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Sammanfattning 

Inom industrin är tendensen att allt mer arbete automatiseras för snabbare, mer 

kostnadseffektiv samt exaktare tillverkning eller bearbetning. Vid automatisering av en 

processindustri möts konstruktören av ett flertal utmaningar, i minst att välja vilken 

installationsmetod som skall användas i det aktuella fallet. 

Vid en ombyggnation eller tillbyggnad av en existerande processindustri finns ofta 

begränsningar som styr vilken installationsmetod som kan användas, kunden kan exempelvis 

önska att den nya installationen utförs på liknande sätt som den tidigare. 

En nyinstallation kan däremot ge att konstruktören har möjlighet att själv påverka 

installationsmetod. 

I samarbete med Sweco Industry, ett konsultbolag som bland annat ägnar sig åt att konstruera 

system för processtyrning åt kunder, samt Valmet, ett företag som konstruerar anläggningar 

för tillverkning av mjukpapper, har därför en studie utförts för att studera vilken typ av 

installation som är mest kostnadseffektiv för ett uppbyggt typfall. 

Detta har utförts genom att planera fem installationer för det uppbyggda fallet och jämföra 

dess delkostnader samt totalkostnader. 

Den installationsmetod som påvisat lägst totalkostnad är en installation med distribuerade I/O-

moduler anslutna till styrsystemet via PROFIBUS DP fältbuss. 

Trots en något högre totalkostnad rekommenderas dock en installation medelst fältinstrument 

anslutna till en fältbuss av lägre nivå då detta medför en störningssäker kommunikation och 

ger en tidseffektiv installation.



  

Abstract 

In the industry it is shown that more and more work are converted into an automated process 

for faster, more cost-effective and precise manufacturing. When planning the automation, the 

designer faces a number of challenges, not at least the challenge to decide which installation 

method to be used in the present case.  

At a refurbishment or extension of an existing process there are often restrictions governing 

the installation method that can be used, the customer can, for example, wish that the new 

installation is performed similarly to the previous one. 

A new installation may, however, provide that the designer has the opportunity to influence 

installation method. 

In cooperation with Sweco Industry, a consulting company that, which among other things, 

creates the process automation plant design for their clients, and Valmet, a company that 

designs facilities for the production of tissue paper, has a study been conducted to study 

which installation method that is the most cost-effective for a given example.  

This has been done by planning five installations of the given case then comparing its cost 

elements and total costs. 

The installation method that demonstrated the lowest cost is an installation with distributed I / 

O modules connected to the controller via PROFIBUS DP fieldbus. 

Despite a slightly higher combined cost, an installation where field instruments are connected 

to a lower level fieldbus is recommended. As this yields a clean communication and provides 

a time-efficient installation
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid installation av fältinstrument inom industrin finns en stor mängd alternativa metoder att 

välja på [1]. Traditionellt har fältinstrument hårdförtrådats, vilket innebär en installation 

medelst instrumentkabel direkt från fältinstrument till styrsystem, det finns dock ett stort antal 

tillgängliga bussystem för att underlätta installation och möjliggöra utökad 

diagnostikfunktionalitet för systemet [2]. 

En installation medelst hårdförtrådning är normalt mer störningskänslig än motsvarande 

installation medelst fältbuss. För att skydda överföringen mot störningar vid hårdförtrådning 

skärmas kablaget vid behov och kabelväg anpassas för att minska risken för inducerad 

störning. Då styrsystemet registrerar analoga värden, vanligtvis i form av ström eller 

spänning, är det alltså av största vikt att installationen anpassats för att minska 

störningsrisken. 

Motsvarande installation medelst fältbuss ger istället en mer störningstålig överföring, då 

kommunikationen sker digitalt. Ett analogt värde digitaliseras samt moduleras för 

kommunikation till styrsystemet. Då kommunikationen sker enligt givna regler för 

meddelandestrukturer detekterar styrsystemet efter demodulering huruvida överförd data kan 

anses vara korrekt eller inte [2]. 

Vid konstruktion av en installation för tidskritiska processer är också kommunikationens 

överföringshastighet av intresse, vilket påverkas av bland annat modulationsmetod samt 

överföringsmedia. 

Då det inom processindustrin finns höga krav på felsäkerhet och stabilitet påverkar det valet 

av installationsmetod samt konfigurationsalternativ av den samma. 

Installationskostnaden är ofta en avgörande faktor vid val av installationsmetod, vilket dock 

kan vara svårt att uppskatta när installationsmetod väljs .Som konstruktör av en installation är 

det av vikt att konstruera ett system där kundens specifika krav uppfylls via en 

kostnadseffektiv metod. I praktiken konstrueras systemen för att uppfylla kundens krav, dock 

kan detta medföra en högre totalkostnad än nödvändigt då konstruktören i vissa fall väljer en 

metod som är enklare att konstruera men kräver dyrare komponenter [3]. Då konstruktören i 

planeringsstadiet av en konstruktion gör ett aktivt val av installationsmetod finns inte alltid 

möjlighet att projektera ett flertal installationsmetoder för att jämföra dess totalkostnader 

varvid en vägvisning om vilken metod som är mest kostnadseffektiv är att önska. 

1.2 Sweco 

Sweco är ett teknikkonsultföretag med en internationell marknad som verkar för utvecklingen 

av ett hållbart samhälle. Målet är att företagets konsulter skall ge kunderna möjlighet att 

genomföra sina projekt till rätt pris och rätt kvalitet samt med förutsättning för en långsiktig 

hållbar utveckling.  
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Inom Sverige erbjuds konsulttjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, 

infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och 

industri [4]. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att för ett uppbyggt fall studera tekniska och ekonomiska fördelar av 

olika metoder för instrumentinstallation i en processindustri. Det uppbyggda fallet är 

konstruerat med så stor komplexitet att resultatet anses vara applicerbart vid framtida 

konstruktion av fältinstrumentinstallation inom industrin. 

Detta resulterar i en jämförelse av tekniska och ekonomiska egenskaper för respektive 

installationsmetod vilket möjliggör ett kostnadsmedvetet val av installationsmetod av 

fältinstrument med avseende på kundens tekniska krav.  
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1.4 Frågeställningar 

 Vilken metod ger en mest kostnadseffektiv installation för det uppbyggda fallet? 

 

 Vilken metod har högst felsäkerhet med avseende på ålder och slitage? 

 

 Hur bör en installation konstrueras om fältinstrument skall placeras inom ett område 

där det föreligger explosionsrisk eller annan säkerhetsrisk? 

  

 Vad finns det för tekniska fördelar respektive nackdelar för respektive 

installationsalternativ? 

1.5 Metod 

Analysen av de tekniska och ekonomiska fördelarna för olika metoder av 

instrumentinstallation sker genom att för det uppbyggda fallet konstruera fem alternativ för 

installationen. De fem alternativen konstrueras för att uppfylla de tekniska krav som är 

specificerade varvid de sedan analyseras med avseende på säkerhet, installationskostnader 

samt eventuellt övriga tekniska fördelar respektive nackdelar. 

De valda metoderna består av installations medelst hårdförtrådning, fältbuss samt en 

kombination av dessa metoder, definierade enligt kapitel 3.1. 

De olika metoderna studeras teoretiskt för att kunna analysera och jämföra fördelar respektive 

nackdelar med dess kommunikationsmöjligheter och felsäkerhet. 

För detta anskaffas kunskap inom de berörda områdena genom litteratur, datablad, tekniska 

rapporter samt artiklar. 

1.6 Avgränsningar 

Då det i realiteten finns ett näst intill oändligt antal metoder för installation av fältinstrument 

har det i examensarbetet begränsats till fem metoder. Specificerade av uppdragsgivaren. Valet 

av dessa metoder motiveras med att de är välkända metoder med stor flexibilitetet och anses 

vara de mest intressanta för Sweco i framtida installationer. Ytterligare motiveras de olika 

bussammansättningarna av de tekniska begränsningar som finns för överföring av framförallt 

analoga signaler. 

