är att hålla ihop och
få projektgruppen att fungera på ett effektivt sätt och få ut så mycket som möjligt av
resurserna.
Om det sker som nämndes i planeringsprocessen att det måste göras nya
projektledningsplaner så kräver det väldigt mycket insikt och flexibilitet av
projektdeltagare men framför allt av projektledaren ställs det höga krav. Det gäller att
alla involverade, både interna och externa resurser, är väl informerade hela vägen för att
det på ett bra och effektivt sätt ska gå att genomföra ändringar efter ny planering.

Övervaknings och styrningsprocess
Processgruppen övervaknings och styrningsprocess har som uppgift att granska, syna
och reglera projektet under projektets gång. Till exempel är en av dess uppgift att se till
att tidplan, budget och den fastslagna kvaliteten hålls inom de bestämda ramarna enligt
projektledningsplanen och projektdokumentet. Den viktigaste uppgiften för
övervaknings och styrningsprocessgruppen är att följa upp projektet under hela
projektets gång och jämföra det med projektledningsplanen och vid eventuella
avvikelser. Om övervaknings och styrningsprocessgruppen upptäcker avvikelser i någon
fas av projektet ska de gå in och kommunicera och styra upp. Processgruppen för
övervakning och styrningsprocessen har också som uppgift att:




Styra ändringar och rekommendera förebyggande åtgärder för möjliga problem
Uppföljning av fortlöpande projektaktiviteter gentemot projektledningsplanen
och referensplanen för projektet.
Undanröjande av de faktorer som kan förhindra en integrerad ändringsstyrning,
så att endast godkända ändringar implementeras
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Avslutningsprocesser
Processgruppen avslutningsprocesser innefattar de processer, som genomförs för att
avsluta och färdigställa alla aktiviteter i projektledningens alla processgrupper, för att få
ett formellt avslut på hela projektet, någon fas eller kontraktsenliga förpliktelser. Efter
processgruppens avslut så verifierar gruppen att alla de definierade processerna är
slutförda för att slutligen kunna avsluta ett projekt eller en fas i ett projekt. När ett
projekt eller en fas är slutgiltigt avslutat så kommer några aktiviteter att bli aktuella:








Bekräfta godkännande från kund eller sponsor
Leda genomgång efter fas eller projekt
Registrera konsekvenserna efter en anpassning i en process
Dokumentera erfarenheter
Tillämpa eventuella uppdateringar av organisationens befintliga arbetssätt
Arkivera alla relevanta projektdokument
Avsluta alla upphandlingar

4.3.2 In och utdata, metoder och verktyg för processer
För varje process i matrisen i tabell 4.2.1 finns det speciella indata som måste föras in
till varje process för att det ska det komma ut ett bestämt resultat i form av utdata från
processen. För att detta ska kunna ske måste det i varje process ske en omvandling av
parametrar inom processen. Det finns för varje process instruktioner och tips på hur
processen ska behandla indata för att producera rätt utdata för varje process som
benämns verktyg och metoder. Detta är ett omfattande instruktionssystem som inte kan
hoppas över så det ligger numrerat från 1 till 42 i bilagor kapitel 10 för närmare studie.
Nummerordningen utgår från numreringen av processerna i matrisen enligt tabell 4.2.1.

30

4.4 Anläggningsändringsprocessen
Anläggningsändringsprocessen (AÄ) kan vara uppbyggd på lite olika sätt beroende på
projektets storlek och komplexitet. I mindre och enklare projekt kan vissa förenklingar
göras utan att det på grund av det drar ner på projektkvaliteten, men i princip följer alla
projekt samma struktur. Anläggningsändringsprocessen genomförs genom avtal mellan
beställande enhet och projektledningsfunktionen

4.4.1 Projektfaser
Alla projekten delas in i faser beroende på vilket stadium projektet befinner sig. Enligt
strukturmodellen som används på FKA för processen för anläggningsförnyelse delas
projektet in i fyra faser där olika avdelningar och resurser ska samarbeta på ett effektivt
sätt. Dessa faser med tillhörande övergångars effektivitet är av central betydelse för att
få ett projekt att följa projektplanen. För att få en övergripande bild av hur de olika
faserna hänger samman över ett projekt hänvisas till figur 4.4.1 De fyra olika faserna är:





Förprojektering
Projektering
Införande
Avslut

Figur 4.4.1 Faserna i ett projekt markerade i mörkgrått

Beskrivningen av de olika faserna gäller för systemmodellen, F-I-261, vilket är
projektmodellen som användes på FKA innan implementeringen av det nya systemet
VPMM, modellernas ingående faser är samma men dokumentation och kravbild inom
och mellan faserna skiljer sig före och efter implementeringen av VPMM. Dessa
skillnader beskrivs kortfattat i Kapitel 4.5. Anledningen till att
anläggningsändringsprocessen enligt F-I-261 valts att beskrivas är av anledningen att
alla projekt som studeras går enligt den modellen.
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4.4.2 Förprojektering
För genomförandet av en AÄ startas projektet med fasen förprojektering.
Förprojektering innebär en framtagning av anbud och upprättande av avtal mellan
beställare och projektledningsfunktion. In och utdata från förprojekteringen visas i figur
4.4.2 där utdata är en projektplan och anbud från leverantörer. Projektplanen ska
innehålla:





Omfattning av projekt
Tid för projektets genomförande
Kostnaden för genomförandet av projektet

Figur 4.4.2 In och utdata från fasen förprojektering

Indata är förfrågan vilket innebär en förfrågan från beställande enhet som innehåller
bland annat granskad och godkänd anläggningsändringsspecifikation.
Under förprojekteringen genomförs ett antal moment för att nå önskad utdata, det vill
säga en projektplan och anbud från leverantörer:




Initiering av projektgenomförande
Planering av förprojektering
Genomförande av förprojektering

Initiering av projektgenomförande innebär att det accepteras och fastslås att ett nytt
projekt är på gång och detta ligger till grund av att en förfrågan inkommit från en
beställande enhet. Detta medför att projektledningsfunktionen utser en projektledare,
och ett ändringsmeddelande, ÄM, skapas och skickas till projektledaren.
Planering av förprojektering innebär att projektledaren tar fram en preliminär
projektplan. Detta följs av ett förprojekteringsmöte som ligger till grund för att klargöra
förutsättningarna för bland annat tekniskt underlag, arbetsfördelning och tidplan.
I genomförande av förprojektering tas den fastslagna projektplanen fram genom att den
tekniska lösningen dokumenteras i en så kallad konstruktionsspecifikation. Baserat på
denna och den preliminära projektrapporten tar alla berörda roller fram anbud till
projektledningen. Beroende på projektets utformning så kan till exempel en första
utgåva av montageplan, underhållsplan och driftplan vara aktuella underlag till den
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definitiva projektplanen. Om fallet skulle vara att externa leveranser och tjänster inte
går att uppskatta med en rimlig säkerhet ska de säkras genom en förfrågan via
inköpsfunktionen, ett så kallade upphandlingsförfarande.
Slutligen sammanställs den definitiva projektplanen av projektledningen med
tillhörande externa och interna avtal och övriga dokument för att genomföra projektet
enligt uppsatta villkor för säkerhet och kvalitet.
Innan beslut tas om genomförande ska en tidplan bifogas med projektplanen och när allt
är dokumenterat och klart upprättas avtal mellan beställare och
projektledningsfunktionen om genomförande av projektet.

4.4.3 Projektering
Under projekteringsfasen införskaffas de resurser, material, konstruktion och utbildning
som krävs för att uppnå målen som skrivits in i projektplanen. Projekteringen
genomförs enligt projektplanen med tillhörande tidplan som godkänts av beställare och
projektledning. In och Utdata i projekteringsfasen visas i figur 4.4.3. För att få rätt
utdata görs ett antal steg genom projekteringen:









Beredning
Projekteringsmöte
Beställning
Konstruktionsredovisning
Utbildning
Planering av införande
Installationsgenomgång
Beslut om införande

Figur 4.4.3 In och utdata för fasen projektering

I projekteringsfasens inledningsskede sammankallar projektledningen till ett
projekteringsmöte för att klarställa förutsättningarna för projektet enligt den fastslagna
projekt och tidplanen. Deltagare på mötet är representanter från beställning,
projektinköpare, konstruktion, underhåll, montage och driftsättning. Efter mötet är det
projektledarens ansvar att beställa material och tjänster som behövs för att projektet ska
komma igång och genomföras på fastlagt sätt.
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Projektledaren i samråd med linjeansvarig chef ansvarar för de resurser som behövs för
projektet och att dessa resurser sitter på rätt kunskaper för de aktuella uppdragen, om
det finns luckor ser projektledaren till att relevant utbildning implementeras i
projektgruppen.
För att få rätt utdata från fasen så redovisas rätt teknisk lösning och planer för
personalutbildning vid två olika tillfällen till beställaren. Under denna del av fasen
genomgår projektet även en fristående säkerhetsgranskning enligt FKA-instruktion 824.
De två milstolparna i projekteringen kallas för systemkonstruktion klar och
detaljkonstruktion klar. Systemkonstruktion klar innebär att den tekniska lösningen på
systemnivå är klar, det är detta som ligger till grunden för införandeplanen, IP. Det
minimala kravet på innehållet i IP:n är en konstruktionsspecifikation över systemet,
systembunden SAR, plan för underhåll, driftsättning och utbildning och en
säkerhetsbedömning.
Detaljkonstruktion klar baseras på konstruktionsspecifikationen på detaljnivå och ligger
till grund för införandeunderlag, IU. Minimikravet för innehållet i IU är förutom de
kraven som ligger på IP, montageunderlag, provprogram, utbildning och
materialleveranser.

4.4.4 Införande
Införandefasen innebär att färdigställa genomförandet av anläggningsändringen, detta
görs genom att genomföra de montage och starta de driftsättningar som är aktuella efter
projekteringen och som är målet med anläggningsförändringen. In och utdata från
Införandet visas i figur 4.4.4. Införandefasen genomgår också ett antal punkter för att nå
målen för utdata från fasen:




Montage
Anläggningskontroll
Driftsättning

Figur 4.4.4 In och utdata för fasen genomförande

34

Efter att projektet genomgått driftsättningen så kommer processen AÄ överlämnas till
förvaltningsorganisationen. Med detta menas att förvaltningsorganisationen övertar
ansvaret för drift och underhåll utifrån en samlad redovisning som skall innehålla,
säkerhetsredovisning, alla dokument för drift och underhåll och dokument över alla
kontroller som utförts.

4.4.5 Avslut
Avslut innebär helt enkelt att projektet ska avslutas vilket medför att eventuella
restpunkter ska åtgärdas och alla ärenden såsom interna och externa ska avslutas på ett
korrekt sätt. De restpunkter som noterades i den tekniska avlämningen, TA, från
införandeprocessen ska planeras om, och både tid och resurs planeras om med hjälp av
Primavera.
Projektavslutet omfattar ett antal obligatoriska punkter som måste genomföras så att
projektet avslutas på ett korrekt och ordnat sätt. För projektledaren innebär
projektavslutet att:






Alla avtal med externa leverantörer ska avslutas
Om avtal med beställaren gjorts ska en erfarenhetsrapport tas fram
Projektkalkyl ska sammanställas
Redovisning av projektresultatet till beställare
Begär godkännande av projektavslut från beställare enligt F-I-960

Sista punkten att beställaren godkänner projektavslut innebär för projektledaren att:




Sammanställ projektdokumentationen och redovisa denna.
Projektdokumentationen innehåller styrning och administration av projektet.
Avveckla organisationen och friställa alla resurser.
Alla konton som är kopplade till projektet ska avslutas.

Det slutliga avslutet av projektet är det beställaren som ansvarar för.
Även avslutsfasen har ett antal in och utdata som nås genom att utföra ovanstående
punkter, in och utdata visas i figur 4.4.5.

Figur 4.4.5 In och utdata för fasen avslut
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4.4.6 Förenklad rutin
Som nämnts tidigare så skall i princip samma modell användas för alla projekt
oberoende av storlek. Vissa förenklingar kan göras för de mindre och enklare projekten,
det vill säga enklare anläggningsändringar. De tillåtna avvikelserna från normal rutin
ges av:






Innan beslut tas att förenklad modell ska användas för projektet måste beställare
och projektledning vara överens om att den ska tillämpas. När beslutet är taget
dokumenteras det i projektplanen.
AÄ-specifikation behöver inte tas fram, det är tillräckligt om beställaren bifogar
en uppdragsbeskrivning till förfrågan.
Under förprojekteringen ska informationen från uppdragsbeskrivningen föras in
i projektplanen.
Införandeplan är inte något krav men rekommenderas, det räcker med ett
införandeunderlag.
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4.5 VPMM [15]
VPMM (Vattenfall Project Management Model) är en standardiserad projektmodell som
tillämpas inom Vattenfallskoncernen. Den baseras på ” Excellence in project
management” (XLPM). Implementeringen av VPMM på FKA är fullt genomförd sedan
2013-01-01, dock styrs projekten som passerat TG3 innan implementeringen
fortfarande enligt den gamla styrningsmodellen. Den stora förändringen som gjorts i
och med att implementeringen av VPMM gjorts är att projekten blivit mer framtunga,
det vill säga att initierings och förprojekteringsfasen är mer kontrollerade och
projektledaren har större insyn redan från start genom att en projektgrupp skapas redan i
initieringsfasen. I initieringsfasen beställs en projektanalys och ställs till FTP,
projektanalys är en ny benämning för förstudien. För att få bättre kontroll över
projektet redan från start har flera tollgates förts in, se figur 4.5.1, vilket medför att krav
ställs för att komma vidare i projektet vid flera tillfällen. Innehållet i VPMM är:









Projektmodell – FPro 131
Portföljmodell
Kvalitetsgranskning av projekt
Riskhantering
Värderingsprinciper för projekt
Projektuppföljning
Kompetensutveckling av projektledare

Figur 4.5.1 Styrningsmodell efter implementering av VPMM

Projektspecifikationen, PS, har införts vid ett antal tillfällen vilken ersätter ett flertal
olika dokument beroende av vart i processen projektet befinner sig. Där TG0-TG1
beskriver samma som AÄ-specifikationen och TG2-TG3 har samma innehåll som
projektplanen.

För en korfattad beskrivning av de olika milstolparna och beslutspunkterna hänvisas till
listan över förkortningar och för varje TG gäller:
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TG0

Beslut om att starta fas initiering

TG1

Beslut om att starta fas förprojektering

TG2

Beslut om att gå ut med offertförfrågan

TG3

Beslut om att starta fas projektering

TG4

Godkännande av teknisk avlämning

TG5

Godkännande av administrativ avlämning

Efter varje TG kan tre olika beslut tas beroende av hur kraven för varje TG uppfylls.




Fortsätt enligt befintlig plan
Ändra projektets omfattning eller förutsättningar
Avsluta projekt

I bilaga 6 bilaga 7 ligger ett flödesschema som beskriver anläggningsändringsprocessen
enligt VPMM, F-I-2873.
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4.6 Interna avtal
Avtalen mellan olika avdelningar på olika projekt och företag har samma struktur som
figur 4.6.1 visar. Avtalsgränserna är markerade med en streckad linje och
kommunikationsvägarna mellan de olika avdelningarna är markerade med heldragen
linje. Dock så kommer de interna avtalen ha olika styrka beroende av hur projektet är
uppbyggt och hur företaget runt projektet är organiserat.

Figur 4.6.1 Kommunikationsvägar och avtalsgränser

Delen som är aktuell är den högra delen som endast omfattar projektet. Mellan alla
avdelningar inom organisationen måste det skrivas interna avtal som gäller för hela
projektet. Det är av stor vikt att dessa utförs på ett korrekt sätt om det skulle uppstå en
förändring från beställaren under projektets gång. Om avtalen inte är riktigt utförda från
initialskedet så är risken att projektledaren hamnar i kläm vid en förändring från
beställaren.
Den enda kommunikationsvägen som inte har någon avtalsgräns är mot inköp.
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4.7 Pulsmöten
Ett system kallat PULS är implementerat sedan ca ett år tillbaka i tiden på FKA,
grunden i PULS är ursprungligen utvecklat på Scania i Södertälje. PULS- möten är ett
uppföljningssystem för projektledare där de redovisar projektets status för alla ingående
avdelningar. Både på Scania och FKA äger mötet rum varannan måndag där alla
projektledare för alla pågående projekt samlas i en lokal och alla projekten presenteras i
rader och kolumner på en whiteboardtavla där varje projekt motsvarar en kolumn. Hela
mötet klaras av på cirka en timme och på den timmen redovisas omkring 150 olika
projekt på FKA.
Mötet genomförs genom att varje projektledare går fram till tavlan och presenterar läget
i sitt eget projekt genom att placera magneter på de olika delfaserna i projektet,
magneterna har olika färg och beroende av statusen på projektet så placeras en magnet
med en färg som motsvarar statusen i den aktuella fasen. Färgkoden som används för
presentationen är enligt:

Grönt

OK, enligt plan

Gult

Aktivitet med avvikelse, där man har en lösning

Röd

Aktivitet med avvikelse som saknar lösning

Vit

För tillfället ej aktuell fas eller aktivitet

Normalt sett så är det de rödmarkerade aktiviteterna som är av intresse och det är dessa
aktiviteter som det oftast läggs fokus på vi mötestillfällena. Dock så kan en
signalförändring vara lika viktig som signalen.
Nytt på FKA är två nya färger, blå och svart magnet:

Blå

Risk finns

Svart

Projektledare och resurslämnare inte överens

Dessa färger har kommit till efter att det upplevts som att det hände att ett projekt kunde
ha grönmarkering i princip fram till avslut och i sista skeendet så kunde markeringen
plötsligt bli röd, därför lades den blå markeringen till för att varna om det finns en risk
att projektet kan gå tillbaka.
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PULS-mötena är av yttersta vikt för att portföljen ska fungera på ett effektivt sätt, i och
med implementeringen av mötena så har alla involverade chefer fått en bättre insikt i
hela portföljsystemet. Det vill säga att projektledare, linjechefer och personalresurser
ges samma budskap och all kunskap kommer till ytan. Mötena bidrar till en bättre
kommunikation mellan uppdragsgivare, projektledning och företagsledning.[16]

