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Sammanfattning
Detta examensarbete går ut på att ta fram ett förslag på nytt system för att mäta den
elektriska energiförbrukningen på Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Systemet skall
användas för interndebitering.

Det finns befintlig mätning men den har brister och en nytt system önskas. Nackdelar
med dagens mätning är att man måste läsa av mätarna där de är placerade och att
slutresultatet inte blir pålitligt. Man kan heller inte upptäcka maskiner o.d. som
förbrukar onödigt mycket energi. Ett framtida system kräver ett större antal mätpunkter
vilket medför att automatisk avläsning från central plats är önskvärd. Det behövs också
ett nytt sätt att hantera de mätvärden som samlas in.

C-verkstaden på Volvo Aero undersöktes i detalj. I förslaget sätts mätare i första hand
på utgående grupper, vilket behövs för att kunna mäta många av de stora maskinerna så
att kravet på ett mer korrekt resultat uppfylls. För att samla in mätvärden har utrustning
av fabrikat Comsel valts. Moduler sätts i en slinga och läses sedan av en
uppsamlingsenhet, som i sin tur kan läsas av via intranet. Comsels system är enkelt och
verkar passa Volvo Aeros behov.

Ett förslag på hur mätvärdena hanteras efter insamling har tagits fram. Det som
förbättrats här är framförallt lättare uppdatering. Genom mätning eller uppskattning får
man fram förbrukningen på bl.a. kontor, belysning, allmän ventilation, maskiner och
processventilation. Dessa fördelas till slut på de kostnadsställen som finns.
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Summary
The purpose of this degree project is to come with a proposal for a new system for
measuring the electrical energy consumption at Volvo Aero Corporation in Trollhättan.
The use is for internal debiting.

Currently a measurement system is installed, but it has flaws and a new system is
wanted. Drawbacks with the current measurements is that the meters needs to be read
off where they are placed and that the final results are unreliable. There is also no way
to discover machines and other devices that use a needless amount of energy. A new
system demands a larger amount of meters which leads to a requirement of automatic
readings from a central position. A new way of managing the collected data is also
necessary.

The C-workshop at Volvo Aero was investigated in detail. In the proposal the meters
are at first installed on cables for distribution boards and larger machines, which is
required to be able to measure many of the large machines so that the demand for a
more correct result is achieved. To collect the readings, equipment by Comsel have
been chosen. Modules are put into a loop and reads off by a collection unit, which can
be read off through intranet. The Comsel system is simple and seems to suit the
demands by Volvo Aero.

A proposal for how the readings should be managed after collecting them has been
designed. The greatest improvement in the proposal compared with the existing is the
easier updates. Through measurement or estimation one will get the consumption of for
example offices, lights, general ventilation, machines and process ventilation. These are
then distributed on the existing cost centers.
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Nomenklatur
Här förklaras de beteckningar och förkortningar som används i rapporten:

� Företaget Volvo Aero Corporation förkortas ibland Volvo Aero eller VAC.

� På Volvo Aero Corporation finns en verkstad kallad C-verkstad. Denna
förkortas i vissa fall C-v eller C.

� I rapporten nämns enskilda och gemensamma maskiner. Med enskild maskin
menas att maskinen är matad från egen utgående grupp. Med gemensam menas
att maskinen är matad så att den delar utgående grupp med andra objekt.

En mer detaljerad förklaring till de olika inkopplingarna finns i kapitel 3.

� Det finns energimätare med inbyggd kommunikation. Dessa kallas här för
intelligenta mätare.

� Ord i kursiv och understruken stil förklaras närmare i bilaga A, ”Ordlista”.
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1 Inledning
Detta examensarbete går ut på att ta fram ett nytt system för att mäta den elektriska
energiförbrukningen på Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Nedan följer bakgrunden
till detta arbete samt syftet och målet med det.

1.1 Bakgrund
Volvo Aero är ett företag som utvecklar och producerar komponenter för flygplan och
raketmotorer. [1] De kan också erbjuda produkter såsom:

� Försäljning av reservdelar för flygplansmotorer och flygplan

� Försäljning och uthyrning av flygplansmotorer och flygplan

� Översyn och reparationer av flygplansmotorer

Volvo Aeros anställda tillhör bestämda avdelningar. De har olika arbetsuppgifter för att
i slutändan uppnå det som Volvo Aero ovan kan erbjuda. För att veta hur mycket en
produkt kostar i tillverkning tar man reda på vad de olika avdelningarna tillhörande
produktion och fastighet har i bland annat lokalyta och energiförbrukning. Detta kallas
interndebitering och de avdelningar och områden som debiteras kallas kostnadsställen.

För att erhålla interndebitering på Volvo Aero krävs alltså att bland annat energi-
mätning görs.

Det görs nu med hjälp av ett gammalt system där mätare måste läsas av för hand där de
sitter. Insamlingen av mätvärden görs en gång i månaden och därefter följer ett
omständligt arbete för att bearbeta dessa.

Det fördelningssystem som finns, alltså så som mätvärdena fördelas och till slut avgör
ett kostnadsställes förbrukning, är nu svårhanterligt och mycket besvärlig att uppdatera.
Exempel på uppdatering är då en avdelning kommer till, byter verkstadsyta eller då en
maskin tas bort.

1.2 Syfte och mål
Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på nytt energimätningssystem på
Volvo Aero som jämfört med det nuvarande förbättrar arbetet och slutresultatet på bästa
sätt.

Syftet är att examensarbetet skall bli ett underlag för att stödja beslut om det nuvarande
sättet att mäta skall vara kvar eller inte. Om installation av nytt mätningssystem beslutas
kan detta examensarbete visa hur man kan göra.
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2 Förutsättningar
Nedan följer en detaljbeskrivning på examensarbetet samt avgränsningar och andra
förutsättningar.

2.1 Detaljbeskrivning
Man kan dela in framtagningen av det nya mätningssystemet i två moment;
mätvärdesinsamling och mätvärdesbehandling.

2.1.1 Mätvärdesinsamling

Med detta menas mätningen och det sätt mätvärdena skall samlas in på för att senare
kunna behandlas.

För att samla in mätvärdena finns två alternativ; att använda sig av det befintliga styr-
och övervakningssystemet eller att använda sig av ett separat system. Ett separat system
är något som leverantörer kan erbjuda. För att kunna jämföra leverantörernas förslag
med alternativet med styr- och övervakningssystemet behöver man få kännedom om
vissa förutsättningar. Här kan nämnas mätarnas placering och antal och det skall
bestämmas. Annan information som kan vara bra att ha är:

� att veta om man vill ha ett självständigt system. Det kanske räcker med att
leverantören erbjuder mätningen som en tjänst?

� mätönskemålet. Räcker det att få reda på förbrukningen eller finns det andra
mätningar som kan vara bra att ha? Det kanske är aktuellt att kunna styra
objekt?

� vilka kommunikationsalternativ som fungerar på Volvo Aero. Med det menas
den kommunikation mätvärdena använder då de samlas in. Vissa alternativ är
mer gynnsamma än andra på Volvo Aero.

Det skall bestämmas vilket system som passar bäst. Faktorer som avgör är bl.a. kostnad,
hur mycket mätdatan kan behandlas för beräkning och vad användare av leverantörens
system tycker.

2.1.2 Mätvärdesbehandling

Med detta menas det sätt mätvärdena skall behandlas efter att de samlats in. Det räcker
nämligen inte med att bara samla in mätvärdena. Ett system måste finnas för att fördela
de mätvärden som kommer in. Detta måste göras därför att man inte kan få varje mätare
att klara av att mäta ett enskilt kostnadsställes totala förbrukning.

En del mätpunkter läggs ihop, andra delas upp eller ingår i beräkningar. Detta eftersom
en del mätare bara har ett kostnadsställes objekt som de mäter, medan andra värden kan
inneha flera kostnadsställen.
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Delen då mätvärdena delas upp kallas fördelningssystem och får fram kostnadsställens
förbrukning. Det gäller att utforma ett system som på bästa sätt uppfyller de önskemål
som finns.

Slutresultatet med detta arbete åskådliggörs med ett program som tas fram.

2.2 Avgränsningar och antaganden
Vissa avgränsningar och antaganden är nödvändiga att göra.

Endast ett förslag på hur ett framtida mätsystem skulle kunna se ut görs. Inget beslut om
installation/drifttagning kommer att göras.

Ett antagande som görs är att räkna med att det finns framdraget internt telenät och
intranet(=det interna datanätverket) dit det behövs. Detta är bra att veta då man ser till
vilka kommunikationssätt som finns.

Det antas vara symmetrisk belastning. När det är symmetriskt går det lika mycket ström
i alla faser(där mätningen görs går det tre faser). Då räcker det med att ha en mätare som
bara mäter en fas. Då antagandet inte hade gjorts hade en trefasmätare behövts då den
mäter alla faser. Detta för att det då kan gå olika mycket ström i faserna(=osymmetri).

Utöver de antaganden som beskrivits kommer en del till att göras då fördelnings-
systemet tas fram.

Arbetet med att ingående avgöra det precisa antalet mätare och placeringen av dessa
samt ett fördelningssystem görs för en verkstad på Volvo Aero kallad C-verkstad. Att se
på hela Volvo Aero är inte möjligt på grund av tidsbegränsningen. En närmare
granskning på resten av Volvo Aero får senare göras om det blir aktuellt med
installation.

2.3 Beskrivning av Volvo Aero och C-verkstaden
En fördjupad studie på C-verkstad görs på grund av områdets breda innehåll; den har
maskiner, kontor, ventilation och belysning m.m. Inkopplingar av objekt samt
blandningen av gammalt och nytt liknar den struktur som resten av Volvo Aero har.

C-verkstaden innehar, stora som små, c:a 180 maskiner fördelat på 16 olika avdelningar
(per 031124). Det handlar då om bl.a. automatsvetsar, fleroperationsborrmaskiner,
karusellsvarvar, robotsystem, supportsvarv och ultraljudsystem.

Kontorsytor uppgår i C-verkstad till 4.700 m2 medan verkstadsytor når 15.500 m2. Den
totala ytan med kontor, verkstäder och förråd är på hela Volvo Aero 157.300 m2.

Det kommer matning från tre olika håll till Volvo Aero, dessa har spänningen 10 kV. 34
stycken transformatorer på olika platser omvandlar spänningen från 10 kV ner till 400
V. En ritning på hur transformatorerna är sammankopplade finns i bilaga B.
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C-verkstads alla förbrukare matas från fyra olika transformatorer. En transformator-
station med namn TS2B har transformator 26(2.0 MVA) medan en annan kallad TS3
har tre transformatorer; 32(1.0 MVA), 34(1.5 MVA) och 35(2.0 MVA). Siffrorna inom
parantes visar transformatorns skenbara effekt.

Dessa fyra transformatorer matar inte bara C-verkstads innehåll utan även de
närliggande byggnaderna Huvudkontor, Gamla Vakten och Personalkontor.

I figur 1 och 2 presenteras ritningar över Volvo Aero respektive C-verkstad.

Figur 1 Översiktlig ritning över Volvo Aero Corporation.  Rutans innehåll visas förstorad i figur 2.

Figur 2 Förstorad ritning som visar de aktuella byggnaderna C-verkstad(C), Huvudkontor(HK),
Gamla Vakten(GV) och Personalkontor(PK) samt transformatorstationerna TS2B och TS3.
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2.4 Beskrivning av debiteringens slutresultat
En viktig förutsättning är att veta hur uppdelningen från Vattenfalls räkning till den
interna debiteringen skall göras. Den skall göras enligt följande:

Debiteringens slutresultat skall vara uppbyggd i två huvuddelar; Fastigheter och
Produktion. I fastigheter behålls det resultat som blir medan man i produktion skall dela
upp det på de avdelningar som tillhör produktion/verkstad, se figur 3.

Figur 3 Uppdelning för intern debitering. De fyrsiffriga kostnadsställena är tagna från tidigare
listor, dessa behöver inte stämma överens med dagens kostnadsställen.

I produktion ingår:

� Grovt sett hela verkstadsytans innehåll förutom den allmänna ventilationen och
huvudbelysningen(de stora armaturerna som sitter längst upp i taket).

Det återstår då stora och små bearbetningsmaskiner, processventilation,
arbetsplatsutrustning och arbetsplatsbelysning.

I fastigheter ingår:

� Kontor och allt som där ingår.

� Den allmänna ventilationen, även verkstadens, ingår här.

� Huvudbelysningen som finns i verkstaden.
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3 Mätvärdesinsamling
Mätvärdesinsamling är det första steget i mätningssystemet. Det är då man på ett eller
annat sätt får in de mätningar som man valt att göra.

Detta kapitel delas in i tre underavsnitt. Det första jämför det system som finns idag
med det framtida, de två som återstår innehåller framtagningen av det framtida
systemet.

För att få förståelse för detta kapitel är det mycket bra att veta vad som menas med olika
benämningar av delar i ställverk och placeringar av mätare. Figur 4 och förklaringen
efter den klargör detta.

Figur 4 Ett ställverks uppbyggnad samt olika placeringar av mätare. Antalet fack i ett ställverk är
oftast fler.

Från transformatorn finns det en övergång till ställverket. I ställverket fördelas
strömmen upp i olika fack, och sedan ut i olika grupper. Det som hittills har beskrivits
finns i transformatorstationen. Vidare går strömmen via kablar direkt till maskiner/stora
objekt eller till centraler/kanalskenor i verkstäder, kontor etc. Maskiner, ofta mindre,
kan också kopplas in i centraler/kanalskenor eller undercentraler.

Mätare kan placeras i olika nivåer, de nivåer som här är aktuella är:

1. Vid transformators sekundärsida

2. Vid fack

3. Vid utgående grupper

4. Efter centraler/kanalskenar

Placering nr. (1)-(3) sker i transformatorstation, placering nr. (4) sker längre bort.
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3.1 Insamlingssystemet - nutid och framtid
Det är stor skillnad på det nuvarande insamlingssystemet och det framtida som önskas.
Dessa två beskrivs i 3.1.1 och 3.1.2.

3.1.1 Beskrivning av nuvarande system

Det som finns nu är ett mycket enkelt system där mätarna sitter separat för sig själva
utan kontakt med varken varandra eller någon insamlingsplats. Mätarna är av olika
typer och åldrar. De som används aktivt för energimätning är drygt 60 till antalet och är
placerade i första hand på transformatorernas sekundärsida(den sida som har spänningen
400 V). I speciella fall har mätningen utökats. Det har då ofta skett när enskilda
byggnader eller annat intressant har matats från egna utgående grupper.

Eftersom avläsningen inte kan göras automatiskt måste en person åka runt och läsa av
alla mätare en gång i månaden.

3.1.2 Önskemål för framtida system

De två främsta önskemålen för det framtida systemet är att mäta så ett någorlunda
korrekt slutresultat uppnås och att få en enklare avläsning av mätarna. Det finns också
önskemål att kunna följa upp vissa objekt(t.ex. maskiner) för att upptäcka onödigt stora
energiförbrukare.

För att få en enklare avläsning krävs det att det sker automatiskt, speciellt i fall antalet
mätare i det nya systemet kommer öka. Skall avläsningen ske automatiskt behövs någon
sorts kommunikation mellan mätarna och den plats man vill samla in värdena ifrån.

En vision är alltså att vara på en enda plats där man samlar in alla mätvärden.
Mätvärdena fördelas sedan så automatiskt som möjligt.

3.2 Mätarnas placering och antal
Här görs en undersökning på var mätarna skall sättas och därmed hur många de blir.

För att kunna bestämma var mätarna skall placeras gäller det att veta hur strukturen på
inkopplingarna ser ut, alltså hur objekt och i sin tur avdelningar/kostnadsställen är
inkopplade i ställverken. En noggrann och tidskrävande undersökning har därför gjorts i
C-verkstaden på alla maskiner, kontor m.m.

Undersökningen visar att inkopplingsstrukturen gör det svårt för mätning av
kostnadsställens förbrukning. I värsta fall kan flera olika kostnadsställen dela på samma
undercentral och därmed kan ännu fler kostnadsställen dela på samma utgående grupp.
Detta betyder att man inte kan mäta exakt vad ett kostnadsställe förbrukar såvida inte
mätare sätts på alla objekt som förbrukar el, t.ex. lampa eller dator.
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Var man än sätter mätarna måste alltså uppskattningar och fördelningar göras. Väljer
man en placering långt ner i nivå, t.ex. på centraler, innebär det mindre antal
uppskattningar och resultatet blir mer sanningsenligt. Men det behövs då också många
mätare som blir svårhanterliga och installationen blir dyrare än andra alternativ.

3.2.1 Mätarnas olika placeringsalternativ

De olika alternativen på placeringar av mätare redovisas nedan. Siffrorna inom parantes
hänvisar till siffrorna i figur 4.

� Mätarplacering vid transformators sekundärsida(1)

Geografisk placering av mätare: I transformatorstationen.

Någon mätning på enskild maskin kan ej göras. Ett enskilt kostnadsställe kan
inte heller mätas. Sätter man dem i den här nivån kan man inget annat än att
uppskatta maskiner och andra objekts samt kostnadsställes förbrukning.
Installationen blir billigast av de alternativ som är aktuella men det är mycket
svårt att få ett sanningsenligt resultat.

� Mätarplacering vid varje fack(2)

Geografisk placering av mätare: I transformatorstationen.

Någon mätning kan inte heller här göras på enskild maskin eller kostnadsställe.
Det som är bättre än förra alternativet är att man här lättare kan se en förändring
i fackets förbrukning. Men det kan då vara svårt att ta reda på vad det är som
orsakat förändringen. Fler mätare behövs än installering vid transformators
sekundärsida men resultatet blir inte så mycket bättre.

� Mätarplacering vid varje utgående grupp(3)

Geografisk placering av mätare: I transformatorstationen.

Först här kan man följa större maskiners förbrukning eftersom flera av dessa är
av sorten enskilda. De är önskvärda att följa upp då det är de som står för en stor
del av just förbrukningen. En del kostnadsställen kan ha helt egna grupper men
dessa är få.

Här kan man lättare mäta och uppskatta förbrukningen på det som är intressant.
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� Mätarplacering efter central/kanalskena(4)

Geografisk placering av mätare: Utanför transformatorstationen; I verkstadsytor
och kontor m.m.

Detta är en för stor installation om det görs på alla kablar efter alla centraler, så
denna installationstyp får ses som ett eventuellt komplement till någon av de
övriga. Det blir givetvis ännu noggrannare med detta än det förra då chansen att
ett kostnadsställe har allt på kabeln som mäts är stor. Installationen från mätare
till vidare insamling försvåras dock betydligt eftersom sträckan i detta alternativ
är mycket längre.

3.2.2 Beslut om generell mätarplacering

Efter att grundligt ha undersökt i C-verkstaden konstaterades det att placeringen av
mätarna inte är självklar. En enkel installation på t.ex. transformatornivå är billig men
ger dålig pålitlighet. En stor installation som på gruppnivå är dyrare men är samtidigt
mycket mer pålitlig och det finns chans till att följa upp enskilda förbrukare.

Det är just möjligheten till att följa upp enskilda objekts förbrukning som installationen
av mätarna beslutas att göras i huvudsak på gruppnivå. Mätpunkterna blir då centralt
placerade inom transformatorstationerna men man får ändå ett någorlunda korrekt
slutresultat. Att mätarna sitter nära varandra underlättar mycket installationen av
mätningssystemet.