1.7 Rapportens upplägg 

I första delen av rapporten avhandlas teorin gällande de valda överföringsmetoderna samt de 

tekniska egenskaperna för respektive metod. Därefter presenteras det uppbyggda fallet och de 

specifikationer som angetts från uppdragsgivare samt att egna val presenteras och motiveras. 

De fem alternativa installationsmetoderna som byggts upp presenteras separat för att därefter i 

analysen ställas mot varandra för jämförelse.  
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2. Teori 

2.1 Hårdförtrådning 

Historiskt är hårdförtrådning den installationsmetod som valts, varje fältinstrument ansluts 

med separata signalkablar till styrsystemet enligt figur 2.1. Analoga och digitala instrument 

ansluts till analoga respektive digitala in och utgångar på styrsystemet. De analoga in och 

utgångarna verkar som analog till digital respektive digital till analog omvandlare [2]. 

Styrsystemet läser av respektive sänder på respektive in och utgång enligt styrprogrammet. 

Kommunikation sker som standard via ström eller spänning på instrumentkabeln där 

fältinstrument och ingång respektive utgång är konfigurerade att verka inom samma intervall. 

Vid kommunikation via spänning över instrumentkabeln skall tas i beaktning att 

instrumentkabelns resistans ger ett spänningsfall varvid kommunikation via ström kan ge en 

säkrare kommunikation. 

 

Figur 2.1Åskådliggörande typisk installation medelst hårdförtrådning. 

  

Styrsystem 

Mätinstrument Reglerventil On/off-ventil 
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2.2 PROFIBUS 

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) är en öppen fältbusstandard utvecklad i Tyskland under 

1980-talet, standardiserad som DIN 19245 under 1991, där den första versionen kallades 

PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification). 

Vidareutveckling för att möta tillverkningsindustrins krav angående automatisering av 

processindustrin gjorde att ett PROFIBUS FMS kompletterades med ett 

kommunikationsprotokoll för decentraliserad styrning, PROFIBUS DP (Decentralised 

Peripherals), samt definitioner för överföringsmedia och funktionsblock, PROFIBUS PA 

(Process Automation). 

Idag är PROFIBUS PA samt PROFIBUS DP definierade enligt de internationella 

standarderna IEC 61158 ("Digital datakommunikation för mätning och styrning – Fältbuss för 

användning i industriella styrsystem") samt IEC 61784 ("Profilsamling för kontinuerlig och 

diskret tillverkning för fältbussanvändning i industriella styrsystem") [5] [6]. 

I dagsläget är det organisationen PI (PROFIBUS & PROFINET International), bestående av 

27 regionala organisationer, verkandes genom ett supportcenter i Tyskland som koordinerar 

utbildning, standardisering, support och utveckling av PROFIBUS och PROFINET [7]. 

PROFIBUS är uppbyggt för att följa internationella standarder, protokollarkitekturen följer 

OSI-modellen (Open System Interconnection), enligt den internationella standarden ISO 

7498. OSI-modellen för PROFIBUS DP samt PROFIBUS PA visas i figur 2.2  [8] . 

 

Figur 2.2 OSI-modellen för PROFIBUS DP samt PROFIBUS PA.  

 

  

PROFIBUS DP PROFIBUS PA

7 Applikation

6 Presentation

5 Session

4 Transport

3 Nätverk

MBP interface

1 Fysiskt RS-485 / Fiberoptik MBP (IEC 61158-2)

OSI lager

Grundläggande DP funktionalitet; DP-V0            

Även DP-V1 samt DP-V2

FDL; master - slav 

samt tokenDatalänk2
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PROFIBUS systemet är uppbyggt för kommunikation mellan så kallade masters och slaves, 

jmf ägare och slav. För PROFIBUS DP är enheterna uppdelade i tre kategorier; klass 1 

PROFIBUS DP master (DPM1), klass 2 PROFIBUS DP master (DPM2) samt PROFIBUS 

slave (DPS). Detta åskådlig görs i figur 2.3. 

 

 

Figur 2.3Åskådliggörande PROFIBUS enheter 

 

DPM1, aktiv nod, är obligatorisk i nätverket och är en styrenhet huvudsakligen i form av en 

PLC eller PC, dessa har egenskaperna att skicka tokens mellan sig, skriva data till sina 

assignerade slavar och läsa data från slavar i nätverket. 

DPM2, aktiv nod, är inte obligatorisk under drift utan var ursprungligen avsedd att användas 

vid den initiala installationen för att konfigurera parametrar i enheterna. DPM2 kan användas 

för diagnostik och har med protokollets utveckling numera rättighet att acykliskt parametrera 

och läsa från slavar, DPM2 har däremot ingen skrivrättighet för att styra slavens funktion. 

Majoriteten av de PROFIBUS mastrar som utvecklas har funktionalitet för att användas såväl 

som DPM1 som DPM2 beroende på konfiguration. 

DPS, passiv nod, är en fältenhet, exempelvis en sensor, transmitter, ställdon eller dylik, som 

vid kommunikation från mastern responderar med att skicka tillbaka data eller utföra 

assignerad uppgift. Slaven har inte rättigheter att skicka data utan att bli anropad av en master 

och är därmed definierad som en passiv nod [2]. 

  

Styrsystem 

DPM1 

Sekundärt styrsystem 

för ex. diagnostik 

DPM2 

Mätinstrument 

DPS 

Reglerventil 

DPS 

Reglerventil 

DPS 
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2.2.1 PROFIBUS DP 

PROFIBUS-enheterna i systemet kommunicerar med kommunikationsprotokollet PROFIBUS 

DP, ett protokoll där regler för den cykliska och acykliska kommunikationen är definierad [6]. 

PROFIBUS DP finns definierad som tre versioner, PROFIBUS DP-V0, PROFIBUS DP-V1 

samt PROFIBUS DP-V2 enligt IEC 61158 [9], typiskt gestaltas utvecklingen av de tre 

versioner grafiskt enligt figur 2.4 [6]. 

 

Figur 2.4 Grafisk representation av utvecklingen för de olika versionerna av PROFIBUS DP. 

 

PROFIBUS DP-V0 är den första version som utvecklades där DPM1 cykliskt läser och 

skriver information till slavarna, det finns också möjlighet till massmeddelanden, s.k. 

multicast, då en grupp av slavar får ett styrkommando samtidigt [2]. Diagnostikmöjligheterna 

ger möjlighet att lokalisera fel då mastern begär ett diagnostelegram varvid slavarna 

responderar med stationsspecifik diagnostik, modulrelaterad diagnostik samt kanalrelaterad 

diagnostik. Som respektive ger information om exempelvis för låg matningsspänning vid en 

nod, fel vid I/O modul i en nod eller kortsluten ingång vid nod. 

Det finns stöd för att implementera en eller flera mastrar i systemet, så kallat monomaster- 

samt multimastersystem. Det är dock begränsat till 126 enheter per buss [9]. Vid ett 

multimastersystem skickar mastrarna en token mellan sig och den för tillfället aktiva mastern 

kommunicerar cykliskt med sina slavar [2]. Alla DP-mastrar kan läsa information från 

slavarna i nätverket, däremot har de endast skrivrättigheter till de slavar respektive DPM1 

tilldelats vid konfiguration [9]. 

  

DP-V0

Cykliskt datautbyte, master till slav
Diagnostik

GSD konfiguration

DP-V1

Acyklisk kommunikation, master till slav
Integration i ingenjörsstationer; EDD och FDT

Flyttbara PLC mjukvaru-FB, IEC 61131-3

Felsäker kommunikation, PROFIsafe

Larm

DP-V2

Kommunikation via broadcast, slav till slav

Isosynkron mod (Ekvidistant)
Klocksynkronisering och tidsmärkning

Hart via DP

Upp- och nedladdning (segmentering)

Redundans
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PROFIBUS DP-V1 ger även möjlighet till acyklisk kommunikation för att sätta parametrar 

och hantera alarm när system körs. Detta sker parallellt med den cykliska kommunikationen 

men har en lägre prioritet [9]. 