4.8 Lagar, regler och erfarenhetsåterkoppling [17]
Hela arbetsproceduren på en kärnteknisk anläggning är kraftigt styrd av lagar och regler
och detta påverkar projektens effektivitet. Det upplevs som att projekten på grund av
lagar och regler blir överarbetade men det ger en hög kvalitet och en säkerhet som är
nödvändig för att kärnkraften ska fortsätta vara trovärdig också i framtiden. Det finns en
mängd olika lagar som styr den svenska kärnkraften, dessa ligger på olika nivåer och
vissa är det straffbart enligt svensk lag att bryta mot. Det finns också regelverk som
verkar mer som rekommendationer och det är inte straffbart att bryta mot men är starkt
rekommenderat att följa. I grund och botten är det lagarna som medför att projekten
måste följa en viss struktur oberoende av storlek och omfattning därför måste dessa
beaktas i analyserna av resultaten. Ett axplock av de viktigaste lagarna, regelverken och
organisationerna som en svensk kärnteknisk anläggning måste beakta är:
Nationellt






Svensk grundlag
Av riksdagen stiftade lagar
Regeringens förordningar
SSM föreskrifter
ERFATOM

Det är främst två av de svenska grundlagarna som är relevanta för den kärntekniska
verksamhetens tillsyn. Första av dessa lagar är 11 kap. 7§ Rättskipning och förvaltning,
vilket innebär att det ska finnas en oberoende tillsynsmyndighet. En oberoende
tillsynsmyndighet är en myndighet som inte har något vinstintresse eller har någon
politisk möjlighet till påverkan av verksamheten. Den andra lagen är 2 kap. Om
allmänna handlingars offentlighet, vilket innebär att allmänheten ska ha insyn i
verksamheten.
De fyra relevanta lagarna i Svensk författningssamling, SFS, som är stiftade av
riksdagen där (1984:3) Lag om kärnteknisk verksamhet är den viktigaste. Lagen om
kärnteknisk verksamhet behandlar den grundläggande kärnsäkerhetslagen. De tre andra
lagarna som är relevanta är (1998:808) miljöbalken, (1988:220) strålskyddslagen och
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(1977:1160) arbetsmiljölagen. Det finns flera mindre lagar som också är relevanta där
(2003:778) Lag om skydd mot olyckor är av relevans för detta examensarbete.
En förordning är en mer detaljerad reglering än lagarna som är stiftade av riksdagen.
Den viktigaste förordningen vad gällande den kärntekniska verksamheten är där
regeringen ger den nationella tillsynsmyndigheten rätten att skriva föreskrifter som styr
verksamheten.
SSM;s föreskrifter innebär att SSM ges befogenhet att ha tillsyn på den kärntekniska
verksamheten över efterlevnaden av kärntekniklagen, KTL. Befogenheten ges av
regeringens förordning. SSM:s föreskrifter SSMFS anger närmare tillståndshavarens
skyldigheter och rekommendationer. Rekommendationer kommer från de allmänna
råden som också ges av SSM, de ger rekommendationer över hur moment ska utföras
men de är inte lagstadgade och är inte straffbart att inte följa.
ERFATOM är en erfarenhetsåterföringsorganisation för Nordiska BWR vilket innebär
att de inte bara agerar nationellt, det finns även en motsvarighet till PWR som heter
Ringhalsgruppen. ERFATOM bildades efter silhändelsen i Barsebäck 1992.
USA



NRC
INPO

Den svenska och den globala strukturen bygger mycket på USA:s struktur och regelverk
vilket medför att två av dess organisationer presenteras i dess korthet. Båda är
erfarenhetsåterföringsorganisationer där skillnaden ligger i att NRC är en myndighet
och INPO är en organisation för operatörer.
Internationellt





IAEA
Safeguard
WANO
NPT

IAEA är en organisation som verkar globalt och ideen om ett globalt regelverk kläcktes
under andra världskriget då kampen om att tillverka de första kärnvapnen pågick som
intensivast. Det var rädslan för kärnvapenspridningen som gjorde att president
Eisenhower 1952 startade programmet som fick namnet ”Atoms for peace”, detta
genererade att 1955 enades åtta stater om att ta fram en fördragstext för en organisation
som kommer att få namnet IAEA. De två grundstenarna för staterna som är medlemmar
i IAEA är 1) Att sprida och främja globalt spridande av civil kärnteknologi och
kunskap. 2) Att denna teknik ska vara föremål för tillsyn i syfte att förhindra
kärnvapenspridning. [18]

42

NPT är ett fördrag som kom undertecknades 1968 och är ett fördrag som är frivilligt för
en stat att skriva på men 2007 hade 189 stater skrivit på fördraget. I och med att en stat
skrivit på fördraget har staten skyldigheter mot IAEA och dess tillhörande
safeguardavtal. De tre grundstenarna för NPT är




Att förhindra spridning av kärnvapen
Att vara delaktig i kärnvapennedrustning
Att främja fredlig användning av kärnteknik

Safeguard är ett tilläggsprotokoll som kom till efter att det uppmärksammats att Irak
hade kärnteknikanläggningar som inte var deklarerade till IAEA. Detta protokoll ger
IAEA andra möjligheter att granska anläggningar som inte är deklarerade som
kärnteknikanläggningar. Detta medför att fler krav ställs på de stater som undertecknat
avtalen.
WANO är en erfarenhetsåterföringsorganisation som startades efter Tjernobylolyckan
1986.

4.9 Organisation FKA
4.9.1Huvudorganisationen
Figur 4.9.1 visar huvudorganisationen med tillhörande avdelningschefer.

Figur 4.9.1 Huvudorganisationen på FKA
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Projekten för anläggningsförnyelse initieras ofta av en avdelning på något av de tre
blocken, tex F12C, (anläggning). Denna avdelning benämns som beställare i projektet.
Figur 4.9.2 visar hur block 1och 2 är organiserade.

Figur 4.9.2 F12 Organisationsplan

I projektgrupperna ingår förutom avdelning FTP (projektavdelningen) som leder
projektet, en eller flera teknikavdelningar som ska genomföra projektet i praktiken.
Dessa avdelningar benämns resursägare i projektet. Utöver dessa kan tex avd. F12P
(Driftsättning och provning) medverka.
För att visa en bild av hur organisationen ser ut för de olika avdelningarna visas i figur
4.9.3 strukturen för teknikavdelningen. Anledningen till att teknik valdes är för att
examensarbetets utgångspunkt är från FTP. Alla olika avdelningar har skiftande struktur
men går under samma princip. Övrig organisation på kraftverket är inte nödvändig att
redogöra för i examensarbetet.
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Figur 4.9.3 FT Organisationsplan
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5. Utförande
5.1 Projektledarintervjuer
All information om de olika projekten som är redovisade i kapitel 5.1 baseras på
intervjuer av respektive projekts nuvarande projektledare. Detta anses som det
effektivaste sättet att få en samlad information om de aktuella projekten. Det skall dock
beaktas i de efterkommande analyserna att synen på vad som är effektivt och ineffektivt
beror på betraktarens ögon, eftersom tiden för examensarbetet endast tillåter en intervju
per projekt så kommer resultaten att tendera att vara subjektiva. Men vår bedömning av
de intervjuade projektledarna är att de gjort vad de kunnat för att ge en objektiv
förklaring till de eventuella problem som uppstått under vardera projekt.
Efter varje projektpresentation ligger ett avsnitt som behandlar de olika projektens
projektledares allmänna syn på projektmodellens utformning och effektivitet. Detta
kapitel kommer vara av största vikt vid behandling av resultat och i diskussionen om
effektiviseringspotentialen.

5.1.1 Projekt N.02669.00
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Projektering

Plats och tid
Intervjun med aktuell projektledare utfördes på projektledarens kontor på avdelningen
FTPM på FKA den 29 april 2013. Projektets ärendenummer är N.02669.00.
Projektledaren är konsult på FKA sedan ett år tillbaka och har tidigare erfarenhet som
projektledare på Atlas Copco.
Beskrivning
Projektets målsättning är utbyte av herionventiler på Forsmarks block 1 och 2 på system
314 där systembeteckning 314 är avblåsningssystemet till reaktorinneslutningen.
Ventilerna som används idag är ventiler som suttit på plats sedan anläggningen byggdes
för 30 år sedan. De befintliga ventilerna är i behov av att bytas ut och varje år renoveras
en uppsättning, detta medför att det alltid ligger en uppsättning ventiler på hyllan som är
renoverade och färdiga att monteras. Antalet beställda ventiler är 40 stycken vilket
innebär att det kommer att finnas 4 stycken i reserv, 12 stycken ligger på hyllan
renoverade och 12 stycken i drift per block. Ett problem med dagens ventiler är att det
är svårt att få tag på reservdelar, vissa komponenter finns inte ens att få tag på. En annan
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aspekt att beakta är att miljögodkännandet och typtestningen har gått ut så de går på
övertid. För att säkerställa drift lång tid framöver så måste ventilerna bytas ut mot nya
som klarar miljökrav på bland annat materialen. Nya ventiler måste miljögodkännas och
typtestas eftersom det inte är standardventiler utan ventiler som är specifikt framtagna
för att passa till F12.
Utförande
Projektet drabbades av vissa förseningar där det anses från PL:s synpunkt att en av
dessa handlar främst om resursbrist hos underleverantören, det vill säga leverantören
som levererar ventilerna. Företaget, CCI, som ska leverera ventilerna har sitt huvudsäte
i Schweiz och från Forsmarks sida anses det att underleverantören CCI är
underbemannat. En förklaring till detta kan vara att det är elektriskt styrda ventiler
vilket medför att beräkning, el och mekanikavdelningen på CCI är involverade, det vill
säga flera avdelningar som ska samköras. CCI har en väldigt slimmad organisation med
bland annat en duktig elingenjör som är väldigt bra på sitt uppdrag men är ensam på
positionen. Eftersom de levererar produkter till kärnkraftsindustrin över hela världen
medför detta att Sverige som är en liten kund kan komma att prioriteras bort i
ordningen. Mitt i projektet så byttes personen på beräkningsavdelningen på CCI ut och
det medförde att beräkningsrapporten drog ut på tiden väldigt länge eftersom den nya
personen var tvungen att sätta sig in i projektet. Beräkningarna som var tvungna att
genomföras omfattade hållfasthetsberäkningar på jordbävnings och vibrationstålighet.
Mitt i beställningen från Forsmark flyttade företaget fysiskt verksamheten i Schweiz
vilket också sinkade processen, på grund av att det flyttade till en mindre ort blev CCI
av med en del personal som var tvunget att ersättas med ny personal som inte var lika
insatta i verksamheten. Alternativa leverantörer är ett orealistiskt alternativ då CCI är
ganska ensamma på marknaden med dessa produkter.
I början av juli 2012 skrevs kontraktet vilket innebar att alla papper från CCI skulle vara
klara till mitten av augusti men vid jul 2012 var papperna fortfarande inte klara. När
papperna sedan är klara måste dessa granskas både internt, av egna konstruktörer, och
externt av Inspecta. [19]
Trots förseningarna från CCI så kommer tidplanen att kunna hållas på grund av att
förprojekteringen tagit hänsyn till eventuella förseningar från leverantör.
De interna avtalen har inte upplevts som problematiskt, trots att något avtal skrivits om
under projektets gång så har det flutit på.
Förbättring/förändring
En tänkbar metod att förbättra och förhindra liknande problem i framtiden kan vara att
ha mer möten mellan fyra ögon då det skapas bättre personliga kontakter. Detta anses
kunna ge flera fördelar inför kommande projekt. En av fördelarna som nämns är att en
personlig kontakt med leverantören gör att man kan få förtur gentemot andra kunder av
den anledningen att personen bakom kontakten får ett ansikte. Den andra och
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huvudsakliga anledningen är att det är effektivare att lösa knutar genom samtal än
genom till exempel mailkontakt. Trots att det kan vara dyra dagsresor ner i Europa så är
det väldigt små kostnader jämfört med förseningar vid revision.
Uppfattningan att den som skriker högst får sin vilja fram finns i bakgrunden. Med det
tros det finnas möjligheter att kunna påverka sin turordning hos leverantören i framtiden
om man gör sin röst hörd lite mer.
Medverkande enheter i N.02669.00
FTEC, FMI, FTC, FMTF, F12P, FTM
Allmänna åsikter










All dokumentation och granskning upplevs som en faktor som blir begränsande
men som är ett krav av att säkerhet, kvalitet och regelverk ska vara under
kontroll. Dock finns det en fara i att all dokumentation och granskning kan bli en
riskfaktor på grund av en form av falsk trygghet. Det kan finnas med i
bakhuvudet att det alltid kommer att granskas ändå, och är det många aktörer så
kan risken finnas att man förlitar sig på andra. Det är också många involverade
aktörer som inte har någon egentlig teknisk kunskap utan bara förlitar sig på att
andra vet vad som ska göras.
En annan frågeställning som måste beaktas är de som sätter upp reglerna, är de
tekniskt uppdaterade och kunniga om verksamheten eller är deras kunskap
endast baserat på teoretiska grunder?
Angående nya projektstyrningsmodellen VPMM så har implementeringen inte
kommit så långt men känslan är att det kommer att bli en bättre insyn i projektet
under hela projektets gång, det kommer dock att bli lite mer tungarbetat.
Ett problem med rapporteringen är att det varit väldigt många olika
rapportinstanser men det är tillsagt att det är månadsrapporten som gäller. Detta
medför att all information ska vara tillgängligt i månadsrapporten. Även fast
månadsrapporten kommer ut en gång i månaden så finns det såklart personliga
kontakter mellan avdelningarna under projektets gång då det kan hända mycket
från dag till dag.
Vissa nyckelfunktioner upplevs som mycket belastade, till exempel
kvalitetspersonalen är väldigt belastade, och även konstruktionssamordnare har
väldigt hög belastning vilket kan medföra köbildning för eventuella tjänster och
till följd av detta förseningar.
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5.1.2 Projekt N.03786.00
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Projektering

Plats och tid
Intervjun med aktuell projektledare utfördes på examensarbetarnas kontor på
avdelningen FTPM på FKA den 2:a maj 2013. Projektets ärendenummer är N.03786.00.
Projektledaren är konsult på FKA sedan fem och ett halvt år tillbaka och inledde
konsultarbetet på FKA med att jobba mest med förebyggande underhåll. Från 2009 har
PL varit på projektkontoret, först på FTPK och efter hand mer och mer på FTPM. Sedan
årsskiftet 2012/2013 är det fullt ut på FTPM.
Beskrivning
Projektets målsättning är att bygga om en funktion för att förenkla myndighetsprovning
som inte är möjlig idag. Ombyggnaden är tidigare genomförd på F12 vilket medför att
projektets rutin finns sedan tidigare, dock så är inte ombyggnaden exakt lika på den
aktuella F3 som den tidigare på F12. Proven som önskas kunna göras är ett prov på en
säkerhetsventil, ett prov som testar ventilen att den öppnar som den ska. På grund av
temperaturskillnader i systemet så kan huvudventilen låsas hydrauliskt och då ska det
finnas en backventil som ska lösas ut och den måste kunna testas. Förut har ventilen
varit tvungen att monteras bort för att på så sätt testas i verkstaden och efter det
monteras tillbaka, det är dock ingen garanti att den fungerar som den ska när den
genomgått denna process. Med de nya ventilerna ska det gå att simulera med hjälp av
tryckluft direkt på plats för att kontrollera om de fungerar som de ska. Ventilerna som
ska bytas ut sitter i tre olika system, 30311, 30321 och 30463 som är ångledningar,
kylsystem för avställd reaktor och turbinanläggningens matarvattensystem.
Utförande
Ett dilemma som uppstod på vägen var den långa leveranstiden på ventiler från KSB, 15
månader, vilket medförde att beställning av ventiler var tvunget att genomföras innan
den egentliga konstruktionen var klar. Ventilerna som används är standardventiler som
tillverkas mot beställning, det vill säga att det inte är lagervara. Den första beställningen
var av rätt typ av ventiler men för att kunna använda just dessa så hade det krävts större
ombyggnationer av systemen (17 kg ventil på ett DN10-rör kräver en del rörstöd) vilket
bedömdes kräva mer arbete (det vill säga pengar) än att använda andra ventiler/annat
fabrikat där det fanns möjlighet att göra det. De överblivna ventilerna är inlagda som
reserv på förrådet.
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Projektplanen säger att de nya ventilerna ska monteras i systemen under revisionen på
F3 2013 och i läget som projektet är nu så ligger ventilerna klara för montering så den
totala ledtiden för projektet ligger inom den planerade ledtiden.
Dock så uppstod kraftiga förseningar av det ekonomiska beslutet, detta var planerat till
1 månad men tog ca 5 månader. Anledningen till fördröjningen med det ekonomiska
beslutet drog ut på tiden beror på flera saker. Bland annat saknades signatur, något
stavfel och så hamnade beslutet under perioden för semestrar och revision. Beräkning
på en månad för det ekonomiska beslutet ligger på schablontidplanen och i
anläggningsändringsspecifikationen låg den preliminära tidplanen på en månad. Trots
att det ekonomiska beslutet inte var taget så kunde ändå projektet gå vidare vilket
medförde att det i slutändan inte blev någon längre total ledtid. Införandeplanen blev
bara cirka en vecka försenad trots den grova förseningen i det ekonomiska beslutet.
Dock så kommer den ekonomiska budgeten också att hållas inom ramarna för
projektplanen.
Kommunikationen mellan avdelningarna har fungerat bra hela vägen genom projektet.
Eftersom det inte är några elektriska styrningar eller någon ändring i byggnationen så
har det endast behövts konstruktion mekavdelning vilket underlättat med
kommunikationen.
Förbättring/förändring
När VPMM blir inkört och helt implementerat så kommer det bli effektivare tack vare
av att projekten blir mer framtunga.
Medverkande enheter i N.03786.00
FMI, FTCS, F3DP, FTMH, FTMF, FGI
Allmänna åsikter







VPMM är inte så beprövat i verkligheten ännu, förväntningen är att det kommer
att innebära en förbättring på så sätt att det blir mer kontroller på vägen i form av
fler TG. Projektet blir i och med det mer framtungt och gör att initiering och
förprojektering kommer att bli bättre genomgången innan projekteringen startar.
Risken finns att det kan bli något längre ledtider, när det är implementerat och
inkört så är förväntningen att det blir till det bättre totalt sett. Fördelen är att
felaktiga punkter inte släpps igenom hela vägen eftersom det är tätare kontroller.
Granskning och dokumentation är oftast bra om signaturer inte kommer till utan
att dokumenten läses igenom. Det är en risk som finns att det signeras och
förlitas på föregående signatur.
Primavera har inte projektledarna tillgång till, det går att få ut en pdf utskrift om
projektledaren ansöker om det.
PULS mötena är en klar förbättring framför allt på komponentsidan. Både tid
och ekonomiskt. Problemet kan vara att vissa kan ta det personligt och ta illa
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upp. En annan aspekt att ta hänsyn till är att det finns en risk att det placeras en
grön markering fast det egentligen finns fog för en gul för att det känns
bekvämare att stå för det under mötet. Problemet blir att det skjuter upp
problemet utan att det riktigt uppmärksammas, vilket medför att det stjälper
istället för hjälper projektet. Några av resurslämnarna har en sundare syn på
PULS mötena vilket går ut på att man uppmanar projektledarna till att sätta röda
eller gula markeringar om de vill ha hjälp.
Konstruktionskontoren, främst systemkonstruktion har en högre
arbetsbelastning. Även driftsättning är ofta frånvarande från möten på grund av
bristande tid.
Ett problem med vissa projektet är att komponenterna sitter i tät förbindelse med
huvudprocessen. Detta medför att analyser och beräkningar måste göras utan att
egentligen veta hur det ser ut på plats, förutsatt att det inte gjorts undersökningar
under föregående revision.