Men installationen skall inte göras på alla utgående grupper. Man får se specifikt för
varje ställverk vad som är bäst för just den. I första hand skall mätare sättas på stora
enskilda maskiner. Sen kan mätare utöver det sättas i grupper som kan vara bra att mäta.
Dessa grupper kallas vidare i rapporten för speciella. Det kan handla om grupper som
matar ett och ingen annat kostnadsställe eller då mätning underlättar uppskattning av
förbrukningen för t.ex. huvudbelysning och kontor. Det kan vara bra för att lättare
kunna särskilja fastigheter från produktion.

De speciella grupperna får man dock vara extra noggrann med så att inte andra
kostnadsställen kopplas in eller att det finns undercentraler som matar annat.

De utgående grupper som inte mäts hamnar i en rest och får senare fördelas upp. För att
veta vad den resten blir måste man mäta hela transformatorns förbrukning. Den
förbrukningen dras av med de andra mätarnas sammanlagda värde och resulterar då i en
rest.

Att mäta alla utgående grupper är ingen bra idé. Det som är bättre med en mätning av
alla grupper är att man kan se vilka kostnadsställen gruppen matar och därmed få en
något noggrannare mätning. Men det blir inte bara dyrare utan medför också mycket
mer arbete som blir väldigt svårt att hantera. Ett stort arbete krävs med att se vilka
avdelningar gruppen har och ännu besvärligare blir det när det sker förändringar. Man
kanske inte ens upptäcker alla avdelningar som matas.
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3.2.3 Konsekvenser för mätarnas placering

Eftersom det är bestämt att mätarna sätts vid utgående grupper, där det fortfarande går
stora strömmar, behövs det strömtransformatorer som mätarna skall kopplas in på.

Det är en kostnad som från början såg ut att bli stor, mycket på grund av det avbrott
man i vissa fall skulle vara tvungen att göra då strömtransformatorerna installerades.
Den behöver dock inte bli så stor eftersom det har visat sig att flertalet av de utgående
grupperna på hela Volvo Aero redan har strömtransformatorer. Det har dem eftersom
den amperemeter som ofta används i äldre ställverk för att visa den aktuella strömmen
kräver det. Vad man skulle kunna göra är att koppla ur amperemetern för att i stället
koppla in en energimätare. Amperemetern tappar sin funktion men den är heller inte
nödvändig. Det har också visats på nya ställverk då amperemetern ofta saknas. I dessa
nya ställverk behöver man alltså installera nya strömtransformatorer.

Ett krav som då ställs på energimätare är att de är enfasiga eftersom alla befintliga
strömtransformatorer i utgående grupper endast sitter på en fas.

Ett annat krav är att den klarar av flera olika omsättningar. Den skall alltså klara av att
mäta strömtransformatorer som omvandlar strömmen från flera olika primärströmmar
(strömmen innan omvandlingen) ner till både 5 A och 1 A. Det finns mätare som klarar
båda sekundärströmmarna men alternativt kan olika mätare användas.

En liten nackdel med de befintliga strömtransformatorerna är att de inte är så
noggranna. De antas dock vara i samma noggrannhetsklass som de energimätare som
ofta används till interndebitering. Med det antagandet spelar inte den sämre noggrann-
heten någon större roll, men en undersökning bör göras för att se om så är fallet.

I de fall det saknas befintliga strömtransformatorer kan man använda delbara sådana.
Med dem undgår man även där problemet med att behöva stänga av eventuell
produktion o.d. Med vanliga strömtransformatorer som behöver installeras måste man
koppla ur kabeln och trä på dem. Det behöver man inte med delbara
strömtransformatorer. Nackdelen är att de är dyrare men det kan ändå löna sig. Delbara
strömtransformatorer finns i många olika utföranden.

Om det finns en strömtransformator på en grupp som skall mätas blir det inga avbrott då
man sätter dit energimätaren. Mätaren kopplas ju in först på strömtransformatorn som i
sin tur matningen går igenom.

3.2.4 Undersökning av mätarnas placering och antal i C-verkstaden

Den placering som bestämdes för mätarna gäller generellt för hela området. För att få
reda på var mätarna skall sitta för just C-verkstaden får man förutom grupperna med
enskilda maskiner se vilka speciella grupper som kan vara aktuella.

Man gör detta genom att dels se om avdelningar ute i C-verkstadens produktion har
egna grupper. Det har gjorts och vilka grupper det gäller visas senare.
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Det andra man kan göra är att se hur förbrukare som debiteringen är uppdelad i har sina
objekt inkopplade. Det innebär att man speciellt för C-verkstaden får undersöka kontor,
huvudbelysning, allmän ventilation, processventilation, enskilda/gemensamma maskiner
och mindre utrustning som återstår i verkstad. För andra områden än C-verkstad är det
möjligt att man får göra en annorlunda uppdelning. Här följer resultatet av
undersökningen som delas upp i två delar:

Förbrukare som går att mäta för sig

Undersökningen har visat att följande helt eller till mycket stor del går att mäta för sig
och förbrukningen behöver inte antas eller beräknas fram.

� Enskilda maskiner. Enskilda maskiner skall enligt beslut mätas för sig. En
relativt lätt mätning då resultatet läggs på den avdelning som äger maskinen.

� Huvudbelysning. Majoriteten av denna sorts förbrukning går att mäta för sig.
C-verkstaden är uppdelad i åtta så kallade skepp och det finns fem belysnings-
centraler:
Central nr. 1 matar skepp 1-2. Central nr. 4 matar skepp 7.

Central nr. 2 matar skepp 3-4. Central nr. 5 matar skepp 8.

Central nr. 3 matar skepp 5-6.

Central nr. 1-4 innehåller så gott som ren belysning men nr. 5 har en hel del
olika objekt inkopplade på samma utgående grupp. Det är lättare att i central nr.
5 uppskatta belysningens förbrukning än att göra det för de andra objekt som
delar på gruppen. Slutsatsen är att skepp 1-7 kan mätas medan skepp 8 måste
uppskattas.

Förbrukare som ej går att mäta för sig

Alla dessa förbrukare har en sak gemensamt; De har inte några utgående grupper för sig
själva utan delar grupperna med många andra. I många fall är de till och med
inkopplade först på undercentraler.

Att sätta mätare långt ifrån ställverket för att mäta en undercentral rekommenderas inte.
Det försvårar installationsarbetet då man behöver dra kabeln till mätaren långa sträckor.
En flytt av sådan mätare är heller inte enkel. Slutresultatet vid sådan installering blir
något mer rättvis men definitivt inte tillräcklig för att det skall vara värt kostnaden.

� Kontor. Att mäta kontorsytor i C-verkstaden för sig är inte möjligt. Efter en
genomgång på C-verkstadens alla kontorsytor framgick det att allt matas ifrån
undercentraler, nämligen K62A2-6, K21A1A, KS65A1, KS51A1 och K7A1-2.

Beteckningen K/KS-siffra-bokstav(t.ex. K62A) säger att det är en central.
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Men för C-verkstadens kontorsytor matas allt från undercentraler eftersom
beteckningen även fortsätter med siffra eller siffra-bokstav(t.ex. K62A1).

Det finns ändå kontorsytor som kan mätas. Det är Huvudkontorets som matas
från tre egna utgående grupper. Dessa mäts eftersom man med hjälp av den kan
uppskatta C-verkstads förbrukning.

� Allmän ventilation. Den kan inte mätas för sig. Alla ventilationsaggregat är
inkopplade på centraler/undercentraler tillsammans med annat undantagsvis för
en utgående grupp. Det är dock svårt att veta vilka områden den ventilationen
går till och därför är det svårt att uppskatta den ventilationens andel av det totala.
Sammanfattningsvis mäts ingenting inom denna sorts förbrukning. En uppskatt-
ning får göras.

� Processventilation. Det är samma uppbyggnad på processventilationens
inkopplingar som med den allmänna. Man kan alltså inte heller här mäta denna
förbrukning. En uppskattning får därför göras.

� Gemensamma maskiner. Ingen av dessa maskiner mäts separat eftersom de
inte har egna utgående grupper. En uppskattning på de gemensamma maskinerna
görs.

� Mindre utrustning i verkstad. Till denna undergrupp hör arbetsplatsutrustning
och arbetsplatsbelysning in. Hela denna sort av förbrukare går till rest. Detta för
att den är mycket svår att uppskatta eftersom det är många mindre objekt med
osäker förbrukning. Den fås fram genom att ta bort alla tidigare nämnda
förbrukare från den totala uppmätta förbrukningen för C-verkstaden.

3.2.5 Beslut om mätarnas placering och antal i C-verkstaden

Med stöd av undersökningen har det beslutats om vilka grupper som skall mätas.
Antalet mätare som sätts på grupper blir 42 stycken. För att veta vad resten blir behöver
man ha en övergripande mätning. Detta görs på alla transformatorer. I C-verkstad blir
det alltså fyra mätare på denna nivå. Sammanlagt för C-verkstaden blir det 46 st.
mätare, en detaljerad förklaring till mätarnas placeringar finns i bilaga C.

3.2.6 Antal mätare på hela Volvo Aero Corporation

Att uppskatta placeringen och antalet mätare för resten av Volvo Aero är svårt. Det
krävs att undersökning görs på samma sätt som för C-verkstad. Det behöver man göra
eftersom den installation som beslutades resulterar i att mätarplaceringen skiljer sig från
ställverk till ställverk. En grov uppskattning gjordes ändå med hjälp av listor som visar
alla utgående gruppers märkning. Antalet mätare på hela Volvo Aero uppskattas till c:a
250 stycken, se tabell 1.
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Tabell 1 Uppskattningen av antal mätpunkter för hela Volvo Aero.

3.3 Mätarnas typ och insamlingsmetod
Det är bestämt var mätarna skall sitta och hur många de blir. Men det finns många
alternativ på vilken mätare man skall använda och hur man skall läsa av dem.

Det finns framförallt två olika indelningar på insamling av mätvärden, antingen via
befintliga PLC’s eller via ett separat system som innehas av en leverantör. Alternativen
beskrivs och utvärderas i detta avsnitt.

Det är många faktorer att se på när man väljer det system som skall samla in mätvärden.
En faktor är kostnaden. Detta arbete går ut på att se på vad som behövs till C-verkstad
och vad det i sin tur kostar. Det kan dock bli en orättvis jämförelse alternativen emellan
om en installation är tänkt att göras på hela Volvo Aero. Detta bland annat på grund av
att vissa system blir väldigt dyra per mätpunkt vid en liten installation men sänks
drastiskt vid större installation. Andra system kan ha samma kostnad per mätpunkt
oavsett installationens omfattning. Därför görs även en grov kostnadsuppskattning för
installation på Volvo Aero.

Det är inte aktuellt att låta någon leverantör sköta mätvärdesinsamlingen som en tjänst.
Insamlingssystemet skall ägas av Volvo Aero och mätvärdena skall samlas in och
behandlas av Celero Support/Volvo Aero.

Det är heller inte aktuellt att låta systemet göra något annat än att mäta. Alternativet
hade varit att även styra objekt som t.ex. maskiner och pannor.

3.3.1 Beskrivning av aktuella mätare

Det finns i huvudsak tre olika sorters mätare som är intressanta i detta fall då man skall
kommunicera med dem: Mätare med pulsutgång, intelligenta mätare och mätare med
analog utgång.

Det första alternativet sparar inte sina värden för fjärravläsning utan skickar hela tiden
ut pulser. Detta i en mängd som beror på förbrukningen. Mängden pulser/kWh som
skickas ut skiljer sig från mätare till mätare. För att kunna ta reda på vad förbrukningen
är om man använder dessa mätare gäller det att ha någon sorts räknare som kan ta reda
på mängden pulser. Fördelen med sådana mätare är att de är billiga och att behovet av

Transformator- Totalt antal Transformator- Totalt antal Transformator- Totalt antal
station mätpunkter station mätpunkter station mätpunkter

1 13 6 18 10 12
2 10 6A 13 10A 20

2A 14 7 9 11 9
2B 14 7A 8 12 8
3 32 8 14 13 7
4 20 9 21 u9 8

summa mätpunkter: 250
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antalet nya mätare är mindre än med andra alternativ p.g.a. att det redan finns sådana på
Volvo Aero. Nackdelen är att man med räknaren kan missa vissa pulser och därmed få
något felaktig uppfattning om förbrukningen. Man kan också oftast bara se den aktiva
energiförbrukningen, förutom i vissa fall då man även kan få reda på den reaktiva
energin. Mätare med pulsutgång är de som är vanligast vid fjärravläsning.

Intelligenta mätare lägger sina mätvärden i ett minne. Detta minne kan man sedan
fjärravläsa med någon sorts inbyggd kommunikation. Dessa mätare kan vanligen visa
mer information än en mätare med pulsutgång. Man kan bland annat ta reda på den
reaktiva och skenbara effekten, den aktuella strömmen och spänningen samt
toppeffekten vid ett bestämt datum och tid. Med denna information kan man till
exempel lättare åtgärda problem med för höga aktiva och reaktiva effektuttag som kan
leda till straffavgifter. Man får vid avläsning det exakta värdet som elmätaren har
eftersom man tar värdet direkt ifrån minnet. En nackdel med denna mätare är att den är
dyrare än mätare med pulsutgång och att alla mätare behöver bytas ut, då det inte finns
befintliga sådana på Volvo Aero.

Den tredje aktuella mätaren är den med analog utgång. Precis som det förstnämnda
alternativet skickar den hela tiden ut information för fjärravläsning utan att lagra den.
Skillnaden är den att mätaren lägger ut ett strömvärde istället för att skicka ut pulser.
Strömvärdet är proportionellt mot energiförbrukningen och ett vanligt värde är här 4-20
mA. En enhet som ständigt kan lagra och beräkna den sammanlagda förbrukningen
behövs. En stor nackdel är att den är ungefär lika dyr som en intelligent mätare men
visar lika lite information som mätare med pulsutgång. Alla mätare behöver även här
bytas ut.

3.3.2 Beskrivning av Volvo Aero’s PLC

Använder man PLC’s på Volvo Aero kommer man in i dess Styr- och Övervaknings-
system(SÖV). Det finns önskemål om att kunna komma in i det systemet eftersom det
är ett befintligt sätt att samla in värden på.

SÖV är ett system som från början är avsett för att ha kontroll på reningsverket på
Volvo Aero. Vidare har systemet byggts ut och omfattar nu även värmeenergi m.m.
Systemet är alltså uppbyggt av PLC’s som samlar information, styr och reglerar ventiler
m.m. Allting styrs och övervakas av ett operatörssystem som heter iFIX, tillverkad av
Novotek AB.

Kommunikationen mellan iFIX och PLC möjliggjordes förr ofta genom det interna
telenätet. Modem som gör om digitala signaler till analoga och tvärtom sitter då på var
sin ända om det använda telenätet.

Nu på senare tid har man mer och mer gått över till att använda datanätverket som en
väg att skicka signalerna. Det går snabbare och är säkrare på grund av att om något fel
händer med intranet drabbas alla av det och därför behöver det vara mer stabilt.
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Så behöver inte fallet vara med det interna telenätet då man har sina egna trådar. Det
kan också vara svårare att lokalisera fel. Intranet är väl utbrett och finns så gott som
överallt.

För att samla in värdena hämtar man dem ifrån PLC’n och man kan då välja hur ofta det
skall göras. Det är ett smidigt sätt att använda detta alternativ då man i stort sett bara
behöver införskaffa nya mätare och eventuellt bygga ut PLC’n. Vägen från PLC till
insamlingsplats finns ju redan. Det är inte alltför långa avstånd mellan PLC och de
transformatorstationer där mätarna kommer att sitta, se figur 5. De flesta är nära,
undantagsvis är det mellan två ställen 200 meter.

Figur 5 Figur som visar PLC’ns(ifylld cirkel) och transformatorstationernas(kryss) placering.
Observera att de på vissa platser är placerade mycket nära varann.

3.3.3 Val av mätare för inkoppling via PLC

Om man använder PLC som på Volvo Aero är det vid en första anblick enklast att
använda mätare med pulsutgång eller analog utgång eftersom en PLC vanligtvis inte
kan kommunicera med intelligenta mätare på grund av att den inte använder samma
protokoll. Ett vanligt protokoll som används av PLC i Volvo Aero är Comli, men det
finns ingen aktuell mätare som har detta protokoll. Ett protokoll hos mätaren som skulle
fungera är Modbus, men för det krävs en mellanväg som är för dyr. Skall man använda
sig av intelligenta mätare är det bättre att göra det på annat sätt än via PLC’n.

PLC får då användas för att räkna pulserna eller beräkna förbrukning via analog signal.
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Vid granskning har stora problem upptäckts med alternativet att koppla in mätare med
pulsutgång på PLC’n. PLC har sina in- och utgångar på kort och ett vanligt kort kan ha
svårt för att hinna räkna det antal pulser som kommer. Det finns speciella pulsräknarkort
som kan räkna pulser som kommer i höga farter. Dessa är dock dyra, ungefär dubbelt så
dyra som vanliga kort och innehåller mycket mindre ingångar, högst fyra jämfört med
det vanliga kortets 32.

Pulstiden, se figur 6, är också något som kan ställa till problem för räknandet i PLC’n.
Efter tidigare problem på Volvo Aero har man konstaterat att en pulstid på 0.3 sekunder
är den nedre gränsen för hur kort själva pulsen måste vara. De flesta mätare som är
aktuella har en pulstid på bara 0.1 sekunder. Anledningen till den nedre gränsen för
pulstiden är att styrsystemen har prioriterats.

Figur 6 En pulstid är tiden från att den "slås på" tills den "stängs av".

Ytterligare problem är den extra programmering som behövs göras eftersom PLC’n
egentligen inte är till för att räkna energimätares pulser.

Alternativet med pulsutgång är inte bra. Det är för många nackdelar och det är mycket
osäkert om det överhuvudtaget skulle fungera bra. Skall man använda pulsutgångs-
mätare är det bättre att göra det med ett separat system.

Att här använda mätare med analog utgång ser ut att passa mycket bättre, och det är den
som används i alternativet med inkoppling via PLC. Det finns nu på Volvo Aero många
enheter som skickar ut ett strömvärde som registreras i PLC’n. Detta är ett sätt som
fungerar mycket bra. En stor fördel med detta alternativ är att den är enkel att installera
eftersom ingen extra utrustning behövs.

3.3.4 Kostnadsuppskattning för inkoppling via PLC

En mätare med analog utgång är inte så vanlig. Några har upptäckts och kostnaden för
dem ligger runt 3.200 kr. Alla mätpunkter behöver nya mätare eftersom det inte finns
sådana mätare på Volvo Aero.

Utöver det behövs det i många fall nya kort då lediga platser/ingångar saknas. Ett sådant
kort, med åtta ingångar, kostar c:a 8000 kr. För att veta hur många kort som behövs,
behöver man undersöka PLC’n mer noggrant. Dessutom behöver man, för hela Volvo
Aero, gå igenom varje transformatorstation med matade objekt för att se hur många
mätpunkter som behövs.
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En grov uppskattning på antalet kort som behövs har ändå gjorts och antalet går till C-
verkstad upp till 4 stycken medan hela området behöver ungefär 26 stycken.

En uppskattning på vad utrustningen för att mäta via PLC kostar visas nedan. En mer
detaljerad förklaring till detta och de andra alternativens uppskattning finns i bilaga D.
Det är bara vad utrustningen/hårdvaran kostar, hänsyn har ej tagits till installeringen av
den, programmering i PLC och iFIX, plats för utrustningen m.m.