För PROFIBUS DP-V1 har också diagnostiken för stationer utökats för att hantera larm och 

statusmeddelanden [9]. 

PROFIBUS DP-V2 har implementerat funktionen för slav till slav kommunikation, där en 

slav kan anges som publisher, publicist. Istället för att skicka ett telegram endast till mastern 

vid den cykliska kommunikationen, kan en slav sända ett broadcasttelegram som kan läsas av 

de slavar som angetts som subscribers, prenumeranter, och därmed använda den data som 

skickats [9]. 

Detta ger en reducerad svarstid då en ventil som regleras beroende av ett värde från en givare 

inte längre behöver vänta på att DPM1 skall skicka ett telegram med samma värde. 

Då de respektive versionerna bygger på tidigare versioner enligt figur 2.4 är även tidigare 

versioners funktionalitet integrerad i efterföljande version. 

2.2.2 PROFIBUS PA 

PROFIBUS PA utvecklades för att inom processindustrin ansluta så kallade intelligenta 

fältenheter till ett bussystem. Då enheterna strömförsörjs via kommunikationsbussen ger detta 

möjligheten att använda PROFIBUS PA enheter även i områden där yttre spänningskälla inte 

kan placeras [10]. Då PROFIBUS PA bygger på kommunikationsmodellen för PROFIBUS 

DP, dock med utökade funktioner för hantering av fältenheter, kan PROFIBUS PA-segment 

anslutas till PROFIBUS DP nätverk för kommunikation mellan DPM1 och fältenheter. 

I första hand ansluts fältenheter med integrerade styrkretsar för PROFIBUS PA direkt till 

bussen, dock finns även möjlighet att ansluta I/O-moduler för att kunna använda fältenheter 

som inte följer PROFIBUS PA standarden. Om detta är fallet kan behov finnas av extern 

spänningsmatning. 
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2.2.3 Kommunikation 

Lager 1 i OSI-modellen, fysiska lagret, definierar de varianter av överföringstekniker 

PROFIBUS har möjlighet att hantera. PROFIBUS-standarden stöder ett flertal internationellt 

standardiserade överföringstekniker, assignerade till PROFIBUS enligt IEC 61158 och IEC 

61784: TIA485/TIA485-IS, MBP/MBP-IS [3]. 

PROFIBUS DP kommunicerar i huvudsak via EIA/TIA-485 eller beroende på 

omständigheterna via fiberoptik. Vid installation i riskområde är det fysiska lagret definierat 

enligt EIA/TIA-48- IS. Vid användande av kopparkabel definierar EIA/TIA-485 de elektriska 

egenskaperna för sändare och mottagare, skärmad, tvåledars partvinnad kopparkabel används. 

Mottagaren mäter spänningen mellan ledare A och ledare B och detekterar därmed huruvida 

det är en logisk etta eller nolla som sänds enligt figur 2.5. 

 Logisk 1; -1,5V ≥ VA-VB ≥ -6V 

 Logisk 0; +1,5V ≤ VA-VB ≤ 6V 

Detta resulterar i ett störningssäkert system då störning påverkar ledning A och ledning B 

likvärdigt varvid störningen inte påverkar spänningsmätningen [3]. 

 

Figur 2.5 Grafisk representation av bitsekvensen 100110 PROFIBUS DP via EIA/TIA-485. 

 

Lager 2 i OSI-modellen för PROFIBUS DP, datalänk-lagret, implementerar det så kallade 

Fieldbus Data Link, FDL, ett protokoll som hanterar kommunikation över det fysiska lagret. 

PROFIBUS DP kommunicerar asynkront och synkar därmed inte sändare och mottagare efter 

gemensam klocksignal. 

Kommunikationen sker via så kallade telegram, med ett begränsat antal telegramstrukturer. 

 SD1, telegram utan datafält med 6 byte för kontroll 

 SD2, telegram med variabelt datafält om 0-244 byte samt 9-11 byte för kontroll 

 SD3, telegram med datafält om 8 byte samt 6 byte för kontroll 

 SD4, tokentelegram om 3 byte 

 SC, positiv konfirmation om 1 byte 

De respektive telegramen är uppbyggda enligt figur 2.7 [8] [3]. 

Ett telegram kodas enligt UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter med jämn 

paritet där Start = 0 och Stopp = 1 samt jämn paritet enligt figur 2.6 [8]. 
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Figur 2.6 UART-kodning för PROFIBUS telegram. 

 

UART koderna för de olika telegramtyperna har en Hammingdistans om HD=4 från varandra, 

därmed krävs 4 bitfel per 11 bitars tecken för att ett felaktigt överfört tecken skall tolkas som 

ett tecken med annan betydelse istället för att felkod genereras [5]. 

 

Figur 2.7 Telegramstruktur Fieldbus Data Link. 

 

  

Start Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Paritet Stop

Telegram utan datafält

SD1 DA SA FC FCS ED

Telegram med variabel datalängd

SD2 LE LEr SD2 DA SA FC PDU FCS ED

Telegram med fast datalängd

SD3 DA SA FC PDU FCS ED

Tokentelegram

SD4 DA SA

Konfirmationstelegram

SC

SD Start Delimiter, startord för att definiera telegramtyp, av typ SDx eller SC

LE Längd på processdatautrymmet

Ler Repetition av längd på processdatautrymmet

DA Destinationsadress

SA Sändaradress

FC Funktionskod

PDU Protocol Data Unit, data som överförs

FCS Frame Check Sequence, checksumma för kontroll av överföring

ED End Delimiter, markerar telegramslut

Där en cell i telegrammet, undantaget PDU, representeras av 8 bitar,

UART kodat till 11 bitar för felsäkerhet och start/stop detektering

Vid variabel datalängd kan PDU som mest bestå av 246B

Start Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Paritet Stop
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Vid installation medelst PROFIBUS DP i tidskritiska processystem skall hänsyn tas till 

kommunikationsmedia, vald överföringshastighet samt antal noder i systemet. Vid installation 

enligt EIA/TIA-485, kopparkabel, sätts en fast överföringshastighet från 9,6kb/s till 12Mb/s. 

Installation medelst fiberoptik ger en fast överföringshastighet om 12Mb/s [5]. 

Busscykeltiden för PROFIBUS DP kan uppskattas enligt  

busscykeltid [ms] =
∑ (𝑇𝑒𝑙_𝑂𝑉 + 𝐵𝑖𝑡_𝐷𝑃(𝐿𝑜 + 𝐿𝑖))𝑛

𝑖=1

Ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

 

Tel_OV, Telegram overhead [b] = 317 Bit_DP, dataformat [bit/Byte] = 11 

i, nodvariabel [st]  𝐿𝑜 + 𝐿𝑖, slavdata in och ut [Byte ]  

n, totala antalet slavar [st]  Överföringshastighet [kbit/s]  

 

Som typexempel beräknas busscykeltiden med 5 Byte data in respektive ut från varje slav, 

busscykeltiden är endast en uppskattning då ingen hänsyn tas till korrupt överföring eller 

eventuell acyklisk kommunikation i bussystemet [11].  

En grafisk representation av busscykeltider vid varierande överföringshastighet finns att 

studera i figur 2.11 [11] 

 

Figur 2.8 Busscykeltid för PROFIBUS DP med avseende på antal noder vid varierande 

överföringshastighet, 5Byte data in respektive ut. 
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PROFIBUS PA kommunicerar via Manchester Encoded Bus Powered, MBP IEC 61158-2, 

överföringsteknik, alternativt MBP-IS i riskområde, med en överföringshastighet om 

31,25kbps [3]. 

Den Manchesterkodade kommunikationen sker via strömmodulering av busströmmen genom 

variation av sändarens effektuttag, varvid busströmmen varieras med ±9mA [5]. 

