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Sammanfattning 
Ett av Vattenfall Vattenkraft AB:s uppsatta verksamhetsmål är att öka flexibiliteten med 600 MW sett 

från 2016 till 2023. Ett strategiskt proaktivt arbete med fokus på teknisk status kan öka tillförlitligheten 

och säkerheten i vattenkraftsparken. Nyckeltal är ett verktyg för att beskriva aggregatens tillstånd och 

effekten av underhållsarbete, ett annat viktigt underlag för utveckling och underhållsbeslut är larmsta-

tistik som bidrar med kunskap om den egna anläggningen. Den här studien undersöker möjligheterna 

att automatiskt generera relevanta nyckeltal från vattenkraftsanläggningar med utgångspunkt i gällande 

standarder, samt om det finns förutsättningar att standardisera larminformation som stödjer nyckeltalsbe-

räkningar. I studien har befintliga nyckeltal i verksamheten kartlagts, arbetsprocesser i ingående system 

samt deras inbördes relation beskrivs likväl som tillgängligt dataunderlag. Slutligen utformas och prövas 

en möjlig lösning och föreslagna åtgärder listas. 

Studien är en mångmetodstudie som bygger på kvalitativa intervjuer, litteraturstudier och försök, den 

visar att det är möjligt att automatiskt generera grundläggande nyckeltal som beskriver aggregatens drift-

tillstånd. Genomförandet handlar om design i kontrollanläggningen, att bygga upp signaler med hjälp av 

logik och att samla in relevanta data på ett strukturerat sätt. En implementering kräver ett visst arbete 

initialt men skulle utmynna i ett automatiserat system som kan bidra med viktiga kunskaper om den 

egna anläggningen.  

Den här publikationen innehåller de delar av originalrapporten som inte sekretessbelagts.  
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1. Terminologi 
FC Function 

DB Data Block 

PLC Programmable Logic Controller 

OSIsoft PI OSIsoft Process Information 

PI AF PI Asset Framework 

SAP PM Systems, Applications and Products Plant Maintenance 

CBM Condition Based Maintenance 

SIS Svenska Institutet för Standarder 

IIoT the Industrial Internet of Things 

AI Artficiell Intelligens 

VR Virtual Reality 

AR Augmented Reality 

KPI Key Performance Indicators 

AU Avhjälpande Underhåll 

FU Förebyggande Underhåll 

RTU Remote Terminal Unit 

PC Program Counter  

HMI Human-Machine Interface eller människa/maskin-gränssnitt 

OPC AE Open Platform Communications Alarms and Events 

SQL Structured Query Language 

I/O Input/Output 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

SvK Svenska kraftnät 

MTBF  Mean Time Between Failure, medeltid mellan fel 

MTTR Mean Time To Restoration, medeltid för återställning 

FMECA Failure Mode Effects and Criticality Analysis 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

RDS-hyp Reference Designation System Hydro Power 



2 
 

2. Introduktion 

2.1. Bakgrund 
Vattenfall AB är en viktig aktör i utvecklingen mot ett hållbart energisystem med en ökad andel förny-

bar energi och decentraliserad elproduktion [1]. Vattenkraftens roll i elsystemet är central, den ska ga-

rantera viss tillgång på elkraftenergi och upprätthålla balansen mellan produktion och konsumtion. Vat-

tenfall arbetar med utveckling av förutsättningar för ett samhälle där det ska vara möjligt att leva fossil-

fritt inom en generation [2]. I takt med den ökande andelen förnybar elenergi i elsystemet ökar också 

kraven på vattenkraften som reglerkraft. Två punkter i dotterbolaget Vattenfall Vattenkraft AB:s verk-

samhetsplan är att öka flexibiliteten i vattenkraftsparken med 600 MW sett från 2016 till 2023 och att 

stå för en säker och pålitlig drifts- och underhållsverksamhet [3]. Flexibilitet i vattenkraften är en egen-

skap som påverkas av många faktorer, däribland aggregatens tillgänglighet och underhållsarbetets effekt 

och inverkan [4]. Optimering av anläggningen och verksamhetens underhållsprocesser kan bidra till en 

ökad tillförlitlighet, kortare ledtider och ett minskat behov av akuta åtgärder vilket i sin tur ökar aggre-

gatens tillgänglighet [5]. Vattenfall jobbar med digitalisering av hela energivärdekedjan vilket bland an-

nat innebär att man samlar in och analyserar data som nyttjas vid planering och styrning inom olika om-

råden. Ett verktyg för att beskriva aggregatens tillstånd och effekten av underhållsarbete är nyckeltal, en 

kvantifiering av nuläge i förhållande till målbilden [6]. Vattenfall Vattenkraft AB arbetar med att öka 

den operativa effektiviteten med hjälp av digitala verktyg, tillståndsövervakning, felavhjälpning och mo-

bil arbetsorderhantering [7]. Tillståndsövervakning och felanalys ger underlag till beslut som kan bidra 

till ett mer återhållsamt och strategiskt riktigt underhållsarbete och därmed minskade förluster i form av 

mantimmar och förlorade drift- eller tillgänglighetstimmar. Förbättringsarbete ökar tillförlitligheten, sä-

kerheten och enheters funktionella livstid [8]. Idag används till stor del manuellt inmatade data som un-

derlag för beräkning av nyckeltal som beskriver aggregatens tillstånd. Larmstatistik vittnar om teknisk 

status och kan användas för att identifiera sårbarheter och utvecklingspotential, idag bygger denna sta-

tistik på information från underhållssystemet, kvalitet och omfattning på data är beroende av att den är 

rätt kodad. 

