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Förslag till projekt 
Kraftverk och processanläggningar har vanligen problem med larmkaskader. När det uppstår något fel, 

leder detta fel ofta till ett antal följdfel. Eftersom de flesta av felen genererar separata larm, kan 

mängden larm bli mycket stor, och göra det svårt för personalen att förstå vad som egentligen har 

hänt. 

Företaget GoalArt har utvecklat en unik teknik för att i realtid analysera larmkaskader och sortera ut 

de egentliga felen (rotfelen), i komplexa felsituationer. Tekniken har tidigare prövats i ett projekt hos 

Ångpanneföreningen, där en komplex larmkaskad vid Vallviks bruk analyserades framgångsrikt. I ett 

projekt för Händelöverket i Norrköping visades att tekniken tar bort cirka 75 % av alla larm under 

kontinuerlig drift, och 98-99 % av larmen i larmskurar som kommer vid komplexa felsituationer. I ett 

projekt för Kroatiens kraftnät, togs 98 % av larmen bort, både vid daglig drift och i felsituationer. 

Denna teknik möjliggör alltså att larmsystemet förblir praktiskt användbart och inte överlastar 

operatören med information, även vid incidenter då det uppstår stora larmskurar. Detta är en teknisk 

lösning vars huvuduppgift är att förbättra person- och driftsäkerhet. 

Syftet med det föreslagna projektet är att göra en implementation av GoalArts teknik för en del av en 

processanläggning, att utvärdera denna installation med historiska larmdata, installera ett system på 

plats, samt att utvärdera systemet i praktisk drift. 

Bakgrund 
GoalArts teknik har levererats kommersiellt inom olika branscher, bland annat kraftnät. Sveriges och 

Kroatiens stamnät övervakas i dag av system från GoalArt. Tekniken har även använts inom 

oljeindustrin, bland annat av Chevron i Kalifornien. 

Trots att behovet är stort, har tekniken ännu inte slagit igenom inom processindustrin. Detta beror 

troligen dels på att tekniken behövt tid för att utvecklas och mogna, dels på att erfarenheter och 

beslutsunderlag har saknats. 

Den modellering som krävs har med tiden kunnat minskas betydligt, vilket gör teknologin praktiskt 

användbar. Med ökad erfarenhet har vi blivit bättre och effektivare på ingenjörsmässig modellering av 

anläggningar, och dessutom har vi utvecklat en metod för att bygga färdiga bibliotek av lösningar för 

olika systemkomponenter, vilket gör processen att bygga upp modeller snabbare och resultaten 

pålitligare. 

Projektgenomförande 
Ett projekt omfattas av följande punkter: 

 Framtagning av data i form av processdiagram, larmlistor och historiska larmdata. 

 Modellering av anläggningen i GoalArts teknik. 

 Utvärdering av systemet med hjälp av historiska larmdata. 

 Installation av systemet i kontrollrummet. 

 Analys av resultat och samt slutrapport. 

Tillgång till historiska larmdata är viktigt. Om man har tillgång till åtminstone några månaders larmdata, 

kan man enkelt genomföra djupgående tester, vas resultat blir lika pålitliga som om systemet vore 
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uppkopplat mot processen under samma tidsperiod. Även inledande testning, som är en stor del av 

modelleringsansträngningen, underlättas betydligt. 

Projektet kan utformas så att tidsåtgången för den inblandade industripartnern blir liten, både vad 

avser tid att ta fram processinformation och rådgivning om anläggningens funktion. 

Deltagarna i projektet kommer att vara personal från GoalArt samt personal från den anläggning som 

väljs i projektet. Huvuddelen av arbetet utförs av GoalArt. Processägarens personal tar fram data om 

processen, i form av processdiagram, larmlistor samt historiska larmdata. De medverkar vid 1-2 möten 

då processens funktion beskrivs för GoalArt. 

GoalArts personal driver projektet, genomför möten med processägaren, samlar in data, bygger 

modellen, samt producerar slutrapporten och beslutsunderlaget. Projektet kommer att genomföras så 

att processägarens och GoalArts personal samarbetar tätt; detta för att projektet skall kunna dra nytta 

av personalens processkunnande och erfarenhet av larmproblem i daglig drift, samt för att säkerställa 

praktiskt användbara resultat. 