Därmed är likspänningskomponenten som spänningsmatar fältenheterna konstant och en 

växelspänning över termineringsresistorerna svarandes mot överförd bitsekvens är detekterbar 

för mottagarna enligt figur 2.9 [3]. 

 

Figur 2.9 Manchesterkodad, strömmodulerad signal för strömförsörjning via buss. 

 

Vid integration av PROFIBUS PA-segment till ett PROFIBUS PA-nätverk via så kallade 

DP/PA-länkar integreras det ursprungliga FDL-telegrammet, omkodat från 11bit/tecken till 

8bit/tecken i ett IEC-telegram enligt figur 2.10 [2]. Den tidigare asynkrona överföringen sker 

därefter synkront via MBP-teknik [2].  

 

Figur 2.10 telegramstruktur IEC, PROFIBUS PA, med integrerat FDL-telegram. 

 

Då kommunikation via PROFIBUS PA sker synkront synkroniseras mottagaren med sändaren 

med en bitsekvens kallad preamble om 8 bit [10].  

Ibas - 9mA

Ibas + 9mA

1 1 0 0 1

Ibas

Pre SD FDL ED

Pre Preamble, synsekvens för att synkronisera sändare och mottagare

SD Start Delimiter, startord

FDL FDL-telegram omkodat till 8bit/tecken

ED End Delimiter, markerar telegramslut
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Vid installation medelst PROFIBUS PA i tidskritiska processystem skall hänsyn tas till 

antalet noder i segmentet då överföringshastigheten är fast om 31,25kbps. 

Busscykeltiden för PROFIBUS PA kan uppskattas enligt  

busscykeltid [ms] =
∑ (𝑇𝑒𝑙_𝑂𝑉 + 𝐵𝑖𝑡_𝑃𝐴(𝐿𝑜 + 𝐿𝑖))𝑛

𝑖=1

Ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

 

Tel_OV, Telegram overhead [b] = 317 Bit_PA, dataformat [bit/Byte] = 8 

i, nodvariabel [st]  𝐿𝑜 + 𝐿𝑖, slavdata in och ut [Byte]  

n, totala antalet slavar [st]  Överföringshastighet [kbit/s] = 31,25 

 

Som typexempel beräknas busscykeltiden för PROFIBUS PA med 5 Byte data in respektive 

ut från varje slav. 

Figur 2.11 [11] visar en grafisk representation av busscykeltiden för PROFIBUS PA med 

avseende på antalet noder. 

 

Figur 2.11 Busscykeltid för PROFIBUS PA med avseende på antal noder, fast överföringshastighet, 

5Byte data in respektive ut. 
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Egenskaperna för PROFIBUS DP samt PROFIBUS PA, beroende på vald överföringsteknik 

redovisas i tabell 2.1 [5]. 

 

Tabell 2.1 Sammanställning fysiskt lager PROFIBUS DP samt PROFIBUS PA överföringsteknik. 

 

 

  

MBP TIA-485 TIA-485 is Fiberoptik

Överföringsteknik Digital, bitsynkron, 

manchesterkodad

Digital, differential 

signal enligt TIA-485, 

NRZ

Digital, differential 

signal enligt TIA-485, 

NRZ

Optisk, digital, NRZ

Överföringshastighet 31,25kb/s 9,6-12000kb/s 9,6-1500kb/s 9,6-12000kb/s

Datasäkerhet Preamble, 

kontrollsummor, 

start och stop bitar

HD = 4, paritetsbit, 

start och stop bitar

HD = 4, paritetsbit, 

start och stop bitar

HD = 4, paritetsbit, 

start och stop bitar

Fysiskt media Skärmad, tvåtrådars 

partvinnad 

kopparkabel

Skärmad, tvåtrådars 

partvinnad 

kopparkabel typ A

Skärmad, fyrtrådars 

partvinnad 

kopparkabel typ A

Multimode eller 

singelmode 

glasfiber, plastfiber, 

PCF-fiber

Indirekt strömförsörjning Tillgänglig via 

signalkabel

Tillgänglig via 

kompletterande 

kabel

Tillgänglig via 

kompletterande 

kabel

Tillgänglig via 

kompletterande 

hybridkabel

Särkerhetsklassning Egensäkerhet (Eex 

ia/ib)

- Egensäkerhet (Eex 

ia/ib)

-

Nättopologi Bussnät och 

trätopologi med 

terminering

Bussnät med 

terminering

Bussnät med 

terminering

Stjärnnät, ringnät 

samt bussnät

Max antal noder 126, 32 per segment 126, 32 per segment 126, 32 per segment 126

Max antal repeterare 4 9 9 Obegränsat
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2.2.4 Nätverksstruktur 

Ett PROFIBUS nätverk kan bestå av 126 noder, en kombination av masters och slavar, vilket 

är begränsat med avseende på adressområdet, 0 till 125 som mastern kan hantera. Beroende 

på vilken maximal busscykel tid som kan accepteras kan det maximala antalet noder dock 

begränsas ytterligare [11]. 

PROFIBUS nätverket byggs upp med ett PROFIBUS DP nät som stomnät, varvid det 

kompletteras med PROFIBUS PA segment efter behov. 

PROFIBUS DP, stomnätet, har för kopparkabel en ren busslinjetopologi med terminering i 

slutet av varje segment för att avvärja störningar från reflektion, ett exempel med två sändare 

samt två mottagare visas i figur 2.12 [11]. Anslutning av noder via stubbar är möjlig enligt 

EIA/TIA-485, detta är dock en källa till reflektion och används därmed inte. Vid en 

kommunikationshastighet om 12mbps kan ett segment bestå av upp till 100m kopparkabel, 

om behov finns av att utöka detta finns möjligheten att använda en repeteringsenhet där 

signalen skickas på nytt. En repeteringsenhet kan också användas för att segmentera 

PROFIBUS DP nätverket till flera busslinjer [11]. 

 

Figur 2.12Typisk konfiguration av PROFIBUS DP-nät med aktiv bussterminering. PROFIBUS DP 

sändare samt mottagare med dataingång respektive datautgång. 

 

Används fiberoptisk kabel kan nätverkstopologin istället varieras mellan stjärnnätverk, 

linjenätverk och ringnätverk. De olika topologierna för fiberoptisk kommunikation möjliggörs 

via anslutning av enheter med flera ingångar respektive utgångar för fiberoptisk 

kommunikation, varvid nätverket kan delas upp i flera segment. Fiberoptisk kabel möjliggör 

också kommunikation över flertalet kilometer, vilket möjliggör sammankopplad 

decentraliserad styrning över stora industriområden [11]. Via omvandlare kan kopparkabel 

och fiberoptisk kabel kombineras i PROFIBUS DP nätverket. Beroende på vald 

överföringshastighet begränsas det maximala avståndet för bussen enligt tabell 2.2 [11]. 
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Tabell 2.2 Teoretiska maximala avståndet för angiven överföringshastighet vid överföring via 

kopparkabel PROFIBUS typ A. 

 

 

 

PROFIBUS PA kan på grund av strömförsörjning över det fysiska mediet endast 

kommunicera över kopparkabel. För PROFIBUS PA segmenten är de tillgängliga 

nätverkstopologierna linje och stjärntopologi samt en kombination av dessa. Anslutningen av 

noderna sker typiskt enligt figur 2.13 [11]. 

 

Figur 2.13 Typisk konfiguration av PROFIBUS PA-nät med bussterminering. Skyddad 

strömförsörjning, PS, samt fältenheter med PROFIBUS PA gränssnitt. 

 

Fältenheterna kan också anslutas via så kallade stubbar, där en fältenhet ansluts med 

busskabel via T-koppling till bussegmentet, istället för direkt anslutning. Via enheter med 

anslutning för ett flertal stubbar kan ett PROFIBUS PA nätverk med stjärntopologi 

konstrueras [11]. 