5.1.3 Projekt N.01783.00
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Projektering

Plats och tid
Intervjun med aktuell projektledare utfördes på projektledarens kontor på avdelningen
FTPF, byggavdelningen på FKA den 3:e maj 2013. Projektets ärendenummer är
N.01783.00. Projektledaren är konsult på FKA sedan 2009, sedan 2010 som
projektledare.
Beskrivning
Projektbeskrivningen för projektet är bygg- ventilation- och brandåtgärder i elbyggnad
på F12. Projektet uppkom efter ett krav från SSM som innebär en förbättring av SUBseparering. Det första delmomentet i projektet var elbyggnaden på F1 och F2 där batteri
och ställverksrummen på A och C var i samma rum, vilket innebar att batterierna för
SUB B och D också var placerade i samma utrymme och för nära varandra. Detta
innebar att kravet på SUB-separering inte uppfylldes.
Utförande
Förstudierna för det aktuella projektet startades 2006 och innebar att det skulle byggas
fläkttrummor på taket. Eftersom rummen ligger på översta våningen så skulle det rent
praktiskt fungera men detta visade sig inte vara ekonomiskt försvarbart.
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Innan detta projekt startas har en separering utförts genom att fysiskt flytta de olika
SUB:arnas batterier i utrymmet, det vill säga att batterierna för SUB A placeras på en
sida i rummet och batterierna för SUB B på andra sidan av rummet. Detta uppfyllde
dock inte kraven mot brandsäkerhet som SSM krävde, utan projektet går ut på att
separera batterierna rent fysiskt genom att bygga en vägg mellan, förbättra ventilation
och diverse förändringar för att uppfylla kraven. Första AÄ specifikationen innehöll
ganska enkelt lösningarna på hur väggar och ventilation skulle fungera. Dock visade det
sig när konstruktörer och projektledare synade det närmare att bland annat
ventilationssystemet var säkerhetsklassat så specifikationen var inte tillräckligt
genomarbetad. Under denna del av projektet så jobbade de olika konstruktionskontoren
parallellt och när exempelvis byggkonstruktion kom på en lösning med brandspjäll så
gick elkonstruktion in och påpekade att det inte var möjligt. Dock så var avdelningarna
överens om att brandspjäll behövdes men att det skulle behövas exempelvis
kontrollutrustning över spjällen som skulle gå att kontrollera från kontrollrummet, detta
var inte en del av AÄ-specifikationen.
Elkonstruktion bytte konstruktionssamordnare efter cirka ett halvår och vid tillträdet så
beslöt den nya samordnaren att bryta konstruktionsspecifikationen eftersom det ansågs
inte fungera att konstruera enligt den gamla, detta medförde ytterligare fördröjning och
nya kommunikationsvägar fick skapas.
Förbättring/förändring
Kommunikationen mellan avdelningarna fungerade bra med projektmöten men mellan
konstruktionskontoren uppstod det vissa konflikter som borde beaktas i framtida
projekt. Som nämndes ovan så blev det lite slitningar mellan el och byggkonstruktion på
grund av att vissa problem löstes var för sig på aktuell avdelning, exempelvis
brandspjällen som bygg tyckte var en bra lösning men som el inte kunde acceptera. Ett
exempel på hur dessa problem skulle kunna lösas i framtida projekt är genom tätare
konstruktionsmöten mellan konstruktionsavdelningarna så att frågorna kommer upp
tidigt på bordet.
En förändring för kommande projekt liknande det aktuella projektet är att lägga mer tid
på AÄ-specifikationen, det vill säga en bättre förstudie och initiering.
Medverkande enheter i N.01783.00
FTEC, FMI, FTF, FGI, F12P
Allmänna åsikter


Samordnande projektledare är något som tagits upp för diskussion och det är
något som anses som en effektivare väg att gå då det kommer att finnas en
konstruktionsansvarig för hela projektet. Detta för att slippa systemet med att
konstruktionen tas fram på olika ställen i byggnaden, istället ska en konstruktion
tas fram under samma tak.
52















Anledningen till att ha en samordnande konstruktionsledare är för att ofta sitter
en projektledare inte på den tekniska kunskap som krävs för att styra upp
konstruktionsarbetet. Detta kommer inte heller en samordare att kunna ha men
samordnaren kan få en större inblick och kunskap i konstruktionen om arbetet
utförs i kontakt med alla ingående konstruktörer.
Ett stort problem för projektledaren är att kommunikation endast får ske med
konstruktionssamordnaren, kontakt direkt med konstruktören är utesluten.
Projektledaren måste gå linjevägen, det vill säga via resursägaren. Detta upplevs
som mycket tungarbetat och ineffektivt. Även fast projektledaren bara vill
kontrollera status hos konstruktören så måste det gå via samordnaren.
Anledningen till att detta system används är för att projektledaren inte ska kunna
gå direkt på konstruktören och sätta press då denna förmodligen har flera projekt
på gång. Det är ett sätt att skydda konstruktören som främst FTE anammar.
Förslaget om samordnande konstruktionsledare har tagits upp och drivits vilket
medfört diskussioner mellan konstruktionsavdelningarna, men det rann ut i
sanden då vissa inte tryckte på tillräckligt för att få det genomfört. Det fanns ett
visst motstånd på grund av att det kändes som att det inte fanns tillräckligt med
kompetens för att tillsätta en liknande tjänst.
Ett alternativ till konstruktionssamordnare skulle kunna vara en person som för
protokoll på mötena vilket inte kräver lika mycket kompetens som en ren
samordnare då denna person endast förmedlar information. Detta skulle
underlätta, dock inte för att nå hela vägen fram till att få fram en person som tar
helhetsansvaret för konstruktion.
VPMM kommer att innebära mer framtunga projekt och kommer att medföra att
fler problemställningar kommer att behandlas i ett tidigare skede vilket medför
effektivare men mer tungjobbade projekt. Dock är känslan att systemet kommer
ha vissa brister innan det är riktigt inarbetat, framför allt vid vissa tollgates.
Summan av parametrarna som påverkas av det nya systemet är lite tveksamt om
det kommer att vara positivt eller negativt.
PULS upplevs som mycket positiva då respons på eventuella problem sätts in på
en gång, det vill säga att problemen löses direkt istället för att skjutas på i
framtiden, ett stort lyft för framdriften i projektsystemet. Enda negativa aspekten
med PULS är att det är mycket folk som är involverade men den ekonomiska
förlusten som görs ger en större vinning i längden. Ett annat problem som
uppstått med PULS är att om det rapporteras rött så ska ett mail skickas till
chefen på FTP där det ska klargöras vad som är problemet.
En fördröjande aspekt är att det finns olika system som är oberoende av varandra
som ska uppdateras på olika saker. Systemen som nämns är Primavera och
Procedo som ska uppdateras var för sig. Detta upplevs som lite komplext då
uppdateringar kan missas i det ena och bli motsägelsefullt i jämförelse med
uppdateringarna i det andra. Ett gemensamt system som uppdateras automatiskt
är önskvärt.
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5.1.4 Projekt N.02280.06
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Införande

Plats och tid
Intervjun med aktuell projektledare utfördes på projektledarens kontor på avdelningen
FTPM på FKA den 29 april 2013. Projektets ärendenummer är N.02280.06
Projektledaren är anställd på FKA sedan 3,5 år tillbaka med 2,5 år på FTPM.
Beskrivning
Projektet uppstod på grund av att det kom nya krav från SSM, SSMFS 2008:17 §11,
som medförde att det fysiska avståndet mellan redundanta system var för litet. Målet
med projektet är att reducera syrehalten i E-byggnaden i F1 och F2, från 20.9% som
halten är i vanlig luft till 15.0%, där det finns mycket elektrisk utrustning. Syftet med att
reducera syrehalten är att på så sätt minska risken för att brand ska uppstå och spridas
till redundant utrustning. Istället för att fysiskt separera systemen, vilket skulle medföra
omfattande anläggningsändringar, stora svårigheter med utrymmet och långa
avställningstider, så minskas risken för brand genom sänkt syrehalt.
Sänkningen av syrehalten görs med hjälp av en kvävgasgenerator som består av
avstängningsventiler, reglerventiler och ett membran. Membranet är en passiv
komponent vars funktion är att separera kvävgasmolekyler och syrgasmolekyler genom
att utnyttja molekylernas olika egenskaper.
Utförande
I projektets inledningsskede avfärdades planen på anläggningsändringar i princip med
en gång då det skulle bli för stora ekonomiska kostnader. Istället fokuserades på
konventionella brandbekämpningsmetoder som sprinklingssystem och
gassläckningsystem. Efter cirka ett år insåg man att det inte fanns förutsättningar för
dessa system på anläggningen, till exempel skulle vattensprinklingssystemet innebära
nya vattenpumpar med ny elmatning som inte fanns plats för på dieselskenorna. Det
skulle även medföra omfattande montage på platser i anläggningen där det bör undvikas
montage. För gassläckningssystemet var det främst risker för arbetsmiljön, det vill säga
att om det skulle befinna sig personer i utrymmet då systemet sätter igång medför det
stora risker för personal på grund av sänkt syrehalt.
Med hjälp av brandteknisk expertis kom iden om förebyggande brandskyddssystem
vilket FKA tyckte var en intressant lösning. Det gjordes en relativt snabb undersökning
och det visade sig att de aktuella utrymmena hade de rätta förutsättningarna för att
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införa ett liknande system. Det vill säga att utrymmena hade rätt ventilationssystem och
att de var tillräckligt täta för att möjliggöra en sänkning av syrehalten.
Dock uppstod vissa osäkerheter i det förebyggande systemet. Det var osäkert hur
mycket syrehalten var tvunget att sänkas för att ge tillräckligt brandskydd samtidigt som
det inte fick vara för låg syrehalt för att personal inte skulle kunna vistas i utrymmet.
Aspekten med att det måste vara möjligt för personal att vistas i utrymmena krävde
dispens från arbetsmiljöverket vilket också medförde att undersökningar på detta
område var tvunget att genomföras. En annan osäkerhet som inte klargjordes var hur
stort läckage det var från de aktuella utrymmena. Tiden för införandet av systemet på F2
var satt till sista december 2012 och på grund av att iden om sänkt syrehalt kom in i
projektet relativt sent och att osäkerheten kring läckaget i utrymmena inte var fastslaget
fick konstruktion utföras parallellt med analys. Det vill säga att det var tvunget att tas
fram en konstruktionsspecifikation innan mätningar och utredningar var klara.
Trots osäkerheter och tidsfördröjningar under projektets gång så lyckades projektet att
hålla totala ledtiden för F2 och det ser ut som att F1 också kommer att gå enligt tidplan
då det ska vara driftsatt till revisionen 2013.
Förbättring/förändring
För att förhindra att projekt i framtiden hamnar i samma situation som det aktuella
projektet behöver det tas fram en fullständig kravspecifikation innan projektet startas
upp. Det nya VPMM tros ha en positiv effekt för att undvika liknande problem på grund
av att projekten blir mer framtunga. Dock så var det bra att FKA tog beslutet att lägga
ner de första ideerna om att implementera ett brandbekämpningssystem, det borde dock
har tagits upp en diskussion med SSM om att möjliggöra en senareläggning av
slutdatumet.
En positiv aspekt i det aktuella projektet är att kommunikationen inom projektgruppen
fungerade mycket bra.
En synpunkt för projekt som hamnar i samma tidspressade situation är att det måste
finnas möjlighet till att kortsluta linjeorganisationen så att resurserna som projektet
tilldelats kan fokusera enbart på projektet till målet är uppfyllt.
Medverkande enheter i N.02280.06
FTED, FMI, FTF, FTCS, FTTR, FTEC, F12P
Allmänna åsikter


Organisationen på FKA är en väldigt tydlig linjeorganisation vilket medför att
projektledaren har väldigt lite mandat att styra sina resurser i projekten och
kommer att bli tvungna att begära resurser från de aktuella avdelningarna.
Linjeorganisationen medför att projekten blir lite tungarbetade, vilket medför att
resursfrågor och tidplaner måste gå via diverse avdelningschefer och
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gruppchefer för att hitta lösningar ihop. Känslan är att linjeorganisationen
innebär en viss tröghet.
En samordnande konstruktionsledare anses som en mycket bra
effektiviseringspotential trots att kommunikationen mellan de olika
avdelningarna i det aktuella projektet fungerat mycket bra.
Trots lite erfarenhet av VPMM så är känslan att utvecklingen enligt VPMM är
ett steg i rätt riktning och att det gör projekten mer framtunga, med tydligare
tollgates. En annan fördel med VPMM är det som kallas för projektanalys och
att det tydligt framgår att FTP står för den. Fördelen med att FTP är med i
projektanalysen är att projektet kommer in tidigare och att kompetensen inom
projektet kan förberedas tidigare.
PULS anses generellt vara positivt då de skapar direkt kontakt med
resurslämnare. Negativt kan eventuellt vara att det fokuserar mycket på de
interna avtalen, vilket medför att det kan vara grönmarkerat genom hela
projektet och plötsligt i slutet kan det bli rödmarkerat. Detta har ändrats genom
att det införts den nya blå markeringen.
En aspekt som kan förändras för att effektivisera är ökad tillgång till Primavera.
Som det är nu måste det begäras tillstånd för att få en pdf utskrift och det
upplevs som en ordentlig flaskhals. Framför allt i små projekt bör man ha en
bättre tillgång till verktyget.
Ekonomiverktyget SAP är vidöppen för alla, ett exempel som ses som ett
problem på grund av detta är att personer som inte är delaktiga i ett projekt kan
gå in och skriva tid på det projektet ändå, den är så att säga inte låst till
individer.
En gemensam kalkylmall för interna anbud från olika avdelningar som har
samma uppbyggnad och utseende.

5.1.5 Projekt N.02758.00
Finansieringstyp:

Driftmedel

Ärendeläge:

Införande

Tid och plats
Intervjun utfördes på Projektledarens kontor på avdelningen FTPE på FKA den 6 maj
2013. Projektledaren har tidigare jobbat ca 10 år med projektledning på olika företag
bl.a. Ericson. Det aktuella projektet har påbörjats av annan person, och nuvarande
projektledaren började på FKA i augusti 2012.
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Beskrivning
Då en nätstörning uppstod den 13/6 2008, fick F2:s system 649 problem med att lösa sin
uppgift pga interna skyddsfunktioner. Systemet ifråga är en frekvensomriktare för HCpumpar. För att minska risken för oönskade anläggningskonsekvenser behöver liknande
händelser förebyggas. Projektet ska ågärda:




Nedstyrningsautomatik efter fel
Samfunktionsproblem mellan energilager och laster
Tålighet mot överspänningar enligt SAR kap 4.

