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Instruktion lor driftingenjor i projektarbetet med Kraftvarmeverket Torsvik (KVVT). 

Malsattning 
Driftingenj6rema ska vara klara med sin grundutbildning nar idrifttagningen av KVVT 
pab6rjas i maj 2006. Man ska vara redo att ta ansvar for drift och underhall av anlaggningen. 
I ansvaret ingar att kunna agera som arbetsgivarens forliingda arm som chef for ett skift och 
diirmed leda och fordela arbetet fOr understiilld personal. AlIa ska ha en grundliiggande 
kunskap om alIa delar i anliiggningen. Var och en ska ha specialkunskap om den del av 
anliiggningen som han specialbevakar under projektets genomforande. 

F6rdelning av teknikomraden framgar av annat dokument. 
Extemt allmiint utbildningsbehov behandlas separat. 

Arbetsuppgifter under Projektet 

Driftingenj6rer har fOljande arbetsuppgifter under projektets genomforande. 
De ska: 

•	 delta i de projekteringsm6ten som beh6vs fOr att folja den del av anliiggningen som 
tilldelats honomlhenne. 

•	 kritiskt granska de protokoll som upprattats for respektive mote. 
•	 systematisk iordningstiilla den korrespondens i form av kontrakt, protokoll, mail, post, 

ritningar, instruktioner m.m. som uppkommer i projektet. 
•	 kritiskt granska de ritningar och dokument som leverant6rema levererar efter hand i 

sin projektering. Reagera med synpunkter pa felaktigheter i jiimforelse med kontrakt 
inom 10 dagar enligt 6verenskommelse med leverant6rer och konsulter. 

•	 kritiskt granska och dokumentera hur vi och vara projekt6rer och leverant6rer har 
uppfyllt kravet pa basta tiinkbara och kommersiellt tillgangliga teknik utan att ge 
avkall pa kravet om den h6ga tillgiinglighet som kriivs. 

•	 informera 6vriga i gruppen om sitt teknikornrade vid separata m6ten dar man ocksa 
inhiimtar synpunkter pa fragestiillningar. 

•	 informera projektledaren om fragestiillningar som paverkar ekonomin i projektet. 
•	 besvara frigor fran leverant6rer och konsulter som ar inblandade. Kopia till
 

projektledaren.
 
•	 bevaka att leverant6rema levererar det som avtalats i kontrakten. 
•	 se till att alIa komponenter, maskiner m.m. registreras i anliiggningsregistret i IFS. 
•	 identifiera vad som ska kontrolleras vid peliodisk tillsyn, rand i anliiggningen och 

vilka intervall som ska giilla. Man ska ocksa se till att alIa dessa kontrollaktiviteter 
kommer att finnas med i instruktioner och avg6ra vad som ska liiggas in i IFS och vern 
som ska utfora aktiviteten. 

•	 identifiera vad som ska kontrolleras eller atgiirdas vid forebyggande underhall och 
vilka intervall som ska giilla. Man ska ocksa se till att alIa forekommande 
underhallsaktiviteter kommer att finnas med i underhallsinstruktioner och avg6ra vad 
som ska liiggas in i IFS och vern som ska utfora aktiviteten. 

•	 ta fram erforderliga skriftliga dliftinstruktioner for art man ska kunna hantera alIa 
tiinkbara driftliigen. 
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•	 identifiera de parametrar som tillstandet for verksamheten baserar sig pa. Skapa 
rutiner som ska anvandas om verksamheten rakar passera nagon grans. Skapa verktyg 
som pa ett tidigt stadium varnar den operativa driftledningen. 

•	 utarbeta de instruktioner och rutiner som kdvs for att tillgodose de ledningssystem 
som finns inom JEAB avseende arbetsmilj6, milj6 och kvalitet. 

•	 identifiera alIa sakerhetssystem och se till att dessa har separata beskrivningar. 
•	 identifiera den specialkompetens som kan erfordras for att utfora normala drift- och 

underhallsinsatser med egen personal samt behov av extern servicepersonal for 
speciella insatser. 