  

Överföringshastighet [kbit/s] Maximal överföringsdistans [m]

9,6 1200

19,2 1200

45,45 1200

93,76 1200

187,5 1000

500 400

1500 200

3000 100

6000 100

12000 100
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Då PROFIBUS PA fältenheter strömförsörjs via buss och fältenheterna som standard har krav 

på spänningsmatning om minst 9V är den totala längden kabel i ett PROFIBUS PA segment 

beroende av antalet noder samt kabelns resistans per längdenhet. Extremfallet med 32 

PROFIBUS PA fältenheter anslutna i bortre änden av busskabeln innebär en kortare 

kabellängd än den av PI fastställda maximala överföringsdistansen [10]. 

Tabell 2.3 Teoretiska maximala avståndet föröverföring via PROFIBUS PA, stubblängd inkluderad.  

 

 

För att garantera funktionalitet i ett PROFIBUS PA nätverk finns definierat enligt PI den 

maximala kabellängden per stubbe enligt tabell 2.4. Begränsningen på kabellängden med 

avseende på antal stubbar kommer av anslutningskabelns kapacitans vilket genererar en 

dämpning av signalen. Dämpningens förhållande till kapacitansen är 0,035dB/nF, för en 

korrekt detektering av signalen krävs att dämpningen < 14dB [12]. 

Tabell 2.4 Maximal stubblängd för PROFIBUS PA med avseende på antal stubba. 

 

 

  

Maximal överföringsdistans 

inom ej riskområde [m]

Maximal överföringsdistans 

inom ej riskområde [m]

1900 1000

Överföringshastighet [kbit/s]

31,25

Antal stubbar [st]

Maximal stublängd inom ej 

riskområde [m]

Maximal stublängd inom 

riskområde [m]

1-12 120 60

13-14 90 60

15-18 60 60

19-24 30 30

25-32 1 1
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2.2.5 Installation i riskområde 

PROFIBUS DP samt PROFIBUS PA kan installeras inom potentiellt explosiva områden om 

de enheter som installeras är testade och godkända som Intrinsically Safe, IS, vilket ger ett så 

kallat egensäkert system [11]. 

Vid installation av PROFIBUS DP inom ett riskområde med explosionsrisk definierar 

EIA/TIA-485-IS de elektriska egenskaperna för kommunikationen samt spänning och 

strömnivåer i systemet för att möjliggöra spänningssatt frånkoppling av enheter [3]. 

Kommunikationen sker via 4-trådars tvinnad kopparkabel [2].    

För ett egensäkert system är den högsta tillåtna energin i systemet begränsad med avseende på 

energin som krävs för antändning av gaser och partiklar i området. Därmed är utspänningen 

från sändarna i systemet begränsad till ±4,2V samt den totala strömmen i systemet begränsad 

till 4,8A. Strömmen genererad från egensäker sändare är begränsad till högst 149mA vilket 

ger möjlighet till anslutning av 32 enheter samt aktiv bussterminering [13].  

PROFIBUS PA via MBP-IS används då ett egensäkert system med spänningsmatning via 

buss är ett krav. Vid installation krävs enheter klassade för aktuellt riskområde samt att antalet 

noder är anpassat efter den totala maxström och spänning som är tillåten inom aktuellt 

område. För högsta klassning är strömmen i kretsen begränsad till 100mA samt spänningen 

begränsad till 24V, då en felaktig enhet kan generera 9mA begränsas antalet noder till 9st om 

alla förutsätts kräva 10mA. I praktiken är antalet noder per segment ytterligare begränsat [10]. 

FISCO, Fieldbus Intrinsically Safe Concept, modellen definierar att ett system är egensäkert 

när systemets fältenheter, kablar, segmentkopplare och bustermineringar alla ligger inom 

ramen för tillåten spänningsmatning, strömförsörjning, utgångsvärde, induktans och 

kapacitans. FISCO-certifierade enheter ger därmed enkel installation inom riskområden [3]. 

Riskområden är klassade som zoner där zon 0 är den zon med högst risk för antändning, en 

sammanställning av vilken överföringsmetod som är aktuell för respektive sektion finns att 

studera i figur 2.14 [14]. 

 

Figur 2.14 Sammanställning av tillgängliga överföringstekniker i riskområde, ATEX klassificering. 

MBP/MBP-IS beroende av konfiguration och antal noder. 

  

TIA-485 TIA-485-IS Fiberoptik MBP/MBP-IS

Zon 2 • • • •

Zon 1 • • •

Zon 0 •

Zon 22 • • • •

Zon 21 • • •

Zon 20 •

Gas

Partiklar
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2.3 AS-interface 

AS-interface, AS-i, (Actuator/Sensor interface) är en öppen standard som utvecklades i ett 

samarbete mellan elva tyska och schweiziska företag under åren 1990 till 1994 [3]. Målet med 

utvecklingen var att skapa ett fältbussystem med en enkel och billig installation för att koppla 

samman enkla in- och utenheter där endast ett fåtal bit behöver kommuniceras. AS-i är 

standardiserad enligt EN 50295-2 (1998, 2002) och IEC 62026-2 (2000) [2].  

1991 grundade de utvecklande företagen AS-International, en organisation för att 

marknadsföra fältbussystemet. Idag verkar AS-International fortfarande främst med 

marknadsföring av systemet, produktutvecklingen sker av medlemmarna som därmed inte 

behöver ägna sig aktivt åt egen marknadsföring. 

AS-International består av över 350 medlemmar samt 12självständiga lokala organisationer 

som verkar för spridning över den globala marknaden [15]. 

AS-i används som ett alternativ till att hårdförtråda fältenheter och kan användas som ett 

kommunikationsnät på en lägre nivå till exempelvis PROFIBUS och Industrial Ethernet för 

att bistå med decentraliserad kontroll av in- och utenheter till ett konkurrenskraftigt pris. 

AS-i standarden definierar ett monomaster multislavsystem, med cyklisk kommunikation där 

strömförsörjning sker via buss [1]. AS-i protokollet finns i tre versioner, 2.04 som är den 

första varianten från 1994, därefter utvecklades till 2.11 fram till 1998 samt version 3.0 som 

definierats 2005 och 2007. 

AS-i 2.0, även AS-i 1 specifikation, medgav sammankoppling av 31 slavar. 

AS-i 2.1, även AS-i 2 specifikation, genom utökad adressering ökas antalet möjliga digitala 

slavar till 62 samt genom addering av en statusbit fanns möjlighet att observera fel hos en 

slav, exempelvis för hög matningsspänning. 

AS-i 3.0, även AS-i 3 specifikation, ger stöd för full duplex samt möjlighet till bättre 

hantering av analoga slavmoduler i form av parametrering av upplösning och snabbare 

kommunikation. 

AS-i är uppbyggt för att följa OSI-modellen enligt figur 2.15 [1] . 
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Figur 2.15OSI-modellen för AS-interface. 

 

AS-i har integrerad diagnostikfunktion så tillvida att mastern kan detektera huruvida en 

konfigurerad slav inte är korrekt ansluten eller korrupt, samt om en ansluten slav är felaktigt 

eller icke konfigurerad. Diagnostikverktyg att ansluta finns för att detektera kortslutning och 

fel på bussegment [16]. 

2.3.1 Kommunikation 

Det fysiska lagret, lager 1, i OSI-modellen där de möjliga överföringsteknikerna är 

definierade, ger att AS-i kommunicerar och strömförsörjer via tvåledars, otvinnad och 

oskärmad kopparkabel, definierad enligt DIN VDE 0281. Det finns dock möjlighet till 

användning av skärmad kabel om omgivningen kräver det. 

Överföringsegenskaperna för de kablar som används vid en AS-i installation ger att 

impedansen i kabeln varierar kraftigt som funktion av frekvensen på överförd signal. För att 

undvika distorsion hålls därmed bandbredden för överförd signal låg. 

Vidare krävs att det inte finns en likspänningskomponent i den överförda bitsekvensen då 

spänningsmatning av noder sker via bussen varvid en konstant likspänningsnivå krävs. 