2.2. Mål och omfattning  
I den här studien undersöks förutsättningarna att automatiskt generera relevanta tekniska nyckeltal från 

vattenkraftsanläggningar vilka beskriver aggregatens tillstånd med utgångspunkt i gällande standarder [5], 

[6]. En kartläggning av de nyckeltal man använder sig av idag, nuläge och arbets-processer i ingående 

system samt deras inbördes relation undersöks likväl som tillgängligt dataunderlag. Relevanta nyckeltal 

som beskriver aggregatens tillstånd över tid identifieras och en möjlig nedbrytning relaterad till teknisk 

status och påverkan av underhållsarbete undersöks. Möjligheten att följa ett händelseförlopp från begyn-

nande degradering till händelse som påverkar tillgängligheten och slutligen återkopplad underhållsåtgärd 

undersöks. Larm- och händelsehantering beskrivs liksom de system och kopplingar som krävs för att 

skapa nyckeltal, förutsättningarna för att skapa standardiserad larmstatistik som stödjer nyckeltalsberäk-

ningar utreds. I studien undersöks även vilken information som behöver återrapporteras vid genomförda 

arbeten för att statistik ska vara aktuell och relevant. Slutligen utformas och testas en möjlig lösning för 

automatisk generering av nyckeltal och förslag på åtgärder listas.  

2.3. Metod 
Det här är en mångmetodstudie omfattande intervjuer, litteraturstudier och försök i ingående system. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom de enheter och arbetsgrupper som 

kommer i kontakt med eller arbetar i aktuella system och delsystem, personer som arbetar i ledande rol-

ler likväl som praktiskt ute i anläggningarna. Litteraturstudierna omfattar material tillhandahållet av Vat-

tenfall Vattenkraft AB, standarder, akademiska avhandlingar och rapporter samt vissa internetsökningar.  

2.4. Resultat 
I intervjuerna framkommer att det finns en efterfrågan på tekniska nyckeltal som beskriver aggregatens 

tillstånd. Befintliga nyckeltal har kartlagts, de är till stor del ekonomiska och organisatoriska och bygger 

i hög grad på manuellt inmatat data. Studien visar att det inte finns några tekniska hinder för automatisk 
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generering av grundläggande nyckeltal från vattenkraftanläggningen. Automatisk generering av ned-

brutna nivåer av nyckeltal och larmstatistik från vattenkraftsanläggningen innebär en del utmaningar, det 

finns en viss avsaknad av struktur och standardisering samt brister i dataunderlaget. Avsaknad av data-

mässig objektkoppling mellan de olika systemen är det mest väsentliga problemet att hantera för att 

skapa dataflöde i den egna underhållsprocessen och möjlighet att ta tillvara den kunskapsbank som data i 

kontrollanläggningen utgör. Nyckeltalen ”I drift”, ”Tillgänglig tid” och ”Otillgänglig tid” har valts ut, 

därefter utreds hur Otillgänglig tid kan brytas ner ur ett tekniskt och ett organisatoriskt perspektiv. Ge-

nomförandet handlar om design i kontrollanläggningen och att på ett strukturerat sätt samla in relevanta 

data. Genom att läsa upp data till tillståndsövervakningssystemet direkt från kontrollanläggningen kan 

man skapa ett tillförlitligt dataunderlag. Förslag på en grundläggande struktur för insamling av önskade 

signaler ges som ett underlag för vidareutveckling vid en eventuell implementering. Genom att orsaks-

markera manuell startblockering skulle man kunna bryta ner otillgänglig tid med hjälp av korrekta tids-

data.  

En objektorienterad standardiserad anläggningsstruktur och namnsättning skulle innebära möjlighet att 

följa signaler genom alla system. Att förbättra kodning och teknisk återkoppling i underhållsmeddelan-

den skulle möjliggöra automatiserade statistiska beräkningar gällande fel och symtom samt underhållsar-

betets effekter. En tillåtelse för ingående system att kommunicera skulle göra det möjligt att följa hela 

förloppet från ursprunglig signal till återrapporterad underhållsåtgärd. De system som krävs för upprät-

tande och hantering av nyckeltal finns i det befintliga systemlandskapet. Det finns en förväntad nytta 

med att upprätta nyckeltal som beskriver aggregatens tillstånd. Intervjuerna indikerar också att teknikut-

veckling, ökade kunskaper om anläggningen samt en förståelse för betydelsen av sin egen arbetsinsats 

kan öka engagemanget bland tekniskt intresserade medarbetare.  

3. Automatisk generering av nyckeltal från vattenkraftsanläggning 

3.1. Vikten av standardisering 
Att använda standardiserade metoder, termer och begrepp ökar säkerheten, minskar risken för kvalitets-

brister och missförstånd, standardisering är en kvalitetssäkring och en grund för förståelse och samstäm-

mighet. Att mäta rätt är en konst, det som är mätbart är möjligt att hantera, utveckla och förvalta. Det 

är viktigt att arbeta metodiskt enligt gällande standard eller praxis för att värden ska vara jämförbara över 

tid, vid upprepade tillfällen och mellan enheter [9]. Samma princip gäller metoder och arbetsprocesser – 

standardisering ger en möjlighet att jämföra, utvärdera och utveckla resultat. Även inmatning, hantering 

och beräkning av data bör utföras metodiskt och konsekvent. Att det idag finns en brist på standardiser-

ing av metoder är viktigt att veta då man ska värdera och jämföra värden. 

3.2. Tillgänglighet 
Tillgänglighet är en enhets förmåga att vara i ett sådant tillstånd att den under givna förhållanden vid 

krävd tidpunkt kan utföra förväntad funktion [5]. Begreppet tillgänglighet inom vattenkraft innebär där-

med att vattenkraftanläggningen är tillgänglig för produktion, i funktionsdugligt skick och redo för drift. 

Tillgänglighet påverkas av såväl organisatoriska och ekonomiska som tekniska aspekter, den här studien 

fokuserar på de tekniska aspekterna och kopplingen till strategiskt avvägt och målmedvetet underhållsar-

bete.  

3.3. Degradering och fel 
Degradering definieras som en skadlig förändring av enhetens tillstånd på grund av användning, tid eller 

yttre orsaker, degradering kan då den utvecklas leda till fel. Fel är en händelse inte ett tillstånd och defi-

nieras som partiellt eller fullständigt upphörande av förmågan att utföra krävd funktion. Feltillstånd är 

det tillstånd enheten befinner sig i då den inte har förmågan att utföra krävd funktion [5]. Fel och feltill-

stånd har en stor påverkan på produktionen. För att minska risken för fel bör enheters tillstånd överva-

kas och analyseras för att vid degradering åtgärdas och funktionen återställas. Tillförlitlighet är en icke-

kvantitativ kvalitetsterm som speglar en enhets förmåga att utföra krävd funktion med så lite fel och 

störningar som möjligt, med en miljöpåverkan och säkerhetsnivå inom ramen för gällande regelverk 
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[10]. Tillförlitlighet är en sammansatt egenskap bestående av tillgänglighet, funktionssäkerhet, under-

hållsmässighet och underhållssäkerhet, den är avgörande för en effektiv produktion [11]. 