Utförande
Projektet ska i stort sett ha fortlöpt enligt planering, och är nu i ett ”lugnt läge”.
Projektet väntar på att genomföra s.k. varma prov. Tester ska då utföras under drift vid
nedstyrning av effekten. Detta ska göras inför revisionsavstängningen. Projektet ligger
dock på kritiska linjen, vilket har lett till att proven kortas från 20 dagar till 2+2 dagar.
Enligt projektledaren är det osäkert vilka konsekvenserna blir beträffande de kortare
testernas resultat. Modifiering/ byte av delsystem på frekvensomriktare är utförda på
samtliga fyra subbar på F1 och 2. Införandet är uppdelat i två steg. På F3 installeras
motsvarande i två steg: två subbar i år och två nästa år.
Förbättring/förändring
Projektledaren anser att det ofta är samma personer som blir utvalda på avdelningarna
för att delta i projekten. Det kan vara personal med hög kompetens, vilket då ofta leder
till stor arbetsbelastning för dessa. För projektledaren kan detta innebära att det blir
svårt att komma i kontakt med projektmedlemmarna. Ett alternativ vore därför att välja
personal med aningen lägre kompetens, men som går att komma i kontakt med när så
behövs. Detta skulle underlätta att få saker att hända vid rätt tidpunkt. Två
spinoffeffekter av detta skulle kunna vara dels att förebygga att personer med
nyckelkompetenser blir överansträngda, dels behöver personer med något lägre
kompetens få chans till mer rutin. I nuläget har projektledaren ingen möjlighet att
påverka avdelningarnas val av projektdeltagare.
En annan synpunkt är att projekthanteringen bör vara så flexibel som möjligt, dvs det
ska vara möjligt att anpassa processen after projektens omfattning.
Allmänna åsikter


VPMM har börjat användas bl.a. i detta projekt, och för tillfället upplevs arbetet
som en aning kaotiskt pga inkörningsarbetet. Efterhand som systemet används
kommer processen troligen att fungera som avsett. En fördel är bl.a. att
projektsystemet blir enhetligt inom hela Vattenfallskoncernen. En annan fördel
är att projektledaren kommer in på ett tidigare stadium. I den förra processen har
beställaren först skrivit AÄ-spec och sedan har projektledaren skrivit
projektplanen. Nu ska projektledaren skriva en projektspecifikation tillsammans
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med beställaren. Specifikationen kommer sedan att revideras i de olika TGstegen. Detta samarbete bör ge en högre kvalitet i det fortsatta arbetet.
Projektledaren får dock troligen en mer administrativ roll, vilket inte kommer att
göra dennes arbete mer effektivt. En annan risk kan vara att projekten kommer
att anpassas efter VPMM istället för tvärtom. Processmodellen bör kunna
förenklas då projekten är enklare. Steg i processen bör kunna hoppas över. Efter
några pilotprojekt kan förmodligen erfarenheten bli att det går att ta genvägar i
processen. Förprojekteringen kommer dock att ta mer tid, vilket kan leda till
fördyringar, men kan eventuellt betala sig i slutänden då projektarbetet blir
bättre planerat.
Kommunikation är en mycket viktig del i projektarbetet, och fungerar oftast bra
anser projektledaren. Det är fullt tillräckligt att ha kontakt med
konstruktionsledaren på resp. avdelning. Något behov att kontakta enskilda
konstruktörer eller liknande medarbetare, finns oftast inte.
Procedo fyller en viktig funktion men borde kunna ersättas med ett modernare
system
Tidplaneringen sköts med fördel av dem som är specialiserade på detta. Det
finns inget behov av att själv ha tillgång till Primavera. Uppstår någon fråga
eller oklarhet är det fullt tillräckligt att ta kontakt med tidplaneraren. Dock kan
det vara bra att ha en view-funktion i Primavera.
Pulsmöten innebär bl.a. en inblick i andras arbete, men oftast finns ej tid att
engagera sig i något utöver det egna projektet. Det är mer fokus på att göra en
bra presentation själv. Mötena tar något för lång tid, trots att de flesta
presentationerna går snabbt. En fördel med Puls är att stanna upp för en stund
och tänka efter: Hur ligger vi till, vad finns det för risker i projektet?
Två nyheter i puls är Projektstatus och Beställarrollen. Tidigare fick
projektledaren ta ansvaret om beställaren var sen med tex säkerhetsbehandlingar.
I det sammanhanget nämns att det aktuella projektets beställare, trots ett flertal
uppmaningar, hade underlåtit att överlämna en beslutspärm i fem veckor.
Projektledaren upplyste beställaren att detta skulle innebära rödflagg på nästa
pulsmöte. Pärmen returnerades då omgående. Detta visar att puls kan vara ett
effektivt incitament på att komma vidare i projektet.
Dokumentation utgör en betydande del av arbetsbördan men är oftast motiverad.
Viktigt är, som tidigare påpekats, att anpassa omfattningen på dokumentationen
efter projektet.
Interna avtal är av minimal betydelse, en formalitet. När det blir resursbrist, är
inte avtalen mycket att förlita sig på. Det finns inga påtryckningsmedel på
resurslämnarna.

Medverkande enheter i N.02758.00
FTES, FMI, FTTP, F12P, F3DP
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5.1.6 Projekt N.02904.00
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Projektering

Tid och plats
Intervjun utfördes på projektledarens kontor FTPM på FKA den 8 maj 2013.
Projektledaren representerar Vattenfall, stockholm, och har jobbat Forsmark sen i aug.
2012. Projektet togs över då en annan projektledare slutade sin anställning. Detta var i
skedet strax före TG 3, alltså då förprojekteringen avslutas och projektering påbörjas.
Beskrivning
Projektets syfte är: Minskad syrehalt i mellankylkretsar. Bakgrunden till detta är att syre
orsakar korrosion i ledningar tillverkade av stål som ej är rostfritt eller belagt på insidan.
Kylsystemen töms på vatten inför varje revision. När återfyllnad sker, blir syrehalten
hög vilket i sin tur innebär att korrosionstakten ökar. Detta är självklart ej önskvärt. En
metod att förhindra detta är att i samband med återfyllning även pumpa in kemikalien
hydrazin. Denna kan sägas förbruka syret och restprodukten är vatten. Helt idealiskt och
problemfritt är detta inte, för hydrazin är mycket giftigt och cancerogent. På FKA
användes kemikalien fram till 2005, då denna process blev tillståndspliktig. Istället
prövades en annan metod med mobila system som med olika filter skulle avskilja syret.
Denna alternativa metod har visat sig vara ineffektiv. När systemen ska återfyllas så blir
mycket stora vattenvolymer som behöver processas samtidigt. Detta kräver hög
kapacitet hos metoden.
De nya systemen blir totalt 4 st stationära enheter till F1 och F2. Till F3 har tidigare
inköpts ett mobilt hydrazinsystem som har varit vägledande för det aktuella projektet..
Utförande
Förprojekteringen präglades av det tidigare projektet för F3. Där inköptes ett system
från en extern leverantör, vilken innebar vissa problem. Istället valdes för F1,2 att inom
FKA konstruera egna system. Dessa skulle till sin funktion vara i det närmaste identiska
med F3:s. Samma projektgrupp skulle lösa uppgiften vilket borde underlätta arbetet. En
viss överoptimism kan ha funnits, då det i princip ansågs att det gick att kopiera
konceptet rakt av och använda samma typ av komponenter. Arbetet blev dock svårare
än väntat, speciellt styr- och reglersystemen fick göras helt annorlunda då dessa system
skiljer mellan F1,2 resp F3. Pga av en alltför komprimerad tidsplan och en
otillfredställande förprojektering blev det nödvändigt att göra förändringar av
konstruktionen i projekteringsfasen. När det gäller kommunikationen så försämrades
denna mellan konstruktionsavdelningarna när projektet närmade sig införandet.
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Förbättring/förändring
För att minimera de nämnda kommunikationsproblemen föreslår projektledaren att en
kravmatris skulle kunna införas. Varje avdelning skulle kunna ta fram lista på de krav
och förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att resp. avdelning ska kunna
leverera det som förväntas vid rätt tidpunkt. En typisk frågeställning kan vara: ”Vilken
information/dokumentation behöver vi och i vilket skede bör detta levereras.” En
sammanställning av de olika listorna skulle då kunna bli en kravmatris internt för
projektet. Alternativa former vore att använda ett flödesschema eller Gantschema, så att
ordningsföljden/tidsaspekten blir tydliggjord.( exarb. anm.).
Medverkande enheter i N.02904.00
FTEC, FMI, FTC, FTK, FTF, FTFI, FMTF, F12P, FTT, FGIA
Allmänna åsikter






VPMM kommer troligen att innebära en positiv förändring. Projektledaren
kommer att ha mer information från början, vilket minskar riskerna i slutskedet.
För beslutsfattarna blir det svårare eftersom större inblandning kommer ske från
Vattenfall centralt. Initieringen försvåras av att det finns olika syn på behoven ur
lokalt respektive centralt perspektiv. Huvudkontoret ser i huvudsak den
ekonomiska aspekten, medan den lokala ledningen har ett ansvar för såväl drift
som säkerhetsfrågor, miljö- och arbetsmiljökrav, tillgänglighet, livslängd,
personalresurser samt självklart även ekonomi. Det kommer troligen att bli
någon intressekonflikt i beslutsprocessen framgent. Den ökade granskningen och
dokumentationen kan ha positiva effekter. Detta är beroende av om
dokumentationen kan göras mer enhetlig med ett fåtal dokument som riktar sig
till flera olika målgrupper. Det tex kan gälla att minimera antalet olika
rapportformer som har olika målgrupper som VF centralt resp Forsmark lokalt.
Vad gällande PULS mötena anser PL att problemrapporteringen ofta kommer
från ungefär samma personer. Dessa kan ha svårt att lösa problemen via direkt
kontakt med berörd avdelning/ resursägare. Det är tveksamt om Puls är det
effektivaste sättet att rapportera avvikelser. Framför allt så hinner mycket hända
på två veckor mellan mötena. En digital variant skulle kunna uppdateras i realtid
och alltså alltid vara så aktuell som projektledaren önskar. Eventuellt skulle
ansvarsfrågorna kunna vara mer tydliga, vilket skulle kunna ge ett incitament att
lösa problemen snabbare.
Procedo i sin nuvarande form fyller ingen viktig funktion anser projektledaren.
Det är mest för att ha de interna avtalen samlade. De s.k. milstenarna med sina
planerade, prognostiserade samt faktiska tidpunkter, har sina begränsningar. Tex
kan bara ett införande skrivas in, medan i verkligheten det kan vara flera
stycken
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Primavera borde kunna användas av projektledaren då där kan finnas mycket
mer information om projektet och dess olika aktiviteter. Viss utbildning kan
krävas, vilket skulle betala sig om arbetet blir effektivare

5.1.7 Projekt N.02666.00
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Projektering

Tid och plats
Intervjun med aktuell projektledare utfördes på projektledarens kontor på avdelningen
FTPE på FKA den 8:e maj 2013. Projektets ärendenummer är N.02666.00.
Projektledaren har jobbat som projektledare sedan 2008 på FKA.
Beskrivning
Projektet går ut på att byta arbetsdosimetrisystemet på F12 och F3, det gamla systemet
har varit i bruk ett antal år och är i behov av en uppdatering. Det har även ställts krav
från WANO och IAEA om en uppdatering av det gamla systemet som måste uppfyllas i
projektet. Kravet som WANO och IAEA har ställt är att det ska vara personliga
mätningar och hårdare kontroller vid in och utgång från kontrollerat område. Detta ska
göras genom att kortavläsning ska ske vid varje passage genom kontrollen samt
införande av svängkors, det vill säga liknande passage som används i tunnelbanan, för
att på så sätt få en envägs passage. Rent praktiskt innebär projektet 1 till 1 uppdatering
med lite plus, det medför att en dosimeterläsare byts ut, alla dosimetrar byts ut och
mjukvaran till systemet byts ut. Arbetsdosimetrisystemet har som funktion att mäta
stråldosen personalen blir exponerad av när personalen befunnit sig inom kontrollerat
område.
Utförande
Projektet genomförande, såväl montering och driftsättning går att genomföra under drift
då det inte har några direkta kopplingar till huvudprocessen. Detta medför att projektet
inte är revisionsbundet och gör att det har lite mer tid att spela på, dock så finns det en
uppsatt tidplan mot leverantören som måste hållas då leverantören själv vill montera
systemet på plats.
Projektet hade väldigt svårt att få resurser eftersom resurserna har haft hög
arbetsbelastning på andra projekt de varit delaktiga i. Detta medförde att projektet fick
en väldigt lång startsträcka innan resurserna var tillgängliga för projektet.
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De interna avtalen skapade också problem i början av projektet då flera av resurserna
byttes ut, där resurserna bestod av konsulter på exempelvis konstruktionsavdelningen
och dataavdelningen. Anledningen till att resurserna började bytas ut var på grund av att
projektet innehöll för många C-leverantörer vilket i största möjliga mån önskas
undvikas. Konsulterna på Forsmark kategoriseras i tre olika kategorier, A, B och Cleverantörer där strävan är att ha så många A-leverantörer som möjligt. Denna
kategorisering är något luddigt definierad men C-leverantörerna vill man enligt FKA
inte ha med i projekten.
Trots att TG3 passerades 2013-01-24 så kommer inte projektet att följa VPMM då den
planerade TG3 var satt till 2012-08-24. Detta på grund av att allting lämnades in med
projektplanen 2012.
Medverkande enheter i N.02666.00
FTE, FMI, FTFB, FMS, F12P, F3DP, FMTF, FGSP, FTPP
Allmänna åsikter










VPMM som implementerades på FKA 2013-01-01 upplevs i uppstartsläget lite
förvirrande både för projektmedlemmar och projektledare då det saknats en
relevant utbildning. Enda utbildningen som getts är en power point presentation
i form av information vilket ger en känsla av att en förnyelseprocess är
implementerad utan att ge de anställda en utbildning.
Positivt med VPMM är att projektledarna och konstruktion kommer med i ett
tidigare stadium i projektet genom projektanalysen, detta medför att kontrollen
över projekten förmodligen kommer vara bättre.
Kommunikationen upplevs inte som något större problem då spontanmöten
används vid behov. Däremot om direktkontakt med konstruktören behöver göras
och samordnaren exempelvis är borta så kan kontakt tas direkt med
konstruktören. I dessa fall meddelas senare samordnaren att kontakten är tagen,
vad som är sagt och det är oftast inget problem.
Förhoppningen är att PULS har hög potential till ytterligare effektivisering.
Trots allt är det projektledarens roll att vilja vara spindeln i nätet och lösa
problemen direkt när de uppstår så frågan är om dessa möten är nödvändiga. Det
är också väldigt mycket projektledare som går dit och passar vilket medför höga
kostnader för att i princip inte tillföra någonting. En lösning är att de
projektledarna som upplever problem med sina projekt går dit och rapporterar
och resten behöver inte närvara. Något tveksam till att PULS tillför mer än vad
det kostar.
En parameter som höjer effektiviteten är att jobba i team och ha en administratör
som tar hand om alla administrativa uppdragen så att projektledaren kan
koncentrera sig på att leda projektet. Det optimala hade varit att ha en
administratör per projektledare. Valmöjligheten att ha en administratör särskilt
vid stora projekt borde finnas. Teamet innebär att projekten innehåller samma
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resurser oberoende av projektets utseende, vilket medför att gruppmedlemmarna
lär känna varandras personligheter och kompetenser.
En risk i framtiden är att Vattenfall har möjligheten att gå in och exempelvis kan
sätta ekonomiska begränsningar. Detta kan skapa problem mellan kravställande
myndigheter och FKA.
Konstruktion upplevs oftast som överbelastade och är ofta upptagna med många
parallella projekt. Detta kan vara ett problem för projektledare där projekten
ligger bra till enligt tidplan, detta medför att de lätt kommer att bli
bortprioriterade.
Kommunikationen mellan de olika konstruktionsavdelningarna brister och där
behövs en konstruktionssamordnare.
Att vara kvinna i en mansdominerad miljö som FKA upplevs som en fördel på
grund av att det inte tas för givet att de tekniska kunskaperna finns.
Tillgången till projektsystemet Primavera borde bli bättre då
projektmedlemmarna ibland kommer in för att ta reda på saker som ligger i
verktyget. Dock kanske det ska beaktas med försiktighet med att ge full tillgång
då detta inte är nödvändigt. Anledningen till att det inte ges tillgång till systemet
är för att det inte anses vara projektledarens jobb att tidplanera.

5.1.8 Projekt N.02756.00
Finansieringstyp:

Investering

Ärendeläge:

Projektering

Tid och plats
Intervjun genomfördes på projektledarens kontor på avdelningen FTPE på FKA den 8
maj 2013. Projektledaren har jobbat på anläggningen sen 2008, och har dessförinnan
jobbat med liknande uppgifter samt med mjukvaruutveckling bl.a. inom Ericson.
Beskrivning
Förnyelse av 70 kV ställverk
År 2003 påbörjades arbetet med att göra en AÄ-specifikation för utbyte av ställverk för
70 kV-systemet på FKA. Det som används idag är originalsystemet, vilket börjar bli
svårt att underhålla. Projektledaren tog över uppdraget för ca 2 år sen, då en förstudie
och förprojektering gjorts. Förprojekteringen präglades av ett ansträngt tidsschema.
Projekteringen försenades betydligt av att säkerhetsbehandlingen fick lov att
genomföras i två steg. Först godkändes den tekniska lösningen, men dokumentationen
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av provning och driftsättning behövde revideras vilket blev en aning omständligt.
Anledningen var att det inte var tillräckligt klargjort från början vad som krävdes. Detta
borde ha varit tydligare beskrivit i förstudien. Idag är anläggningen uppförd och
inkopplingen påbörjad. Med anledning av att inte alla ledningar kan anslutas på en gång
av driftstekniska skäl, så är införandet utsträckt över tid, vilket har varit en
komplicerande faktor. Hittills är en av två inkommande ledningar ansluten. De olika
blocken ska anslutas vid respektive revision.
En annan faktor som har varit fördröjande är att det skett byte av driftsättningspersonal,
vid ett par tillfällen. Detta har gjorts med viss brist ifråga om informations och
erfarenhetsåterföring till ny personal.
Ett ovanligt inslag i projekthanteringen är en temporär säkerhetsanalys som orsakas av
den utdragna driftsättningsperioden ( maj-nov 2013).
Förbättring/förändring
Vid resursbyten, dvs när ny personal ska introduceras, borde bättre rutiner finnas än vad
som har varit fallet. Överlämningar bör göras där all nödvändig information delges den
nya personalen. Här har funnits visst utrymme för förbättringar tex hos avd. FGD, F12P.
Eventuellt bör överlämningar vara protokollförda så att det är klart om vad och vem
som har informerats. Det är lämpligt att projektledaren övervakar resursbyten, eftersom
denne har ansvaret för att arbetet fortlöper som planerat.
Elavdelningen har tidigare haft problem att resurserna inte räckt till ibland, men detta
har bättrat sig. Även andra avdelningar kan vara ansträngda.
Medverkande enheter i N.02756.00
FTES, FMI, FME, FPK, FMTF, FGIA, FTF, F12P, F3DS, FGD,FTT
Allmänna åsikter







VPMM kommer lösa en del problem, tack vare större vikt på förstudien.
Projektledaren är positiv till att det verkar finnas en flexibilitet när det gäller
budgethanteringen i det nya systemet. Här kommer det finnas en större marginal
i början och eftersom projektet fortskrider så snävas budgetramarna in, när
kostnaderna blir mer tydliga.
Dokumentation upplevs inte bli tyngre i VPMM.
PULSmöten tillför vissa fördelar, till exempel har en del avdelningar skärpt sig
när det gäller respons på flaggade problem. Dock går det åt många mantimmar
per möte, vilket kan minskas genom att de som inte har något problem i projekt
inte behöver gå dit. Totalt sett är projektledaren positiv till PULS.
Kommunikation kan alltid förbättras. Det görs olika tolkningar av instruktioner
och rutiner, vilket kan orsaka missförstånd. Ibland kan det finnas ett behov att
kontakta konstruktören direkt. Då är inte syftet att påverka lösningar utan mer att
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kolla hur arbetet fortlöper. Oftast är det inget problem att ta denna kontakt,
ibland meddelas samordnaren om kontakten.
Övergripande kommunikationssamordnare är ett förslag som har diskuterats.
Idag har projektledaren den rollen, vilket brukar lösas genom att uppmana resp.
konstruktions-samordnare att ta kontakt med varandra. Ett alternativ som nämns
under intervjun är att projektledaren skulle kunna ha möjligheten att avgöra själv
om det finns ett behov av en överordnad samordnare, alltså som valbart
alternativ.
Projektgruppens sammansättning kan ej påverkas av projektledaren och
respektive avdelningschef
Projektledaren känner till problemet som nämnts i intervju N. 02758, att samma
personal återkommer i olika projekt med risk för överbelastning av dessa. Detta
skulle kunna lösas med en policy att rotera/variera personal i projekten.
Interna avtal kan ibland betraktas lite lättsinnigt av avdelningarna, eftersom inga
viten eller andra påföljder finns som påtryckningsmedel. Projektet drabbas om
avtalet inte följs, men ingen behöver ta direkt ansvar på avdelningarna. Möjligen
får dessa skriva ett ändringsavtal för att extra kostnader behöver täckas. Avtalen
är trots allt nödvändiga för att säkra resurser till projektet. Det kan vara svårt att
få med en flexibilitet med resurserna i avtalen, dvs att det kan uppstå
oförutsedda behov, som trillar mellan stolarna. I sådana lägen är det lätt att
resursägaren nekar att bistå, med hänvisning till att det inte finns med i avtalet.
En ide’ som gäller avtal vore att ha en signerad tidsplan, detta skulle ev. ge en
hårdare resursstyrning.
Primavera skulle projektledaren gärna ha tillgång till i en view-funktion, för att
se hur en ändring påverkar projektet.
Procedo används inte så mycket, uppdateras inte alltid av projektledaren. Det
används mest för att skriva interna avtal. För dokumentation används istället
tidplan samt projektmötesprotokoll. En möjlighet vore att skriva dessa protokoll
i Procedo. Då skulle alla gruppmedlemmar ha en möjlighet att kontrollera status
på alla pågående aktiviteter.
En egen synpunkt från projektledaren gäller driftsättningspersonalen som ibland
kan vara underbemannade. Speciellt om flera projekt kräver resurser samtidigt,
kan detta vara en flaskhals.
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5.2 Konstruktörsintervjuer
För att få perspektiv på projektledarnas bild av projektarbetet var det nödvändigt att
även intervjua representanter för projektgruppernas övriga deltagare. Detta insågs i ett
sent skede av examensarbetet men kontakt togs med konstruktörer och
konstruktionssamordnare. Tillgängligheten var låg bland konstruktörerna troligen på
grund av den höga arbetsbelastningen på dessa avdelningar. Ett fåtal konstruktörer blev
föreslagna, och svar erhölls från två personer vars frågeformulär är bifogat i bilaga 4.
Av samordnarna erhölls svar från en tillfrågad vars frågeformulär ligger i bilaga 5. Här
följer en sammanfattning av svaren.