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, PLC: 180.000 kr

Hela VAC, PLC: 1.000.000 kr

3.3.5 Beskrivning av inkoppling via separat system

Väljer man att använda ett annat sätt än PLC får man gå en egen väg, ett eget
mätsystem. Då kan man välja om man vill ha mätare med pulsutgång eller intelligenta
mätare. Att använda sig av mätare med analog utgång är dock inte bra. Fördelen med
den mätaren var att den var enkel att använda ihop med PLC´n, något som de andra
mätarna inte var. Här behöver den dock liknande kommunikationsutrustning som
mätare med pulsutgång. Den utesluts då på grund av att den är så dyr.

Det kan i många fall fortfarande gå bra att ha insamlingen och presentationen av
mätvärdena med iFIX, då använder man bara programmet. Alternativet är att ha ett
separat program som är mer tillämpat för energimätning.

En undersökning bland leverantörer har gjorts för att se vilket system som passar Volvo
Aero bäst. Det är viss skillnad på systemen men de flesta system har en uppbyggnad
som liknar figur 7.

Figur 7 En förenklad uppbyggnad av ett insamlingssystem innehållandes mätare(M),
insamlingsenhet(I), dator(D), kommunikation mellan dator och insamlingsenhet(K D-I) resp.
insamlingsenhet och mätare(K I-M). T.v. visas mätare med pulsutgång och t.h. visas intelligenta
mätare med inbyggd kommunikation.
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Kommunikationen mellan dator och insamlingsenhet samt insamlingsenhet och mätare
kan ske på många olika sätt. Med tanke på Volvo Aero är det mellan insamlingsplats
och insamlingsenhet fördelaktigt att utnyttja det tidigare nämnda telenätet eller intranet.
Dessa är bra utbyggda och de ligger inte långt ifrån transformatorstationerna.

Andra kommunikationssätt som finns är bl.a. radio, gsm/gprs och elnätet. Dessa
används ofta vid långa avstånd och situationer då andra enklare sätt som intranet och
telenätet inte är tillgängliga. Elnätet är särskilt svårt att använda på en industri då
signalerna störs på grund av övertoner. Ett förslag som använder radio är dock med i
rapporten.

Mellan insamlingsenheten och mätaren finns det också många alternativ. Men eftersom
de är placerade så nära varandra inom transformatorstationerna är det bäst att använda
sig av någon sorts signalkabel. Det blir då relativt enkelt att installera. Att behöva
använda sig av andra kommunikationssätt som t.ex. radio och elnätet är helt onödigt.

3.3.6 Lösningsförslag på separata system

Det finns inte bara ett alternativ till separat system att använda. En hel del leverantörer
finns och många har kontaktats. De som gav lösningsförslag beskrivs nedan.

Kostnaden för att använda sig av det interna telenätet är med på vissa förslag. Det är
dock inte troligt att det alternativet kommer att väljas. Att använda sig av intranet visar
sig vara bättre än telenätet, fördelarna är detsamma som tidigare har beskrivits i 3.3.2.
Dessutom måste telenätet ofta uppfylla vissa krav för att man skall vara säker på att den
fungerar som signalkabel. Det kan dock vara intressant att få en uppfattning om
kostnadsskillnad mellan kommunikationsalternativen.

Ingen leverantör använde sig av intelligenta mätare i lösningsförslagen. Dessa mätare
behöver inget helt insamlingssystem på samma sätt som mätare med pulsutgång.
Eftersom det inte är någon större skillnad mellan de intelligenta mätarna beskrivs dessa
i samma punkt, "Intelligenta mätare".

En uppskattning om vad systemen kostar står efter varje beskrivning. En mer detaljerad
förklaring till uppskattningen finns i bilaga D.

� Cewe Instrument

Systemet är uppbyggt enligt följande: Mätare med pulsutgång kopplas till en
insamlingsenhet som kallas CMS. Den innehåller bl.a. kraftkort, cpu och valfritt
antal instickskort beroende på hur många mätare som behövs kopplas in. Varje
kort innehåller 8 ingångar och max 48 mätare kan kopplas in. Den kopplas
vanligtvis ihop till vidare insamling via det interna telenätet, men kan också
komma ut på intranet genom en adapter. CMS:en kan inte direkt kommunicera
med iFIX, så det bästa alternativet är att då samla in det i Cewe’s program,
kallad CeweCetrics.
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CeweCetrics kan i viss mån behandla mätvärdena, visa diverse grafer, göra
rapporter m.m. Mätvärdena kan sedan exporteras till andra program, däribland
Microsoft Excel. [2]

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, via telenätet: 170.000 kr

Hela VAC, via telenätet: 560.000 kr

C-verkstad, via intranet: 170.000 kr

Hela VAC, via intranet: 650.000 kr

� Comsel System

Detta system har en väldigt enkel uppbyggnad. Mätare med pulsutgång ansluts
till räknarmoduler som i sin tur ansluts till en uppsamlingsenhet. Varje
räknarmodul kan hantera fyra stycken mätare. Det går att koppla på max 15
räknarmoduler till en uppsamlingsenhet. Alltså behövs det bara en
uppsamlingsenhet per transformatorstation eftersom ingen station har mer än

60415 �� mätpunkter.

Uppsamlingsenheten mellanlagrar sedan mätarställningar, den är försedd med
ethernetkoppling och kan alltså direkt kopplas in till intranet. Man kan nå
enheterna från insamlingsplats direkt via en webläsare eftersom den har en
inbyggd webserver. Mätvärdena kan också direkt importeras i olika program,
exempelvis till iFIX och Microsoft Excel. [3]

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, via intranet: 75.000 kr

Hela VAC, via intranet: 430.000 kr

� Regin Exomatic

Mätare med pulsutgång ansluts till en avläsningsenhet. Maximalt 44 stycken
mätare kan kopplas till en enhet, så det behövs bara en per transformatorstation
eftersom ingen station enligt uppskattningen har över 44 mätpunkter. Det är
också så många som används i kostnadsuppskattningen. Man kan använda färre,
men då behöver man dra trådslinga mellan olika transformatorstationer.

Enheterna kopplas ihop i en slinga och använder då det interna telenätet. Det går
också att koppla direkt på intranet med modifierad utrustning. Kopplas det i en
slinga kan man samla in det via iFIX, men gör man det via intranet är det osäkert
om det går p.g.a. att det enligt Regin Exomatic aldrig har testats.
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För att i förslaget vara på den säkra sidan tar Regin Exomatics egna program
Exo4 hand om insamlingen vid alternativet med intranetskommunikation. Det
programmet är liksom Cewe's CeweCetrics utformat just för mätinsamling. [4]

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, via telenätet: 70.000 kr

Hela VAC, via telenätet: 390.000 kr

C-verkstad, via intranet: 110.000 kr

Hela VAC, via intranet: 580.000 kr

� Kamstrup

Elmätare utrustas med radiomodul. Modulen hämtar mätarens värde och samlas
sedan in till koncentratorer via radio. Till slut används samma radioband för att
centralenheten kan kommunicera med koncentratorerna. Man måste samla in
med Kamstrups programvara, men mätvärdena kan sedan skickas ut i
excelformat.

En kostnadsuppskattning gjordes för bara för C-verkstaden eftersom kostnaden
inte lades fram per produkt. Det gick då inte att bedöma vad det skulle kosta för
hela Volvo Aero.

En årlig kostnad för service och underhåll tillkommer både för mjukvara och
radionätverk. [5]

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, via radio: 190.000 kr

     samt 10.000 kr/år

� Megacon

Två stycken mätare med pulsutgång ansluts till en insamlingsnod, kallad
Multilog. Varje ingång kan lagra 3000 mätvärden. En LON-slinga går genom
alla noderna i transformatorstationen och samlas i en gateway. Alla gateways
kopplas sedan in till intranet. Det behövs också en gateway från intranet in till
vidare insamling. Ett exempel: På hela Volvo Aero skulle det för inkoppling på
intranet behövas 18+1=19 gateways.
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Detta kan sedan samlas in i iFIX eftersom det programmet kan förstå LON-
protokollet. Det finns även möjlighet att samla in information via Multilog
Controller som är ett separat program från Megacon. Kostnadsuppskattning görs
på att insamlingen sker med iFIX. [6]

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, via intranet: 110.000 kr

Hela VAC, via intranet: 580.000 kr

� Intelligenta mätare

Det smidigaste sättet att samla in mätvärden från intelligenta mätare på är att
använda sig av intranet. Mätarna samlas då inom transformatorstationerna via en
trådslinga och en omvandlare gör sedan om signalerna så att de kan gå via
intranet, man utlokaliserar då mätöar. Det finns flera alternativ på mätare utav
den här sorten. Här beskrivs två av de tillverkare som är mest intressanta.

ETM Mätteknik har två olika intelligenta mätare. Båda mätarna kan med tillägg
kommunicera via Modbus-protokoll. Den ena, ”kWh Cube”, mäter inget annat
än energiförbrukningen. Den andra, ”Multicube”, mäter bl.a. den aktiva, reaktiva
och skenbara energin/effekten, frekvensen, strömmen och spänningen. [7]

Tillquist Elteknik har mätare som använder sig av Mbus- respektive
Lonbusprotokoll. Den förstnämnda har parametrarna aktiv och reaktiv energi
samt den aktuella effekten. Mätaren med Lonbus har detsamma med undantaget
att den ej kan mäta reaktiv energi. [8]

Här förklaras inte de olika protokollen vidare. Det som är lämpligt att veta är att
iFIX kan kommunicera med samtliga.

Eftersom det inte skiljer så mycket i kostnad mellan en intelligent mätare med
och utan parametrar återstår därmed av ovan nämnda alternativ ETM Mättekniks
Multicube som lämplig. Mätaren kostar c:a 2.900 kr. Utöver det behövs alltså en
omvandlare för varje transformatorstation. En ungefärlig kostnad för en sådan
från Svensk Binär Teknik är 3.200 kr och antalet blir 18 st. [9]

Kostnad för utrustningen: C-verkstad, via intranet: 140.000 kr

Hela VAC, via intranet: 780.000 kr

Senea är en leverantör som dessvärre hade problem inom företaget som förhindrade
framtagning av lösningsförslag.
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3.3.7 Val av insamlingssystem

För att få en lättare totalbild av de olika alternativens kostnadsuppskattningar görs en
sammanställning i tabell 2.

Tabell 2 De olika alternativens kostnadsuppskattningar. Det system som hade lägst utrustnings-
kostnad är markerad med fet stil.

Att använda sig av PLC’n som väg för signalerna att gå anses inte vara aktuellt. Det
alternativet är ett av de dyraste samtidigt som mätaren mäter lika lite parametrar som en
mätare med pulsutgång. Den sistnämnda mätaren inkopplat på ett separat system är då
ett bättre val eftersom den totala kostnaden på utrustningen är långt mindre än PLC-
alternativet.

Mätare med pulsutgång rekommenderas före intelligenta mätare och det beror delvis på
de önskemål som fanns. Mätningen skall göras för interndebitering och det är onödigt
att mäta mer än vad som behövs. Om kostnadsskillnaden hade varit mindre hade
intelligenta mätare varit mer intressant.

Att alternativet med annan kommunikation än intranet och telenätet är onödig styrks
med Kamstrups radiolösning. Den är komplicerad och mycket dyr och en årlig kostnad
tillkommer med detta förslag. Något som man undgår med de andra alternativen.

                 Område 

Lösning
C-verkstan Hela VAC

via PLC 180.000 1.000.000

Cewe 170.000 650.000

Comsel 75.000 430.000

Exomatic 110.000 580.000

Kamstrup 190.000
 + 10.000 / år

vet ej

Megacon 110.000 580.000

ETM
mätare m komm

140.000 780.000

Lägsta kostnad vid telenät, VAC
Lägsta kostnad vid intranet, VAC 430.000 (Comsel)

390.000 (Exomatic)
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Kvar återstår mätare med pulsutgång via separata system. Där finns en del alternativ och
av dessa rekommenderas Comsel Systems förslag. Det är inte enbart den låga
utrustningskostnad som föranlett rekommendationen. Systemet verkar passa Volvo
Aeros behov och en stor fördel är den enkla uppbyggnad av produkterna som i sin tur
minskar risken för problem. En relativt enkel programmering av produkterna som inte
kräver någon experthjälp underlättar också.

Pite Energi är en av de referenser som företaget har. Då energibolaget kontaktades
använde de det systemet tillsammans med andra för att pröva olika lösningar. Det var
egentligen för tidigt för en utvärdering men än hade de inget negativt att säga om
produkterna.

En presentation av företaget finns i bilaga E.

Kostnaden för utrustningen blir alltså 75.000 kr för C-verkstaden och 430.000 kr för
hela Volvo Aero. Bland det som ej tas upp finns:

� Installering och programmering av utrustning.

� Plats för utrustning. Det blir en hel del mätare m.m. som eventuellt måste
placeras i separata skåp.

� Strömtransformatorer.

� Kostnader för avbrott i produktion. Det kan det bli vid installering av nya
strömtransformatorer.

De två sista punkterna behöver dock inte innebära stora kostnader på grund av det som
tidigare beskrevs i 3.2.3.

3.3.8 Ingående beskrivning av Comsels system

Här följer en mer ingående beskrivning av det system som rekommenderats. Delar av
detta finns också i 3.3.6.

Mätare med pulsutgång ansluts till räknarmoduler. Varje räknarmodul kan hantera fyra
mätare och är till för att räkna och lagra antalet pulser.

Räknarmodulerna ansluts i en slinga till uppsamlingsenheter kallade CI/OS (Comsel I/O
Server). En uppsamlingsenhet tar värdena från max 15 st. räknarmoduler och
mellanlagrar informationen. Enheterna ansluts direkt till intranet via en RJ-45
kontakt(=vanlig kontakt till intranet). Man får kommunikation med enheterna från en
bestämd insamlingsplats med installerad programvara eller varsomhelst från internet via
en webläsare(t.ex. Internet Explorer). Det kan man göra på grund av att enheten har en
inbyggd webserver.
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All konfigurering och styrning av enheterna kan fjärradministreras från insamlings-
platsen. Programvaran känner snabbt av vilka enheter som är inkopplade i systemet. Där
kan man bland annat ställa in när uppsamlingsenheten automatiskt skall ta värdena från
räknarmodulerna. För Volvo Aero blir det aktuellt att göra detta speciellt den sista
dagen i varje månad på grund av debiteringen. Man kan direkt eller vid ett senare
tillfälle hämta mätvärdena från uppsamlingsenheterna, något som är bra då
månadsskiftet är vid helger. Man kan också välja om man vill få informationen från
uppsamlingsenheten skickad automatiskt. Den kan skickas till olika program(t.ex.
Microsoft Excel eller iFIX) men man kan också se till att få värdena via e-post.
Avläsningen sker alltså på tidsbasis, allt från månadsvärden till sekundvärden.

Modulerna får ström från uppsamlingsenheterna. Skulle den kopplingen brytas finns
batteribackup i modulerna som kan lagra mätarställningar i 30 dygn. Uppsamlings-
enheten kan lagra mätvärdena internt i upp till 30 dygn med timvärden i fall man skulle
få problem med intranet eller dylikt. Enheten har även en serieport där t.ex. elkvalité-
mätare kan anslutas.

En fördel är att man, som tidigare skrivits, var som helst på internet kan få upp en lista
på mätarnas förbrukning. Man kan också ge ut behörigheter till personer så att de kan se
all förbrukning eller utvalda mätpunkter. Detta kan vara mycket bra om avdelningar
själva vill se hur mycket deras maskiner o.d. förbrukar. Att man kan nå enheterna direkt
från internet verkar sårbart men skall vara säkert med 128 bitars kryptering.

Mätvärdena rekommenderas att samlas in via operativsystemet iFIX. Detta på grund av
att mätsystemet relativt enkelt kan kopplas in och läsas av i iFIX samtidigt som det
räcker med en ”enklare” presentation. Ett program speciellt utformat för mätinsamling
visar sig inte behövas, iFIX räcker gott och väl för att samla in och framställa de grafer
o.d. som kan vara bra att studera.
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4 Mätvärdesbehandling
Det här är det andra större steget i hela mätningssystemet. På grund av den invecklade
inkopplingen där flera kostnadsställen delar på centraler o.d. är man tvungen att
behandla mätvärdena som samlats in. I vissa fall läggs mätvärden helt enkelt ihop, i
andra fall kan de ligga som grund för beräkningar. Det viktiga att tänka på är att
mätvärdesbehandlingen måste vara flexibel och någorlunda rättvisande.

Detta kapitel delas här in i två underavsnitt. Det första jämför det system som finns idag
med det framtida, det andra visar framtagningen av det framtida systemet.

4.1 Behandlingssystemet - nutid och framtid
Precis som med insamlingssystemet är det är stor skillnad på det nuvarande behand-
lingssystemet och det framtida som önskas. Dessa två beskrivs nedan.

4.1.1 Beskrivning av nuvarande system

Avläsningen sker alltså genom att åka runt till alla platser där de nuvarande mätarna är
placerade. Efter avläsningen skrivs värdena in i ett exceldokument kallad "Elräkning". I
detta dokument finns det inlagt formler som får ut ett slutresultat för varje
kostnadsställe. Dokumentet är genomarbetat men svårt att uppdatera. Det är bl.a.
besvärligt att ta bort eller lägga till kostnadsställen. Själva beräkningen för att få ut
slutresultatet är mycket invecklad. Det visas i den beskrivning till hur det nuvarande
behandlingssystemet fungerar:

1. Efter avläsning på mätarna skrivs mätvärdena in i nio blad. Dessa är uppdelade
efter olika områden.

2. Därefter hämtas mätvärdena från de nio bladen till bladet ”Elräkning”. De delas
där upp och behandlas i olika formler beroende på vilket kostnadsställe som
skall beräknas. Resultatet blir, för hela Volvo Aero, ungefär 50 celler
(=kostnadsställen) med olika resultat.

3. Resultaten i blad ”Elräkning” omvandlas i blad ”Elräkning Kr” från energi-
förbrukning(kWh) till kostnad(kr).

4. Kostnaderna förs in i tolv olika blad, ett för varje månad. Dessa blad blir sedan
slutfakturan som skickas vidare.

5. På diverse återstående blad finns diagram, information, delårsrapport och
uppställning av transformatorers förbrukning.

Grundproblemet med behandlingssystemet är inte de invecklade formlerna utan bristen
på bra underlag till beräkningarna. I underlaget vet man t.ex. inte vilken maskin som
uppskattats och lagts till i ett kostnadsställes beräkning och man vet således inte vad
som skall ändras när förflyttningar o.d. sker. Ett sådant underlag måste innehålla rätt
information för att systemet skall kunna uppdateras på rätt sätt.
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4.1.2 Önskemål för framtida system

Det nya behandlingssystemet skall försöka utformas så att det kan ske förändringar utan
att hela energimätningssystemet faller ihop. Att det skall gå att uppdatera utan att lägga
ner onödigt mycket arbete.

Så mycket som möjligt skall skötas automatiskt från insamlingen fram till
slutfakturering. Slutresultatet skall bli så likt den verkliga förbrukningen som möjligt
utan att för den sakens skull få ett för krångligt system. Det kommer inte att bli helt
rättvist, en del antaganden och uppskattningar måste göras.

Det går att göra ett väldigt invecklat och avancerat system som visar ett slutresultat som
ligger mycket nära den verkliga förbrukningen. Men man måste tänka på att man skall
kunna göra förändringar i det eftersom det hela tiden sker förändringar på det som mäts;

Avdelningar splittras upp, maskiner flyttas från en verkstad till en annan, avdelningar
byter yta o.s.v.