Alla enheter degraderar med tiden för att så småningom haverera eller tas ur drift. Feltillstånd kan vara 

intermittenta, möjliga att åtgärda eller definitiva, vissa fel kan förutses prognostiskt medan andra är 

slumpmässiga eller oförutsägbara. Fel kan inträffa när som helst men är statistiskt vanligast i början och 

slutet av enhetens livscykel samt i samband med idrifttagning efter stopp, underhållsarbete eller revis-

ioner. Underhållsprocessen bör utföras strategiskt avvägt och ständigt utvärderas och förbättras. Små åt-

gärder tidigt i felförloppet får mindre konsekvenser än större åtgärder närmare feltillståndet. Underhålls-

arbete ska syfta till att återställa funktionen, fördröja degraderingsprocessen och förlänga den funktion-

ella livstiden. Underhållskostnader och förluster är normalt sett högre i början av livstiden, relativt låg 

under den tid tillståndsbaserat underhåll kan utföras, för att sedan snabbt tillta vid avhjälpande underhåll 

och ökande felkritikalitet. Utöver underhållskostnader bör man också värdera omkostnader för kvali-

tetsbrister i produktionen, sekundära fel och otillgänglig tid. Figur 1 visar det teoretiska sambandet mel-

lan degradering, underhållstyper och kostnader över tid.  

  

 

Figur 1 Det teoretiska sambandet mellan degradering, underhållstyper och kostnader över tid 

3.4. Underhåll 
Underhåll är kombinationen av alla de åtgärder som utförs under en enhets livstid för att bevara eller 

återställa den i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion [5]. Målet med underhåll är att sä-

kerställa enhetens tillgänglighet på ett säkert och miljömässigt sätt till optimal kostnad. Figur 2 visar 

sambandet mellan de olika underhållstyperna, med utgångspunkt i [5].  
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Figur 2 Underhållstyper 

3.4.1. Förbättring och modifiering 

Förbättringar omfattar åtgärder med syfte att förbättra enhetens tillförlitlighet utan att ändra den ur-

sprungliga funktionen, syftet kan vara att förbättra personsäkerheten, förhindra felanvändning eller und-

vika fel. Modifieringar är åtgärder som utförs med syfte att ändra en enhets ursprungliga funktion och 

omfattar därmed inte byte till en likvärdig komponent eller enhet. Modifiering är inte en underhållsåt-

gärd men kan genomföras inom ramen för underhållsarbete, exempel inom vattenkraften är förnyelser 

och större vidmakthållande åtgärder.  

3.4.2. Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll sker efter att ett funktionsfel har uppstått, det kan utföras direkt i en akut åtgärd 

eller uppskjutet till en strategiskt lämplig tidpunkt, en kombination av de båda är också vanlig då en 

akut åtgärd tillfälligt kan tillse säkerhet eller funktionsduglighet i väntan på uppskjutet underhåll. En viss 

andel plötsliga haverier och oförutsägbara fel finns alltid, men den vanligaste anledningen till att det 

krävs en avhjälpande åtgärd är bristande underhåll, handhavandefel, åldrings- eller förslitningsfel, 

felmekanismer eller sekundära fel. Akut avhjälpande underhåll är dyrt och ineffektivt, påverkar tillgäng-

ligheten negativt och kan inte planeras, det bör endast utföras som en omedelbar åtgärd för undvikande 

av oacceptabla konsekvenser. I de fall det avhjälpande underhållet kan genomföras uppskjutet ökar möj-

ligheterna till planering något och underhållet blir mindre kostsamt.  
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3.4.3. Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll genomförs i syfte att mildra degradering eller återställa funktionen innan en 

brist utvecklas till ett fel. Förebyggande underhåll bidrar till en större driftsäkerhet och högre tillgänglig-

het än avhjälpande underhåll, det kan genomföras förutbestämt eller tillståndsbaserat.  

Förutbestämt underhåll innebär ofta en statisk underhållsplanering utan föregående tillståndskontroll. 

Det genomförs vid bestämda intervall eller efter viss användning, enligt erfarenhet och förväntade för-

lopp. Förutbestämt underhåll utgörs i vattenkraften av underhåll som initierats automatiskt från under-

hållsplaner, till exempel periodiskt arbete, översyner och besiktningar.  

Tillståndsbaserat underhåll eller CBM utförs när behov detekteras utifrån satta kriterier. Målet med till-

ståndsbaserat underhåll är att identifiera vilken åtgärd som är den korrekta och vid vilken tidpunkt, för 

att optimera tillgängligheten och eliminera onödigt underhåll. Inom vattenkraften avses manuellt initie-

rade behov eller förbättringar såsom åtgärder, renoveringar och utbyten. Tillståndsövervakning är en 

manuell eller automatiserad aktivitet som utförs för att mäta en enhets aktuella fysiska tillstånd och 

egenskaper. Den kan omfatta inspektion, provning och monitorering samt analys av värden och system-

parametrar. Mätvärden loggas och jämförs över tid för att detektera förändringar i tillståndet.  

Prediktivt underhåll är den mest förutseende och planerbara formen av tillståndsbaserat underhåll. Vid 

prediktivt underhåll detekteras potentiella fel under sin utvecklingstid, man utför komplexa beräkningar 

av enheters återstående driftstid eller driftskapacitet och åtgärder utgår från prognostiserad utveckling 

baserad på analyser, kända egenskaper eller degraderingsparametrar. Med de intelligenta övervakningssy-

stem och analysmöjligheter som finns tillgängliga idag är prediktivt underhåll en självklar utveckling 

inom teknisk industri. Övervakning med stöd av smart teknologi stärker förutsättningar för datadrivet 

underhåll. Prediktivt underhåll kan utföras strategiskt både ur en teknisk och tidsmässig aspekt vilket ger 

bästa förutsättningar för ökad tillgänglighet.  