5.2.1 Konstruktör 1
Konstruktören ifråga arbetar på avdelning FTCS, där 48 personer är anställda varav 25
jobbar med konstruktion i anläggningsförnyelseprocessen. Dessa är inte specialiserade,
men uppdragen fördelas till viss del efter tidigare erfarenheter. Konstruktören kan vara
engagerad i 2-5 olika projekt parallellt. Arbetsbelastningen varierar mycket beroende på
i vilken fas projektet befinner sig. Denna variation kan försvåra arbetsplaneringen. Dock
anser konstruktören att arbetet fördelas jämnt mellan kollegorna. Dessutom är det
ungefär samma belastning på övriga avdelningar.
Kontakten mellan konstruktören och samordnaren upplevs som mycket bra. Även
kommunikation med projektledaren verkar fungera tillfredställande. Konstruktören kan
självständigt styra och fördela sitt arbete mellan de olika projekten så länge
respekttiderna hålls.
När det gäller samarbetet med andra avdelningar, fungerar detta väl. Men konstruktören
anser att det ibland skulle behövas rutiner för hur arbetet kan samordnas bättre. Detta
har även påpekats i någon av intervjuerna med projektledarna, projekt N.02904.00. Där
föreslogs en s.k. kravmatris som kan styra upp i vilken ordning som uppgifter behöver
lösas, med hänsyn till de olika avdelningarnas krav (Exarbet. Anm.).
Arbetssättet att ha en konstruktionsgrupp som leds av en samordnare på avdelningen ger
hög effektivitet anser konstruktören. Det underlättar även för övriga inom projektet, att
frågor fördelas till rätt personer. Som avslutning konstaterar konstruktören att
organisationen har blivit bättre på att utvärdera och förbättra de arbetssätt som används.

66

5.2.2 Konstruktör 2
Konstruktören är verksam på avdelning FTEC där ytterligare ca 20 st arbetar med
liknande uppgifter. Hälften är anställda på FKA och resten är konsulter. De förra är
oftast specialiserade på system och block medan de senare kan ha mer varierande
uppgifter. Den aktuella konstruktören har för tillfället 4-5 aktiva projekt, 2 st mer eller
mindre dödade faser samt 2 arbeten runt verksamhetsutveckling. Detta kan innebära
små dokumentationsändringar och granskningar av andras arbete. Det senaste året har
arbetsbelastningen varit hög, tidigare har belastningen gått i cykler mot
revisionsavställningar. Nyanställda har oftast mindre belastning, vilket är naturligt.
Konsulter har oftast ett – två projekt vilket kan resultera i otroligt mycket jobb under
kort tid. De mer erfarna konstruktörerna som är FKA-anställda har oftast högst
belastning.
Kontakten med samordnaren kan fungera olika beroende på person. Oftast är kontakten
tät i början, sedan när konstruktionen rullar på, så är det inte så stor kontakt alls. Runt
leveranspunkter och viktiga milstenar så blir kontakten tätare.
Möjligheten att påverka och prioritera sitt arbete, kan vara svårt när flera projekt är i
aktiva faser samtidigt. Så länge en planering håller, så finns relativt stor möjlighet att
prioritera. Detta är dock en utopi som aldrig infaller, så oftast kan konstruktören inte
påverka. Dock görs en ”indirekt” prioritering genom att tiden tar slut och en del saker
blir helt enkelt sena. Det vore självklart önskvärt att kunna påverka arbetsgången mer.
Hur konstruktören upplever kontakten med projektledaren under pågående projekt, är
helt beroende på projektledarens erfarenhet och stil. De som accepterar KSO-delen
(konstruktionssamordnare) fullt ut, är det oftast i princip obefintlig kontakt med. Med
andra är kontakten tät och då i form av tjat”när är det klart osv”, eller då projektledaren
behöver stöttning i vissa frågor. Den här kontakten upplevs oftast störande. Tjatet kan
dock vara befogat, ifall arbetet har dragit ut på tiden. Dock så filtreras det
förhoppningsvis genom KSOn. Den andra delen, när konstruktören behöver stödja
projektledaren är oftast för att denne inte riktigt vet vilket ben han ska stå på, dvs det
kan vara en oerfaren projektledare. Detta är otroligt enerverande då många gånger detta
stöd borde komma projektkontoret och inte konstruktionskontoren.
Ett förslag från konstruktören, som anknyter till rapportens lösningsförslag nr 1, är att
bufferten mellan projektledare och KSO skulle kunna tas bort. Kontakten blir tätare och
projektledaren blir konstruktörens i princip enda inkörsport till projektet. Arbetet skulle
bli mycket tydligare då.
Hur kontakt och kommunikation är med övriga konstruktörer från andra
konstruktionsavdelningar, är också personberoende, men kontakten är för det mesta bra.
Kontakten med konstruktionssamordnare under pågående projekt är olika beroende på
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projekt. Är det rena konstruktionsfrågor som ska avhandlas så är det enklast att
konstruktörerna gör upp sinsemellan, då finns vanligtvis inget behov av att KSO deltar.
Dock vid stora projekt när det finns 5-6 konstruktörer så kan det finnas ett behov med
en KSO som håller ihop oss delvis.
Kontakten mellan konstruktion och andra avdelningar som till exempel montage och
driftsättare, är också personberoende. ”Instruktionsmässigt”, dvs sett till hur det är
menat att arbetet ska gå till, så är det nästan ingen kontakt alls. Men oftast, när
driftsättare, konstruktör, instrument och montage har arbetat ihop tidigare och känner
varandra så fungerar allt bra, men när det är ”nytt folk” så kan det lätt bli att alla jobbar
på sin egen kammare.
Frågan om konstruktören får tillräckliga underlag för att genomföra ditt uppdrag,
besvaras med att det ofta är projekt där de får tillfälle att skapar egna underlag. Ibland
när något behöver utföras eller provas för att på det sättet få ett underlag att gå vidare i
projektet, kan detta vara ytterst svårt att få fram.
Konstruktören har tillräcklig kontroll över vad de andra avdelningarna har för status i
projekten, vilket beror på att andra är mer beroende av honom än tvärtom. Så tillräcklig
kontroll kan i vissa fall betyda ingen kontroll alls.
Konstruktören kan personligen ta kontakt med kollegor på andra avdelningar. Att nyttja
KSO eller projektledare för det, anser han vara onödigt. Dessa kontakter är tillräckliga
för att kunna utföra konstruktionen på ett kontrollerat sätt.
Frågan om något skulle behöva förändras ifråga om organisationen kring konstruktörens
arbete besvaras såhär:
”Det finns ett stort administrativt moln runt det konstruktionsarbete som utförs på FKA.
För mindre och medelstora projekt är administrationsarbetet större än den verkliga
konstruktionsinsatsen. Detta skulle behövas reduceras till ett minimum, så huvudsyftet
kommer i fokus – dvs tekniken. Ett kärnkraftverk är en komplex verksamhet som
bygger på en grundbult av rent avancerat ingenjörskunskap samt duktigt folk som kan
omsätta detta i verklighet. Tappas detta kan det drivas hur många projekt som helst och
samordnas hur mycket som helst men inget kommer att hända. Om inte kapital i form
av kunnande vårdas, så kommer det snabbt gå utför. Med detta sagt,betyder det inte att
det inte behövs projektledare osv. Men konstruktionskontoren ska utföra konstruktion
och projektkontoret ska leda detta arbete. Nu trycks denna funktion att samordna och
leda längre och längre ner i konstruktionsbenen vilket är ytterst oroväckande.” En
förbättring kan enligt konstruktören vara färre roller (och folk) i projekten och tydligare
ansvar.
När det gäller möjligheter till kontakter med andra personer i projekt, så fungerar det
som sagt oftast bra, det går alltid att ta kontakt. Däremot så skulle alltid en närhet till
skiftlagen vara positiv, dock är detta svårt med tanke på deras skiftgång.
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Ifråga om möjligheter att påverka slutresultatet av konstruktörens insatser i projekten, så
skulle större beslutsrätt och ett större tekniskt ansvar vara önskvärt.
En positiv sida i arbetet är att arbetet många gånger är givande då man som
systemkonstruktör får en tekniskt övergripande roll i projekten.
Dock är konstruktörens sammanfattande åsikt kring projektmetoden på FKA:
”Rent allmänt så är det inte en fungerande metod, den grova iden är inte galen, men den
tillämpning som är gjord för tillfället är mest ett luftslott. Man har trasslat bort sig i
rutiner, instruktioner och uppföljningar så ingen riktigt vet in eller ut längre.
Tiden går mer och mer åt till att följa upp och redovisa vad som görs, istället för att
faktiskt utföra något i praktiken. Det är frustrerande att inte beredas möjligheten att göra
ett bra jobb.
Det syns i medarbetarundersökningar att detta är en vanlig uppfattning. Det finns goda
intentioner från ledningen, men man har nog totalt missat målet.”

5.3 Konstruktionssamordnarintervjuer

5.3.1 Samordnare
Sammanfattning av enkätsvar från samordnare
Samordnaren arbetar med systemkonstruktion på avdelning FTCS. Där finns ca 30 st i
samma befattning. Alla har i princip liknande uppdrag, anläggningsändring normal rutin.
De är specialiserade på system eller på vilken typ av komponent det är fråga om.
Arbetsbelastningen varierar kraftig beroende på vilken fas man är i projektet. Men då
arbetsbelastningen går ner i projekt finns det alltid andra saker att ta tag i.
Kommunikationen mellan samordnare i de olika konstruktionskontoren fungerar generellt
bra. De har mycket muntlig kommunikation både på möten och utanför. Annars mejlas och
används telefon en hel del också för att få projektet att flyta på så smidigt som möjligt. Det
är mycket personberoende. Detsamma gäller kommunikationen mellan samordnare och
konstruktör, projektledare, etc.
Personlig kontakt med konstruktörer från andra konstruktionsavdelningar under pågående
projekt, kan förekomma beroende på vilken typ av projekt det är. Oftast finns kontakt under
delar av projektet. Samtidigt är detta också personberoende och beroende av hur de jobbar
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på övriga konstruktionskontor. Även personlig kontakt med personal från andra avdelningar
är vanligt, som montage och driftsättning under pågående projekt.
På frågan om det är något samordnaren skulle vilja ändra på angående kontakten med andra
konstruktionsavdelningar som skulle underlätta projektarbetet, blev svaret:
”Jag skulle vilja att vi hade samma syn på k-spec. vad gäller t.ex. granskningsrutiner. Det
kan vara mycket tidskrävande att tillse att alla blir nöjda i den frågan. Dessutom räknar jag
med att den KSO som är tillsatt kan se till att detta löper på. Men så är inte alltid fallet
vilket gör att vissa aktiviteter kan dra ut på tiden. Jag skulle vilja att
anläggningskonstruktionskontoret ev. ska vara mer inblandade. Men det tror jag kommer i
och med det nya arbetssättet med VPMM.”
När det gäller frågan om vederbörande skulle vilja ändra på något gällande organisation
kring sin position, ansåg samordnaren:
” Jag skulle vilja förtydliga och ha mer förståelse för KSO:s roll (om den rollen tillför något
som inte en konstruktör skulle kunna fixa ?). Det finns en risk att om den rollen tas bort så
kommer konstruktionen att prioriteras vilket gör att tidplan, anbud, risker, m.m. kommer att
prioriteras ner i de mest arbetstunga perioderna.”
Arbetssättet med samordnare innebär att det blir en tydlig grupp (en projektgrupp i projekte)
som ska ha tydliga uppgifter inom konstruktionskontoret. Konstruktörerna kan utföra sitt
arbete utan att behöva engagera sig alltför mycket i projektfrågorna, vilka KSO:n ska ta
hand om. Något som kan förbättras är kontakten mot anläggningskonstruktion, men det tror
han kommer att lösa sig då arbetssättet implementerats helt ut.
En allmän synpunkt som samordnaren har kring projektmetoden på FKA:
”Med VPMM känns det som FTCS får mer att göra, bl.a. därför att k-spec ska fastställas tre
gånger, dessutom kommer projektanalys, fastställande av konstruktionstidplaner, lämnande
av två (tre) kostnadsuppskattningar plus ett anbud, m.m. att kräva mer tid. En
granskningssväng på FTCS ska vi budgetera med 5 veckor! Det kommer att dra ut på
ledtiderna i projektet.”
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6. Resultat
Eftersom resultatet baseras på intervjuerna med respektive projektledare så kommer
resultaten inte ha någon vetenskaplig grund. Förutsättningarna för resultaten blir en
bedömning av examensarbetarna där bedömningen är beroende av hur de aktuella
objekten har uttryckt sig angående de positiva och negativa erfarenheterna. Detta
medför att resultatet blir en kombination av positiva och negativa erfarenheter och hur
tungt dessa väger gentemot varandra. På grund av att intervjuobjekten är av skilda
personligheter medför det att de uttrycker sig olika starkt i sin bedömning av
upplevelserna vilket gör att det kommer att infinna sig en viss felmarginal i
diagrammen. Dock så är det mer lättöverskådligt om resultaten presenteras i bildform
där av beslutet att illustrera resultatet på detta sätt i kombination med en beskrivande
text.
Blocken som valts för presentation i diagrammen är utvalda efter genomförda intervjuer
och har valts för att de anses ha en relevant koppling till bedömningen. Det är block
som är av intresse för framtiden och även block som varit återkommande i intervjuerna,
det finns en mängd andra parametrar som tagits upp och diskuterats men de block som
finns med är utvalda som de mest relevanta för den avgränsning som gjorts.
Bedömningen har gjorts i form av en negativ stapel och en positiv stapel för respektive
block, staplarna har en gradering mellan noll och hundra vilket inte är en procentuell
skala utan en skala i objektiv bedömning beroende av hur respektive projektledare
uttryckt sig. För den positiva stapeln gäller att hundra motsvarar extremt bra och noll
motsvarar en neutral inställning. Den negativa är på samma sätt, hundra är då extremt
negativt och noll en neutral inställning. Detta medför att ett block kan ha två höga
staplar om det finns mycket åsikter kring funktionen och det kan ha två låga staplar om
det är allmänt neutrala åsikter som inte rör upp så mycket känslor.
Det ska även påpekas att det inte är något utpekande av någon avdelning eller moment
på grund av att urvalet har gjorts enligt följande, utgallringen har gjorts för att
uppmärksamma berörda om att det finns effektiviseringar att göra. Meningen är att det
ska ses som ett steg i effektiviseringsprocessen för hela systemmodellen.
De diagram som saknar staplar på något block innebär att PL inte tagit upp något under
intervjun, alternativt att inställningen varit neutral.
En kortfattad beskrivning av vad varje blocks bedömning omfattar:
Dokumentation är ett stort begrepp som omfattar många kategorier, allt från
exempelvis specifikationer, rapporter och kravdokumentering behandlas under ett och
samma block. Detta behandlar den allmänna synen och även det aktuella projektet.
Förstudie beskriver projektledarnas synpunkter allmänt hur förstudien har fungerat
enligt F-I-261 och hur det aktuella projektets förstudie fungerat.
71

Interna avtal behandlar den allmänna åsikten om de interna avtalens slagstyrka hur
enkla de är att behandla vid projektstart och eventuella beställarförändringar.
Kommunikation beskriver hur PL uppfattar kommunikation inom projektgrupp, mellan
avdelningar och externa leverantörer och intressenter. Det gäller både aktuellt projekt
och allmän syn.
Konstruktion beskriver hur samarbetet mellan PL-konstruktion och konstruktionkonstruktion upplevs ur PL synvinkel för aktuellt projekt och allmän syn.
Procedo beskriver hur PL upplever procedo som ett hjälpmedel för PL arbetet.
Primavera beskriver hur PL upplever primavera som ett hjälpmedel för PL arbetet.
PULS beskriver hur mötena har påverkat effektiviteten för projekten, detta block är för
de PL som jobbat på FKA innan PULS implementerades.
VPMM Beskriver PL känsla för hur den nya modellen kommer att påverka
effektiviteten i framtiden. Detta block grundas på den allmänna synen då de aktuella
projekten inte implementerat modellen än.
Övrigt är ett block som är till för att täcka åsikter på det aktuella projektet och allmänt
på projektmodellen. Detta block täcker upp för de block som inte finns med och
kommer att beskrivas med en förklarande text efter varje diagram.
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6.1 Resultat från projektledarintervjuer
6.1.1 Projekt N.02669.00
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Diagram 6.1.1 Bedömning efter intervju på projekt N.02669.00