4.2 Framtagning av önskvärt behandlingssystem
Ett stort arbete med denna framtagning läggs i slutet och det är ett förslag på hur det
framtida behandlingssystemet kan se ut. Det kommer att göras i Microsoft Excel och
behandlar där C-verkstads mätningar, men innan måste det avgöras hur olika
uppdelningar och antaganden görs.

4.2.1 Hantering av olika sorters förbrukare i C-verkstad

Det finns olika grupper av förbrukare som man måste gå igenom och undersöka för att
veta hur behandlingen av mätvärdena skall göras. Hur debiteringen skall göras återfinns
i avsnitt 2.4.

Eftersom fastigheter och produktion ofta delar matning från samma utgående grupp kan
man inte mäta det ena och få den andra som rest. Det har bedömts vara bäst att
uppskatta och mäta förbrukning tillhörande fastigheter samt viss förbrukning i
produktion så man till slut kan få arbetsplatsutrustning/belysning i produktion som rest.
Detta eftersom fastigheters delar är lättare att uppskatta än det som kvarstår i
bedömningen.

De olika behandlingsgrupper som räknas upp nedan innehåller i sin tur olika
undergrupper, t.ex. kontor, enskilda maskiner och processventilation.

Behandlingsgrupp 1 - Fastighet

I fastighet ingår kontor, huvudbelysning och allmän ventilation. Denna grupp läggs
ihop, ingen ytterligare fördelning sker eftersom allt bakas samman i kostnadsställe
”Fastighet”.
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� Kontor. I denna undergrupp mäts bara Huvudkontor separat. Eftersom en del av
kontor fortfarande återstår får den delen uppskattas. Det görs genom att se på
vad Huvudkontorets förbrukning blir och sedan anta att C-verkstads kontorsytor
har samma förbrukning per använd yta. Genom att jämföra Huvudkontor med C-
verkstads kontorsytor kan man till slut uppskatta vad förbrukningen blir. Det
uppskattas på samma sätt även med ett par mindre byggnader vid sidan om C-
verkstads kontor och Huvudkontor; Personalkontor och Gamla Vakten.
Slutsats: Mäts delvis, i övrigt uppskattning.

� Huvudbelysning. Belysningen kan, som tidigare beskrivits, mätas i nästan alla
skepp. Det enda, skepp nr 8, kan uppskattas med hjälp av skepp nr 7. Man kan
mycket väl anta att belysningstiden i båda skeppen är lika stor. Antalet lysrör i
skepp 8 är c:a 190 st, i skepp 7 finns det 360 st. Alltså blir förbrukningen i skepp
nr 8 53%(190/360) av förbrukningen i skepp nr 7.
Sedan summeras alla skeppens förbrukning.
Slutsats: Mäts till stor del, i övrigt uppskattning.

� Allmän ventilation. Denna kategori kan ej mätas. Det förs dock statistik på hur
många antalet drifttimmar det är på de större ventilationsaggregaten. Med hjälp
av statistiken kan man beräkna hur stor förbrukningen blir på aggregaten
eftersom man också har information om aggregatens effekt. De mindre
aggregaten som används får på annat sätt uppskattas.
Slutsats: Mäts ej, beräknas och uppskattas.

Behandlingsgrupp 2 - Produktion

Om man jämför undergrupperna som finns här med de förbrukare som debiteringen är
uppdelad i(se 3.2.4) tillkommer här två undergrupper, ”speciella utgående grupper” och
”övriga avdrag i produktion”. Dessa är egentligen inbakade i de andra undergrupperna
men särskiljs på grund av avdelningar som har egna grupper samt utomstående aktörer i
produktion. Här fördelas värdena vidare på de avdelningar som är med i produktion.

� Enskilda maskiner. Dessa maskiner mäts separat och behöver inte fördelas. De
mätpunkter som här hör samman, alltså avdelningsvis, summeras i stället ihop.
Slutsats: Mäts.

� Gemensamma maskiner. De här maskinerna mäts inte för sig. Man kan
däremot anta att de helt eller procentuellt förbrukar samma energi som en
enskild maskin. Då får man i första hand jämföra den gemensamma maskinen
med en likvärdig enskild som innehas av samma avdelning. I andra hand får man
välja andra alternativ, t.ex. välja en enskild maskin som innehas av en annan
men likvärdig avdelning. Alternativt kan man ge maskinen en fast förbrukning.
Efter att alla uppskattningar har gjorts läggs förbrukningen samman på de
gemensamma maskiner som en avdelning har.
Slutsats: Mäts ej, uppskattas.

� Processventilation. Denna grupp mäts inte. Precis som i fallet med den
allmänna ventilationen kan man beräkna de större aggregatens förbrukning.
Även här får en liten del uppskattas, eftersom det inte förs någon statistik på de
mindre aggregaten. Den här beräkningen och uppskattningen läggs sedan ihop
och måste fördelas på de olika avdelningar i verkstan som har
processventilation. Fördelningen görs förslagsvis med hjälp av att gå in i ett
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system som heter R/3. Där finns all processventilation dokumenterad och man
kan i många fall se vilka fläktar som betjänar vilka maskiner. Därigenom kan
man få sig en uppfattning om hur stor del en avdelning har av
ventilationsaggregaten. Genom att också ta hänsyn till avdelningens arbetstid får
man fram dess andel totala processventilationsförbrukning.
Slutsats: Mäts ej, beräknas och uppskattas.

� Speciella utgående grupper. Som det nämnts tidigare mäts en del grupper för
sig. De som tillhör denna grupp är alla olika avdelningar inom produktion
eftersom Huvudkontor och huvudbelysning, som egentligen också tillhör
speciella grupper, redan är nämnt i behandlingsgrupp 1. Ingen utav dessa
gruppmätningar behöver fördelas utan läggs till den aktuella avdelning som har
gruppen.
Slutsats: Mäts.

� Övriga avdrag i produktion. Denna sort är en väldigt liten del och utgörs i
dagsläget endast av Celero Support. Celero Support har en yta i verkstaden vars
förbrukning ej kan mätas och får därmed uppskattas.
Slutsats: Mäts ej, uppskattas.

Behandlingsgrupp 3 – Rest(tillhör produktion)

Denna grupp tillhör egentligen behandlingsgrupp 2 men åtskiljs för att man lättare skall
kunna få reda på dess förbrukning. Även här fördelas värdena vidare på de avdelningar
som är med i produktion.

� Mindre utrustning i verkstad(arbetsplatsutrustning, arbetsplatsbelysning)
Genom mätning och uppskattning av tidigare behandlingsgrupper får man här
kvar en rest som skall fördelas på avdelningar i produktion. Det fördelas med
tanke på en avdelnings yta, arbetstid och andel arbetsplatsutrustning. Andelen
arbetsplatsutrustning måste tas med eftersom vissa avdelningar har en stor
mängd relativt energikrävande utrustning medan en annan avdelning kan vara
utan sådan. Uppskattningen på utrustningen resulteras genom ett tillägg på
avdelningens verkstadsyta.
Verkstadsytan kan man utan svårigheter ta reda på eftersom man redan har
statistik på avdelningars verkstadsytor. Ett stort arbete läggs ner på den
statistiken och det görs på grund av interndebitering.
Även en avdelnings arbetstider kan man enkelt ta reda på.
Slutsats: Mäts ej, uppskattas.

Undergrupperna i behandlingsgrupperna 2 och 3 delas alltså upp på de avdelningar som
finns i verkstan. För varje avdelning summeras undergruppernas respektive del ihop och
ett slutresultat erhålls.
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4.2.2 Behandlingssystemets olika steg

Ett förslag på ett nytt behandlingssystem har gjorts. Det är baserat på det arbete som
utförts i avsnitt 4.2.1. Här beskrivs stegen i det nya systemet som är utformat för att vara
så smidigt som möjligt, se även figur 8:

1. Mätvärdena samlas in och lagras i iFIX. Mätvärdena fördelas inte vidare med
iFIX men däremot kan grafer o.d. programmeras där för att få statistik på
förbrukningen.

2. Mätvärdena importeras till olika Exceldokument från iFIX. Det finns ett antal
dokument, ett för varje område. Anledningen till denna uppdelning är att lättare
kunna hantera den mängd mätpunkter som blir. Ett av de s.k. områdes-
dokumenten innehar C-verkstad och omfattar två transformatorstationer, TS2B
och TS3. Det är detta dokument som har arbetats fram och kallas
”Områdesdokument 01 Cv”.

Ett dokument kallad ”Styrning av områdesdokument” talar om för alla
områdesdokument antalet drifttimmar och den beräknade förbrukningen på
respektive områdes ventilationsaggregat samt vilken månad de skall göra sina
beräkningarna på.

Genom beräkningar i områdesdokumenten fås förbrukningen fram på de
kostnadsställen som är aktuella för varje område.

3. De resultat som fås fram för varje områdesdokument samlas till slut i en central
insamling där man slår ihop kostnadsställen som förekommit i flera områden.

Där sker också omräkning från förbrukning till kostnad så att slutfaktura kan
skapas m.m.

Figur 8 En grafisk förklaring på hur behandlingssystemet är tänkt att fungera.
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Det är styrnings- och områdesdokumentet som kan göras och dessa har arbetats fram.
De fungerar fullt ut med beräkningar o.d. som sedan leder fram till ett fiktivt slutresultat
för C-verkstadens område.

Att samla in mätvärdena från iFIX kan naturligtvis inte göras nu eftersom mätningarna
inte finns än. Eftersom det bara är C-verkstad som har undersökts kan man ej göra nästa
steg; den centrala insamlingen. Den insamlingen blir dock inte svår att göra eftersom
den i stort sett sammanfattar områdesdokumentens resultat.

”Styrning av områdesdokument” och ”Områdesdokument 01 Cv” beskrivs ingående
nedan och visas i sin helhet i bilaga F. I denna rapport innehåller de kommentarer som
visas i rutor, och pilar visar vad som kommenteras.

4.2.3 Beskrivning av dokumentet ”Styrning av områdesdokument”

Här följer en beskrivning på styrningsdokumentet:

Här skrivs manuellt eller automatiskt den siffra som bestämmer vilken månad som skall
beräknas. Antalet drifttimmar som ventilationsaggregaten har gått läggs in här. Både
den allmänna ventilationen och processventilationen beräknas eller uppskattas här och
allt skickas vidare till områdesdokumenten.

Siffror som i detta blad är uppskrivna utan att någon undersökning har gjorts är de i
”allmän ventilation” och ”processventilation”, se figur 9. För det behövs statistik på
drifttid samt effektuppgifter på aggregat. Anledningen till att ingen undersökning har
gjorts är tidsbrist.

Figur 9 Urklipp från "Styrning av områdesdokument".

Central styrning av områdesdokument

Månad som skall beräknas: 7

Område 1: Cv Allmän ventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning Kommentar

C-H45-01 500 40 20000
C-H45-02 200 20 4000
C-H45-03 200 42 8400
C-H45-04 400 28 11200

0
0
0

C-H45-08 6400 Liten uppskattning, enbart uppskattning

Område 2 Allmän ventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning

Aggregat 1
Aggregat 2
Aggregat 3
Aggregat 4

Område 1: Cv Processventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning

C-P45-01 400 7 2800
C-P45-02 200 14 2800
C-P45-03 200 20 4000

Här skrivs vilken 
månad som skall 
beräknas

Här läggs, för varje 
område, det antal 
driftimmar som 
aggregaten till allmän 
ventilation har gått
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4.2.4 Beskrivning av dokumentet ”Områdesdokument 01 Cv”

Områdesdokumentet är uppbyggd i flera blad. Varje punkt beskriver där ett av bladen.
Här följer en beskrivning på områdesdokumentet:

� Blad 1: Mätarinfo-datainsamling

Detta blad har två funktioner. Det ena är att inneha information om vilka
utgående grupper som har mätare, det andra är att samla in mätvärden och lagra
dem. Mätvärdena läggs in månadsvis, för varje år byts alla områdesdokument ut
så gamla mätvärden inte försvinner.

I detta dokument är mätvärdena påhittade eftersom inga mätningar görs. Efter att
ha sett på de utgående gruppernas säkringar har en mycket grov uppskattning
gjorts på förbrukningen.

Den tjockare rutan i figur 10, som står under ”aktuell månad”, styrs från
styrningsdokumentet och ändrar samtliga områdesdokument. Det är denna siffra
som bestämmer vilken månads mätvärden som skall beräknas. I figur 10 är
månad nr 7 skriven i rutan. Samma mätvärden syns då under aktuell månad som
under julis.

I kolumnen till vänster om ”aktuell månad” står det om den utgående gruppen
har mätare eller inte.

Figur 10 Urklipp från ”Områdesdokument 01 Cv”, blad 1.

Mätarinformation och mätvärdesinsamling
Område: C-verkstad

Mätarkod Placering Aktiv/Inaktiv aktuell 1 2 3 4 5 6 7
månad: jan feb mar apr maj jun jul

7
201 Trafo T26 aktiv 145000 150000 140000 145000
202 Trafo T32 aktiv 195000 190000 200000 195000
203 Trafo T34 aktiv 300000 310000 305000 300000
204 Trafo T35 aktiv 280000 280000 285000 280000

1 26/skåp2/k2 aktiv 20000 19000 21000 20000
2 26/skåp2/k3 aktiv 11000 12000 11500 11000
3 26/skåp2/k4 aktiv 9500 8000 9000 9500
4 26/skåp2/k5 0 0 0 0
5 26/skåp2/k6 aktiv 4500 5000 4000 4500
6 26/skåp2/k7 aktiv 4800 5000 6000 4800

Den månad som skall 
beräknas visas i denna 
kolumn och fås fram av 
styrningsdokumentet

Här står det om facket innehar 
mätare eller inte
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� Blad 2: Infobas ensk.maskin&större gem.

Det är många maskiner som finns i varje område och speciellt mycket i C-
verkstaden. Därför behövs information om vilka maskiner som finns, vem som
äger den, hur den är inkopplade och vilken mätare som bestämmer dess
förbrukning. Vilken mätare det är visas genom en mätarkod som fås från blad 1.
De enskilda maskinerna och de större gemensamma står med i detta blad som
ligger som grund för senare beräkningar.

Vad som inte syns i figur 11 är att alla kolumner har ett filter. Med den kan man
t.ex. välja ”karusellsvarv”; då visas bara maskiner som är av typen karusellsvarv.
Vad som är mer användbart med denna funktion är att man kan välja ut en
speciell avdelning och se vilka maskiner den har. Det är bra för att senare se
vilka mätvärden som skall summeras för avdelningen.

Figur 11 Urklipp från ”Områdesdokument 01 Cv”, blad 2.

De enskilda maskinerna är noggrannt undersökta. För de större gemensamma
maskinerna, som här enbart har uppskattats parallellt med hjälp av enskilda
maskiner, har inte undersökts lika noggrannt och fel förekommer. Här behövs en
genomgång med maskiners effekt o.d.

Detta blad är en förändrad version av den maskinlista som finns på Volvo Aero.

� Blad 3: Infobas rest-mindre gem. maskin

Detta blad liknar det förra men innehåller bara mindre gemensamma
maskiner(arbetsplatsutrustning) vars förbrukning varken mäts eller uppskattas.
Det här bladet är bara till för att få sig en uppfattning om hur mycket
arbetsplatsutrustning en avdelning har. Det är mycket svårt att kunna uppdatera
detta blad eftersom många mindre förändringar sker här. Såvida inte en
avdelnings antal arbetsplatsutrustning drastiskt förändras gör det dock ingenting
eftersom denna del av förbrukningen är relativt liten. Även detta blad har filter-
funktion och är en förändrad version av den maskinlista som finns på Volvo
Aero.

Område: C-verkstad Enskilda maskiner(=ensk) & större gemensamma(=gem)
Equipment TS T Fack Grupp Kod Description ManufactureFunctLocaSäkrad(A) InkopplingBehandlingsart
1106201 3 35 S0 K50 85 Karusellsvarv Nc MINGANTI M-C-9232 315 ensk EG Mäts
1106202 3 35 S0 K51 86 Karusellsvarv Nc MINGANTI M-C-9232 315 ensk EG Mäts
1106404 3 34 SA4 K65 p72 Karusellsvarv BULLARD M-C-9232 80 gem KS Par 1166401 * 0.5
1121607 S4 41 Supportsvarv Nc MAX MÜLLEM-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1121610 3 32 S7 K41 p72 Supportsvarv Nc MAX MÜLLEM-C-9232 125 gem C Par 1166401 * 0.5
1126306 3 32 S5 K2 p60 Karusellsvarv Nc PENSOTTI M-C-9854 125 gem C Par 1147503 * 0.5
1126404 S4 41 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126405 S5 42 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126406 S5 42 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126407 S5 42 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126408 S4 41 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126409 3 34 SA2 K82 p60 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9854 200 gem KS Par 1147503 * 0.8
1126410 3 35 S1 K23 p18 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9241 160 gem C Par 1126413 * 0.8
1126411 2B 26 SKÅP6 K30 24 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9856 200 ensk EG Mäts
1126412 3 34 SA4 K66 p18 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9241 200 gem KS Par 1126413
1126413 2B 26 SKÅP5 K22 18 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9241 200 ensk EG Mäts
1147503 3 34 SA2 K85 60 Specialsvarv Nc HESSAPP M-C-9854 250 ensk EG Mäts
1147509 2B 26 SKÅP5 K24 20 Specialsvarv Nc DÖRRIES M-C-9241 400 ensk EG Mäts
1147510 2B 26 SKÅP5 K25 21 Specialsvarv Nc DÖRRIES M-C-9242 400 ensk EG Mäts
1166401 3 34 SA3 K77 72 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9232 250 ensk EG Mäts

Maskinens nummer

Den mätare maskinen 
har.
p betyder att maskinen 
uppskattas parallellt 
med annan.
F betyder att maskin 
uppskattas med ett fast 
värde.

Maskinens ägare

Här förklaras det hur man får 
fram maskinens förbrukning. 
Par…. betyder att en annan 
maskin uppskattar 
maskinens förbrukning.

Maskinens eventuella inkoppling Maskinens sort och märke

Inkoppling; Enskild eller
gemensam maskin
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� Blad 4: Infobas avd – Beräkningar

Här skrivs det in vilka avdelningar som finns för området, vilka maskiner de har,
deras andel ventilationsaggregat, verkstadsyta, eventuella tillägg för arbetsplats-
utrustning och arbetstid. Det behöver bara göras här. Läggs t.ex. en avdelning till
här gör det också det på resten av dokumentet ända fram till slutresultatet.

Det sker också en beräkning på andel total processventilationsförbrukning och
andel rest. Detta görs genom att väga faktorerna lika. Vilka faktorerna är kan
läsas i 4.2.1.

Figur 12 Urklipp från ”Områdesdokument 01 Cv”, blad 4.

Siffror som är påhittade här, se figur 12, är ”antal aggregat med
processventilation” och arbetstid. För det förstnämnda behövs en liten
undersökning. Den andra, arbetstiden, är lätt att ta reda på.