3.4.4. Utveckling inom underhåll 

I dagsläget arbetar SIS med utveckling av standarder inom ”Underhåll 4.0” och ”Smart Maintenance” 

[12]. Datadrivet underhåll med smarta sensorer och starka analysverktyg i kombination med ökad kapa-

citet för dataöverföring möjliggör den snabba utvecklingen. Under år 2020 planeras införandet av nästa 

generations mobila kommunikationsteknologi vilket väntas innebära stora förändringar och nya möjlig-

heter i branscher som ställer höga krav på säkerhet med minimal fördröjning på sändningar [13]. Ut-

vecklingen inom IIoT, AI och maskininlärning, likväl som fjärrövervakning och förebyggande under-

håll på distans med hjälp av tekniker som VR, AR och HoloLens förväntas gå snabbt när yttre begräns-

ningar försvinner. Att lära sig snabbare än konkurrenter är det enda långsiktigt hållbara förhållningssät-

tet, det finns en tydlig koppling mellan smarta system, konkurrenskraft och vinst, såväl ekonomiska som 

inom människa-maskin och miljö [14], [15].  

3.4.5. Underhållsstyrning och underhållskultur 

Historiskt har det funnits tidsmässigt och ekonomiskt utrymme inom vattenkraften att i stor utsträck-

ning arbeta med förutbestämt underhåll, därtill har man arbetat med avhjälpande underhåll vid feltill-

stånd. I dag avser man att i högre grad arbeta tillståndsbaserat och minska andelen underhåll som utförs 

utan föregående tillståndskontroll. I intervjuerna framkommer att det dominerande förhållningssättet i 

många fall fortfarande är reaktivt, förändring av metoder och normer tar tid.  

3.5. Nyckeltal 
Nyckeltal, på engelska KPI, är jämförelsetal som beskriver förhållandet mellan nuläge och målbild [6]. 

De används för att mäta och utvärdera en bestämd karaktäristik samt att vid upprepad eller kontinuerlig 

mätning följa dess utveckling. Nyckeltal kan baseras på enskilda mätvärden eller bestå av mer komplexa 

beräkningar, de är ett stöd och bedömningsunderlag till utvecklingen mot uppsatta mål. Nyckeltal kan 

presentera och illustrera resultat och därmed användas för att informera och motivera till förbättring, de 

kan relatera till olika nivåer inom organisationen och tjäna ett strategiskt, taktiskt eller operativt syfte.  
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3.5.1. Befintliga Nyckeltal 

En kartläggning av befintliga övergripande nyckeltal visar att de till stor del är ekonomiska och organi-

satoriska, ett antal relaterar även till teknisk status [16], [17]. Underlaget till nyckeltalen bygger till stor 

del på manuellt inmatade data och uppdatering av beräkningar utförs manuellt. Nyckeltalen används för 

uppföljning på olika nivåer i organisationen. Det finns ett nyckeltal som benämns tillgänglighet och 

anges i tid, underlaget bygger på manuellt inmatade avbrottstider. Nyckeltalet AU/FU mäter andelen 

avhjälpande i relation till förebyggande underhåll och underlaget bygger på kostnader. Tillgänglig kapa-

citet, ökad flexibilitet och driftsbegränsningar anges i MW. Uppföljning av utryckningar av olika typer 

mäts i antal. Det finns även en Backlog med mätetal för de olika stegen i underhållsprocessen i under-

hållssystemet. Kostnader och organisatoriska nyckeltal som antal utryckningar är konsekvenser av hän-

delser som många gånger upplevs svåra att påverka. I intervjuerna framkommer att det finns en efterfrå-

gan i verksamheten där man saknar nyckeltal med en tydligt teknisk koppling. Det kan vara en utma-

ning att skapa engagemang och styra utvecklingen mot målet, olika roller behöver anpassade verktyg för 

att kunna hantera och utvärdera sina respektive uppdrag. Ett utfall man upplever att man kan påverka 

kan motivera till förändring, det finns potentiellt en stor nytta med att undersöka vad som ligger bakom 

siffrorna och på så sätt identifiera utvecklingsmöjligheter.  

3.5.2. Dataunderlag 

Information är en tillgång och data bär ett eget värde. Data och kunskap om den egna verksamheten 

och maskinparken ger möjligheter att optimera och utveckla tillgångar, en konkurrensfaktor som kan ge 

ekonomiska och strategiska fördelar. För att data ska bidra till kunskap måste rätt information sållas ut 

och analyseras med korrekta metoder, man måste också säkerställa att man mäter det man avser att mäta 

[18]. Man kan aldrig göra en beräkning som är mer korrekt än sitt största fel, det är därför viktigt att sä-

kerställa att dataunderlaget är tillförlitligt. Idag genereras relevant data från anläggningen som inte an-

vänds eller går förlorat vid manuell kodning vilket kan ses som en form av slöseri.  

De finns två typer av data som bidrar med olika värden i verksamheten. Data kan vara kvantitativt, det 

är då numeriskt eller kvantifierbart och därmed möjligt att beräkna. Kvantitativt data från vattenkrafts-

anläggningen härrör från sensorer och givare i olika mätpunkter och från manuell avläsning och inmat-

ning av värden. Kvantitativt data utgör en objektiv tillståndskontroll. För att minimera felbidraget bör 

mätvärdet vara detsamma genom hela processen med hög noggrannhet samt så få avrundningar, om-

vandlingar och tolkningar som möjligt. Fel i manuellt kodat data kan uppstå i samband med avläsning 

av det presenterade värdet beroende på display, avrundningar, HMI och miljö. Det kan också uppstå på 

grund av personliga förutsättningar och aktuella förhållanden, detsamma gäller vid inmatning av data i 

systemet, manuellt inmatat data innehåller därmed många potentiella felkällor. Data kan också vara kva-

litativt, det vill säga beskrivande informativt. Kvalitativt data är information som givare inte kan återge 

på ett enkelt sätt, en subjektiv bedömning eller ibland en upplevelse av att något är annorlunda, det kan 

handla om en förändring av lukt eller ett obekant ljud. Den typen av information tas tillvara genom att 

personen som gjort observationen skapar ett underhållsmeddelande för fortsatt utredning. Ett tillstånds-

baserat underhåll bör i grunden vara datadrivet och kompletteras med kvalitativ information.  