Dokumentation (negativt) Mycket dokumentation som upplevs begränsande, och att
det kan skapa en falsk trygghet i att förlita sig på andras jobb. Finns den tekniska
kunskapen hos beslutstagarna? (positivt) Månadsrapporten ger bra dokumentering.
Interna avtal (positivt) Fungerat utmärkt även vid förändring från beställare.
Kommunikation (positivt) Kommunikationen har fungerat bra hela vägen mellan
externa och interna kontakter. (negativt) Något för lite möten på plats med den externa
leverantören.
Konstruktion Omfattar den allmänna åsikten då det aktuella projektet använder externa
konstruktörer. (negativt) Konstruktionsavdelningarna är överbelastade. (positivt)
Mycket kompetent personal.
Primavera (positivt) Fungerar bra med att en tidsplanerare tar hand om uppgiften.
Detta avlastar PL med administrativa uppgifter.
PULS (positivt) Fungerar mycket bra om någon behöver hjälp, tydliggör problemen.
(negativt) Förlitas på att det ska lösas på plats i fall då dessa skulle kunna lösts innan
mötet.
VPMM (positivt) Bättre insyn i projektet från start och i förlängningen en
effektivisering. (negativt) Det kan bli tunggrott i början.
Övrigt Omfattar PL åsikter om hur leverantörens underbemanning påverkat projektet.
(negativa) att det medförde förseningar för projektet i den fasen. (positivt) Beskriver
uppfattningen om att det ändå finns en möjlighet att påverka fördröjningen i framtid
projekt genom att sätta press på leverantör.
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6.1.2 Projekt N.03786.00
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Diagram 6.1.2 Bedömning efter intervju på projekt N.03786.00

Dokumentationen (negativa) Står för fördröjningen av det ekonomiska beslutet. Finns
även en risk att dokument signeras utan att egentligen vara genomlästa. (positivt)
Allmänna åsikten är att det fungerar bra och i relevant mängd.
Interna avtal (positivt) Fungerar bra efter att blivit uppstyrda med rutinpunkter i
avtalen, inga problem upplevs när förändringar från beställare heller genomförs.
Kommunikation (Negativ) projekt i allmänhet där flera avdelningar är inblandade.
(positivt) Normalt sett fungerar kommunikationen bra.
Konstruktion (positiv) Fungerar bra så länge det är en avdelning inblandad. (negativt)
Avdelningarna har ofta en väldigt hör arbetsbelastning vilket kan medföra
komplikationer om det krävs snabb hjälp för det egna projektet.
Primavera (Negativ) För lite tillgång vilket gör projekten tungarbetade, (positiv) Kan
få ut pdf på begäran.
PULS (positivt) En klar förbättring främst på komponentsidan. (negativt) Vissa ledare
kan uppleva markeringarna som personliga, detta kan medföra att det sätts upp
markeringar som gör att projektet utåt sett ser bra ut.
VPMM (positivt) Förväntningen är att det kommer att bli bättre med mer framtunga
projekt. (negativt) Ledtiderna kan komma att bli något längre på grund av grundligare
initiering och förprojektering.
Övrigt (negativt) Omfattar leveranstiden av ventilerna från leverantör, vilken var längre
än planerat och detta medförde en beställning innan förstudien var klar. (positivt) Visar
att det trots en feluppskattning på första beställningen av ventiler så gick de att använda
till annat.
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6.1.3 Projekt N.01783.00
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Diagram 6.1.3 Bedömning efter intervju på projekt N.01783.00

Dokumentation (Negativ) Det skulle finnas ett synkat system som uppdaterade alla
verktygen när beroende finns. (positiv) Tillräckligt med dokumentation, bra nivå.
Förstudie (negativt) Undvika att konstruktion utvecklar parallellt i projektet, (positivt)
Bra studier var för sig.
Interna avtal (positivt) Att det är lätt att genomföra förändringar. (negativt) De har
ingen egentlig mening, om avtalen bryts eller ändras så finns det inga följdverkningar.
Kommunikation (positiv) Fungerade bra mellan avdelningarna i det aktuella projektet.
(negativ) Brist i kommunikation mellan konstruktionsavdelniningarna och för lite möten
mellan dessa avdelningar.
Konstruktion (Positivt) Det finns en stark vilja att lösa problem och det läggs ner
mycket energi. (negativt) Svårigheterna att kommunicera direkt med konstruktörerna är
en ordentlig flaskhals.
Primavera (positivt) Att tidsplaneraren har hand om hela processen för tidplaneringen
då PL inte behöver lägga tid på mer administrativt arbete. (negativt) Brist på tillgång vid
mindre projekt då det inte är lika mycket tidsplanering
PULS (positivt) Att de projekten som rapporterar problem får dessa åtgärdade på en
gång istället för att skjutas på framtiden. Detta är mycket bra. (negativt) Det är mycket
folk som är involverade och detta kostar mycket pengar.
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6.1.4 Projekt N.02280.06
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Diagram 6.1.4 Bedömning efter intervju på projekt N.02280.06

Dokumentation (negativt) Lite oklart vad som krävs för dokumentationen, svårt att få
blick på.
Förstudie (negativ) Många osäkerheter och fick jobba parallellt med
konstruktionsspecifikation och analyser. Tydlig kravspecifikation krävs (positiv) Att
man ändrade inriktning mitt i projektet.
Interna avtal En neutral inställning till avtalen som är ett måste, och det accepteras att
det ska göras. (negativt) Det saknas en gemensam mall för de olika kalkylerna.
Kommunikation (positiv) Mycket bra kommunikation mellan avdelningarna i det
aktuella projektet. (negativ) Som PL är man lite hindrad av linjeorganisationen, innebär
omvägar via gruppchefer och avdelningschefer vilket verkar fördröjande.
Konstruktion (negativt) Avsaknad av samordnare vilket är fördröjande, (positivt) Bra
kommunikation i projektet.
Procedo (negativt) För många oberoende verktyg som måste uppdateras separat, kan
vara svårt att illustrera projektet i verktyget. (positivt) Används frekvent av vissa
avdelningar, funktionen behövs.
Primavera (negativ) Mycket begränsande att inte ha tillgång, (positiv) Bra att separera
vid stora projekt.
Övrigt (negativt)Väldigt mycket som skulle göras på väldigt kort tid, (positivt) Ny
tillämpning av teknik gjorde jobbet mycket intressant.
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6.1.5 Projekt N.02758.00
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

positiv
negativ

Diagram 6.1.5 Bedömning efter intervju på projekt N.02758.00

Dokumentation (negativt) Mer flexibilitet beroende på projektets utseende, (positivt)
Accepterar mängden dokumentering som är väl stor
Interna avtal (negativt) Fyller ingen funktion, finns inget som straffar om avtalen
bryts. (positivt) Ett nödvändigt avtal som måste finnas
Konstruktion (positiv) Ser inget problem med att gå rätt väg genom samordnare då PL
inte alltid sitter på rätt kunskap. (negativ) Risk för feltolkningar om vägen går PLlinjechef-linjechef-konstruktör.
Procedo (negativt) Att det är ett system som är oberoende av de andra och måste
uppdateras manuellt för sig.
Primavera (positivt) Att det finns en tidplanerare som sköter denna biten, om PL skulle
ha full tillgång finns risken att de sitter och tidplanerar för sig själv. (negativt) Saknar en
viss inblick i systemet
PULS (positivt) Intressant att se andras projekt, tvungen att stanna upp och tänka till.
(negativt) Tar för mycket tid, svårt att höra.
VPMM (positivt) Att det kommer att bli bättre på grund av framtunga projekt och PL
kommer in tidigare, (negativt) Inte klart i dagens läge då det är kaos eftersom ingen vet
riktigt hur det ska fungera. Det kommer bli betydligt mer administrativt arbete. Längre
totala ledtider.
Övrigt (negativt) Vattenfall vill mer och mer vara en central del och styra verksamheten
ekonomiskt då marginalerna har blivit mindre. Detta kan medföra problem framöver.
Att vara kvinna gör det svårare att bli tagen på allvar.
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6.1.6 Projekt N.02904.00
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Diagram 6.1.6 Bedömning efter intervju på projekt N.02904.00

Dokumentation (positivt) Troligtvis effektivare rapportering och ökad granskning med
VPMM, (negativt) Mer dokumentation känns onödigt
Förstudie (negativt) Tidspress på grund av ett liknande projekt på F3 som drog ut på
tiden, optimism medför att projekten kommer in för sent. (positivt) Lite rutin sedan
tidigare projektet på F3.
Interna avtal (negativt) Saknas en gemensam kalkylmodell vilket försvårar jobbet med
de interna avtalen. Ska reglerna följas vid förändring från beställare blir det omständigt
vid små projekt. (positivt) Avtalen skrivs i procedo vilket är enkelt
Kommunikation (negativt) På grund av tröghet i linje kontra projektorganisation.
(positivt) Kommunikation med externa leverantörer fungerar felfritt.
Konstruktion (negativt) Avdelningarna jobbar med skilda fronter utan direkt
samordnare. (positivt) Mycket kunskap.
Procedo (negativt) Fyller inget syfte. (positivt) Att beställare kan gå in och titta.
Primavera (positivt) Riktigt bra system. (negativt) Ingen tillgång.
PULS (positivt) Projektchefen får insyn annars tillför det inte så mycket. (negativt) Inte
trovärdigt då det händer mycket under två veckor.
VPMM (positivt) Ledtiderna kommer att följas bättre. (negativt) Lång
inkörningsperiod..
Övrigt (negativt) Centralstyrningen från Vattenfall kan skapa problem. Saknar ett
synkat planeringsverktyg.
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6.1.7 Projekt N.02666.00
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Diagram 6.1.7 Bedömning efter intervju på projekt N.02666.00

Interna avtal (negativt) Det byttes ut personal då C-leverantörer byttes ut detta skapade
problem med avtalen.
Förstudie (negativt) Väldigt lång uppstartssträcka då det var svårt att få tillgång till
resurserna. (positivt) Inte alltid den bristande fasen.
VPMM (positivt) Kommer att bli bättre då konstruktör och PL kommer med tidigare i
projektet. (negativt) Förvirrande nu i uppstarten då det varit bristande utbildning.
Kommunikation (positivt) Inga problem då spontanmöten kan sättas in vid behov.
(negativt) Lite omständigt att gå via samordnaren men brukar fungera att gå direkt till
berörd person om samordnare meddelas efter.
Konstruktion (negativt) Överbelastade vilket medför att projekt som ligger enligt
tidplan blir bortprioriterade. Bristande kommunikation mellan
konstruktionsavdelningarna. (positivt) Jobbar hårt och är till hjälp om man behöver
förklaringar.
Procedo (positivt) Enkelt verktyg som används på hela FKA. (negativt) Används för
lite på vissa avdelningar.
Primavera (negativ) Bristande tillgång, (positivt) Att slippa tidplanera.
PULS (positivt) Det är jättebra för de som behöver snabb hjälp. (negativt) Kostar
mycket med många mantimmar.
Övrigt (positivt) Att jobba i team och användningen av en administratör gör att fokus
läggs på jobbet som är ämnat för PL.(negativt) Centralstyrningen från Vattenfall.
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6.1.8 Projekt N.02756.00
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Diagram 6.1.8 Bedömning efter intervju på projekt N.02756.00

Dokumentation (negativt) Bristande rutiner vid resursbyten, dokumentation skulle
förenkla. (positivt) Normalt inga problem, lagom mängd.
Förstudie (negativ) Sen säkerhetsbehandling vilket medförde en fördröjning, detta
borde förberetts i förstudien. (positiv) Den tekniska lösningen som föreslogs i förstudien
har visat sig vara stabil.
Interna avtal (negativt) Många som inte riktigt tar de på allvar, inga viten om de bryts.
Kan bli problem vid ändringar. (positivt) Lätta att skriva
Kommunikation (negativt) Bristande information till nya resurser i projekt, bristande
kommunikation mellan avdelningarna som kan medföra missförstånd. (positivt) Allmän
kommunikation fungerar bra mellan resurser.
Konstruktion (negativt) Vissa är överbelastade och eftersom de ligger först i kedjan så
blir det ofta ett problem vid förseningar. (positivt) De har lyckats bättre det sista året.
Primavera (negativt) Något mer tillgång med möjlighet att kontrollera vad som händer
med tidplanen om något ändras i projektet. (positivt) Fungerar som det är.
PULS (positivt) Hjälper till för vissa som har problem i projekten. (negativt) Går åt
väldigt mycket mantimmar.
VPMM (positivt) Utveckling i rätt riktning med ett flexiblare system och en bättre
ekonomistyrning. (negativt) Något mer dokumentation men inget som upplevs som ett
stort problem.
Övrigt (negativt) Tight tidsplan för det aktuella projektet. Driftsättaren anses ha väldigt
hög belastning. (positiv) Projektledaren har rollen som samordnare men skulle föredra
att kunna ha en valmöjlighet till en samordnare.
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6.2 Totala resultatet av PL-intervjubedömningen
100
90
80
70
60
50
40