Information avdelningar samt div beräkningar
Område: C-verkstad

Kostnadsställe
Enskilda
maskiner

Större gem
maskiner

Antal agg.
proc.vent

Verkstads-
yta

Tillägg v-yta
pga utr. Arbetstid

Fastigheter 0 0 0 0 0 0 Innehar ingen rest Fastighet C-v
9230 0 0 7 200 200 170 Produktion C-v
9231 0 21600 5 1100 300 170 Produktion C-v
9232 54000 9000 7 700 100 170 Två centraler m småutr mäts, avdragProduktion C-v
9240 0 0 6 1200 200 170 Produktion C-v
9241 28000 20300 7 1200 200 170 Produktion C-v
9242 36500 76500 2 1200 300 170 Produktion C-v
9250 7500 6000 7 1400 1000 170 Utrymme hos 9852 tas bort, avdrag 1Produktion C-v
9251 18000 20000 10 300 300 170 En central m småutr mäts, avdrag 20Produktion C-v
9443 0 0 7 400 200 170 Produktion C-v
9444 5500 0 9 500 100 170 ...utrymmet i skepp 1, resten mäts seProduktion C-v
9470 5000 0 5 200 0 170 Produktion C-v
9852 0 0 4 50 0 90 Har egen mätning = nästan ingen resProduktion C-v
9853 20000 18000 7 900 300 170 Produktion C-v
9854 19000 38500 3 1200 250 170 Produktion C-v
9855 41700 0 7 500 50 170 Produktion C-v
9856 35500 5000 7 1400 150 170 Produktion C-v

s:a agg: s:a tot yta: s:a arbtid:
100 16100 2640

Kommentarer v-yta Förklaring kost.st.

Ett tillägg på verkstadsytan 
beroende på andelen 
arbetsplatsutrustning

Här skrivs det som är speciellt för 
avdelningen in, t.ex. kontorsytor och 
deras maskiners förbrukning.

Här skriver man in om det är 
något speciellt med en 
avdelnings verkstadyta
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� Blad 5: Fördelning undergrupper

Det är i detta blad som de mesta beräkningar och fördelningar av mätvärden
görs. Det är indelat i de undergrupper som tidigare har gåtts igenom. I figur 13
visas undergrupperna ”kontor” och ”huvudbelysning”.

Fördelningar på undergrupper
Område: C-verkstad Månad: jul År: 2003

Fastigheter/Kontor  Aktuella mätare/
OBS! Ha grupperna under uppsikt beräkning Resultat Kommentarer

1. HK 6+52+114 22200 3 grupper; skåp2/7(vent), sa1/K97, s4/13
2. Övrig kontorsyta Cv's 1.04*(6+52+114) 23088 Uppskattas ha samma förbrukning/yta som HK. HK mäts.

C kontor uppnår till 104% av HK (4574/4400)
3. Övrig fastighetsyta exkl. Cv 0.14*(6+52+114) 3108 PersonalKontor och Gamla Vakten. Uppskattas på samma

sätt som ovan. Dessa uppnår till 14% av HK (600/4400)
4.
5.
6.
7.
8.

S:a kontor: 48396

Fastigheter/Huvudbelysning  Aktuella mätare/
OBS! Ha grupperna under uppsikt beräkning Resultat Kommentarer

1. Skepp 1-2 92 8000
2. Skepp 3-4 91 8500
3. Skepp 5-6 90 9000
4. Skepp 7 107 10000
5. Skepp 8 0.53*107 5300 Skepp 8 antas ha samma förbrukning/m2 som skepp 7
6.
7.
8.

S:a huvudbelysning: 40800

I denna kolumn skrivs 
de mätare(blå 
text)/beräkningar som 
används

Resultat hämtas från 
aktuell(a) cell(er) i 
"Mätarinfo-
Datainsamling"

Här sammanställs 
gruppens förbrukning

Figur 13 Urklipp från ”Områdesdokument 01 Cv”, blad 5.

Varje undergrupp är här uppdelad i olika antal rader beroende på situationen. I
”huvudbelysning” finns åtta rader där fem är upptagna. Det finns extra ifall det
senare skulle behövas. I ”enskilda maskiner”, som ej syns i figur, finns det 20
rader eftersom varje avdelning har var sin.

I kolumnen ”aktuella mätare/beräkning” skriver man upp vilka mätare som är
aktuella. I kolumnen ”resultat” hämtar man från blad 1 de mätvärden som står
uppskrivna i ”aktuella mätare/beräkning”. Förbrukningen för alla rader i
undergruppen summeras till slut.

Här fördelas också processventilationen och den rest som blir. Det görs med
hjälp av den fördelningsberäkning som gjordes i föregående blad.

Siffror som i detta blad är uppskrivna utan att någon undersökning har gjorts är
de i ”övriga avdrag i produktionsytor”, alltså avdrag på grund av Celero Support.
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� Blad 6: Restuppskattning-DELFAKTURA

I blad 5 gjordes huvuduppgiften; att fördela mätvärdena. Det är dock inte alla
mätvärden som har fördelats än. Det som återstår är den rest som skall
bestämmas i detta blad. I avsnitt 4.2.1 står det hur det görs och resultatet visas i
figur 14.

Figur 14 Urklipp från ”Områdesdokument 01 Cv”, blad 6.

Man tar den sammanlagda förbrukningen från blad 1 och drar av
undergrupperna som tas från blad 5.

Kvar blir en rest som i ”Sammanfattning avdelningars förbrukning”, visas ej i
figur, fördelas så som beräknats i blad 4. Här sammanfattas också all
förbrukning uppdelat på både kostnadsställen och undergrupper.

Den tredje och sista delen i blad 6 är fakturaunderlaget. Det visar till viss del
samma resultat som i sammanfattningen och är det resultat som skickas ut från
områdesdokumentet vidare till den centrala insamlingen.

Hela behandlingssystemet är utformat så att man skall göra så lite som möjligt,
samtidigt som det skall vara lätt att överskåda resultatet.

Om inga uppdateringar är aktuella behöver man knappt gå in i områdesdokumenten då
en insamling av mätvärden skall ske.

Restuppskattning, sammanfattning och delfaktura
Område: C-verkstad Månad: jul År: 2003

Produktion/Restuppskattning
Förbrukargrupp Framtagning Förbrukning(kWh)

Övergr: Övergripande el-
energiförbrukning
för området mäts 920000

Fastighet: Belysning mäts/uppskat - 40800
Allm vent beräknas - 50000
Kontor uppskattas - 48396 S:a fastighetsel: 139196

Produktion: Enskilda maskiner mäts - 270700
Gem. maskiner, större uppskattas - 214900
Processvent. uppskattas - 20000
Speciella utg. grupper mäts - 200000
Övriga avdrag i prod uppskattas - 7000
Övrig produktion rest = 68204 S:a produktionsel: 780804

Här redovisas det sätt 
mätvärdena tagits fram

Detta värde är det som blir 
kvar efter ovanstående 
mätningar/uppskattningar
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4.2.5 Tillvägagångssätt vid uppdatering

När en uppdatering av behandlingssystemet blir aktuell gäller det att komma ihåg det
man skall ändra. Uppdateringarna är enkla men blir det fel kan det vara svårt att
upptäcka det. En rutinlista kan därför skapas där man enkelt följer det som står för en
speciell förändring. De förändringar som kan leda till uppdatering av behandlings-
systemet följer nedan. Många av punkterna är dock mycket lätta att uppdatera. Detta är
alltså bara en uppräkning på de rutinlistor som eventuellt får göras senare. Som exempel
har ändå en rutinlista utförts för ”Ägarbyte av enskild maskin” och visas i samma punkt.

� Ägarbyte av enskild maskin:

1. Om ägarbytet innebär en förändring för maskinens matning, gå först igenom
rutinlista ”Förändring med enskild maskins matning”. Gå sedan till punkt 2.

2. Gå till blad ”Infobas ensk.maskin&större gem.” och sök upp den berörda
maskinen. Ändra ägaren i kolumnen ”FunctLocation”. Notera den mätare
som maskinen mäts av.

3. Gå till blad ”Infobas avd - Beräkningar”. Ta bort den noterade mätarkoden
från den tidigare ägaren.

4. Lägg till den noterade mätarkoden till den nya ägaren.

� Förändring med enskild maskins matning

� Tillkomst av enskild/större gemensam maskin

� Förändring i större gemensam maskins drifttid

� Tillkomst/borttagning av avdelning eller ändring av dess verkstadsyta/arbetstid

� Drastisk förändring av avdelnings antal arbetsplatsutrustning

� Förändring i kontorsytor, huvudbelysning eller ventilationsaggregat

� Förändring med avdelnings processventilationsutnyttjande

� Intrång i huvudbelysnings och andra speciella grupper

� Förändring med utomstående aktörers utnyttjande

Det kan tyckas vara många punkter att tänka på. Det hade dock varit ännu fler om
mätningar hade gjorts på varje utgående grupp eller om systemet på annat sätt hade varit
mer invecklat.
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5 Resultat
Nu har en framtagning gjorts på både insamlingssystemet och behandlingssystemet.
Resultatet av arbetet delas upp i de olika systemen och presenteras i 5.1 och 5.2.

5.1 Mätvärdesinsamling
Med de önskemål som fanns har ett insamlingssystem tagits fram. Det baseras på att
mätare med pulsutgång används. Det medför att antalet nya mätare som behövs är
mindre än andra alternativ. Eftersom befintliga strömtransformatorer skall användas
behövs energimätare som mäter på en fas.

Antalet mätpunkter för C-verkstaden blir 46 stycken. 42 av dem sitter i utgående fack
och resten är placerade på transformatorernas sekundärsida.

Det system som har valts för att samla in mätvärdena är det som Comsel System
erbjuder. Det är uppbyggt av att räknarmoduler får fram förbrukningen med hjälp av
mätarnas pulser. Maximalt fyra mätare kan kopplas in på en räknarmodul. Modulerna är
i sin tur inkopplade på en uppsamlingsenhet. Enheten har en inbyggd webserver och det
behövs en enhet för varje transformatorstation. Den kopplas in på intranet och
webservern medför att den kan läsas i en webläsare, men mätvärdena kan också direkt
importeras i andra program, t.ex. iFIX och Microsoft Excel. Även om mätvärdena
kommer att behandlas i Excel samlas de först in i iFIX på grund av att de där är lättare
att övervaka och få grepp om, då med larm och presentation i grafer m.m.

Kostnaden för denna utrustning är för C-verkstaden 74.000 kr. I kostnaden ingår det
uppskattade antal mätare som behövs medan samtliga erfordrade strömtransformatorer
redan antas vara installerade. Det som inte är med i kostnadsuppskattningen är
installationen och programmeringen av utrustningen. Det utrymme som utrustningen
behöver har ej heller tagits med, där kan skåp vara aktuellt.

5.2 Mätvärdesbehandling
Mätvärdena samlas alltså in i iFIX. Då en fördelning av mätvärdena önskas göras
importeras de från iFIX till Exceldokument. De läggs i olika områdesdokument som
innehåller underlag för hur beräkningar görs. Där sker också beräkningarna så att ett
slutresultat för det givna området uppnås. Det görs genom att först mäta eller uppskatta
olika sorters förbrukare såsom kontor, maskiner, ventilation m.m. De sorter som tillhör
produktion delas sedan upp på de kostnadsställen som finns där. Sorter som tillhör
fastighet går till ett och samma kostnadsställe. Olika kostnadsställen har nu fått sin
förbrukning beräknad och dessa går vidare för central insamling i form av ännu ett
Exceldokument. Där samlas alla områdens kostnadsställen ihop och en slutfaktura i
kostnad kan skapas. Det görs efter att förbrukningen har justerats så det stämmer
överens med Vattenfalls mätningar.
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6 Slutsatser
Analys av resultatet som blivit visas i 6.1 medan rekommendationer vid eventuell
installation av förslaget finns i 6.2.

6.1 Analys av resultat
Det nya energimätningssystemet skiljer sig mycket från det nuvarande. Antalet
mätpunkter i det nya systemet är mycket fler än i det nuvarande. Det ger ett mer
sanningsenligt slutresultat men medför också att det är svårare att hålla ordning på dem.
Detta kan underlättas med bra dokumentation.

Att läsa av mätvärdena automatiskt är nödvändigt med så många mätare. Dagens teknik
gör att detta är utförbart till en rimlig kostnad. Mätare med pulsutgång gör det inte
möjligt att mäta annat än aktiv(/reaktiv) energi. De önskemål som lades fram medför
emellertid att andra mätare som visar mer är onödiga. Att det redan finns en del
befintliga mätare med pulsutgång och att dessa är relativt billiga gör att kostnaden för
installationen blir mindre. Detsamma gäller strömtransformatorer som till stor del har
visat sig vara befintliga.

Att i första hand installera mätare på utgående grupper är en stor installation och kostar
mer än andra alternativ men är nödvändigt om man skall kunna följa upp maskiners
förbrukning. Det kan bli problem med det extra utrymme som behövs för mätare och
annan utrustning.

Comsel Systems mätningssystem som har valts har en enkel uppbyggnad vilket
underlättar arbetet med det. Att den har inbyggd webserver är mycket smidigt och med
hjälp av behörigheter kan avdelningar själva se sin förbrukning.

Att använda sig av iFIX för att presentera grafer o.d. är bra. Ett separat program som är
mer tillämpat för energimätning är onödigt eftersom det bara behövs "enklare"
övervakning och presentation som kan göras i iFIX.

Ett nytt behandlingssystem är nödvändigt om en utbyggnad av mätarna görs. Det förslag
som lagts fram ger en mycket större chans att hålla systemet uppdaterat efter
förändringar. Detta mycket på grund av att man i förslaget har bättre underlag för hur
beräkningar och fördelningar görs. Det är svårt att säga hur mycket tid som går åt men
det blir arbetsamt att hålla systemet uppdaterat. Förslaget anses ändå vara ett av de
smidigaste sätt samtidigt som arbetet kan underlättas med rutinlistor. Det finns också
möjlighet att med Volvo Aero’s maskinlista göra vissa uppdateringar och kontrollera så
att underlaget stämmer.

När uppdateringar av beräkningarna är gjorda fungerar systemet väldigt bra där mycket
görs automatiskt. Det som får göras för hand är inskrivning av ventilationsaggregatens
drifttid om detta inte ordnas automatiskt i iFIX.

Energimätningssystemet innehåller en del uppskattningar men det går inte att undvika.
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6.2 Rekommendationer till eventuellt fortsatt arbete
Det finns inte så många rekommendationer men de få är desto viktigare:

� Att hålla dokumentationen uppdaterad vid nytt mätningssystem

Det är mycket viktigt att dokumentera och ha underlag på de beräkningar man
gör, på vilka maskiner som mäts o.s.v. Har man inget underlag är det mycket
svårt att veta vad man skall ändra på. En del tid kommer att gå åt till
dokumentation men vill man ha ett system som fungerar bra är man tvungen till
det.

� Att installera strömtransformatorer på nya ställverk

Att från början installera strömtransformatorer i varje utgående grupp på nya
ställverk är mycket lämpligt. Även om inte mätare sätts på varje utgående grupp
finns det då möjlighet till det. Det kan ju hända att man i framtiden behöver mäta
en från början ej aktuell grupp.

Detta är mycket bättre än en senare installation då man skulle få problem med att
behöva avbryta matningen till olika maskiner o.d. Delbara strömtransformatorer
skulle kunna åtgärda sådana problem men vid nytt ställverk rekommenderas
ändå att det installeras nya vanliga från början.

� Att byta behandlingssystem även om insamlingssystemet kvarstår

Det system som i dagsläget används för att behandla de mätvärden som kommer
in är inte bra. Den största bristen är svårigheten att göra en bra uppdatering.
Även om insamlingssystemet med mätare o.d. beslutas vara kvar, är
rekommendationen att ändå byta ut behandlingssystemet. Det blir då fortfarande
mindre sanningsenligt resultat än alternativet med helt nytt mätningssystem, men
förbättras ändå mycket jämfört med hur det ser ut idag.

Arbetet med ett nytt behandlingssystem vid nuvarande insamlingssystem blir
mindre än med ett helt nytt mätningssystem eftersom det inte är någon idé att ha
samma noggrannhet i fördelningarna.

Det områdesdokument som gjorts kan då användas med vissa modifikationer.

� Att testköra ett område vid beslut om nytt insamlingssystem

Vid beslut att installera ett nytt insamlingssystem är det bra att först börja med
ett område så att man kan utvärdera det valda systemet. Om det då visar sig vara
ett system som inte passar har man inte förlorat så mycket jämfört med en
installation på hela Volvo Aero.
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Bilaga A: Ordlista
Här förklaras närmare de ord som tidigare i rapporten har visats i kursiv och
understruken stil:

128 bitars kryptering 128 bitar anger nyckellängden. En nyckel är en lång nummerserie
som används som parameter i en krypterings- och
dekrypteringsalgoritm. I symmetriska algoritmer, som används
här, används samma nyckel både för kryptering och dekryptering.
Nyckellängden har en väsentlig betydelse för säkerställandet av
säkerheten i kommunikationen. I symmetrisk kryptering anses en
128 bitars nyckellängd, och i asymmetrisk kryptering en 1024
bitars nyckellängd vara säker. [10]

Aktiv energi Energi är effekten multiplicerad med tiden. Aktiv effekt är det
man menar när man i dagligt tal pratar om eleffekt. Det är den
eleffekt som kan utnyttjas för nyttigt arbete i till exempel
elmotorer, till skillnad från reaktiv effekt. [11]

PLC Förkortning på Programmable Logic Controller. Det är ett vanligt
sätt att styra och övervaka processer eller annat som behöver
styrning. Den utvecklades i slutet av 60-talet som ett alternativ till
relästyrning. Den arbetar så att den först läser in ingångarna och
beroende på dess tillstånd ställer utgångarna. Allt enligt det
program som man har skrivit och laddat ner till PLC:n.

En PLC är en processor som man har byggt in i ett chassi och
monterat I/O-portar(=In/Out). Ett vanligt PLC-system består av
en huvudmodul/controller som innehåller själva processorn och
vanligtvis ett antal I/O-portar. En PLC sitter ofta rackmonterad
och kan lätt byggas ut med nya moduler för t.ex. kommunikation
med operatörssystem eller fler I/O-portar. [12]

Protokoll En uppsättning regler som bestämmer hur kommunikation mellan
olika enheter eller datorer i ett styr- och övervakningssystem ska
utföras. Som aktuella standardprotokoll kan nämnas ProfiBus,
TCP/IP och LonTalk. [13]

Reaktiv energi Energi är effekten multiplicerad med tiden. Den reaktiva effekten
fås i växelströmskretsar när strömmen och spänningen passerar
en s.k. induktans (t ex lindningen i en motor). Anledningen är att
strömmen hamnar efter spänningen i tid. Tidsförskjutningen
kallas induktiv fasförskjutning. Den reaktiva effekten behövs t.ex.
för att bygga upp en motors magnetfält men kan inte uträtta något
nyttigt arbete. Den minskar distributionsnätets överförings-
kapacitet och har enheten VAr. [11]
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Skenbar effekt En transformators skenbara effekt har enheten MVA. Den visar
hur mycket transformatorn kan belastas. Den skenbara effekten är
den hela effekt som förbrukas medan den aktiva är den som
används för nyttigt arbete. Effektfaktorn(cos �) avgör hur mycket
den aktiva effekten(P) är jämfört med den skenbara(S) enligt
formeln �cos�� SP . Det är den aktiva effekten man vanligtvis
betalar för.

Strömtransformatorer

Eftersom det går stora strömmar i den krets som skall mätas
använder man strömtransformatorer. De gör så att strömmen som
går genom mätaren blir mycket mindre. Den mindre strömmen är
då proportionell mot den större, den riktiga, eftersom den har en
viss omsättning. Det finns mätare som har inbyggda strömtrans-
formatorer.