3.6. Kartläggning av system med koppling till nyckeltal 
Verksamheter växer och kompletteras med nya moment med tiden, processen blir till slut komplicerad 

och svår att överblicka – många olika system och koncept ska interagera, hanteras och underhållas. Det 

innebär att produktionsprocesser och rutiner inte är optimerade för effektiv produktion och förvaltning.  

Kontrollanläggningen utgör processgränssnitt bestående av fysiska mätpunkter, skyddsutrustning och 

styrsystem. Uppgiften är i grunden driftövervakning, felbortkoppling och styrning av utrustning, både 

analoga och digitala system ingår. 

De ingående systemen beskrivs inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.    
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3.7. Anläggningsregister, systempositioner och namnstandard 
Anläggningsregistret är ett register som innehåller anläggningens alla delar – deras positioner och objek-

tidentifikation. Anläggningsregistret är den länk som kan göra det möjligt att identifiera objekt och 

koppla samman data i de olika systemen, en objektorienterad namnsättning och struktur enligt vederta-

gen standard skulle öppna för ett fungerande dataflöde och förenklade arbetsprocesser.  

3.8. Larm och händelser 
Vid larm och händelser som påverkar produktionen är det strategiskt att göra en grundorsaksanalys och 

vidta åtgärder för att minimera förekomsten av samma eller liknande fel, det är svårt som systemet ser ut 

idag. Kontrollanläggningen samlar in och utvärderar mätvärden, där finns kända gräns- och referensvär-

den till aktuell signal. När en larmgräns uppnås registreras ”Larm”, de är egentligen indikeringar som 

inte leder till någon påverkan på produktion eller tillgänglighet. Larm registreras i skrivarskuggningen 

och innehåller viss information, systembeteckning och ibland objektbeteckning. Om avvikelsen blir så 

stor att den passerar ett visst gränsvärde ger det en påverkan, att aggregatet löser ut, vilket leder till regi-

strering av en ”Händelse”. När ett fel leder till en händelse skapas ett nytt strukturobjekt i skrivarskugg-

ningen genom tillägg av en signalextension på systembeteckningen. Det finns ingen koppling mellan 

felsignal och händelsesignal, man saknar datamässig objektkopplingen vilket omöjliggör automatisk spår-

ning till detaljinformationen bakom felet.  

Produktionscentralen är en kontrollrumsenhet som övervakar och styr driften enligt utfärdad körorder. 

Till Produktionscentralens larmklient inkommer summalarm och ett antal utpekade larm eller händel-

ser, larmen har fått ytterligare en ny beteckning, inte identisk och inte konsekvent. Produktionscen-

tralen kodar detaljer kring händelsen såsom vilket aggregat det gäller, stopptid, avställningskod och pro-

duktionsbortfall – intressant och användbar information men inte åtkomlig för andra system. Produkt-

ionscentralen avgör vilka larm som måste hanteras direkt i samråd med vakthavande maskinist, de han-

terar larm enligt larminstruktion och skapar underhållsmeddelanden i underhållssystemet. En del larm 

kräver inte en underhållsåtgärd men måste kvitteras lokalt på kraftverket, andra larm är självkvitterande 

och upphör då avvikande värden återgår till normal nivå. Vissa larm kan hanteras tillfälligt genom att 

produktionscentralen förändrar styrparametrar. Det är en hygienfråga att man byggt upp larmsystemet 

korrekt så att rätt saker genererar larm och endast de larm som är viktiga når Produktionscentralen.  

Underhållsmeddelanden är början på underhållsåtgärder och ligger till grund för arbetsordrar, de är där-

med viktiga vid analys och utvärdering. Det finns olika typer av meddelanden, vid händelser initieras 

avhjälpande underhåll av Produktionscentralen, en underhållsanmodan kan skapas av alla anställda inom 

Vattenkraften [19], [20], [21]. Oavsett meddelandetyp anges meddelandehuvudet som en fritext, det fö-

rekommer många olika rubriker och benämningarna är inkonsekventa vilket gör det svårt att sortera 

och beräkna meddelanden. Ärendetyp anges i meddelandet och i vissa meddelanden anges prioritering. 

Referensobjekt anges av Produktionscentralen till aggregatnivå, teamledare för driftgruppen ska kvali-

tetssäkra meddelandet och koda ner till utrustningsnivå. I de fall referensobjekt inte anges är data inte 

fullständigt vid uppläsning till tabell, vilket är ett problem vid statistisk beräkning. När kodning av 

systemposition är för övergripande kan man inte koppla information till rätt objekt, men är systemposit-

ionen däremot för detaljerad finns det risk att larm som hör ihop med samma händelseförlopp kodas 

som isolerade händelser. Beskrivning av fel, symtom och åtgärd anges som fritext i samma ruta, en del 

meddelanden innehåller mycket detaljer och andra är allmänt skrivna, ibland har larmtext från skrivar-

skuggning eller summalarm klistrats in. Om Produktionscentralen behöver ta reda på mer om händelsen 

för att skapa meddelandet måste de söka informationen i skrivarskuggning. Data läses in i skrivarskugg-

ningen med vissa intervall och det uppstår kluster med larm och händelser, listan innehåller mycket in-

formation som inte är relevant eftersom händelser leder till många sekundära larm som alla registreras.  

Att bedöma osäkerheten i dataunderlaget är svårt, det finns många felkällor och felen i sig kan inte alltid 

kvantifieras och bedömas, ett sätt att värdera osäkerheten i dataunderlaget översiktligt är att ge den ett 

ökande värde i varje moment då data förändras eller hanteras manuellt, som visas Figur 3 (Figur 3 visas 

inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.) 
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3.9. Identifiera relevanta nyckeltal mot produktion och underhåll  
Underhållsrelaterade nyckeltal speglar anläggningens tillstånd och underhållets verkan [5], [6]. Relevanta 

nyckeltal ska leda verksamheten närmare målen och bidra med information som underlättar styrning, 

planering och utveckling. Nyckeltal ska baseras på korrekta data och det bör vara lätt att förstå innebör-

den och nyttan med dem. Alla delmål och allt arbete på lägre nivåer bör rendera resultat i förhållande 

till målen på högsta nivå. Vilka nyckeltal som kan ses som relevanta beror på vem som ska använda 

dem, i vilket syfte och i vilket sammanhang. 