positiv

30

negativ

20
10
0

Diagram 6.2.1 Resultatet av bedömningen efter PL-intervjuerna

Det totala resultatet av examensarbetet visas i diagram 6.2.1 där svagheterna
representeras av de block där främst den ljusa (negativa) dominerar eller ligger på en
hög nivå. Blocken på vänster sida av luckan har högre negativa än positiva staplar vilket
medför att de blocken har den högsta effektiviseringspotentialen. Dock så finns det
effektiviseringspotential i alla blocken som har en negativ stapel över huvud taget. Det
blocket med största effektiviseringspotentialen som visas i diagram 6.2.1 är förstudien
från den gamla projektmodellen. Detta har FKA redan implementerat åtgärder mot då
VPMM kommer att ge mer framtunga projekt när modellen är inkörd i rutinerna.
De blocken som upplevs som mest problematiska efter intervjuerna är således hur
avdelningen konstruktion fungerar i projektsystemet och arbetssättet runt primavera.
Det ska poängteras att detta resultat inte innehåller synpunkter från
konstruktionsavdelningen och att det inte heller är ett angrepp mot konstruktion som
separat avdelning utan hur modellen fungerar gentemot arbetssättet som konstruktion
använder.
Att resultatet som representerar åsikterna runt Procedo hamnar på vänster sida kan vara
något missvisande då båda staplarna är relativt låga, detta visar att inställningen över
huvud taget är ganska neutral och likgiltig. De negativa staplarna för exempelvis PULS
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som är högre än Procedo visar att det finns en större effektiviseringspotential kring
PULS men att det är en positiv inställning visas i att den positiva stapeln är högre.
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7. Diskussion
Diagrammet för det totala resultatet av bedömningen efter intervjuerna med
projektledarna, diagram 6.2.1. visar en tydlig bild av vilka delar inom projektsystemet
som upplevs negativa och vilka som upplevs som positiva ur projektledarens synvinkel.
Det ska dock beaktas att de positiva staplarna för varje block inte behandlar samma
positiva synpunkter från varje projektledare, samma gäller följaktligen de negativa
staplarna. Detta måste således behandlas och diskuteras för att på så sätt komma fram
till en gemensam lösning för att få ner de negativa staplarna och upp med de positiva
där dessa har låga värden.
Det intressanta med intervjuerna är att det kommit upp en mängd olika synpunkter och
funderingar från projektledarna som är väldigt intressanta och i många fall aspekter som
måste beaktas men som också är mycket komplexa problemställningar.
För att genomföra en diskussion som genererar ett bra resonemang så behandlas block
för block med start från vänster i diagram 6.2.1.
Förstudien har den största skillnaden mellan den positiva och negativa stapeln, till
fördel för den negativa, vilket innebär att det finns en stor effektiviseringspotential i
förstudien. I princip alla projektledarna har samma åsikter vad gällande den höga
negativa stapeln, vilket kommer av att tiden för förstudie är ofta för kort och att PL
kommer in i projektet för sent. PL upplever också att förstudierna många gånger
kommer att underskatta projektets omfattning vilket kan bero på att tiden för initiering
och förprojektering ofta är för snålt tilltagen. Under intervjuerna har både det aktuella
projektet och erfarenheter från andra projekt behandlats, detta för att nå så stor bredd
som möjligt för att nå ett bra resultat. Det visar sig att det är svårt att peka ut någon
specifik orsak till varför de första faserna upplevs som bristfälliga, det är många olika
faktorer som spelar in vilket gör problemet komplext.
Den positiva stapeln kommer sig främst av att en PL påpekat att det finns en vilja på
FKA att nå ett bra resultat med hög kvalitet och säkerhet. Detta visade sig då projektet
redan från start var inne på fel spår vilket uppenbarade sig ganska långt in i förstudierna,
trots tiden som lagts ned valde FKA att skrota iden och gå in på en annan bana. Detta
visar att FKA fortfarande prioriterar kvalitet och säkerhet före ekonomi i viktiga och
tunga beslut.
Konstruktion är en avdelning som skapat många diskussioner under intervjuerna med
PL, detta medför att många positiva och negativa åsikter har diskuterats. Konstruktion
är en avdelning som alla är överens om en avdelning som är väldigt högt belastad. Det
är också frågan om hur kontakter ska föras mellan PL och konstruktör och samordnande
över konstruktion.
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Reglerna för hur kommunikationen ska ske är av väldigt skilda åsikter mellan
projektledarna beträffande om det system som används att all kommunikation ska gå via
samordnare till konstruktör är bra eller ett hinder. Det kan vara en begränsning för PL
men samtidigt ett sätt att undvika att PL sätter press direkt på konstruktören, det senare
skulle bli ett problem när konstruktören är involverad i flera olika projekt på samma
gång och flera PL pressar på från olika håll.
Följden av att många diskussioner har kretsat kring konstruktionsavdelningen medförde
att en kontakt med konstruktörer och samordnare för konstruktörerna togs. Detta för att
skapa en objektivare bild över situationen, om resultatet angående konstruktion ska bli
någorlunda trovärdigt så måste de aktuella personerna intervjuas för att på så sätt få en
helhetsbild av situationen. Faktumet att det fanns mycket åsikter runt just konstruktion
uppdagades relativt sent under examensarbetet vilket medförde att endast ett fåtal objekt
blev tillgängliga.
Primavera är ett verktyg som i dagsläget används enbart av en tidplanerare och som
varje PL kan begära ut en pdf av för det aktuella projektet vid behov. Det är här många
PL tycker att den negativa aspekten av användandet ligger, många tycker att
tillgängligheten är för liten och att det hämmar arbetet för PL. Någon uttrycker att PL
borde ha full tillgänglighet och ha möjligheten att själva gå in och ändra vid behov,
dock så anser den stora mängden att de borde ha möjlighet till en begränsad tillgång och
på så sätt kunna gå in och studera vad som händer med tidplanen om en viss parameter i
projektet skulle ändras. På detta sätt skulle PL få en större överblick och möjlighet att
styra projektet på rätt spår om det är på väg på fel bana.
Den positiva stapeln belyser att det finns PL som tycker att arbetssättet kring Primavera
fungerar alldeles utmärkt. Anledningen är att PL redan sitter på för mycket
administrativa uppgifter och att det inte är PL:s uppgift att sitta och tidplanera. En annan
del av den positiva stapeln är att de flesta PL är medvetna om att det är ett mycket bra
verktyg som kräver kunskap för att kunna användas på korrekt sätt.
En lösning skulle kunna vara att det sätts en begränsning där det inte är möjligt att gå in
och påverka väsentliga parametrar och att det är upp till varje PL vid varje projektstart
att avgöra själv om tillgången till verktyget skulle verka effektiviserande. Om det skulle
godtas en viss tillgång skulle den aktuella PL vara tvungen att utföra ett anpassat test
som skulle ge tillräcklig kunskap för ändamålet.
Dokumentation har som synes i diagram 6.2.1 hög och jämn nivå på staplarna vilket
indikerar att det finns en tydlig bild av att det finns åsikter kring hur arbetet runt
dokumentationen effektiviserar eller hämmar projekten. I intervjuerna har blocket
kommit in på några mycket intressanta diskussioner som skapat funderingar kring den
omfattande dokumentationen som gäller på FKA.
På det stora hela är PL överens om att dokumentation är viktigt för att behålla kvaliteten
på projekten och att det är ett sätt att hålla kontroll på resultat, ekonomi och ledtider på
faser och totala projekt. Trots att det under flera av intervjuerna påpekades att det är
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väldigt mycket dokumentation så resulterade det i slutänden med att det ändå är bra för
systemet med mycket kontroll.
En intressant vinkling som uppstod vid en intervju var att det inte bara var av godo att
det är mycket granskning och dokumentation. Risken med mycket granskning kan bli
att vissa underskrifter på dokument kan ske utan att det riktigt är granskat som det ska
på grund av att det förlitas på andra. Det vill säga att det infinner sig en falsk trygghet i
all dokumentation. En annan intressant aspekt att beakta är myndigheterna som ställer
kraven som ligger till grund för granskningen, hur ser det tekniska kunnandet ut för
dessa personer? Är det mer en teoretisk grund de skapar kraven på? Det är ju trots allt
vanliga människor som sitter bakom dessa beslut också.
Interna avtal gav något överraskande åsikter vilket stred lite mot förväntningarna.
Förväntningen som fanns när examensarbetet startade var att det var av yttersta vikt att
dessa skrevs med noggrannhet utifall att beställarenheten skulle komma med
förändringar under pågående projekt. Detta visade sig vara helt fel analys då de flesta
projektledarna var av en helt annan åsikt.
Detta kan tyckas anmärkningsvärt men den allmänna åsikten angående de interna
avtalen är att de i egentlig mening är helt verkningslösa när det väl kommer till kritan.
Dock så måste det alltid skrivas avtal enligt avtalsgränserna som visas i figur 4.6.1.
Anledningen till att projektledarna anser att de interna avtalen är verkningslösa är för att
om ett avtal bryts så finns det inget internt regelverk som stöder någon form av
efterföljd.
En annan aspekt som tagits upp är att många grupper i projekten använder olika mallar
för kalkylerna vilket också är något anmärkningsvärt. Uppenbarligen är detta en aspekt
som upplevs som ett allmänt problem för projektledarna. Det borde uppenbarligen
finnas en gemensam kalkylmodell som används av alla grupper vilket ur en extern
betraktares ögon inte anses som ett komplext problem att lösa. Dock så har det inte
funnits tillräckligt med tid för examensarbetet för att gå in på detaljnivå som behandlar
denna del så det kan vara ett större problem än vad som givits insikt.
Procedo har jämförelsevis väldigt låga staplar på både den negativa och positiva sidan
med en marginell förskjutning åt det negativa hållet. Detta pekar på att det inte uttryckt
så mycket känslor kring hur arbetssättet fungerar med Procedo. Det stämmer ganska väl
eftersom många tycker att Procedo är lite poänglöst och att det inte används tillräckligt
och på rätt sätt.
Det finns en allmän åsikt att det är bra att ha ett system där beställaren kan gå in i och
studera status på det aktuella projektet, dock så måste verktyget användas och att
beställaren informeras om att möjligheten finns vilket antytts inte alltid är fallet.
Risken när det finns ett system, som inte tas riktigt på allvar av den stora mängden
användare, är att det tenderar att bli verkningslöst på grund av att ingen i slutändan
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kommer att lita på informationen i verktyget. Detta medför som många poängterat att
verktyget blir lite poänglöst.
Åsikten att Procedo är ett bra hjälpmedel för att dokumentera milstenar i projektet på
grund av dess enkelhet har några PL belyst. Det behövs ingen utbildning i systemet för
att användas på ett effektivt sätt.
PULS-möten upplevs också olika bland de intervjuade PL, men den gemensamma
åsikten är att PULSmötena har bidragit till en effektivisering av projekten. Dock så
skiljer det sig mycket angående åsikterna hur mötena ska anpassas för att på något sätt
effektivisera dem ytterligare. En åsikt som kommit upp flera gånger är att det anses som
att det är för många ledare på plats som bara passar, detta kostar väldigt mycket pengar i
form av mantimmar. Detta har medfört diskussioner om det i slutändan ger mer än det
kostar och i den diskussionen är samtliga PL överens om att mötena ger mer än de
kostar. Samtidigt som det är mycket folk på plats så är det egentligen själva
grundtanken med hela tillställningen att alla ska visa upp sina eventuella avvikelser för
att på så sätt få hjälp. En annan negativ aspekt som kommit upp ett par gånger är att det
finns en risk att vissa personer kan ta det personligt om det redovisas dåliga resultat på
det aktuella projektet vecka efter vecka. Den personliga aspekten kan medföra att dessa
personer sätter en bättre färg för att undvika kritik vilket medför att projektet sinkas
istället för att gynnas. Problemet har till viss del lösts genom att inför den nya svarta
färgen.
Kommunikation mellan avdelningar, externa leverantörer och intressenter anses som
en väl fungerande verksamhet både i de aktuella projekten och i allmänhet. Det bästa
sättet att kommunicera är mellan fyra ögon och det upplevs som att det inte är något
problem för någon att anordna spontanmöten inom projektgruppen vid behov.
Det finns ett par saker som nämnts som en liten flaskhals vad gällande
kommunikationen, en av dessa anledningar medför skilda åsikter om det är en
begränsning eller rätt sätt att jobba. De som tycker att detta är rätt sätt att jobba på har
bidragit med sin åsikt genom att öka på den positiva stapeln. Åsikten som skiljer mellan
PL är sättet att ta kontakt med konstruktören, det vill säga vägen för kontakt ska gå
genom samordnaren. Dock så känns det som att det finns en potential att förändra detta
arbetssätt på något sätt då flera har antytt detta som en väldigt omständlig process för
kontakt. Andra tycker att det är bra att jobba på detta sätt då det är samordnaren som har
kollen på vad konstruktörerna ska fokusera på.
Angående kontakter med externa leverantörer så uppfattas även här att kontakterna
fungerat alldeles utmärkt, den enda antydan till en negativ uppfattning har varit att det
skulle finnas möjlighet till fler resor till leverantören vid behov. Detta av samma
anledning som förklarades ovan att det är lättare att lösa problem mellan fyra ögon.
Säkerligen kommer den kostnaden som blir för resorna att sparas in många gånger då
många problem som kommer att komplicera projektet kommer att var möjliga att lösas
effektivare.
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VPMM är det block som har den mest positiva fördelningen mellan staplarna och detta
är självklart mycket positivt då det är modellen som ska användas i framtiden på FKA.
Alla intervjuobjekt är av samma åsikt att det är rätt riktning att gå då projekten blir mer
framtunga och att konstruktionssamordnare och projektledare kommer in tidigare i
projektet.
Att VPMM kommer att effektivisera är en förväntning som alla aktuella PL har.
Som det ser ut kommer den totala ledtiden för projekten tendera till att bli något längre
till följd av den ökade kontrollen i uppstarten av projekten, men det kommer i slutändan
att medföra att projekten i större utsträckning håller tidplanen som är utsatt.
Anledningen till att det finns en osäkerhet bland PL är att det uppenbarligen finns en
viss brist på utbildning i den nya systemmodellen, detta gör att de inte riktigt kan uttala
sig hur mycket det kommer att påverka effektiviteten i slutändan, detta är en åsikt som
samtliga har ventilerat.
Övrigt Anledningarna till att effektivisera projekt är många men alla har
utgångspunkten att bli ekonomiskt lönsammare med bibehållen kvalitet och säkerhet.
Det är därför av yttersta vikt att främst projekten som har sitt införande under
revisionsperioden går enligt tidplanen. Om dessa projekt har brister i initierings och
förprojekteringsfaserna och medför att tidsplanen inte kan hållas inom uppsatta gränser
kan det medföra stora förseningar under revisionen och driftstopp under en längre tid.
Detta kan medföra inte bara enorma ekonomiska kostnader för FKA det kan också
innebära vissa etiska aspekter om tiden drar ut så att elförsörjningen måste ske på annat
sätt, till exempel om det skulle gå så långt att elen måste importeras från andra
energikällor från andra länder. Detta gör att vi kan bli tvungna att importera el från
energikällor som producerar mycket koldioxid vilket i största möjliga mån ska
undvikas.
En annan fråga som kommit upp ett flertal gånger är att Vattenfall kommer att ha ett
större inflytande i verksamheten vilket kan komma att skapa problem för FKA.
Problemet som kan uppstå är när Vattenfall vill spara in pengar på verksamheten
samtidigt som till exempel SSM ställer krav på anläggningen som kräver större
ekonomiska insatser. Detta är ett scenario som förmodligen är mycket osannolikt att
Vattenfall skulle sätta stopp för ett sådant projekt men är ändå något som måste beaktas
och ta sig en funderare över.
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8. Slutsats
Projektsystemet på ett företag där projekten är utformade med olika storlek och olika
målsättning som projekten på FKA, skapar ett system av projekt som kräver en styrning
som blir mycket komplex att utforma för att behålla kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Om det i sin tur ska samverka med den linjeorganisationen som FKA är uppbyggt på så
kommer ännu fler faktorer att påverka styrningen för att det ska bli effektivitet i
projekten.
Efter intervjuer med olika projektledare med varierande bakgrund så har insikten i
projektsystemet ökat med tiden. Med ökad insikt ökar även förståelsen över hur
projektsystemet är strukturerat och hur det hänger samman. Kunskapen om hur
strukturen är uppbyggd medför även en ökad medvetenhet om hur komplext systemet är
och hur svårt det är att påverka och effektivisera.
För att effektivisera projekten krävs inte mycket förändringar för att det ska generera
mycket besparingar, detta gör att små enkla förändringar är lika värdefulla som stora
komplexa förändringar.
Implementeringen av VPMM i projektsystemet på FKA är ett stort steg i rätt riktning då
detta kommer att påverka kvaliteten och kontrollen över projekten på ett positivt sätt.
Även det relativt nya momentet PULS är också ett moment som effektiviserar projekten
då det skapar direktkontakt mellan berörda personer.
Dock så finns det effektiviseringspotential i alla delar av projektet och effektivisering
har pågått sedan start fortgår hela tiden på FKA.
Examensarbetet har genererat några lösningsförslag som presenteras i kapitel 9, vilket
förhoppningsvis kommer att kunna användas på något sätt och medföra effektivisering
på FKA.
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9. Framtida lösningsförslag
Efter intervjuer med de olika projektledarna så har vissa samband mellan de olika
åsikterna skapats och det finns en förhoppning att kunna effektivisera några av dessa
med relativt enkla medel. Efter att studerat materialet så har det funnits potentiella
luckor i projektmodellen som här presenteras med några olika tänkbara lösningar för
några svagheter i modellen.

9.1 Lösningsförslag 1
Projektledarroll med god insikt
Lösningsförslag 1 behandlar problematiken kring konstruktionsavdelningarnas
organisation gentemot projektledarna. Många av intervjuobjekten har uttalat ett problem
med att det inte finns en samordnande konstruktionsledare i de projekt som är beroende
av två eller fler konstruktionsavdelningar. Samtidigt som missnöjet med ett behov av en
samordnare så är det några som uttryckt en viss tröghet då kommunikationen till
konstruktörerna måste gå via chefen på avdelningen och inte kunna föras direkt med
konstruktören. Det ska dock beaktas i lösningen att det inte är en allmän åsikt bland alla
intervjuade projektledare att dessa aspekter ses som ett problem. För att ta hänsyn till
viljan från olika projektledare måste lösningen på något sätt vara valbar både i
startskedet och under projektets gång.

PL 1

Samordnare A

Samordnare B

Samordnare C

Konstruktörer A

Konstruktörer B

Konstruktörer C

Figur 9.1.1 Förenklad bild över kommunikationsvägarna mellan konstruktion
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Figur 9.1.1 visar en förenklad bild över hur vissa av projektledarna upplever
kommunikationsvägarna mellan de olika projektkontoren fungerar. Detta upplevs som
begränsande vid behov av en snabb kommunikation med konstruktörerna, det visar även
att konstruktionskontoren jobbar på två eller flera fronter med detta system vilket kan
medföra problem längre fram i projekten. Vissa av projektledarna har även antytt att de
skulle vilja bli avlastade en del av det administrativa arbetet så att fokus kan läggas på
projektledarjobbet i större utsträckning.
Ett lösningsförslag på problemet har kommit från ett antal PL att införa en gemensam
samordnare för alla konstruktionsavdelningarna som ingår i projektet. För att gå ett steg
längre och få med alla aspekterna som nämnts är att organisera enligt figur 9.1.2.

Administratör

PL 2

Konstruktörer A

Konstruktörer B

Konstruktörer C

Figur 9.1.2 Förenklad tänkt struktur för lösningsförslag 1

Tanken med lösningen är att projektledaren själv ska få avgöra vid projektstart om
projektets organisation ska vara strukturerad enligt figur 9.1.2. Strukturen är främst
tänkt att tillämpas vid stora och komplicerade projekt där projektledaren som betecknas
som PL 2 kommer att få ett betydligt större ansvar och kommer att krävas ha en mycket
större insikt i projektets tekniska detaljer.
För att projektledaren ska kunna fokusera totalt på projektledararbetet så kommer en
administratör att ta hand om allt administrativt jobb.
Tanken är att projektledaren ska ha den samordnande konstruktionsrollen vilket
kommer ställa högre krav på såväl konstruktörer som projektledare. Om detta system
ska fungera så måste kunskapsnivån på PL2 vara flera grader högre än PL1 där tanken
skulle vara att det finns ett fåtal PL2 som är ansvariga för de projekt där det krävs en
kombination av kunskaper som PL2 har tagit till sig genom extra utbildning. Detta
skulle exempelvis vara maskiningenjörsbakgrund med kompletterande elutbildning.
PL2 ska ha betalt relativt erfarenhet, kunskap och ansvar vilket skulle medföra att
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tjänsten skulle vara eftertraktad och intressant för kompetenta chefer. Tanken är också
att med denna modell så ska PL2 bara vara engagerad i ett projekt åt gången.

9.2 Lösningsförslag 2
Pulseffektivisering
Efter att deltagit på ledningsmötet, PULS, på måndagen 2013-04-29 kl 10.00 så
upplevdes det som väldigt effektivt och känslan är att det är bra för effektiviteten på
projekten, precis som majoriteten av de intervjuade PL hävdade. Som utomstående var
det dock lite svårt att hänga med i diskussionen på grund av att det var liv och rörelse i
lokalen och detta medförde att det var lite svårt att höra vad vissa PL redovisade. Ett
förslag på förbättringar vore en annan lokal och eventuellt mikrofon till den som
redovisar.
Ett tillägg som kommit till på senare tid i samband med PULS mötena är att om det
deklareras rött, detta ska då meddelas via mail till chefen på FTP med en tillhörande
förklaring. Detta medför att mötena tenderar att tappa fokus på vad det från början
egentligen var tänkt att bidra till med sin enkelhet och snabbhet. Detta kostar tid och
pengar både för aktuell PL och chefen som ska läsa mailen. Ett alternativ kunde vara att
de som deklarerar rött på mötena lägger till en liten extra förklaring muntligt på plats
och att hela mötet antingen spelas in genom mikrofonen eller filmas.
En annan aspekt att ta hänsyn till är den ekonomiska biten då det är många projektledare
på plats varannan vecka vilket kostar mycket pengar. Ett sätt att eventuellt komma
undan detta problem kan vara att ha en digital PULS tavla på det interna nätet, som är
öppet för alla, där det är möjligt att deklarera så fort problemen uppstår eller försvinner.
Detta ska vara ett komplement till den analoga tavlan som fortfarande ska vara kvar och
mötena ska äga rum som idag varannan måndag, skillnaden är att på PULS mötena vid
tavlan ska endast ledare som har något att deklarera delta. På detta sätt kommer
funktionen att leva kvar och uppdateras oftare mot en lägre kostnad.

9.3 Lösningsförslag 3
Gemensamt projekuppdateringsverktyg
Lösningsförslag 3 innebär mer en presentation av en åsikt som kommit från i princip
alla projektledare som intervjuats. Det som framförts är ett önskemål om att ta fram ett
gemensamt verktyg som uppdateras automatiskt oberoende av vad som dokumenteras.
Hur detta verktyg skulle vara uppbyggt är något som lämnas till andra experter på
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området, dock så är önskemålet att det ska innefatta, procedo, primavera,
månadsrapport, all möjlig dokumentation och eventuellt SAP.