Figur 15 Ett exempel på en strömtransformator.

Övertoner Övertoner är störningar i ström och spänning, vilken har en
frekvens som är en multipel av grundtonens frekvens, som är 50
Hz. De jämna multiplarna(2, 4, 6 o.s.v) kommer inte att uppträda.
Då övertoner förekommer i de frekvenserna som mätsignalerna
finns i kan detta vara orsak till fel.
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Bilaga B: Volvo Aero’s transformatorer
Här visas en ritning på hur Volvo Aero’s transformatorer är sammankopplade:

Figur 16 Ritning "hsp.dwg", gjord av Lennart Fäldt, Celero Support AB.
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Bilaga C: Detaljerad förklaring till mätarnas placering
Här följer detaljerade listor som förklarar vilka utgående grupper som mätarna har valts
att sitta på. Listorna gjordes från början av Alf Andersson, Celero Support AB, men är
nu omarbetade. Från början kunde man, med hjälp av originallistorna, se de flesta
maskiner som hade egna grupper. För att ta reda på många av de speciella grupperna
måste man gå ut i verkstaden och undersöka. Det är också nödvändigt att göra detta för
att få sig en uppfattning om vilka av de gemensamma maskinerna som är såpass stora så
att de behöver uppskattas.

De grupper som det sätts mätare på markeras med ram och fet stil på texten. Grupper
utan mätare har grå bakgrund och vanlig stil på texten.

� För grupper med enskilda maskiner(=sep maskin) betyder texten:

<Gruppbeteckning> Sep maskin

<Maskinnummer(avdelning som äger maskin)>

<Maskinens säkring(Ampere)>

� För speciella grupper betyder texten:

<Gruppbeteckning> Speciell grupp

<Kostnadsstället den matar> ev: <Centralens namn >

<Centralens/Kanalskenas säkring(Ampere)>

� För grupper som inte mäts betyder texten:

<Gruppbeteckning>

<Förklaring till varför den ej mäts>

<Centralens/Kanalskenas säkring(Ampere)>

� Viktiga förkortningar: Sep Separat

Vent Ventilation

Ks Kanalskena

C Central

Kost.ställen Kostnadsställen

Avd Avdelning

H-kontor/HK Huvudkontor

Bel.c. Belysningscentral

Sk Skepp

Förbr. Förbrukning
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Figur 17 Mätarnas placering för transformator 26.

Figur 18 Mätarnas placering för transformator 32.

SKÅP 2 SKÅP 3 SKÅP 4 SKÅP 5 SKÅP6

Mätare för hela
transformatorn

K2  Sep maskin
1166411(9853)
500A

K9   Sep maskin
1166410(9856)
500A

K15  Tom grupp    400A K22  Sep maskin
1126413(9241)
200A

K30  Sep maskin
1126411(9856)
200A

K3  Speciell grupp
avd 9444's(sep ks)
315A

K10   Sep maskin
1520622(9855)
200A

K16  Tom grupp    400A K23  Sep maskin
1620902(9241)
200A

K31  Sep maskin
1520613(9856)
200A

K4  Sep maskin
1520612(9855)
200A

K11  Tom grupp    400A K17  Tom grupp    400A K24  Sep maskin
1147509(9241)
400A

K32  Tom grupp    400A

K5  Tom grupp      160A K12  Tom grupp    400A K18  Tom grupp    400A K25  Sep maskin
1147510(9242)
400A

K33  Tom grupp    400A

K6
Vent., för litet
125A

K13  Tom grupp    400A K19  Tom grupp    400A K26  (C K26A)
Central, flera kost.ställen
160A

K34  Tom grupp    160A
                     

K7 Speciell grupp
HK. Våning 5's vent.
125A

K20  Tom grupp    400A K27  Sep maskin
1520604(9470)
100A

Transformatorstation 2B - Transformator 26 (T26)
Grupper med mätare - Grupper utan mätare

S5 S6 S7

K3  (C i skepp 7)
Central, flera kost.ställen
250A

K40  Speciell grupp
avd 9444's(sep ks)
400A

K10
Central för nuv. mätning
35A

K41  (C i skepp 7)
Central, flera kost.ställen
500A

K18  Tom grupp        250A K42  (C i kompressorrum)
Central, flera kost.ställen
315A

K34  (C i skepp 4)
Central, flera kost.ställen
315A

Mätare för
hela 

transformatorn

K43  Speciell grupp
avd 9232's(sep central)
355A

K20  Tom grupp        500A K44  Speciell grupp
avd 9232's(sep central)
355A

K2  (C i skepp 4)
Central, flera kost.ställen
315A

K45  (C i skepp 6)
Central, flera kost.ställen
400A

K32  Tom grupp        500A K46  Tom grupp        500A

K31  Sep maskin
2328402(9250)
160A

K47  Tom grupp        500A

K33  Tom grupp        250A

Transformatorstation 3 - Transformator 32 (T32)
Grupper med mätare - Grupper utan mätare
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Figur 19 Mätarnas placering för transformator 34.

Figur 20 Mätarnas placering för transformator 35.

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6

K91 K81 K71 K61 Mätare för hela
transformatorn

K92  Tom grupp        630A K82  (KS i skepp 3)
KS, flera kost.ställen
400A

K72  Tom grupp        630A K62  (C K62A)
Central, flera kost.ställen
400A

K93  Tom grupp        630A K83  (KS i skepp 4)
KS, flera kost.ställen
400A

K73  Tom grupp        630A K63  Tom grupp        630A

K94  Tom grupp        400A K84  Sep maskin
1166402(9232)
250A

K74  Speciell grupp
avd 9251's(sep central)
250A

K64 (KS 64A)
KS, flera kost.ställen
400A

K95  Sep maskin
1520617(9854)
200A

K85  Sep maskin
1147503(9854)
250A

K75  Sep maskin
1166404(9251)
250A

K65  (KS 65A)
KS, flera kost.ställen
400A

K96  Speciell grupp
avd 9232's(sep grupp)
400A

K86  Speciell grupp
avd 9232's(sep grupp)
400A

K76  Sep maskin
1166405(9251)
250A

K66  (KS 66A)
KS, flera kost.ställen
400A

K97  Speciell grupp
KS för H-kontor(KS97A)
200A

K87  Speciell grupp
avd 9232's(sep grupp)
250A

K77  Sep maskin
1166401(9232)
250A

K67  Sep maskin
1166409(9242)
400A

K98  Tom grupp K88  Tom grupp K78  Tom grupp

K99  Tom grupp K89  Tom grupp K79  Tom grupp

K100  Tom grupp K90  Tom grupp K80  Tom grupp

Transformatorstation 3 - Transformator 34 (T34)
Grupper med mätare - Grupper utan mätare

S0 S1 S2 S3 S4

K48  Tom grupp        500A K21  (C i gotsavsändning)
Central, flera kost.ställen
500A

K39  Tom grupp K11  (C i omklädningsrum)
Central, flera kost.ställen
63A

K49  Speciell grupp
avd 9232's(sep grupp)
400A

K22  (C i skepp 7)
Central, flera kost.ställen
355A

K17  Speciell grupp
avd 9852's(sep ks)
(KS17A)

K12  (C i skepp 1)
Central, flera kost.ställen
125A

K50  Sep maskin
1106201(9232)
315A

K23  (C i skepp 7)
Central, flera kost.ställen
250A

Mätare för
hela 

transformatorn

K19  Speciell grupp
avd 9852's(sep ks)
(KS19A)

K8  (C i gamle vakt)
Liten förbr., uppskattas
80A

K51  Sep maskin
1106202(9232)
315A

K24  Tom grupp        500A K5  Tom grupp          250A K13  Speciell grupp
HK. Central
125A

K52  Tom grupp        250A K25  Tom grupp        500A K7  (C i skepp 1)
Central, flera kost.ställen
125A

K16  Tom grupp        250A

K53  Tom grupp        250A K26  Sep maskin
2406501(9444)
125A

K6  Sep maskin
1166415(9855)
400A

K1  Tom grupp          250A

K54  Tom  grupp       250A K27  Sep maskin
1166414(9855)
315A

K4  Speciell grupp
Bel.c. skepp 7 (C B4A)
125A

K15  Tom grupp        250A

K55  Speciell grupp
Bel.c. sk 5-6 (C B5A)
125A

K28  Tom grupp        250A K9  Tom grupp          250A K29  (C K29 i skepp 6)
Central, flera kost.ställen
200A

K56  Speciell grupp
Bel.c. sk 3-4 (C B2A)
125A

K14  Tom grupp        500A K30  (C i personalkontor)
Liten förbr., uppskattas
63A

K57  Speciell grupp
Bel.c. sk 1-2 (C B3A)
100A

K38  Tom grupp        250A K35  Tom grupp        250A

Transformatorstation 3 - Transformator 35 (T35)
Grupper med mätare - Grupper utan mätare
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Bilaga D: Kostnader för olika insamlingssystem
Här följer tabeller som detaljerat visar kostnader för de mätsystem som granskats.

Uppskattningarna är gjorda med följande antaganden:

46 mätare behövs för C-verkstad

5 mätare med pulsutgång finns befintliga i C-verkstad

250 mätare behövs på hela Volvo Aero

50 mätare med pulsutgång finns befintliga på hela Volvo Aero

� Inkoppling på PLC

Det uppskattas att det behövs 4 extra ingångskort till PLC:n vid installation i C-
verkstad och 26 extra kort vid installation på hela Volvo Aero. Här används
analoga mätare, därför behövs nya mätare till alla mätpunkter.

Tabell 3 Kostnadsuppskattning för inkoppling på PLC

                 Område 

Utrustning

C-verkstad
46 mätare

4 kort

Hela VAC
250 mätare

26 kort

Mätare
3200 kr/st

147.200 800.000

Ingångskort
8000 kr/st

32.000 208.000

Kostnad
endast utr.

179.200 1.008.000
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� Regin Exomatic AB

Vid installation med intranet behövs Regin Exomatics egna program för
insamling, men inte för installation med det interna telenätet. Grundutrustningen
innehåller programmering och ev. Exo4/Exoreport(program).

Tabell 4 Kostnadsuppskattning för Regin Exomatics förslag

� Cewe Instrument AB

De CMS:er som behövs finns i olika varianter och pris beroende på hur många
ingångar(mätare) som behövs. Grundutrustningen innehåller här bl.a. program-
vara och utbildning.

Tabell 5 Kostnadsuppskattning för Cewe Instruments förslag

                 Område 

Utrustning

C-verkstad
41 mätare

Hela VAC
200 mätare

C-verkstad
41 mätare

Hela VAC
200 mätare

Mätare
1100 kr/st

45.100 220.000 45.100 220.000

CMS
olika varianter

33.650(2st) 242.010(18st) 46.650(2st) 359.010(18st)

Grundutr.
inkl program mm

93.680 93.680 75.180 75.180

Kostnad
endast utr.

172.430 555.690 166.930 654.190

Interna telenätet Intranet

                 Område 

Utrustning

C-verkstad
41 mätare

Hela VAC
200 mätare

C-verkstad
41 mätare

Hela VAC
200 mätare

Mätare
1200 kr/st

49.200 240.000 49.200 240.000

Avl.enheter 16.000(2st) 144.000(18st) 35.000(2st) 315.000(18st)

Grundutr.
inkl program mm

1.600 1.600 24.100 24.100

Kostnad
endast utr.

66.800 385.600 108.300 579.100

Interna telenätet Intranet
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� Comsel System

Priset på uppsamlingsenheten och räknarmodulerna var i lösningsförslaget
angivet i euro. Priset räknades om till svenska kronor då 1 euro var 9.25 kronor.
I övrigt är uppbyggnaden enkel och kräver ingen närmare förklaring.

Tabell 6 Kostnadsuppskattning för Comsel Systems förslag

� Kamstrup A/S

Här visas ingen detaljerad förklaring eftersom uppgifter om vad produkterna
kostade i detalj saknas.

I huvudsak användes följande produkter:

Lokalutrustning med mätare, modul och extern antenn.

Radionätverk med koncentrator, antenn och drifttagning.

Centralsystem med mjukvara, koppling till andra system och installation
av mjukvara.

                 Område 

Utrustning

C-verkstad
41 mätare

Hela VAC
200 mätare

Mätare
1200 kr/st

49.200 240.000

Upps.enhet
7700 kr/st

15.400(2st) 138.600(18st)

Räknarmodul
750 kr/st

9.000(12st) 51.000(68st)

Kostnad
endast utr.

73.600 429.600
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� Megacon AB

Inte heller här behövs någon närmare förklaring.

Tabell 7 Kostnadsuppskattning för Megacons förslag

� Intelligenta mätare

I detta förslag används ETM Mättekniks mätare. Dessa mätare ger mer
information än de tidigare alternativen.

Tabell 8 Kostnadsuppskattning för intelligenta mätare

                 Område 

Utrustning

C-verkstad
41 mätare

Hela VAC
200 mätare

Mätare
1200 kr/st

49.200 240.000

Insamlingsnod
1750 kr/st

42.000(24st) 220.500(126st)

Gateway
5950 kr/st

17.850(3st) 113.050(19st)

Driftsättning 4.500 4.500

Kostnad
endast utr.

113.550 578.050

                 Område 

Utrustning

C-verkstad
46 mätare

Hela VAC
250 mätare

Mätare
2900 kr/st

133.400 725.000

Omvandlare
3200 kr/st

6.400(2st) 57.600(18st)

Kostnad
endast utr.

139.800 782.600
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Bilaga E: Beskrivning av Comsel System AB
Här beskrivs den leverantör av energimätningssystem som har bedömts passa bäst för
Volvo Aero. Mer information om leverantören kan fås på http://www.comsel.se.

Från Comsel Systems hemsida:

Vårt koncept

Comsel System utvecklar, marknadsför och levererar lösningar för automatisk
mätaravläsning (AMR) och fastighetsautomation. AMR-lösningarna används för el-,
vatten- och fjärrvärmeförbrukningsinsamling hos energibolag. Utöver detta har vi ett
brett kunnande inom datainsamling samt övervaknings- och styrfunktioner i fastigheter.
Grundtanken är att våra kunder och partners ska uppnå bättre kostnadseffektivitet
genom att automatisera rutinmässiga, manuella funktioner.

Genomtänkt kommunikation är vårt fokus; vi väljer det kommunikationssätt som är det
bästa i kundens specifika fall. Vi strävar till att lösningens kommunikationskostnader
ska vara så låga som möjligt - därför använder vi gärna bredband för kommunikation i
ComselAMR. Då får kunderna också ut så mycket som möjligt av sin bredbands-
investering.

Vi står för sakkunskap inom nätverksbaserade kommunikationslösningar samt för
tillförlitliga system så att kunden ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Affärsidé

Comsel System erbjuder kostnadseffektiva lösningar för fjärrstyrd mätdatainsamling,
-styrning och reglering. Våra lösningar skall hjälpa kunden att effektivisera sin
verksamhet och öka kostnadseffektiviteten. Vi bygger vår verksamhet på ett nära
samarbete och engagemang med kunden för att gemensamt skapa en långsiktig och
affärsmässig relation.

Bakgrund

Då företaget grundades 1989 bestod verksamheten av utveckling och konstruktion av
automationsutrustning, datanätverkskonsultation, planering och utförande av elinstall-
ationer samt konsultuppdrag gällande säkerhetsfrågor. 1996 etablerades Comsel System
Sweden AB i Stockholm med konsultverksamhet och helhetslösningar inom nätverk
och kommunikation. Hösten 1998 såldes den svenska konsultenheten till Martinsson
Informationssystem AB. Från 1999 har Comsel Systems tyngdpunkt varit utveckling
och försäljning av AMR-lösningar.

Huvudkontoret är beläget i Vasa, Finland. Försäljningskontor finns i Helsingfors, i
Uppsala, Sverige och i Sandefjord, Norge.



Förslag till nytt energimätningssystem på
Volvo Aero Corporation i Trollhättan

Bilaga F:1

Bilaga F: Genomgång av nytt behandlingssystem
I följande sidor visas de dokument som arbetats fram för att behandla de mätvärden
som eventuellt kommer att samlas in i framtiden. För att förstå arbetsgången bättre
har kommentarsrutor infogats och förklarar vissa uppställningar, beräkningar o.d.

Vissa värden och siffror är antagna. Vilka de är står i avsnitt 4.2.3 och 4.2.4.

Exceldokumentet fungerar till fullo med beräkningar som till slut leder fram till ett
slutresultat.

Dokumenten som följer har inte bara delats upp blad för blad. Eftersom varje blad
innehåller så mycket får även bladena delas upp i olika sidor.