Enligt målen ska tillgängligheten öka, underhållet effektiviseras och verksamheten utvecklas mot ett mer 

prediktivt förhållningssätt. De befintliga nyckeltalen är viktiga och fyller sin funktion men det fram-

kommer i intervjuerna att det till viss del saknas nyckeltal som konkretiserar målen i det tekniska arbe-

tet, det finns önskemål om att nyckeltalen ska spegla effekten av arbetet på ett begripligt sätt. Data från 

anläggningen och analys av teknisk status kan användas som konkreta mått på att man arbetar med stän-

diga förbättringar av anläggningen. Ett tillståndsbaserat underhåll innebär en möjlighet att tillvarata 

gruppens kompetens och skapa engagemang, det är en utmaning att lista ut vad som kan gå fel utifrån 

dom indikationer man har och se till att fel inte uppstår, men det är uppenbart vad som är fel när något 

redan havererat. 

3.9.1. Nyckeltal för aggregatets drifttillstånd över tid 

Tre grundläggande nyckeltal har identifierats, de kan brytas ner på mer detaljerade nivåer. De grundläg-

gande nyckeltalen tas fram genom att mäta tillstånd över tid anpassat från standarden [6]. Figur 4 illu-

strerar de första nivåerna av nedbrytning samt tillståndstypernas inbördes relationer, nedbrytningen utgår 

från principen i standarden men har anpassats till processen. 

 

Figur 3 Drifttillstånd över tid 

Tillgänglig tid är den tid aggregatet är tillgängligt för produktion, det kan vara i drift eller ej i drift. Ett 

aggregat som är tillgängligt men ej i drift kallas i beräkningarna för Startklar. Nyckeltalen är till viss del 

ad hoc då standarderna inte täcker det specifika behovet, de följer dock princip och modell i gällande 

standarder. Beräkningar utförs på aggregatnivå men kan slås samman och anges per station, älv, driftom-

råde eller totalt över alla aggregat. Tid anges i timmar eller som procentuellt nyckeltal av total tid för 

den valda perioden. Eftersom produktion kan krävas när som helst på dygnet och vattenkraften utgör 

reglerkraft ses total tid som dygnets alla timmar. Det första nyckeltalet som valts ut är ”Drifttid”.  

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 [ℎ] = 𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡     (1) 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 [%] =
𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
∗ 100     (2) 

Det andra nyckeltalet är ”Tillgänglig tid” och omfattar den tid aggregatet är i drift samt den tid det finns 

tillgängligt för start.  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 [ℎ] = (𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑙𝑎𝑟)    (3) 
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𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 [%] =
(𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑙𝑎𝑟)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
∗ 100     (4) 

Det tredje nyckeltalet som valts ut är ”Otillgänglig tid” vilket är den tid aggregatet inte är tillgängligt för 

produktion.  

𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 [ℎ] = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 − (𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑙𝑎𝑟)   (5) 

𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 [%] =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑−(𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑙𝑎𝑟)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
∗ 100   (6) 

Den tid aggregatet är otillgängligt för produktion är den tid som är särskilt intressant att bryta ner i sina 

ingående delar. Nedbrytning visas i Figur 5, den utgår från standarden [6] men har anpassats till den 

egna processen.  

 

Figur 4 Nedbrytning av otillgänglig tid 

 

Nedan listas exempel på nyckeltal vid organisatorisk nedbrytning av otillgänglig tid. 

[%] =
𝑓ö𝑟𝑒𝑏𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (7) 

[%] =
𝑓ö𝑟𝑢𝑡𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑚𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (8) 

[%] =
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (9) 

[%] =
𝑎𝑘𝑢𝑡 𝑎𝑣ℎ𝑗ä𝑙𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (10) 

[%] =
𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣ℎ𝑗ä𝑙𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 10  (11) 

[%] =
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (12) 

[%] =
𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (13) 

[%] =
𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙
∗ 100   (14) 

Genom att utvärdera förekomst och påverkan av olika feltyper kan sårbara och problematiska delar av 

systemet synliggöras. Feltyperna är symtom som talar om hur degradering kunde ha upptäckts innan den 

ledde till fel och påverkan på processen. Det är strategiskt att åtgärda eller bygga bort de mest frekventa 

felen, fel med hög kritikalitet och fel som leder till stora konsekvenser. Genom att ta fram larmstatistik 
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och skapa topp- och bottenlistor kan man avgöra vilka mätningar man behöver bygga upp eller för-

stärka och vilka förbättringsaktiviteter man skall prioritera. Man bör också identifiera information som 

är viktig vid investeringar så att problem som beror på brister i kvalitet eller feldimensionering kan und-

vikas.  

Förhållanden att undersöka vid teknisk nedbrytning av otillgänglighet kan exempelvis vara 

• Antal larm  

• Antal händelser  

• Antal timmar otillgänglig tid  

• Antal tillfällen otillgänglig tid 

• Antal timmar akut avhjälpande underhåll 

• Antal timmar avhjälpande underhåll 

• Antal mätvärdesfel eller avbrott i mätvärdeskedjan 

De kan brytas ner per 

• Larm 

• Händelse 

• Feltyp  

• System 

• Aggregat 

• Komponent 

Här finns möjlighet att bygga upp en rad nyckeltal för att beskriva olika aspekter av påverkan på proces-

sen, man behöver bestämma sig för vad man vill veta. Exempel på nyckeltal kopplade till larmstatistik är 

 [𝑠𝑡] = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝   (15) 

[%] =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
    (16) 

[ℎ] = 𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝    (17) 

[%] =
𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
∗ 100    (18) 

[%] =
𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝

𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
∗ 100    (19) 

 [𝑠𝑡] = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎   (20) 

 [𝑠𝑡] = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙 𝑎𝑣 #𝑓𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑙𝑗ö𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎   (21)  

𝑀𝑇𝐵𝐹 [ℎ] =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙
     (22) 

𝑀𝑇𝑇𝑅 [ℎ] =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙
    (23) 

3.9.2. Tidigare utförda beräkningar av förekommande fel 
Beskrivs inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.   