9.4 Lösningsförslag 4
Flexibla driftsättningsresurser
En av projektledarna nämnde i sin intervju, att det ibland kan finnas en flaskhals i och
med driftsättning. Detta kan bero på att driftsättningsavdelningen är en slimmad
organisation, och att deras arbetsbelastning kan variera avsevärt. Det kan vara flera
projekt som ska driftsättas samtidigt, och om det dessutom tillstöter problem för ett eller
fler av dessa, så kan situationen bli svår att bemästra.
Att rekrytera fler driftsättare kan tyckas vara en lösning, men med tanke på den
ansträngda ekonomin är det kanske inte en önskvärd utveckling. Däremot kan det finnas
outnyttjade resurser inom företaget. På de olika teknikavdelningarna finns mycket
samlad kompetens i form av ingenjörer, tekniker etc. När ett eller flera projekt ska
driftsättas kan förmodligen uppstå en lugnare period på en del avdelningar.
Vårt förslag är att erbjuda utvald personal, med lämplig kompetens, att gå en
fortbildning i driftsättning. De kan då utgöra en reservstyrka som i mån av tid kan rycka
in vid höga arbetstoppar inom driftsättning. En jämförelse med det övriga samhället kan
vara deltidsbrandmän, vilka har ett ordinarie jobb i närheten av brandstationen.
En spinoff-effekt av förslaget kan vara att deltagarna kan ha nytta av de nya
kunskaperna i sitt ordinarie jobb tex som konstruktörer, genom att få nyttiga praktiska
erfarenheter ”hands-on”.
Eventuellt behövs något incitament för den anställde som tex en löneuppgradering.
Vidare kostar utbildning, samt ett antal arbetstimmar som bortfaller på den ordinarie
avdelningen. Totalt sett kan dock en vinst uppstå, om det minskar problem med
fördröjda driftsättningar

9.5 Lösningsförslag 5
Kravmatris
En av de intervjuade projektledarna föreslog en metod för att samla alla krav som kan
finnas inför resp. delmoment i ett projekt. Syftet är att minska risken för att oförutsedda
flaskhalsar ska uppstå. I en lista ska de inblandade avdelningarna ange vad
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förutsättningarna är för att visst arbete ska kunna genomföras. En typisk frågeställning
kan vara: ”Vilken information/dokumentation behöver vi och i vilket skede bör detta
levereras. Vilka andra arbeten i projekten måste vara utförda, innan vi kan göra vår del?
Vilket driftläge krävs (avställt-fulldrift)?” osv. Projektledaren gör sedan en
sammanställning av de olika listorna och resultatet skulle då kunna bli en kravmatris,
figur 9.5.1, för projektet.
För att det sen ska var lätt att se olika beroenden, och i vilken ordning som olika
resultat måste uppnås, är det lämpligt att skapa ett flödesschema, eller logisk nätplan,
figur 9.5.2. Denna bör sedan godkännas av varje samordnare från resp. avdelning.

Avdelning/
Grupp
A

Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 3

Delpojekt 4

Delprojekt 5

Vad ska utföras?
Vilka är
kraven?A1

A2

A3

A4

A5

B
C

B1
C1

B2
C2

B3
C3

B4
C4

B5
C5

D
E

D1
E1

D2
E2

D3
E3

D4
E4

D5
E5

Tabell 9.5.1 Förenklad kravmatris för att visa vad flödesschemat i figur 9.5.1 bygger på

Figur 9.5.2 Exempel på logisk nätplan
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9.6 Lösningsförslag 6
Uppstyrning av interna avtal
Ett flertal av projektledarna har påtalat det faktum att de interna avtalen utgör en mycket
begränsad trygghet i projektet. Det finns inga som helst påtryckningsmedel för
projektledaren, om det skulle visa sig att någon resursägare har svårt att hålla sin del av
avtalet. Ett litet projekt kan lätt väljas bort till förmån för ett större. Visserligen får
resursägaren kanske besvara någon fråga på ett pulsmöte, och möjligen får de även
skriva ett ändringsavtal för att extra kostnader behöver täckas. Men i övrigt händer inget
annat än att projektet försenas, vilket är illa nog. Att försöka hitta en ”piska” för att
säkra upp avtalen kan svårt, eftersom det är samma företag. Återstår att använda en
morot. Författarna till denna rapport anser att det styrmedel som fungerar, är detsamma
för en organisation som det är för enskilda individer, nämligen ekonomisk
kompensation. Men det är viktigt att detta används på rätt sätt. I vissa branscher
används bonussystem på ett sådant sätt att det förlorar sin viktigaste funktion, nämligen
att öka effektiviteten. Ett förslag är att ha ett system där avtalen, och även projekten, får
en prioriteringsgradering. De högst prioriteringsgraderade projekten kan sedan
undantagsvis, alltså inte regelmässigt, bli kopplade till ett ersättningssystem, om läget
blir akut. Prioriteringsgraderingen måste dock kunna ändras efterhand som olika
omständigheter ändras. Annars kan systemet bli kontraproduktivt, då belöning kanske
måste betalas ut i ett projekt som inte längre är lika viktigt som i utgångsläget. I sådana
fall får ersättning gälla för den del av projektet som var högprioriterad. Tanken är att
hjälpa fram projekt när inget annat hjälper.
En synpunkt som har påtalats av ett par projektledare: Svårigheten att få med en
flexibilitet med resurserna i avtalen. Det kan uppstå oförutsedda behov, som sades trillar
mellan stolarna. I sådana lägen är det lätt att resursägaren nekar att bistå, med
hänvisning till att det inte finns med i avtalet. Här skulle det vara intressant att i vissa
fall föra in en möjlighet att skriva in en klausul, där projektet sades får option på att
begära förstärkta resurser, om det uppstår speciella behov. Det ligger i sakens natur, att
oförutsedda händelser är lite svåra att bedöma i förväg (annars vore de ju inte
oförutsedda). Därför bör möjligheten att rekvirera resursförstärkning följa med
prioriteringsgraden, vilken alltså kan ändras med tiden. Avtalen kan alltså ha en viss
osäkerhetsgrad för resursägaren. De riskerar ju dock ingenting, utan får bara en
möjlighet till extra kompensation till sina deltagare om uppgiften löses. En uppenbar
risk är dock att projekt som normalt sett skulle gå lätt som en plätt, kan börja gå
långsamt utan att det finns en anledning som går att identifiera. Att förhindra detta,
återstår att lösa.
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9.7 Lösningsförslag 7
Kontakt mellan projektledare och konstruktör.
För det mesta är principen att PL kommunicerar via konstruktionssamordnaren på resp.
avdelning fullt tillräcklig för alla inblandade. Ibland uppstår dock någon oklarhet som
PL behöver reda ut omgående för att inte projektet ska bli lidande. Att i det läget vara
tvungen att först kontakta samordnaren, och sen inte veta hur lång tid det tar att få svar
kan vara frustrerande och opraktiskt för någon PL. Dessutom kan det ju alltid uppstå
följdfrågor, och då måste kanske proceduren upprepas. För andra PL kan problemet vara
obefintligt. Skillnaden här kan bero på olika projekts komplexitetsgrad, men också på
skillnaden hos personer. Det vore fel att försöka bedöma vilken som gör rätt: den som
vill ha information direkt ”from the horse´s mouth” dvs från konstruktören, eller den
som nöjer sig med den ordinarie kontaktvägen.
Ur konstruktörens perspektiv kan det vara viktigt att få arbetsro, och att inte känna av
mer kontroll än den som redan finns (se enkätsvar konstruktör 2). Att bli avbruten i
arbetet i ett pressat skede ökar vare sig effektiviteten eller arbetsglädjen för
konstruktören. Här behövs någon kontaktväg som är tillräckligt snabb för PL, och som
inte stör arbetet för konstruktören.
Förslaget är att PL får möjlighet att erbjuda konstruktören en arbetslunch. I sin
förfrågan preciserar PL vad som behöver utredas.. För detta ändamål behövs ett
representationskonto i projektet. Detta blir förmodligen den allra minsta utgiften och
kommer knappt att märkas bland övriga kostnader. Vinsten blir att frågor kan redas ut
snabbare, utan att värdefull arbetstid går till spillo. Dessutom kan ett ökat samförstånd
bättra på arbetsklimatet i projektet.
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11. Bilagor
1. In och utdata
Initieringsprocesser
1. Upprätta projektfullmakt

2. Identifiera intressenter

Planeringsprocesser
3. Upprätta projektledningsplan
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4. Samla in krav

5. Definiera omfattning

6. Skapa WBS

7. Definiera aktiviteter
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8. bestämma aktiviteters ordningsföljd

9. Bedöma aktiviteters resursbehov

10. Bedöma aktiviteters varaktighet

11. Upprätta tidplan
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12. Bedöma kostnader

13. Fastställa budget

14. Planera kvalitetsledning

15. Planera personella resurser
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16. Planera kommunikation

17. Planera riskhantering

18. Identifiera risker

19. Utföra kvalitativ riskanalys

102

20. Utföra kvantitativ riskanalys

21. Planera riskbemötanden

22. Planera Upphandlingar

Utförande processer
23. Leda projektgenomförandet
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24. Utföra kvalitetssäkring

25. Bemanna projektgruppen

26. Utveckla projektgruppen

27. Leda projektgruppen
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28. Distribuera information

29. Hantera intressenters förväntningar

30. Utföra upphandlingar

Övervakning och styrningsprocesser
31. Övervaka och styra projektarbetet
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32. Utföra integrerad ändringsstyrning

33. Verifiera omfattning

34. Styr omfattning

35. Styra tider
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36. Styra kostnader

37. Utföra kvalitetsstyrning

38. Rapportera prestationsläget

39. Övervaka och styra risker
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40. Administrera upphandlingar

Avslutningsprocesser
41. Avsluta projekt eller fas

42. Avsluta upphandlingar
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Bilaga 2. Enkät
Examensarbetare:

Kenny Josefsson
Måns Mattisson
Uppsala universitet 2013
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Enkät för examensarbete
Effektiviseringspotential i projekt
Denna enkät ligger till grund för ett examensarbete som utförs av två studenter från
Uppsala universitet, examensarbetets mål är att upptäcka eventuella svagheter i
projektsystemmodellen som används på FKA. Detta ska göras genom att studera ett
antal olika projekt för att med hjälp av dessa hitta eventuella gemensamma styrkor och
svagheter i systemmodellen. För att nå ett trovärdigt resultat för examensarbetet behöver
intervjuer genomföras med de utvalda projektens projektledare. Intervjuer kommer att
göras genom enkäten och genom personliga träffar. Det ska poängteras att syftet med
undersökningen är att hitta systemfel i projektmodellen och kommer inte beröra
individuella prestationer. Undersökningen är utformat som en erfarenhetsåterkoppling
för att effektivisera projekten och underlätta för projektledare på FKA i framtiden.
Nedanstående frågor utgör den inledande delen av vårt arbete, vi återkommer med
vidare fördjupningsfrågor och intervjuer. För att gå vidare med arbetet så finns ett fält
för kontaktuppgifter som behöver fyllas i så att vi kan få en personlig kontakt. Vi är
mycket tacksamma för svar så snart som möjligt, för att vi ska kunna gå vidare i vårat
arbete.
1. Vilken systemmodell användes under projektet, var det nya systemet VPMM
implementerat helt, delvis eller inte alls?
2. Var det någon av faserna initiering, förprojektering, projektering, införande eller
avslut som upplevdes som mer problematisk att hålla sig till projektplanen?
3. Vad var det i den/de aktuella faserna som gjorde att problem uppstod?
4. Upplevdes kommunikation mellan olika avdelningar som ett problem under
projektet och de olika faserna, om så är fallet?
5. Finns det något som du som projektledare skulle vilja påpeka som du tycker
skulle kunna förändras för att undvika planeringsavvikelser i framtiden, i så fall
vad och har du någon ide på hur det skulle kunna göras?
6. Om du varit delaktig i olika projekt som varit styrda av de olika modellerna
både före och efter implementeringen av VPMM, i så fall är det något du
upplever fungerade effektivare innan implementering?
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Vi uppskattar att du vill vara med att påverka framtidens effektivitet i projektarbetet på
FKA. Vi skulle uppskatta om det finns möjlighet för att träffas för en personlig,
informell intervju för att på så sätt få ytterligare fördjupning i systemstrukturens
svagheter.
Tyvärr så är tiden för examensarbetet begränsad, för att vi ska kunna genomföra
undersökningen och ta fram ett resultat så är vi tacksamma för svar snarast
möjligt. Vi kommer att behöva anpassa ett specifikt frågeformulär för varje
projekt som kommer att skickas ut till er åter inom en vecka.
Svar anges på bifogat word dokument och mailas tillbaka till avsändaren.

Kenny Josefsson
4y5@forsmark.vattenfall.com
Måns Mattisson
4y6@forsmark.vattenfall.com
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Bilaga 3. Svarsblankett

Svarsblankett för examensarbete
(Effektiviseringspotential i projekt)
Examensarbetare:

Kenny Josefsson
Måns Mattisson

För att underlätta för både oss och er så är svaren av högsta värde vilket medför att ett
utförligt svar kommer att vara av väsentlig betydelse. Beroende av vilket projekt som
avses så behövs endast relevanta frågor besvaras.
Ärendenummer:
1. Svar:
2. Svar:
3. Svar:
4. Svar:
5. Svar:
6. Svar:

Vi tackar för ditt deltagande och visat intresse av att påverka effektiviteten i projekten
på FKA i framtiden. Vi återkommer snarast med eventuella personliga intervjuer.
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Bilaga 4. Underlag för konstruktörsintervju

Intervjuunderlag för konstruktör (organisation)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vilken konstruktionsavdelning jobbar du på?
Hur många konstruktörer är ni på avdelningen?
Har alla liknande uppdrag eller är ni specialiserade och i så fall hur?
Hur många parallella projekt är det vanligt att man jobbar med?
Hur upplever du arbetsbelastningen för er konstruktörer?
Är arbetsbelastningen lika för alla konstruktörer på avdelningen?
Har du någon uppfattning om hur belastningen är för er om man jämför med
andra avdelningar, i så fall hur?
8) Hur upplever du kontakten mellan dig och din samordnare över konstruktion
under pågående projekt?
9) Känner du att du kan påverka hur du vill prioritera de olika uppdragen när du har
parallella projekt och uppdrag i linjeorganisationen?
10) Skulle du vilja ha möjlighet att styra jobben mer själv?
11) Hur upplever du kontakten med projektledaren under pågående projekt?
12) Känner du att du skulle vilja ändra på något angående kontakten med
projektledaren i det projektet du deltar i?
13) Hur är kontakt och kommunikation med övriga konstruktörer om det finns
konstruktörer med från andra konstruktionsavdelningar?
14) Har du någon kontakt med konstruktionssamordnare under pågående projekt när
andra konstruktionsavdelningar deltar?
15) Hur upplever du kontakten mellan konstruktion och andra avdelningar som till
exempel montage och driftsättare?
16) Hur upplever du kontakten med andra samordnare som till exempel montage och
driftsättare?
17) Känner du att du oftast får tillräckliga underlag för att genomföra ditt uppdrag?
18) Känner du att du har tillräcklig kontroll över vad de andra avdelningarna har för
status i projekten?
19) Kan du personligen ta kontakt med konstruktörer från andra avdelningar?
20) Känner du att dessa kontakter är tillräckliga för att kunna utföra konstruktionen
på ett kontrollerat sätt?
21) Skulle du vilja ändra på något vad gällande organisation kring din position?
22) Skulle du vilja förändra något i dina möjligheter till kontakter med andra
personer i ditt projekt?
23) Skulle du vilja förändra något på dina möjligheter att påverka slutresultatet av
dina insatser i projekten?
24) Har du någon allmän synpunkt som du tycker är särskilt bra med arbetssättet
kring din position?
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25) Har du någon allmän synpunkt på något som du skulle kunna tänka dig att
förändra på för att göra det lättare och effektivare för dig att utföra dina
uppdrag?
26) Har du någon allmän synpunkt kring projektmetoden på FKA?

Bilaga 5. Underlag för samordnarintervju

Intervjuunderlag för samordnare (organisation)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vilken konstruktionsavdelning jobbar du för?
Hur många samordnare finns på din avdelning?
Har alla samordnare samma typer av uppdrag eller är ni specialiserade?
Om ni har specialområden hur är de fördelade?
Hur anser du att arbetsbelastningen är fördelade?
Har ni allmänt en för hög/låg/lagom arbetsbelastning?
Hur fungerar kommunikationen mellan samordnare mellan de olika
konstruktionskontoren?
8) Hur fungerar kommunikationen mellan de olika avdelningarna utanför
konstruktion?
9) Hur fungerar kommunikationen mellan samordnare och konstruktör?
10) Hur fungerar kommunikationen mellan samordnare och projektledare?
11) Hur fungerar kommunikationen mellan projektledare och konstruktör?
12) Om någon av frågorna 8-10 fungerar dåligt är det något som du skulle vilja
förändra på för att göra det bättre?
13) Har du personlig kontakt med andra konstruktörer från andra
konstruktionsavdelningar under pågående projekt?
14) Har du personlig kontakt med personal från andra avdelningar som montage och
driftsättning under pågående projekt?
15) Är det något du skulle vilja ändra på angående kontakten med andra
konstruktionsavdelningar som skulle underlätta projektarbetet?
16) Är det något du skulle vilja ändra på angående kontakten med andra avdelningar
som montage och driftsättning som skulle underlätta projektarbetet?
17) Känner du att dessa kontakter är tillräckliga för att kunna utföra konstruktionen
på ett kontrollerat sätt?
18) Skulle du vilja ändra på något vad gällande organisation kring din position?
19) Har du någon allmän synpunkt som du tycker är särskilt bra med arbetssättet
kring din position?
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20) Har du någon allmän synpunkt på något som du skulle kunna tänka dig att
förändra på för att göra det lättare och effektivare för dig att utföra dina
uppdrag?
21) Har du någon allmän synpunkt som du tycker är särskilt bra kring
projektmetoden på FKA?
22) Har du någon allmän synpunkt som du tycker skulle kunna förbättras kring
projektmetoden på FKA?
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Bilaga 6. Flödesschema, del 1 F-I -2873, VPMM
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Bilaga 7. Flödesschema, del 2 F-I-2873, VPMM
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