� ”Styrning av områdesdokument”

Figur 21 Blad nr 1, sida 1 av 1

Central styrning av områdesdokument

Månad som skall beräknas: 7

Område 1: Cv Allmän ventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning Kommentar

C-H45-01 500 40 20000
C-H45-02 200 20 4000
C-H45-03 200 42 8400
C-H45-04 400 28 11200

0
0
0

C-H45-08 6400 Liten uppskattning, enbart uppskattning

Område 2 Allmän ventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning

Aggregat 1
Aggregat 2
Aggregat 3
Aggregat 4

Område 1: Cv Processventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning

C-P45-01 400 7 2800
C-P45-02 200 14 2800
C-P45-03 200 20 4000
C-P45-04 300 18 5400

0
0
0

C-P45-08 Enbart uppskattning 5000 Liten uppskattning, enbart uppskattning

Område 2 Processventilation

Aggregat
Drift
timmar Effekt

Förbruk-
ning

Aggregat 1
Aggregat 2
Aggregat 3
Aggregat 4

Här skrivs vilken 
månad som skall 
beräknas

Här läggs, för varje 
område, det antal 
driftimmar som 
aggregaten till allmän 
ventilation har gått

Samma som 
föregående, men här 
gäller det 
processventilation
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� ”Områdesdokument 01 Cv”

Figur 22 Blad nr 1: “Mätarinfo-Datainsamling”, sida 1-2 av 5

Mätarinformation och mätvärdesinsamling
Område: C-verkstad

Mätarkod Placering Aktiv/Inaktiv aktuell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
månad: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

7
201 Trafo T26 aktiv 145000 150000 140000 145000
202 Trafo T32 aktiv 195000 190000 200000 195000
203 Trafo T34 aktiv 300000 310000 305000 300000
204 Trafo T35 aktiv 280000 280000 285000 280000

1 26/skåp2/k2 aktiv 20000 19000 21000 20000
2 26/skåp2/k3 aktiv 11000 12000 11500 11000
3 26/skåp2/k4 aktiv 9500 8000 9000 9500
4 26/skåp2/k5 0 0 0 0
5 26/skåp2/k6 aktiv 4500 5000 4000 4500
6 26/skåp2/k7 aktiv 4800 5000 6000 4800
7 26/skåp3/k9 aktiv 18500 19000 17000 18500
8 26/skåp3/k10 aktiv 8200 8000 8500 8200
9 26/skåp3/k11 0 0 0 0

10 26/skåp3/k12 0 0 0 0
11 26/skåp3/k13 0 0 0 0
12 26/skåp4/k15 0 0 0 0
13 26/skåp4/k16 0 0 0 0
14 26/skåp4/k17 0 0 0 0
15 26/skåp4/k18 0 0 0 0
16 26/skåp4/k19 0 0 0 0
17 26/skåp4/k20 0 0 0 0
18 26/skåp5/k22 aktiv 7000 8000 7000 7000
19 26/skåp5/k23 aktiv 6000 8000 7000 6000
20 26/skåp5/k24 aktiv 15000 16000 18000 15000
21 26/skåp5/k25 aktiv 14000 16000 16000 14000
22 26/skåp5/k26 0 0 0 0
23 26/skåp5/k27 aktiv 5000 4000 4500 5000
24 26/skåp6/k30 aktiv 9000 8000 8500 9000
25 26/skåp6/k31 aktiv 8000 8000 7500 8000
26 26/skåp6/k32 0 0 0 0
27 26/skåp6/k33 0 0 0 0
28 26/skåp6/k34 0 0 0 0
29 32/s5/k3 0 0 0 0
30 32/s5/k10 0 0 0 0
31 32/s5/k18 0 0 0 0
32 32/s5/k34 0 0 0 0
33 32/s5/k20 0 0 0 0
34 32/s5/k2 0 0 0 0
35 32/s5/k32 0 0 0 0
36 32/s5/k31 aktiv 7500 8000 7000 7500
37 32/s5/k33 0 0 0 0
38 32/s7/k40 aktiv 25000 24000 26000 25000
39 32/s7/k41 0 0 0 0
40 32/s7/k42 0 0 0 0
41 32/s7/k43 aktiv 21000 22000 20000 21000
42 32/s7/k44 aktiv 22000 22000 21000 22000
43 32/s7/k45 0 0 0 0
44 32/s7/k46 0 0 0 0
45 32/s7/k47 0 0 0 0
46 34/sa1/k91 0 0 0 0
47 34/sa1/k92 0 0 0 0
48 34/sa1/k93 0 0 0 0

Den månad som skall 
beräknas visas i denna 
kolumn och fås fram av 
styrningsdokumentet

Här står det om facket innehar 
mätare eller inte
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Figur 23 Blad nr 1: “Mätarinfo-Datainsamling”, sida 3-5 av 5

49 34/sa1/k94 0 0 0 0
50 34/sa1/k95 aktiv 9000 8000 8500 9000
51 34/sa1/k96 aktiv 22000 23000 20000 22000
52 34/sa1/k97 aktiv 11400 12000 11000 11400
53 34/sa1/k98 0 0 0 0
54 34/sa1/k99 0 0 0 0
55 34/sa1/k100 0 0 0 0
56 34/sa2/k81 0 0 0 0
57 34/sa2/k82 0 0 0 0
58 34/sa2/k83 0 0 0 0
59 34/sa2/k84 aktiv 9000 10000 12000 9000
60 34/sa2/k85 aktiv 10000 10000 8000 10000
61 34/sa2/k86 aktiv 25000 23000 24000 25000
62 34/sa2/k87 aktiv 12000 14000 13000 12000
63 34/sa2/k88 0 0 0 0
64 34/sa2/k89 0 0 0 0
65 34/sa2/k90 0 0 0 0
66 34/sa3/k71 0 0 0 0
67 34/sa3/k72 0 0 0 0
68 34/sa3/k73 0 0 0 0
69 34/sa3/k74 aktiv 15000 14000 15000 15000
70 34/sa3/k75 aktiv 12000 10000 13000 12000
71 34/sa3/k76 aktiv 6000 10000 7000 6000
72 34/sa3/k77 aktiv 9000 10000 8000 9000
73 34/sa3/k78 0 0 0 0
74 34/sa3/k79 0 0 0 0
75 34/sa3/k80 0 0 0 0
76 34/sa4/k61 0 0 0 0
77 34/sa4/k62 0 0 0 0
78 34/sa4/k63 0 0 0 0
79 34/sa4/k64 0 0 0 0
80 34/sa4/k65 0 0 0 0
81 34/sa4/k66 0 0 0 0
82 34/sa4/k67 aktiv 22500 23000 22000 22500
83 35/s0/k48 0 0 0 0
84 35/s0/k49 aktiv 22000 24000 23000 22000
85 35/s0/k50 aktiv 12500 13000 14000 12500
86 35/s0/k51 aktiv 11500 13000 12000 11500
87 35/s0/k52 0 0 0 0
88 35/s0/k53 0 0 0 0
89 35/s0/k54 0 0 0 0
90 35/s0/k55 aktiv 9000 8500 8000 9000
91 35/s0/k56 aktiv 8500 8500 8500 8500
92 35/s0/k57 aktiv 8000 8500 8000 8000
93 35/s1/k21 0 0 0 0
94 35/s1/k22 0 0 0 0
95 35/s1/k23 0 0 0 0
96 35/s1/k24 0 0 0 0
97 35/s1/k25 0 0 0 0
98 35/s1/k26 aktiv 5500 6000 7000 5500
99 35/s1/k27 aktiv 14000 13000 12000 14000

100 35/s1/k28 0 0 0 0
101 35/s3/k39 0 0 0 0
102 35/s3/k17 aktiv 19000 18500 19000 19000
103 35/s3/k19 aktiv 18000 18500 17000 18000
104 35/s3/k5 0 0 0 0
105 35/s3/k7 0 0 0 0
106 35/s3/k6 aktiv 15000 16000 15500 15000
107 35/s3/k4 aktiv 10000 8500 9000 10000
108 35/s3/k9 0 0 0 0
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Figur 24 Blad nr 2: “Infobas ensk.maskin&större gem.”, sida 1-2 av 4

Område: C-verkstad Enskilda maskiner(=ensk) & större gemensamma(=gem)
Equipment TS T Fack Grupp Kod Description ManufactureFunctLocaSäkrad(A) InkopplingBehandlingsart Kommentar
1106201 3 35 S0 K50 85 Karusellsvarv Nc MINGANTI M-C-9232 315 ensk EG Mäts
1106202 3 35 S0 K51 86 Karusellsvarv Nc MINGANTI M-C-9232 315 ensk EG Mäts
1106404 3 34 SA4 K65 p72 Karusellsvarv BULLARD M-C-9232 80 gem KS Par 1166401 * 0.5
1121607 S4 41 Supportsvarv Nc MAX MÜLLEM-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1121610 3 32 S7 K41 p72 Supportsvarv Nc MAX MÜLLEM-C-9232 125 gem C Par 1166401 * 0.5
1126306 3 32 S5 K2 p60 Karusellsvarv Nc PENSOTTI M-C-9854 125 gem C Par 1147503 * 0.5
1126404 S4 41 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126405 S5 42 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126406 S5 42 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126407 S5 42 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126408 S4 41 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9232 200 gem C central/ks mäts
1126409 3 34 SA2 K82 p60 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9854 200 gem KS Par 1147503 * 0.8
1126410 3 35 S1 K23 p18 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9241 160 gem C Par 1126413 * 0.8
1126411 2B 26 SKÅP6 K30 24 Karusellsvarv Nc MORANDO M-C-9856 200 ensk EG Mäts
1126412 3 34 SA4 K66 p18 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9241 200 gem KS Par 1126413
1126413 2B 26 SKÅP5 K22 18 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9241 200 ensk EG Mäts
1147503 3 34 SA2 K85 60 Specialsvarv Nc HESSAPP M-C-9854 250 ensk EG Mäts
1147509 2B 26 SKÅP5 K24 20 Specialsvarv Nc DÖRRIES M-C-9241 400 ensk EG Mäts
1147510 2B 26 SKÅP5 K25 21 Specialsvarv Nc DÖRRIES M-C-9242 400 ensk EG Mäts
1166401 3 34 SA3 K77 72 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9232 250 ensk EG Mäts
1166402 3 34 SA2 K84 59 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9232 250 ensk EG Mäts
1166403 3 35 S1 K21 p1 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9853 200 gem C Par 1166411 * 0.4
1166404 3 34 SA3 K75 70 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9251 250 ensk EG Mäts
1166405 3 34 SA3 K76 71 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9251 250 ensk EG Mäts
1166406 3 34 SA4 K66 p82 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9242 250 gem KS Par 1166409 * 0.6
1166407 3 34 SA4 K65 p82 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9242 250 gem KS Par 1166409 * 0.6
1166408 3 34 SA4 K66 p82 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9242 250 gem KS Par 1166409 * 0.6
1166409 3 34 SA4 K67 82 Karusellsvarv Nc CARNAGHI M-C-9242 400 ensk EG Mäts
1166410 2B 26 SKÅP3 K9 7 Karusellsvarv Nc CARNAGHI M-C-9856 500 ensk EG Mäts
1166411 2B 26 SKÅP2 K2 1 Karusellsvarv Nc CARNAGHI M-C-9853 500 ensk EG Mäts
1166413 3 34 SA4 K64 p82 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9242 315 gem KS Par 1166409 * 0.6
1166414 3 35 S1 K27 99 Karusellsvarv Nc DÖRRIES M-C-9855 315 ensk EG Mäts
1166415 3 35 S3 K6 107 Karusellsvarv Nc CARNAGHI M-C-9855 400 ensk EG Mäts
1429901 3 34 SA2 K82 p50 Kopierfräsmaskin NDROOP & R M-C-9854 100 gem KS Par 1520617 * 0.4
1520401 3 34 SA4 K66 p72 Flerop. Vert. KEARNY & TM-C-9231 80 gem KS Par 1166401 * 0.5
1520411 3 34 SA3 K74 p23 Flerop. Vert. KEARNY & TM-C-9251 125 gem C Par 1520604
1520437 3 34 SA4 K65 p72 Flerop. Vert. KEARNY & TM-C-9231 80 gem KS Par 1166401 * 0.5
1520601 3 35 S1 K21 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9251 160 gem C Par 1520604
1520603 3 34 SA3 K74 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9251 125 gem C Par 1520604
1520604 2B 26 SKÅP5 K27 23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9470 100 ensk EG Mäts
1520605 3 35 S1 K21 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9853 125 gem C Par 1520604
1520607 3 35 S1 K21 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9853 125 gem C Par 1520604
1520609 3 34 SA4 K66 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9242 125 gem KS Par 1520604
1520610 3 35 S1 K22 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9242 125 gem C Par 1520604
1520611 3 32 S5 K2 p23 Flerop. 5-Axlig KEARNY & TM-C-9856 100 gem C Par 1520604
1520612 2B 26 SKÅP2 K4 3 Flerop. 5-Axlig SAJO M-C-9855 200 ensk EG Mäts
1520613 2B 26 SKÅP6 K31 25 Flerop. 5-Axlig SAJO M-C-9856 200 ensk EG Mäts
1520614 3 34 SA2 K83 p50 Flerop. 5-Axlig DECKEL MAM-C-9854 80 gem KS Par 1520617 * 0.4
1520615 3 34 SA4 K66 p23 Flerop. 5-Axlig DECKEL MAM-C-9251 80 gem KS Par 1520604
1520616 3 34 SA4 K66 p18 Flerop. 5-Axlig DECKEL MAM-C-9241 80 gem KS Par 1126413 * 0.3
1520617 3 34 SA1 K95 50 Flerop. 5-Axlig JOBS M-C-9854 200 ensk EG Mäts
1520620 3 34 SA4 K65 p23 Flerop. 5-Axlig DECKEL MAM-C-9242 125 gem KS Par 1520604
1520621 3 34 SA2 K82 p50 Flerop. 5-Axlig DECKEL MAM-C-9854 125 gem KS Par 1520617 * 0.4
1520622 2B 26 SKÅP3 K10 8 Flerop. 5-axlig SAJO M-C-9855 200 ensk EG Mäts
1620902 2B 26 SKÅP5 K23 19 Slipmaskin RAVENSBU M-C-9241 200 ensk EG Mäts
2101135 S1 Bandputsmaskin REMA M-C-9852 central/ks mäts
2200001 3 34 SA2 K83 p50 Avmagnetiserings U M-C-9854 63 gem KS Par 1520617 * 0.3
2302108 S1 Elsvetsaggregat KEMPPI M-C-9852 central/ks mäts
2302110 S1 Elsvetsaggregat KEMPPI M-C-9852 central/ks mäts
2302111 S1 Elsvetsaggregat MILLER M-C-9852 central/ks mäts
2302112 S1 Elsvetsaggregat MILLER M-C-9852 central/ks mäts
2302240 S1 Elsvetsaggregat HITACHI M-C-9852 central/ks mäts
2302275 S1 Tig-Svets ESAB M-C-9852 central/ks mäts
2302294 S1 Elsvetsaggregat KEMPPI M-C-9852 central/ks mäts
2302319 S1 Tigsvets KEMPPI M-C-9852 central/ks mäts
2302320 S1 Tigsvets KEMPPI M-C-9852 central/ks mäts
2302321 S1 Tigsvets KEMPPI M-C-9852 central/ks mäts
2304501 S1 Automatsvets Tråd ESAB M-C-9852 central/ks mäts inkdata finns

Maskinens nummer

Den mätare maskinen 
har.
p betyder att maskinen 
uppskattas parallellt 
med annan.
F betyder att maskin 
uppskattas med ett fast 
värde.

Maskinens ägare

Här förklaras det hur man får 
fram maskinens förbrukning. 
Par…. betyder att en annan 
maskin uppskattar 
maskinens förbrukning.

Maskinens eventuella inkoppling Maskinens sort och märke

Inkoppling; Enskild eller
gemensam maskin
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Figur 25 Blad nr 2: “Infobas ensk.maskin&större gem.”, sida 3-4 av 4

2304503 3 32 S7 K45 p36 Automatsvets Tråd SCIACKY M-C-9250 63(?) gem C Par 2328402 * 0.5
2304505 S1 Automatsvets Tråd ESAB M-C-9852 central/ks mäts
2304510 S1 Automatsvets, TrådREIS M-C-9852 central/ks mäts inkdata finns
2304803 S1 Tig Plasmasvets ESAB M-C-9852 central/ks mäts inkdata finns
2328401 3 32 S7 K45 p36 Eb-Svets SCIAKY M-C-9242 160 gem C Par 2328402
2328402 3 32 S5 K31 36 Eb-Svets HAWKER-SIM-C-9250 160 ensk EG Mäts
2406184 S2 Torkugn M-C-9444 central/ks mäts inkdata finns
2406311 3 34 SA2 K82 p36 Torkugn ELVÄRMEVEM-C-9250 63 gem KS Par 2328402 * 0.3
2406501 3 35 S1 K26 98 Torkugn ELVÄRMEVEM-C-9444 125 ensk EG Mäts
2703204 S2 Sprutanläggning GREIFF M-C-9444 central/ks mäts
2704370 S2 Luttvätt TEIJO M-C-9444 central/ks mäts inkdata finns
2704376 S2 Högtrycksspruta ALCON M-C-9444 central/ks mäts
2704392 3 34 SA4 K65 p72 Vatten Tvätt TEIJO M-C-9231 125 gem KS Par 1166401 * 0.5
2704417 3 35 S1 K22 p18 Tvätt Vatten AQUA CLEAM-C-9241 160 gem C Par 1126413 * 0.8
2705137 3 34 SA4 K64 p72 Torrblästringsanläg BAIKER M-C-9231 63 gem KS Par 1166401 * 0.4
2706125 S2 Våtbläster Al. ABRASIVE DM-C-9444 central/ks mäts inkdata finns
2707124 S2 Spolrigg VFA M-C-9444 central/ks mäts
5310307 3 34 SA4 K64 p72 PenetrantanläggninGREIFF M-C-9231 160 gem KS Par 1166401 * 0.5
5316106 S2 Röntgenapparat PHILIPS M-C-9444 central/ks mäts
5316117 S2 Röntgenapparat PHILIPS M-C-9444 central/ks mäts
5316128 S2 Röntgenapparat PHILIPS M-C-9444 central/ks mäts
5316129 S2 Röntgenapparat PHILIPS M-C-9444 central/ks mäts
5316130 S2 Röntgenapparat PHILIPS M-C-9444 central/ks mäts
5316131 S2 Röntgenapparat YXLON M-C-9444 central/ks mäts
5327201 S2 Provtryckningsrigg VFA M-C-9444 central/ks mäts
5332103 S2 Skikttjockleksmätar PERMASCOM-C-9444 central/ks mäts
5543105 S2 Virvelströmsinstrum M-C-9444 central/ks mäts
6660103 S1 Lägesställare FIRO M-C-9852 central/ks mäts
6660105 S1 Lägesställare FIRO M-C-9852 central/ks mäts
6660129 S1 Lägesställare NIKE M-C-9852 central/ks mäts
6660134 S1 Lägesställare NIKE M-C-9852 central/ks mäts
6660169 S1 Lägesställare FIRO M-C-9852 central/ks mäts
6660175 S1 Lägesställare ESAB M-C-9852 central/ks mäts
6660181 S1 Lägesställare FIRO M-C-9852 central/ks mäts
h01 S3 Högtryckspump M-C-9232 200 gem C central/ks mäts Se nedan
h02 S3 Högtryckspump M-C-9232 200 gem C central/ks mäts Se nedan
h04 S3 Högtryckspump M-C-9232 200 gem C central/ks mäts Se nedan
h05 S3 Högtryckspump M-C-9232 200 gem C central/ks mäts Se nedan
h06 3 34 SA2 K87 62 Högtryckspump M-C-9232 250 ensk EG Mäts Se nedan
h07 S3 Högtryckspump M-C-9232 200 gem C central/ks mäts Se nedan
h08 S3 Högtryckspump M-C-9232 200 gem C central/ks mäts Se nedan
h09 3 34 SA2 K82 p62 Högtryckspump M-C-9854 200 gem KS Par h06 Se nedan

FÖRKLARINGAR
Inkoppling till…
C Central h01 högtryckspump till mask.nr 1106201  delad med h02.
KS Kanalskena h02 högtryckspump till mask.nr 1106202  delad med h01.
EG Egen grupp h04 högtryckspump till mask.nr 1126404  delad med h08. 

h05 högtryckspump till mask.nr 1126405  delad med h07. 
TS h06 högtryckspump till mask.nr 1126406  har egen grupp. 
S1 Special 1; Maskiner tillhörande 9852. Hela avdelningen h07 högtryckspump till mask.nr 1126407  delad med h05.

finns på två kanalskenor, KS17A o KS19A. Ett utrymme har h08 högtryckspump till mask.nr 1126408  delad med h04. 
lite av kanalskenorna. Ev avdrag… h09 högtryckspump till mask.nr 1126409.