3.10. Genomförande i praktiken 
Beskrivs inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.    
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3.10.1. Kommentarer kring signaler 

Beskrivs inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.    

3.10.2. Visualisering 
Beskrivs inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.    

3.11. Utvärdering av valda nyckeltal 
Beskrivs inte i den publicerade versionen av rapporten på grund av sekretess.    

3.12. Förslag på åtgärder och fortsatt utredning 
Ett förslag på systematisk insamling av data i kontrollanläggning har utformats men redovisas inte i 

denna rapport på grund av sekretess. Genomförande av föreslagna åtgärder kräver ett visst arbete initialt 

men man upprättar en automatiserad värdeskapande lösning som på sikt kräver lite uppmärksamhet. De 

befintliga systemen täcker de funktioner som krävs för datainsamling, beräkning och publicering av de 

grundläggande nyckeltalen, med vissa anpassningar kan nyckeltalen brytas ner till nästa nivå. Faktabase-

rat underhåll innebär att man fattar beslut grundade i korrekta analyser. För att minska felkällorna läses 

data upp så nära källan som möjligt, underlaget för grundläggande nyckeltal hämtas direkt från kontroll-

anläggningen. En möjlig lösning för nedbrytning av otillgänglig tid har föreslagits, det skulle innebära 

ett nytt moment i rutinen vid manuell startblockering men bedöms inte vara tidskrävande eller svårt att 

utföra. Standardiserad larmstatistik och förenklad grundorsaksanalys, dataflöde mellan systemen samt en 

kvalitetssäkring av kodning och återkoppling i underhållsmeddelanden har föreslagits. Förändrad kod-

ning skulle ha liten påverkan på arbetsprocessen men kan kvalitetssäkra innehållet, information i form av 

självförklarande val som stöder fritexten kan underlätta kodningen totalt sett. Hantering, analys och 

publicering kan ske i befintliga system och kanaler, regelbunden uppföljning av nyckeltal är redan en 

del av arbetet.  

En standardisering av anläggningsregister och namnsättning bedöms vara nödvändig, av fler orsaker än 

möjligheten att skapa larmstatistik och förenkla grundorsaksanalys, dels för den utveckling som digitali-

sering kommer att innebära men även  med tanke på de värden tydligt data och automatiserade analyser 

kan tillföra [24]. Ett genomförande kan ses som en omfattande förändring men kanske är beslutet den 

svåraste frågan – objektorientering innebär en enkel och tydlig struktur, där subsystem kan läggas till 

och tas bort utifrån behov och objekt numreras på samma sätt i alla anläggningar och system [25]. RDS 

Hydro Power är en standard som baseras på ISO/IEC 81346, där del 10 har omarbetats och anpassats 

till just energiomvandling i vattenkraftverk och är implementerbar i befintliga system [26]. En reviderad 

och omarbetad namnsättning skulle medföra dataflöde, vilket betyder att historik och kunskap om kom-

ponenter kan byggas upp under hela livstiden. Ett sätt att stärka kopplingen mellan anläggning och sy-

stem är att märka objekt och smörjpunkter med objekt-ID och QR-koder kopplade till underhållssyste-

men för snabb access till data.  

Anpassningar för beräkning av grundläggande nyckeltal  

• Välj nyckeltal 

• Säkerställ korrekt dataunderlag 

o Standardiserade och överenskomna mätmetoder – vad avses mätas, hur, hur ofta, 

kalibreringsfrekvens, normalvärden etc  

o Mätpunkter baserat på felstatistik och kritikalitet 

o Automatisera insamling av kvantitativt data så nära källan som möjligt 

o Minimera manuell inmatning av mätvärden 

o Använd kvalitativt data som ett komplement 

• Anpassningar i kontrollanläggningen 

o Bygg upp logik för strukturerad insamling av data 

o Säkerställ att logik och signaler ger rätt utfall, dokumentera 
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Anpassningar för nedbrytning av otillgänglig tid 

• Inför orsaksmarkering vid startblockering som del av rutin vid avställning för underhållsarbete, 

ange även arbetsordernummer kopplat till åtgärden  

Standardisering av larminformation som stödjer nyckeltalsberäkningar 

• Anpassningar av kodning i underhållssystemet 

o Skapa en standardsyntax för kodning av rubrik/meddelandehuvud som innehåller 

typfelet: Objekt, signal, händelse 

o Koda ner till rätt systemnivå 

o Inför parallella systemstrukturer för att täcka upp bristerna i nuvarande namnstandard 

o Förbättra orsakskoder 

o Upprätta symtomkoder  

o Gå igenom och ta tillvara historiskt data som inte orsakskodats tekniskt  

o Inför en orsakskod för fel man inte vet hur man ska koda så att man kan följa upp och 

förbättra funktionen, enligt PDCA 

Möjliggör dataflöde för att underlätta grundorsaksanalys och FMECA enligt standard [27] 

• Skapa datamässig koppling 

o Objektorienterad anläggningsstruktur och namnsättning enligt standard 

o Märk utrustning med objekt-ID och QR-kod 

Hantering av nyckeltal och statistik 

• Sätt upp regelverk för hur nyckeltal och databaser ska användas  

• Besluta vem som äger och ska underhålla informationen 

• Dokumentera dataunderlag, tillgängliga databaser, tillgängligt data och eventuella brister i 

datakvalitet för framtida referens 

• Skapa beräkningsalgoritmer och bestäm hur ofta beräkningar ska genomföras 

• Dokumentera nyckeltal och statistik, arkivera och följ utvecklingen över tid 

• Utforma användargränssnitt  

• Publicera nyckeltal och statistik 

• Utvärdera nyckeltal regelbundet 

• Identifiera brister och Implementera förbättringar enligt PDCA, börja om igen 

4. Slutsats 
Det finns en efterfrågan på tekniska nyckeltal som beskriver anläggningens tillstånd och ett önskemål 

om bättre teknisk återkoppling i verksamheten. Det finns ett antal nyckeltal som används vid uppfölj-

ning idag, de är till stor del ekonomiska och organisatoriska och bygger på manuell inmatning av data. 