Därmed används modulationsmetoden alternerande pulsmodulation, APM, för att 

kommunicera i basbandet. Bitsekvensen kodas enligt Manchesterkodning II som styr 

sändströmmen.  

Då en induktans i systemet påverkas av sändströmmen kommer spänningsfallet över 

induktansen göra att mottagaren kan avkoda den sända bitsekvensen med avseende på 

differensspänningen i systemet. Då kommunikationssignalen utan likspänningskomponent 

adderas till spänningen på bussen är likspänningskomponenten i bussen oförändrad. 

AS-i

7 Applikation

6 Presentation

5 Session

4 Transport

3 Nätverk

2 Datalänk

Masterstyrd master -  slav 

kommunikation

1 Fysiskt

APM via DIN VDE 0281 eller AS-i 

kabel

OSI lager
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Dessa steg i kommunikationsprocessen visas grafiskt i figur 2.16 [3], där sändströmmens 

karakteristik med avseende på den manchesterkodade signalen visas samt spänningsfallet över 

bussen.  

 

 

Figur 2.16Grafisk representation av APM-kodning. Först Manchesterkodad bitsekvens, därefter 

motsvarande sändström samt slutligen spänningsförändringen på bussen, vilket avkodas av 

mottagaren. 

 

Datalänk-lagret, OSI-lager 2, består av ett bit-orienterat protokoll där en master 

kommunicerar med en bitsekvens om 14 bitar och en slav responderar med en sekvens om 7 

bitar, meddelandestrukturen enligt figur 2.17 [2]. 

 

Figur 2.17 Meddelandestruktur AS-i. 

 

Masterbegäran

Sb Kb DA MD Pb Eb

Slavrespons

Sb SD Pb Eb

Sb 1b Startbit

Kb 1b Kontrollbit

DA 5b Destinationsadress

MD 5b Data som överförs

SD 4b Data som överförs

Pb 1b Paritetsbit

Eb 1b Stoppbit
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Då datamängden som slaven överför under en kommunikationscykel är begränsad till 4 bit 

kan större mängder data behov delas upp och sändas över ett flertal cykler. Därmed kan 

analoga värden representeras med upp till 16 bitars upplösning [17]. 

Då masterbegäran, utöver startbit, stoppbit samt paritetsbit, består av 11 bitar data, samt 

slavresponsen består av 4 bitar data, finns ingen möjlighet att nyttja den konventionella 

metoden för att upptäcka felaktig överföring, den så kallade Hammingdistansen. 

Därför är en utökad kontroll av bitöverföringen implementerad, regler för startbit, stoppbit, 

paritet, telegramlängd samt hur signalnivån på bussen får alternera gör att felaktig överföring 

detekteras av mottagaren. Om en slav detekterar ett fel i en masterbegäran utför slaven ingen 

handling utan väntar på nästa begäran [3]. 

Hastigheten på överföringen sker med 167kbit/s vilket ger en tid/bit om 6µs. Med hänsyn till 

paus mellan masterkommunikation och slavkommunikation beräknas tiden för masterns anrop 

och slavens respons uppgå till som mest 153µs. 

Inom cykeln finns också tidsutrymme om 153µs för drifthantering, varvid den maximala 

busscykeltiden beräknas enligt; 

busscykeltid = 153µs (slavantal + 1) 

vilket för 31 slavar ger en maximal busscykeltid om knappa 5ms samt för 62 slavar en 

maximal busscykeltid om knappa 10ms. Den grafiska representationen av busscykeltiden 

visas i figur 2.18 [3]. 

 

Figur 2.18 Busscykeltid för AS-interface med avseende på antal noder, fast överföringshastighet. 

 



 

 

Sida 23 

 

I de fall mastern inte erhåller respons från slaven inom en tidsperiod om 10 bit, påbörjas 

istället kommunikation med nästkommande slav, därmed förlängs inte busscykeltiden i detta 

fall [3]. 

Egenskaperna för fältbuss av AS-i-typ redovisas i tabell 2.5.  

Tabell 2.5 Sammanställning fysiskt lager AS-i överföringsteknik. 

  APM 

Överföringsteknik Manchesterkodad med 
alternerande pulsmodulation, 
bitorienterad 

Överföringshastighet  

Datasäkerhet Paritetsbit, start och stop bit, 
fast meddelandelängd 

Fysiskt media Skärmad eller oskärmad 
tvåtrådars otvinnad 
kopparkabel 

Indirekt strömförsörjning Tillgänglig via signalkabel 

Särkerhetsklassning  

Nättopologi Stjärnnät, bussnät, ringnät, 
tränät 

Max antal noder 62 vid utökad adressering 

Max antal repeterare 2 
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2.3.2 Nätverksstruktur 

Ett AS-i-nätverk kan som standard hantera 31 slavar, vilket utökas till 62 vid användning av 

utökad adressering. Begränsningen sker med avseende på det adressområde som kan 

representeras av de fem destinationsadressbitarna mastern har tillgängliga i sin 

meddelandestruktur. Vid utökad adressering delar två slavar samma adress varvid en av 

slavarna är exklusivt en A-slav eller en B-slav. En av databitarna i masterns meddelande sätts 

för att representera huruvida meddelandet är destinerat för A- eller B-slaven [3]. 

AS-i-nätverket kan konstrueras med busslinje-, stjärn-, trä- samt ringtopologi med en 

tvåledars kopparkabel skild från jord. Då kommunikationen sker via detektering av 

spänningsförändring på bussen konstrueras de olika topologierna medelst moduler som 

parallellkopplar AS-i-segmenten, varvid spänningsförändringen är detekterbar för alla 

enheter. Då strömförsörjning sker via bussen är kopparkabeln det enda möjliga 

överföringsmediet [3]. Enheter med styrkrets för AS-i ansluts enligt figur 2.19. 

 

Figur 2.19 Typisk konfiguration av AS-i-nät. Skyddad strömförsörjning, PS, samt fältenheter med AS-

i-gränssnitt. 

 

Ett AS-i-segment kan bestå av upp till 100m kabel, genom att komplettera med 

expanderingsenheter, repeterare samt ytterligare strömförsörjning kan den totala längden 

utvidgas till 600m, tabell 2.6 [16]. 

Tabell 2.6 Teoretiska maximala avståndet föröverföring via AS-i. 

 

2.3.3 Installation i riskområde 

En slavenhet med styrkrets AS-i förbrukar typiskt 200mA till 8A per bussegment, vilket 

medför att ett AS-i-segment i standardutförande inte kan klassas som egensäkert [2]. 

Tillverkarspecifika enheter kan dock certifieras som egensäkra varvid ett egensäkert system 

för installation inom riskområde kan konstrueras vid behov [18].   

Maximal överföringsdistans 

600

Överföringshastighet [kbit/s]

167
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3. Modell för instrumentinstallation 

Uppdragsgivaren, som projekterar och konstruerar anläggningar för processtillverkning av 

mjukpapper på en internationell marknad, har begärt att en fallstudie sker på en anläggning 

motsvarande deras mindre typanläggning, fortsättningsvis kallad VT. Därmed är för det 

uppbyggda fallet antalet fältinstrument samt deras placering valda för en realistisk efterlikning 

av den faktiska anläggningen. För framtida konstruktion av VT är uppdragsgivaren 

intresserad av att om möjligt kostnadseffektivisera installationen av fältinstrument på grund 

av vinstintresse samt kostnaden för uppförande av anläggningen som konkurrensfaktor. 

Då projekteringen sker för en typanläggning av mindre modell kan inte resultatet förutsättas 

vara applicerbart på en typanläggning av större modell. För de kostnader som står i direkt 

proportion mot antalet fältinstrument är de för projekteringen av VT framtagna 

beräkningsmodellerna direkt applicerbara. Vid projektering av typanläggning av större modell 

med utgångspunkt från projektering av VT krävs dock ytterligare arbete vid planering av 

kabelväg, installationskablage samt styrsystem med dess I/O-moduler och busskomponenter. 