•	 delta i arbetsmilj6fragorna pa byggarbetsplatsen. Bevaka arbetsmilj6risker. Delta i 
skyddsronder. 

•	 hjiHpa till med mottagning, kontroll och utbildning i sakerhet och milj6 av personer 
som ska arbeta pa byggarbetsplatsen. 

•	 hjalpa till med information och rundvandringar for intresserade bes6kare. 
•	 delta i kontrollen av leverant6rerna i alIa led. Fortl6pande besiktningar och kontroll av 

arbeten pa byggarbetsplatsen. Speciellt giiller detta delar som senare kommer att 
byggas in och bli svara att kontrollera i efterhand. 

•	 identifiera och sammanstalla behovet av forbrukningsmateriel, reservdelar, kemikalier. 
F6lja de rutiner som galler for inforandet av kemikalier i verksamheten. 

•	 planera den utbildning som process1everant6ren avser att formedla fore idrifttagning 
till den personal som ber6rs inom JEAB. 

•	 arbetet utfors i samrad med 6vriga kompetenser som ber6rs inom Produktionsenheten. 
•	 aktivt arbeta med att utbilda och inforrnera samtlig personal inom produktion sa att 

alla kan kiinna sig delaktiga. 

Dessutom ska man identifiera och satta sig in i: 
•	 de olika systemgranserna som rader for sitt teknikomrade. Leveransgriinser mellan 

olika leverant6rer, mellan processleverant6rer och byggentrepren6rer. 
•	 riskanalyser angaende arbetsmilj6n, utrymningsvagar, arbetsplan, trappor, lejdare. 
•	 riskanalyser angaende den yttre milj6n. KemikalieHikage, smutsigt dagvatten m.m. 
•	 brandrisker, brandceller, brandlarm, brandbekampningshjalpmedel. 
•	 risker med kemikalier, invallningar, ogonduschar m.m.. 
•	 ljusforhallanden, belysning. 
•	 ljudforhallanden, buller, vibrationer. 
•	 luft- och luktforhallanden, ventilation, varme. 
•	 uttag och tillgang till elkraft, vatten, tryckluft, dammsugning m.m. 
•	 reng6ringsbehov, damm och smuts, fonsterputs, snorojning, saltning m.m. 
•	 klimatpaverkan, regn, sno, vind, kyla, viirme. 

Lokalisering 
Kontorsarbetsplats ar i barrack vid KVVM.
 
Vi arbeten pa KVVT kan man anvanda kontor i barrack pa KVVT.
 

Kommunikation 
Driftingenjoren utrustas med mobiltelefon och fast telefon. Den fasta telefon ar av IP
telefonityp och kan aven anslutas i barrack vid KVVT. 
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Transporter 
Transporter till och fran KVVT utfors med foretagets tjanstebilar, som bokas for detta 
andamal for respektive resa. En av tjanste bilama kornmer att 6ronmarkas for detta behov, 
men resor med denna bil ska anda planeras eftersom krav finns pa samakning. Resa med 
privat bil accepteras ej pa JEAB,s bekostnad. 

Befogenheter 
Driftingenj6ren har inte nagon ekonomisk delegation. Ink6p och 6verenskornmelser som har 
ekonomiska konsekvenser i projektet ska forankras hos projektledning. 

Tidskrivning 
AlIa skriver tid pa projektet. Akiuella konton for tidskrivning faststaIis i annat dokument. 
M6ten och andra aktiviteter da man inte ar tillganglig planeras in i kalendem i Lotus Notes. 

Overtid 
Overtid och med den forknippad ersiittning 6verenskornmes separat med Produktionschefen 
innan den utfors. 

Ledighet 
Enligt 6verenskornmelse med Produktionschefen. 

Resor 
Anmiils till Produktionschefen, som godkiinner. Studiebes6k och kurser rapporteras med 
sarnmanfattande reserapport. Projektm6ten verifieras med m6tesprotokoll. 

Rapportering 
Planering for aktiviteter kommande vecka mailas till Produktionschefen. 