Vad som behövs från medverkande kund 
Projektet förläggs till en lämplig anläggning. För att projektet ska kunna genomföras krävs följande: 

 Dokumentation bestående av process- och instrumenteringsdiagram, samt en lista av samtliga 

konfigurerade larmpunkter. 

 Historiska larmdata från minst tre månader (gärna upp till ett år), som inkluderar daglig drift, 

samt ett antal mindre och större larmskurar; gärna kopplade till kända incidenter. 

 Möjlighet till 1-3 möten för att definiera och leta fram behövda data, förtydliga process- och 

instrumenteringsdiagrammen, samt att ge rådgivning angående larmskurarna. 

 Inkoppling av GoalArtsystemet i kontrollrummet. Detta innebär att larmdata måste överföras 

från det befintliga styrsystemet i realtid. Detta görs typiskt av GoalArt, styrsystemets 

leverantör och kunden i samarbete. 

Vi räknar med att den totala arbetstiden för kunden ska vara mindre än 40 timmar. Detta kan dock 

variera lite beroende på hur lätt det är blir för kunden att leta fram data, samt hur många möten man 

behöver, respektive vill hålla. 

Motiv till projektet 
Larmproblem har länge varit svårlösta och för närvarande finns inget etablerat och allmänt erkänt sätt 

att hantera larmkaskader. Det finns inga färdiga produkter på marknaden. Den lösning som prövas i 

projektet kan användas för alla typer av komplexa tekniska processanläggningar.  

En förbättrad hantering av larmkaskader, där man snabbt och effektivt identifierar de primära felen 

ger en effektivare drift och högre vinster, samtidigt som det minskar risken för miljöpåverkan, genom 

effektivare användning av bränsle och råvaror, och minskad risk för utsläpp och olyckor. 

Om man systematiskt kan sortera bort konsekvenser från de fel som samlas in för driftstatistik, får man 

dessutom en sannare bild av vanligt förekommande fel och förslitningar, och kan därmed förbättra 

planering och underhåll. 

Sist men inte minst ger det en säkrare drift med minskad risk för olyckor där allmänheten drabbas, och 

en bättre arbetsmiljö för personalen i kontrollrummen och ute i processanläggningarna. 
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Projektkostnader 
Givet att den valda processen omfattar 1 500 – 3 000 larmpunkter, beräknar vi att projektet kommer 

att omfatta cirka 540 timmar, fördelat över tre faser. 

1. Modellering och testning off-line 
Här samlar vi ihop kunskap och dokumentation tillsammans med kunden, samt bygger modell och 

testar med historiska data på fil från kunden. Resultatet blir en kort rapport och även en möjlig off-

line-demo som man kan visa. Redan här kan man utvärdera hur bra systemet kommer att bli när det 

är inkopplat. 

Detta tar i runda slängar 300 timmar och kostar 210 000 kronor. 

Kunden får också räkna med att lägga runt 40 timmar på att leta dokumentation och minst ett möte. 

2. Inkoppling on-line 
Här kopplar vi in systemet i kundens kontrollrum. Vi testar systemet och det finns också plats för en 

uppgradering av modelleringen för att hantera saker som vi upptäcker under testningen. 

160 timmar för 110 000 kronor. 

3. Skarp igångkörning 
Här övergår systemet i kommmersiell drift. Vi testar och fixar till allt som behövs. 

80 timmar för 60 000. 

Totalt blir det alltså 540 timmar för 380 000 kronor att gå hela vägen. 

Man kan göra varje steg som ett projekt i sig, eller slå samman dem till ett projekt. I vilket fall som helst 

måste vi gå igenom faserna i tur och ordning. Projektkostnaderna blir som ovan om vi räknar med 700 

kronor i timmen för GoalArt. 

Kontakt 
Jan Eric Larsson 

GoalArt 
Scheelevägen 17, 223 70 Lund 
Telefon: 046 286 4880 
E-mail: janeric@goalart.com 

 