Det är möjligt att automatiskt generera grundläggande nyckeltal från vattenkraftsanläggningen, de 

nyckeltal som identifierats som relevanta är: I drift, Tillgänglig tid och Otillgänglig tid. Utmaningen i 

uppgiften ligger i att samla in icke-standardiserat data utan befintlig objektkoppling från de olika ingå-

ende systemen och att från rådata välja ut de signaler som kan ge korrekta och tydliga nyckeltal. Målet 

är att skapa en lösning som kan återanvändas, anpassas och följa med i framtida utveckling. Ett möjligt 

utförande som beskrivs i originalrapporten är en anpassning i kontrollanläggningen för insamling av data 

och uppläsning till  tillståndsövervakningssystemet. En möjlig lösning för att bryta ner otillgänglig tid är 

att skapa signaler som anger orsaken till manuell startblockering vid underhållsarbete. För att komplet-

tera dataunderlaget för larmstatistik krävs en förbättrad kodning av underhållsmeddelanden. En standar-

diserad struktur för kodning av rubrik samt tekniska orsakskoder och symtomkoder kan kvalitetssäkra 

informationen. Förutsättningarna att följa ett händelseförlopp från begynnande degradering till händelse 
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som påverkar tillgängligheten och slutligen återkopplad underhållsåtgärd kan möjliggöras vid datamässig 

objektkoppling.  

De system som på ett effektivt och kvalitativt sätt kan rama in och skapa automation i genereringen av 

nyckeltal och larmstatistik samt analys och publicering finns i det befintliga systemlandskapet. Nyckeltal 

som stärker arbetet mot målbilden kan beräknas och implementeras i dagligt operativt arbete. Nyckelta-

len kan automatgenereras via algoritmer vilka beräknas med bestämda intervall och renderar aktuella 

värden. Strategiska och taktiska översikter kan byggas upp där nyckeltal, utveckling över tid och dia-

gram kan visualiseras för att visas på skärm lokalt på stationer, på intranät och för uppföljning i vecko-

möten och rapporter. Regelbunden uppföljning av nyckeltal är redan en del av arbetet i verksamheten 

och publicering kan ske i befintliga kanaler. Implementering av grundläggande nyckeltal kan inte anses 

krävande i förhållande till de värden som skapas, det skulle innebära ett visst arbete initialt men rendera i 

en lösning som kräver liten uppmärksamhet. Det finns en förväntad nytta med att synliggöra tillgänglig 

tid och bryta ned otillgänglig tid tekniskt och organisatoriskt. Larmstatistik kan användas vid strategiska 

beslut och bidra till tillgänglighet och tillförlitlighet genom ökade förutsättningar för planering och ge-

nomförande av prediktivt underhållsarbete eller förbättringsarbete och eliminering av vissa feltyper. En 

ökad automatisering av övervakning skulle potentiellt frigöra tid för förbättringsarbete och vara ett stöd 

i utvecklingen mot ett mer tillståndsbaserat och strategiskt riktigt underhåll. 

4.1. Diskussion 
Det kan vara strategiskt att utvärdera balansen mellan underhållsåtgärder och anläggningens tillförlitlig-

het, en förstärkt analys kan bidra till att underhållsarbete kan utföras i lämplig nivå vid rätt tidpunkt [14]. 

De nyckeltal och den statistik som efterfrågas är grundläggande i en teknisk verksamhet. Övergången till 

ett strategiskt proaktivt arbete kräver tydliga förväntningar och enhetlig efterfrågan från chefer på varje 

nivå. Det är viktigt att våga gå ifrån de gamla metoderna så att man balanserar de två arbetssätten och 

inte utvecklar två parallella processer. Det bör därför vara ett mål att bygga upp ett datadrivet underhåll 

med så lite manuell kodning som möjligt och utveckla ett flöde där informationen följer med från lägre 

systemnivå och upp. Genom att bygga upp mätinstrumenteringen baserat på larmstatistik och kritikalitet 

kan man skapa förutsättningar för att lära sig att lita på data-drivna beslut. Det är ett alltför omfattande 

arbete att standardisera utrustningen i den befintliga vattenkraftsparken, arbetsmetoder och förhållnings-

sättet till tekniken kan man däremot påverka. Att lyckas balansera åtgärder mot verkliga behov handlar 

även om implementering av ett förhållningssätt till tekniken och arbetet, samsyn kring målet och accep-

tans av arbetsmetoder. Tekniska nyckeltal och larmstatistik kan konkretisera och synliggöra påverkan av 

det tekniska arbetet vilket kan öka motivationen och känslan av delaktighet. Intervjuerna tyder på att 

förståelse för utveckling av anläggning och teknik inte är någon stor utmaning, det är svårare att moti-

vera till arbete med administrativa uppgifter, förändringar som kan underlätta det arbetet kommer troli-

gen att mottas med glädje.  

Man möter starka åsikter ute i verksamheten och alla är kompetenta på sitt område. Men det är lätt att 

starka åsikter påverkar tolkningen av uppgiften när man inte har bakgrundsinformation och det filter 

som inblick i systemen kunde ha gett. Om man möter uppfattningen att det inte finns någon lösning 

eller att förändring inte är önskvärd är det viktigt att inte ge med sig och att ställa frågor om igen, det 

visar sig ofta att det finns en lösning. När man kommer utifrån är det tydligt att verksamheten är splitt-

rad, trots att man förhåller sig till samma mål finns det skilda uppfattningar om vad som är viktigt i arbe-

tet mot målen. Det är tydligt att det finns ett genuint tekniskt intresse och kunnande men det finns 

också en känsla av att processer är invecklade och goda idéer begränsas av en upplevelse av komplice-

rade beslutsgångar. Kanske är det en ledningsfråga att fånga upp och lyfta drivkraft, kanske är det en 

fråga om administration som känns krånglig eller ett motstånd mot initiativ och förändring som tillåts 

prägla klimatet, kanske är processer helt enkelt för långsamma. Att genomföra ett examensarbete som 

till stor del bygger på intervjuer och verksamhetens egna system har varit en utmaning tidsmässigt. Med 

tanke på säkerhetsnivåer och eventuell säkerhetsprövning skulle jag rekommendera alla som ska göra ett 

examensarbete på Vattenfall att påbörja processen i god tid.  
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