Varvid framförallt placering och antal fältinstrument påverkar resultatet av en motsvarande 

analys utförd på en typanläggning av större modell. 

3.1 Av uppdragsgivaren angivna specifikationer 

Fallet är uppbyggt för en fabrik med processtillverkning där en större maskin är placerad 

centralt i fabrikslokalen, utöver maskinen finns också mindre enheter i lokalen samt 

signallampor med tryckknappsfunktionalitet för styrning och signalering. 

 Lokal om 100*100m, uppdelad i sektioner om 20*20m för att ge en realistisk 

representation av fältinstrumentens spridning i lokalen. 

 Kabelstege för instrumentkabel monteras på en höjd om 6m 

 Styrrum med centralt styrsystem 

 Digitala instrumentkablar förläggs på stege om 600mm eller 400mm 

 Busskabel förläggs i kabelränna med lock, kan placeras på kabelstege 

 PROFIBUS-kabel från styrsystem till kopplingslådor i optofiber 

 Styrsystemet är placerat i styrrummet 

 1000 enheter fördelade enligt följande 

 400 digitala givare DS 

 200 analoga instrument AS 

 100 reglerventiler AA 

 200 on/off ventiler DA 

 50 tryckknappar B 

 50 signallampor L 

 

I projekteringen utgår planering av kraftledningar.  
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De ingångar till styrsystemet som krävs av respektive enhet är fördelade enligt följande 

 Digitala givare 1 digital ingång, DI 

 Analoga instrument 1 analog ingång, AI 

 Reglerventil 1 analog utgång, AO 

 On/off ventil 1 digital ingång, DI, 1 digital utgång, DO 

 Tryckknapp 1 digital ingång, D1 

 Lampa 1 digital utgång, DO 

Detta summeras till att styrsystemet skall hantera 650 digitala ingångar, 250 digitala utgångar, 

200 analoga ingångar samt 100 analoga utgångar. Totalt 1200 signaler. Fördelningen av 

fältinstrument visas i figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Representativ uppbyggnad av fallet för instrumentinstallation. 

  

DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L

10 5 5 5 0 0 10 5 5 5 0 0 10 5 5 5 0 0 10 5 5 5 0 0 10 5 5 0 0 0

DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L

10 5 5 5 0 0 20 10 5 5 0 0 30 20 20 0 0 0 20 10 5 5 0 0 10 5 5 5 10 10

DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L

70 20 40 10 10 10 10 5 5 5 10 10 30 20 20 0 0 0 10 5 5 5 10 10

DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L

10 5 5 5 0 0 20 10 5 5 0 0 30 20 20 0 0 0 20 10 5 5 0 0 10 5 5 5 10 10

DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L DS DA AS AA B L

10 5 5 5 0 0 10 5 5 5 0 0 10 5 5 5 0 0 10 5 5 5 0 0 10 5 5 0 0 0

STYRRUM

4A 4B 4C 4D 4E

2B 2C 2D 2E

3A 3B 3C 3D 3E

5A 5B 5C 5D 5E

1A 1B 1C 1E

2A

1D
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Det konstrueras fem alternativa installationer för jämförelse, definierade enligt följande. 

Alternativ 1 

 Signallampor med tryckknappsfunktionalitet i gemensam kapsling i respektive 

sektion, ansluts till I/O-moduler i styrrummet via mångledare. 

 Fältinstrument hårdförtrådas medelst separat instrumentkabel till I/O-moduler i 

styrrummet. 

Alternativ 2 

 Signallampor med tryckknappsfunktionalitet i gemensam kapsling i respektive 

sektion, ansluts till I/O-moduler i styrrummet via mångledare. 

 Fältinstrument hårförtrådas till kopplingslåda i respektive sektion för att därefter via 

mångledare kopplas till rackmonterade I/O-kort i styrrummet. 

Alternativ 3 

 Signallampor med tryckknappsfunktionalitet i gemensam kapsling med internt 

monterade I/O-moduler i respektive sektion. 

 Fältinstrument hårdförtrådas till I/O-moduler i kopplingslåda i respektive sektion. 

 I/O-moduler ansluts redundant till styrsystemet via PROFIBUS DP. 

Alternativ 4 

 Signallampor med tryckknappsfunktionalitet i gemensam kapsling med internt 

monterade I/O-moduler i respektive sektion. 

 Digitala fältinstrument hårdförtrådas till I/O-moduler i kopplingslåda i respektive 

sektion.  

 Analoga fältinstrument av PROFIBUS PA-typ ansluts i fält till PROFIBUS PA, 

PROFIBUS DP/PA-länk monterad i kopplingslåda i respektive sektion. 

 I/O-moduler samt PROFIBUS DP/PA-länk ansluts redundant till styrsystemet via 

PROFIBUS DP. 

Alternativ 5 

 Signallampor med tryckknappsfunktionalitet i gemensam kapsling med internet 

monterade I/O-moduler för AS-i-buss samt PROFIBUS DP/AS-i-omvandlare. 

 Digitala fältinstrument av AS-i-typ ansluts till AS-i-buss i fält, PROFIBUS DP/AS-i 

omvandlare monterad i kopplingslåda i respektive sektion. 

 Analoga fältinstrument av PROFIBUS PA-typ ansluts i fält till PROFIBUS PA, 

PROFIBUS DP/PA-länk monterad i kopplingslåda i respektive sektion. 

 AS-i-omvandlare samt DP/PA-länk ansluts redundant till styrsystemet via PROFIBUS 

DP 

De generella och alternativspecifika antaganden och val som gjorts för att möjliggöra 

installationen presenteras i kapitel 3.2. 
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De fem installationsmetoderna är utvalda av uppdragsgivaren då de påvisar skillnaderna för 

hårdförtrådade installationer, en ren fältbussinstallation samt två olika varianter av 

kombinerade installationer. 

Då Alternativ 1 samt Alternativ 2 kommunikationsmässigt är att likställa med varandra ligger 

intresset i att jämföra dessa två alternativ i att studera den rent ekonomiska vinningen av att 

välja det billigare alternativet. 

Alternativ 3, decentraliserade I/O-moduler, kombinerar fältinstrument anslutna via 

instrumentkabel av standardtyp anslutna till I/O-modul, med en fältbuss för anslutning av I/O-

moduler till styrsystemet. Detta alternativ studeras då det förutsätts ge en mer störningssäker 

kommunikation över längre avstånd samt vara ett bra val ur ett ekonomiskt perspektiv då 

fältinstrument av standardtyp används. 

Då analoga värden är mer störningskänsliga än digitala signaler har för Alternativ 4 valt att 

använda fältinstrument med inbyggd omvandlare från analoga till digitala signaler respektive 

digitala till analoga signaler för kommunikation via fältbuss. Detta för att störningssäkra 

kommunikationen mellan styrsystemet och mätinstrument samt reglerventiler ute i fält. 

Digitala fältinstrument ansluts till I/O-moduler varvid en ekonomisk jämförelse kan göras för 

att studera huruvida det finns en ekonomisk vinning av att istället installera även digitala 

fältinstrument av fältbusstyp enligt Alternativ 5.  
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3.2 Komponentval, materialval samt egna definitioner 

Med avseende på de givna installationsspecifikationerna definieras här de övriga material och 

komponentval som gjorts för att möjliggöra installationen. 

 Instrumentkabel av typ FQAR-PG, halogenfri PEX-isolerad kabel, ytterdiameter 

6,7mm [19]. Installationstekniska skäl ger att vid beräkningar antas instrumentkabel 

uppta 7,5mm av kabelstegens bredd. 

 Kabelstege av typ MP-154Z, 400mm, samt MP-156Z, 600mm, varmförzinkad och 

anses ge fullgott korrosionsskydd under längre tid. 

 Fiberoptisk kabel av glasfiber vilket ger ren, brusfri överföring. 