S2 Special 2; Maskiner tillhörande 9444. Avdelningen
äger två kanalskenor, KS3A(TS2B) o KS40A(TS3).
OBS! Maskin nr. 2406501 har matning från egen grupp
De har också lite utrymme på andra sidan gången

S3 Special 3; Pumpar tillhörande 9232. Avdelningen
har tre centraler till pumpar; S0/K49, SA1/K96 o SA2/K86

S4 Special 4; Maskiner tillhörande 9232. Avdelningen
äger central K43A (på s7)

S5 Special 5; Maskiner tillhörande 9232. Avdelningen
äger central K44A (på s7)
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Figur 26 Blad nr 3: “Infobas rest-mindre gem.maskin”, sida 1-2 av 2

Område: C-verkstad Mindre gemensamma maskiner Är troligtvis ej uppdaterad
Equipment TS T Fack Grupp Description ManufactuFunctLocaSäkrad(A) InkopplingBehandlingsartKommentar
1126403 X Karusellsvarv Nc MORANDOM-C-9251 Rest kan ej finna
1501202 X Pelarborrmaskin EnARBOGA M-C-9240 Rest
1501326 X Pelarborrmaskin EnARBOGA M-C-9853 Rest
1504311 X Radialborrmaskin RABOMA M-C-9250 Rest inkdata finns
1510204 X KoordinatborrmaskiBURKHARM-C-9856 Rest inkdata finns
1706104 X Gängutrustning STÅLVALLM-C-9250 Rest kan ej finna
1706105 X Gängmaskin M-C-9853 Rest
2101102 X Bandputsmaskin REICHMANM-C-9250 Rest
2101136 X Bandputsmaskin M-C-9250 Rest
2101205 X Bandputsmaskin GARTNERM-C-9250 Rest inkdata finns
2213110 X Nitmaskin VAC M-C-9240 Rest kan ej finna
2218103 X GnistbearbetningsmWALDMANM-C-9856 Rest
2270103 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9856 Rest
2270104 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9854 Rest
2270107 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9251 Rest
2270120 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9856 Rest
2270127 X VerktygsinställningsDIALESS M-C-9854 Rest
2270132 X VerktygsinställningsMESSMA KM-C-9242 Rest inkdata finns
2270133 X VerktygsinställningsMESSMA KM-C-9231 Rest inkdata finns
2270135 X Förinställningsapp ROYAL M-C-9854 Rest kan ej finna
2270137 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9853 Rest
2270138 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9251 Rest inkdata finns
2270139 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9242 Rest
2270143 X VerktygsinställningsZOLLER M-C-9855 Rest
2270144 X Verktygsinställnings M-C-9251 Rest
2270145 X VerktygsinställningsKELCH M-C-9242 Rest
2285104 X Gradningsmaskin VAC M-C-9250 Rest kan ej finna
2285106 X Gradningsmaskin VAC M-C-9250 Rest kan ej finna
2285107 X Gradningsmaskin Celero SupM-C-9854 Rest kan ej finna
2302151 X Elsvetsaggregat MILLER M-C-9250 Rest "har ej funnits på 10 år"
2302163 X Elsvetsaggregat MILLER M-C-9250 Rest "har ej funnits på tio år"
2302170 X Elsvetsaggregat MILLER M-C-9250 Rest "har ej funnits på tio år"
2302207 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302208 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302209 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302218 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302228 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302229 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302239 X Elsvetsaggregat ESAB-TIG M-C-9250 Rest
2302245 X Elsvetsaggregat ESAB M-C-9250 Rest
2302257 X Tigsvets ESAB M-C-9250 Rest
2302278 X Elsvetsaggregat ESAB M-C-9250 Rest
2302279 X Elsvetsaggregat ESAB M-C-9250 Rest
2302290 X Elsvetsaggregat HITACHI M-C-9250 Rest
2302325 X Tigsvets KEMPPI M-C-9250 Rest
2406179 X Ugn ELECTRO M-C-9250 Rest
2450004 X Lokal VärmebehandMF-GENERM-C-9856 Rest
2709105 X Avjoniseringsanl M-C-9231 Rest
5102168 X Stålslipmaskin ALDELL M-C-9250 Rest inkdata finns
5311123 X Rundbord SIP M-C-9230 Rest
5314127 X Profilprojektor MITUTOYOM-C-9241 Rest
5322111 X Ultraljudsystem IRT M-C-9231 Rest inkdata finns
5322112 X Ultraljudsystem IRT M-C-9231 Rest inkdata finns
5322113 X Ultraljudsystem IRT M-C-9231 Rest inkdata finns
5324101 X Koordinatmätmaski DEA BETAM-C-9443 Rest inkdata finns
5324111 X Koordinatmätmaski MAUSER M-C-9443 Rest inkdata finns
5324117 X Koordinatmätmaski ZEISS M-C-9443 Rest inkdata finns
5324121 X Koordinatmätmaski ZEISS M-C-9443 Rest inkdata finns
5324125 X Koordinatmätmaski ZEISS M-C-9231 Rest inkdata finns
6660106 X Lägesställare FIRO M-C-9853 Rest
6660139 X Lägesställare AGA-LJUSM-C-9250 Rest
6660154 X Lägesställare KEMPPI M-C-9250 Rest
6660157 X Lägesställare KEMPPI M-C-9250 Rest
6660167 X Lägesställare KEMPPI M-C-9250 Rest
6660185 X Lägesställare VAC M-C-9853 Rest
6660188 X Lägesställare Celero SupM-C-9853 Rest
6660242 X Rundbord EIMELDIN M-C-9854 Rest kan ej finna
6660245 X Rundbord SIP M-C-9240 Rest
6660505 X Centralt SkärvätskeARBOGA DM-C-9856 Rest inkdata finns
6660508 X EvakueringsmaskinVAC M-C-9230 Rest kan ej finna
6660516 X Skärvätskerenare VIVEX M-C-9853 Rest inkdata finns
6660520 X Reningsanläggning ARBOGA M-C-9230 Rest inkdata finns

Denna sida är endast till för att 
kunna uppskatta andelen 
arbetsplatsutrustningar för en 
avdelning
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Figur 27 Blad nr 4: “Infobas avd - Beräkningar”, sida 1-2 av 2

Information avdelningar samt div beräkningar
Område: C-verkstad

Kostnadsställe
Enskilda
maskiner

Större gem
maskiner

Antal agg.
proc.vent

Verkstads-
yta

Tillägg v-yta
pga utr. Arbetstid

Fastigheter 0 0 0 0 0 0 Innehar ingen rest Fastighet C-v
9230 0 0 7 200 200 170 Produktion C-v
9231 0 21600 5 1100 300 170 Produktion C-v
9232 54000 9000 7 700 100 170 Två centraler m småutr mäts, avdragProduktion C-v
9240 0 0 6 1200 200 170 Produktion C-v
9241 28000 20300 7 1200 200 170 Produktion C-v
9242 36500 76500 2 1200 300 170 Produktion C-v
9250 7500 6000 7 1400 1000 170 Utrymme hos 9852 tas bort, avdrag 1Produktion C-v
9251 18000 20000 10 300 300 170 En central m småutr mäts, avdrag 20Produktion C-v
9443 0 0 7 400 200 170 Produktion C-v
9444 5500 0 9 500 100 170 ...utrymmet i skepp 1, resten mäts seProduktion C-v
9470 5000 0 5 200 0 170 Produktion C-v
9852 0 0 4 50 0 90 Har egen mätning = nästan ingen resProduktion C-v
9853 20000 18000 7 900 300 170 Produktion C-v
9854 19000 38500 3 1200 250 170 Produktion C-v
9855 41700 0 7 500 50 170 Produktion C-v
9856 35500 5000 7 1400 150 170 Produktion C-v

s:a agg: s:a tot yta: s:a arbtid:
100 16100 2640

Fördelningsberäkning processvent. och rest

Kostnadsställe % Tot.yta % Arb.tid Poäng Rest % Rest
% Antal
agg. proc. % Arb.tid

Poäng
Proc. % Proc.

Fastigheter 0% 0% -           0% 0% 0% -         0%
9230 2% 6% 0,0016     2% 7% 6% 0,0045   7%
9231 9% 6% 0,0056     9% 5% 6% 0,0032   5%
9232 5% 6% 0,0032     5% 7% 6% 0,0045   7%
9240 9% 6% 0,0056     9% 6% 6% 0,0039   6%
9241 9% 6% 0,0056     9% 7% 6% 0,0045   7%
9242 9% 6% 0,0060     9% 2% 6% 0,0013   2%
9250 15% 6% 0,0096     15% 7% 6% 0,0045   7%
9251 4% 6% 0,0024     4% 10% 6% 0,0064   10%
9443 4% 6% 0,0024     4% 7% 6% 0,0045   7%
9444 4% 6% 0,0024     4% 9% 6% 0,0058   9%
9470 1% 6% 0,0008     1% 5% 6% 0,0032   5%
9852 0% 3% 0,0001     0% 4% 3% 0,0014   2%
9853 7% 6% 0,0048     7% 7% 6% 0,0045   7%
9854 9% 6% 0,0058     9% 3% 6% 0,0019   3%
9855 3% 6% 0,0022     3% 7% 6% 0,0045   7%
9856 10% 6% 0,0062     10% 7% 6% 0,0045   7%
0
0
0

tot: 0,0643     tot: 0,0632   

Kommentarer v-yta Förklaring kost.st.

Ett tillägg på verkstadsytan 
beroende på andelen 
arbetsplatsutrustning

% Rest är avdelningens 
andel av rest. Det är också 
detsamma som 
restpoängsandel.

Den totala ytan och arbetstiden väger lika tungt 
vid andelsberäkning av rest. Så här räknas det 
fram:
Andel verkstadsyta multipliceras med andel 
arbetstid. Det resulterar i en restpoäng och dess 
andel räknas fram i kolumnen t.h.

Här skrivs det som är speciellt för 
avdelningen in, t.ex. kontorsytor och 
deras maskiners förbrukning.

Här skriver man in om det är 
något speciellt med en 
avdelnings verkstadyta

Här räknas andelen av 
processventilation fram på samma sätt 
som för rest men med uppskattning av 
aggregat i stället för verkstadsyta.
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Figur 28 Blad nr 5: “Fördelning undergrupper”, sida 1-2 av 5

Fördelningar på undergrupper
Område: C-verkstad Månad: jul År: 2003

Fastigheter/Kontor  Aktuella mätare/
OBS! Ha grupperna under uppsikt beräkning Resultat Kommentarer

1. HK 6+52+114 22200 3 grupper; skåp2/7(vent), sa1/K97, s4/13
2. Övrig kontorsyta Cv's 1.04*(6+52+114) 23088 Uppskattas ha samma förbrukning/yta som HK. HK mäts.

C kontor uppnår till 104% av HK (4574/4400)
3. Övrig fastighetsyta exkl. Cv 0.14*(6+52+114) 3108 PersonalKontor och Gamla Vakten. Uppskattas på samma

sätt som ovan. Dessa uppnår till 14% av HK (600/4400)
4.
5.
6.
7.
8.

S:a kontor: 48396

Fastigheter/Huvudbelysning  Aktuella mätare/
OBS! Ha grupperna under uppsikt beräkning Resultat Kommentarer

1. Skepp 1-2 92 8000
2. Skepp 3-4 91 8500
3. Skepp 5-6 90 9000
4. Skepp 7 107 10000
5. Skepp 8 0.53*107 5300 Skepp 8 antas ha samma förbrukning/m2 som skepp 7
6.
7.
8.

S:a huvudbelysning: 40800

Fastigheter/Allmän ventilation Aktuella mätare/
beräkning Resultat Kommentarer

1. C-H45-01 20000 Se central styrning
2. C-H45-02 4000 Se central styrning
3. C-H45-03 8400 Se central styrning
4. C-H45-04 11200 Se central styrning
5. 0 0 Se central styrning
6. 0 0 Se central styrning
7. 0 0 Se central styrning
8. C-H45-08 6400 Se central styrning

S:a allmän ventilation: 50000

Produktion/Enskilda maskiner Aktuella mätare/
Avd beräkning Resultat Kommentarer

0. Fastigheter 0 Innehar inga maskiner
1. 9230 0
2. 9231 0
3. 9232 54000
4. 9240 0
5. 9241 28000 Gäller alla avdelningar; För aktuella mätare, se
6. 9242 36500 blad "Infobas ensk.&större gem."
7. 9250 7500
8. 9251 18000
9. 9443 0

10. 9444 5500
11. 9470 5000
12. 9852 0
13. 9853 20000
14. 9854 19000
15. 9855 41700
16. 9856 35500
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0

S:a enskilda maskiner: 270700

I denna kolumn skrivs 
de mätare(blå 
text)/beräkningar som 
används

Resultat hämtas från 
aktuell(a) cell(er) i 
"Mätarinfo-
Datainsamling"

Här sammanställs 
gruppens förbrukning

Här räknas en avdelnings
maskiner samman. Detta 
hämtas från styrnings-
dokumentet. För att se vilka 
maskiner som berörs, se 
"infobas ensk.&större gem."

Allt i allmän 
ventilation hämtas 
från styrnings-
dokumentet
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Figur 29 Blad nr 5: “Fördelning undergrupper”, sida 3-4 av 5

Produktion/Större gemensamma maskiner Aktuella mätare/
Avd beräkning Resultat Kommentarer

0. Fastigheter 0 Innehar inga maskiner
1. 9230 0
2. 9231 21600
3. 9232 9000
4. 9240 0
5. 9241 20300 Gäller alla avdelningar; För aktuella mätare, se
6. 9242 76500 blad "Infobas ensk.&större gem."
7. 9250 6000
8. 9251 20000
9. 9443 0

10. 9444 0
11. 9470 0
12. 9852 0
13. 9853 18000
14. 9854 38500
15. 9855 0
16. 9856 5000
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0

S:a större gemensamma maskiner: 214900
Produktion/Processventilation/Förbrukningsuppskattning

Aktuella mätare/
beräkning Resultat Kommentarer

1. C-P45-01 2800 Se central styrning
2. C-P45-02 2800 Se central styrning
3. C-P45-03 4000 Se central styrning
4. C-P45-04 5400 Se central styrning
5. 0 0 Se central styrning
6. 0 0 Se central styrning
7. 0 0 Se central styrning
8. C-P45-08 5000 Se central styrning

S:a processventilation: 20000
Produktion/Processventilation/Fördelning

Beräknad andel av
Avd processvent. (i %) Resultat Kommentarer

0. Fastigheter 0,00 0 Innehar ingen processvent.
1. 9230 0,07 1426,86
2. 9231 0,05 1019,18
3. 9232 0,07 1426,86
4. 9240 0,06 1223,02
5. 9241 0,07 1426,86
6. 9242 0,02 407,67
7. 9250 0,07 1426,86
8. 9251 0,10 2038,37
9. 9443 0,07 1426,86

10. 9444 0,09 1834,53
11. 9470 0,05 1019,18
12. 9852 0,02 431,65
13. 9853 0,07 1426,86
14. 9854 0,03 611,51
15. 9855 0,07 1426,86
16. 9856 0,07 1426,86
17. 0 0,00 0,00
18. 0 0,00 0,00
19. 0 0,00 0,00
20. 0 0,00 0,00

S:a processvent: 20000

Här räknas en avdelnings 
maskiner samman. Detta 
hämtas från styrnings-
dokumentet. För att se vilka 
maskiner som berörs, se 
"infobas ensk.&större gem."

Beräknar en avdelnings 
andel av förbrukningen 
med hjälp av 
föregående blads 
fördelning

Allt i process-
ventilation hämtas 
från styrnings-
dokumentet
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Figur 30 Blad nr 5: “Fördelning undergrupper”, sida 5 av 5

Figur 31 Blad nr 6: “Restuppskattning-DELFAKTURA”, sida 1 av 3

Produktion/Speciella utgående grupper  
OBS! Ha grupperna under uppsikt Aktuella mätare/

Avd Aktuella grupper beräkning Resultat Kommentarer
1. 9232 s0/k49, sa1/k96, 84+51+61+41+42 112000

sa2/k86, s7/k43 o k44
2. 9250 s3/k17, s3/k19 0.05*[102+103] 1850 Har detta, och det till 5% (95% 9852)  Se 9852!
3. 9251 sa3/k74 69 15000
4. 9444 skåp2/k3, s7/k40 2+38 36000 Har bara detta + lite skepp 1
5. 9852 s3/k17, s3/k19 0.95*[102+103] 35150 Har bara detta, och det till 95% (5% 9250)
6.
7.
8.

S:a spec. grupper: 200000

Produktion/Övriga avdrag i produktionsytor
Avd/namn Resultat Kommentarer

1. Celero Support AB 7000 Avtalat avdrag förbrukning. Detta värde är antaget
2.
3.

S:a övriga avdrag: 7000

Här står det vilka utgående 
grupper som är berörda för 
att lättare kunna övervaka 
de speciella grupperna

Restuppskattning, sammanfattning och delfaktura
Område: C-verkstad Månad: jul År: 2003

Produktion/Restuppskattning
Förbrukargrupp Framtagning Förbrukning(kWh)

Övergr: Övergripande el-
energiförbrukning
för området mäts 920000

Fastighet: Belysning mäts/uppskat - 40800
Allm vent beräknas - 50000
Kontor uppskattas - 48396 S:a fastighetsel: 139196

Produktion: Enskilda maskiner mäts - 270700
Gem. maskiner, större uppskattas - 214900
Processvent. beräknas - 20000
Speciella utg. grupper mäts - 200000
Övriga avdrag i prod uppskattas - 7000
Övrig produktion rest = 68204 S:a produktionsel: 780804

Här redovisas det sätt 
mätvärdena tagits fram

Detta värde är det som blir 
kvar efter tidigare 
mätningar/uppskattningar
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Figur 32 Blad nr 6: “Restuppskattning-DELFAKTURA”, sida 2-3 av 3

Sammanfattning avdelningars förbrukning

Avd Kontor Belysning Allm vent. Ensk maskinGem. MaskinProcessventSpeciella Rest Övr.avdrag S:a avd.vis
1. Fastigheter 48396 40800 50000 - - - - - - 139196
2. 9230 - - - 0 0 1427 0 1697 - 3124
3. 9231 - - - 0 21600 1019 0 5939 - 28559
4. 9232 - - - 54000 9000 1427 112000 3394 - 179821
5. 9240 - - - 0 0 1223 0 5939 - 7162
6. 9241 - - - 28000 20300 1427 0 5939 - 55666
7. 9242 - - - 36500 76500 408 0 6364 - 119771
8. 9250 - - - 7500 6000 1427 1850 10182 - 26959
9. 9251 - - - 18000 20000 2038 15000 2545 - 57584

10. 9443 - - - 0 0 1427 0 2545 - 3972
11. 9444 - - - 5500 0 1835 36000 2545 - 45880
12. 9470 - - - 5000 0 1019 0 848 - 6868
13. 9852 - - - 0 0 432 35150 112 - 35694
14. 9853 - - - 20000 18000 1427 0 5091 - 44518
15. 9854 - - - 19000 38500 612 0 6152 - 64263
16. 9855 - - - 41700 0 1427 0 2333 - 45460
17. 9856 - - - 35500 5000 1427 0 6576 - 48503
18. 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0
19. 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0
20. Celero - - - - - - - - 7000 7000

S:a gruppvis: 48396 40800 50000 270700 214900 20000 200000 68204 7000 920000

Fakturaunderlag

område: C-verkstad

månad: jul
år: 2003

nr. Kostnadsställe Förklaring Förbrukning (kWh)
1. Fastigheter Fastighet C-v 139196
2. 9230 Produktion C-v 3124
3. 9231 Produktion C-v 28559
4. 9232 Produktion C-v 179821
5. 9240 Produktion C-v 7162
6. 9241 Produktion C-v 55666
7. 9242 Produktion C-v 119771
8. 9250 Produktion C-v 26959
9. 9251 Produktion C-v 57584

10. 9443 Produktion C-v 3972
11. 9444 Produktion C-v 45880
12. 9470 Produktion C-v 6868
13. 9852 Produktion C-v 35694
14. 9853 Produktion C-v 44518
15. 9854 Produktion C-v 64263
16. 9855 Produktion C-v 45460
17. 9856 Produktion C-v 48503
18. 0 0
19. 0 0
20. Celero Support AB Produktion C-v (Celero Support AB) 7000

Sammanlagd förbrukning för period: 920000 kWh

På denna rad 
sammanställs 
förbrukningen 
gruppvis

I denna kolumn sammanställs 
förbrukningen avdelningsvis

Samma sammanställning som 
tidigare görs även i 
fakturaunderlag för att sedan 
skickas vidare. Det är alltså 
detta som går till central 
behandling för hela VAC.


