
 

 

SyDK-6 Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon 
Nyhetsbrev – mars 2009 

 

SyDK-6 Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon 
 

Nyhetsbrev –  
        mars 2009 

 
 
Forenklet beregning av start/stopp-kostnader 
Det foreligger nå en ny versjon av beregningsmodellen for start/stopp-kostnader i prosjektets erom. 
Nå er feltene med de 11 viktigste inngangsdata pr aggregat markert med grønn farge (se figuren). 
Disse parametrene representerer minimum av det som trengs for å få et brukbart estimat på 
start/stopp-kostnader. Dermed kan brukeren gjøre en forenklet beregning ved kun å spesifisere et 
begrenset antall parametere og samtidig være trygg på at det viktigste er tatt med. Beregnede 
kostnader vil sjelden avvike mer enn 10 % i forhold til å spesifisere samtlige inngangsdata.  
 

 
 
Bakgrunnen for endringen er at deltakere i AG2 har meldt behov for et forenklet brukergrensesnitt 
som gjør det enklere å finne fram til de viktigste inngangsparametrene. Lars Eliasson hos Norconsult 
har foretatt endringen av regnearket ved å legge inn en ny startside (figuren over) hvor de viktigste 
parametrene kan spesifiseres.  
 
Hvis man ønsker å foreta en fullstendig analyse går man til arket Aggregatdata og fyller ut så 
mange av de gule feltene som mulig. De som betyr mest og bør kontrolleres spesielt er: 

https://project.sintef.no/eRoom/energy/VVK/0_38380
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- Driftstid 
- Forventet antall start/stopp i årene framover 
- Antall start/stopp etter rehabilitering og/eller nyleveranse (kun ventil) 
- Generatorspenning 
- År for førstkommende rehabilitering av blikkpakke. 

 
I arket Aggregatdata vil man nå i den nye versjonen få feilmelding om utfylte data er urimelige. 
 
Følgende grunninnstillinger i arket Økonomiske data og konstanter bør uansett kontrolleres: rente, 
prisindeks, arbeidskostnad, feilfrekvens og forventet kostnad for utilgjengelighet. Dette er 
forutsetninger som må fastlegges på selskapsnivå og ikke for et gitt aggregat. 
 
Nytt i arket Start-stoppkostnader er beregning av gjennomsnittskostnader. Tidligere var det kun 
marginalkostnader som ble beregnet. Marginalkostnaden forteller hva en ekstra start/stopp i dag 
koster, mens gjennomsnittskostnaden forteller hva man i gjennomsnitt må betale for hver start/stopp 
for å dekke merkostnaden. Om renten settes lik ”0” blir gjennomsnittskostnad = marginalkostnad. 
 

 
 
I prosjektets erom finnes et notat fra Lars Eliasson med informasjon om foretatte endringer. Det er 
planlagt å arrangere et kurs/brukerseminar hvor den nye versjonen av verktøyet vil bli demonstrert. 
Der blir det mulig å prøve verktøyet på konkrete case, for eksempel på case fra eget selskap.  
 
Planlagte møter/arrangementer 
Møte Dato Sted 
Møte i AG2 2009-04-28 Rainpower (Kjeller) 
Møte i Brukergruppen 2009-05-27 Gardermoen eller Oslo 
   
 

https://project.sintef.no/eRoom/energy/VVK/0_3837f