 Styrsystem och moduler till kommunikationsbuss byggs upp med enheter från 

Siemens, detta på grund av pågående leverantörsavtal. 

 Styrsystem av typen PLC, Siemens S7-400 

För beräkning av kabellängder samt kabelstegar har utöver de givna specifikationerna 

följande förenklingar och definitioner fastlagts i samförstånd med uppdragsgivaren. 

 Snittlängd per instrumentkabel är 70m, horisontellt längs kabelstege från styrrum till 

respektive nerstickstege. Beräknat utifrån antal signalkablar från respektive sektion 

och avstånd till styrrummet. Därmed har hänsyn tagit till en högre koncentration av 

fältinstrument i nära anslutning till styrrummet. 

 Då kopplingslåda utgår förutsätts en snittlängd om 10m instrumentkabel från 

fältinstrument till vertikal kabelstege, så kallad nerstickstege. 

 Fältinstrument förutsätts vara placerade på sådant sätt att snittlängden på 

instrumentkabel från fältinstrument till kopplingslåda är 10m inom respektive sektion. 

 Genomsnittligt avstånd i det horisontella planet mellan två efter varandra följande 

nerstickstegar, 30m. Uppskattat med avseende på respektive sektions yttermått samt 

beräkningar på totala avståndet vid konstruktion av fiberoptisk ring vid särskilt 

gynnsamma placeringar av nerstickstege samt vid mindre gynnsamma placeringar av 

nerstickstege. 

 Instrumentkabel för analoga respektive digitala signaler separeras på kabelstege, 

instrumentkabel kan förläggas i flera lager. 

 Vid installation medelst mångledare används separata mångledare för analoga och 

digitala signaler. 

 Vid installation medelst PROFIBUS PA för analoga fältinstrument förutsätts ett fast 

bussegment om 20m per sektion, samt 2m busskabel per fältinstrument, som ansluts 

via fördelningsboxar. 

 Fältinstrument med integrerat gränssnitt för AS-i ansluts till bussegment vars 

genomsnittslängd är satt till 75m, vid varje segment ansluts upp till 20 fältinstrument. 

Inget bussegment har en längd över 100m.  

 Kapsling för signallampor med tryckknappsfunktionalitet förutsätts vara placerad i 

direkt anslutning till kopplingslåda, då kopplingslåda utgår förutsätts snittlängden per 

mångledare vara 80m horisontellt, längs kabelstege, för anslutning av kapseln. 
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 Kapsling för signallampor och tryckknappar ansluts till buss via kopparkabel då 

kapslingens placering medger skyddad anslutning.  

Vid beräkning av kostnader för installation, konstruktion och instrumentering är i samförstånd 

med uppdragsgivare följande förutsättningar bestämda. 

 Konstruktionskostnaden för installationen, planering av instrumentering, 

konstruktion av kretsschema och administrativt arbete beräknas för krets med 

fältinstrument av standardtyp på 6 timmar. 

 Konstruktionskostnaden för installationen, planering av instrumentering, 

konstruktion av kretsschema och administrativt arbete beräknas för krets med 

bussanslutet fältinstrument på 4 timmar. 

 Konstruktionskostnaden för bussegment, beräknas på 2 timmar per bussanslutet 

fältinstrument. 

 Timpriset för konstruktör uppgår till 700kr. 

 Timpriset vid installation av bussenheter, kabelförläggning, montage av kabelväg 

samt övrigt arbete uppgår till 506kr [20]. 

 

Följande konstruerade installationer är egenhändigt konstruerade i konstruktionsverktyg 

tillhandahållet av Siemens, TIA Selection Tool. TIA Selection Tool borgar för fungerande 

konstruktioner varvid de presenterade alternativen är att anse som fungerande. 

Produktlistor är genererade genom TIA Selection Tool. 

TIA Selection Tool tillhandahåller dimensioner på komponenter i konstruktionerna varvid 

storlek av kopplingsskåp i respektive sektion är vald för att kunna härbärga valda 

busskomponenter samt övriga nödvändiga komponenter.  
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3.3 Uppbyggnad Alternativ 1 

 Styrsystemet expanders med rackmonterade analoga samt digitala I/O-moduler. 

 Fältinstrument ansluts via separata instrumentkablar som leds via vertikala samt 

horisontella kabelstegar. 

 Inkoppling till styrsystemet sker via avkopplingsplint placerad i anslutning till 

styrsystemet. 

 Kapsling för signallampor med tryckknappsfunktion förses med skenmonterade plint 

för anslutning av mångledare. 

 Mångledare leds via kabelstegar för anslutning till avkopplingsplint i styrrummet. 

 I varje sektion monteras vertikal nerstickstege för att möjliggöra kabelförläggning. 

 

I och med att placering av enskilda instrument är okänd monteras horisontell kabelstege i 

parallella stråk enligt figur 3.2 i lokalen för flexibel placering av nerstickstege. 

 

Figur 3.2Planering av horisontella kabelstegar för Alternativ 1, vid varje delkabelstege, bredd 

600mm, är antalet nivåer kabelstege utmärkt. 

 

Vid beräkning av antalet kabelstegar och dess nivåer beräknas ett genomsnitt för antalet 

nivåer som krävs för efterföljande sektioner mellan två kabelstegstråk. Utöver det sker 

manuell kontroll av att antalet kabelstegenivåer tillfredsställer behovet av kabelväg.  

Beräknat på antalet instrumentkablar från respektive sektion beräknas behovet av 

nerstickstegar som följande: 

 25st nerstickstegar om 400mm 

 1st nerstickstege i respektive sektion, undantaget styrrum samt sektion 3B. 

 2st nerstickstegar i sektion 3B. 

 4st nerstickstegar om 600mm monterade i styrrummet. 

Vilket tydliggörs i tabell 3.1, där horisontell och vertikal kabelväg redovisas separat. 

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

2 2 1 1 1

2 2 1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Styrrum

1

2

1

2

2
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Tabell 3.1 Sammanställning monterad kabelväg i horisontell samt vertikal ledd, Alternativ 1, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Stegbred [mm] 400, horisontell 400, vertikal 600, horisontell 600, vertikal 

Steglängd [m]                        -                    150,00                  880,00                     24,00     

Kostnad [kr]                        -               41 682,00          305 060,80               8 319,84     

 

Med hänsyn tagen till vertikala kabelstegar om 6m samt fältinstrumentens snittkabellängd om 

10m från nerstickstege inom respektive sektion, beräknas den totala snittlängden per 

instrumentkabel till 92m. Den totala snittlängden per mångledare beräknas, med hänsyn till 

vertikala kabelstegar om 6m, till 92m. Tabell 3.2 redovisar den totala kabellängden per typ av 

installationskabel. 

Tabell 3.2 Förteckning över total kabellängd instrumentkabel samt kostnad, Alternativ 1, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 2. 

 

Antal par [st] 1 16 

Kabellängd [m]           101 200,00                       460,00     

Kostnad [kr]        2 386 296,00                 54 924,00     

 

Då styrsystemet är konstruerat med I/O-moduler lokalt anslutna till kommer montageskenor, 

kabelrännor samt plint till styrskåpet. Styrsystemet monteras på tillverkarspecifik 

montageskena. Avkopplingsplint monteras på standardiserad montageskena. Kostnad per typ 

av komponent redovisas i tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Materialförteckning styrskåp, Alternativ 1, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Styrskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]                 1,00                  22,00                         -                       1,00     1200 

Kostnad [kr]         5 356,00          26 707,00                         -               2 440,00     7200 

 

Då installationen sker medelst hårdförtrådning från instrument tillkommer i fält endast 

kapsling för signallampor med tryckknappsfunktion vilket redovisas i tabell 3.4. 

Tabell 3.4 Materialförteckning kapsling för signallampor, Alternativ 1, kostnadsberäkning med 

avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Kopplingsskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]                 5,00                     5,00                  10,00                         -       100 

Kostnad [kr]         2 500,00                225,00                655,00                         -       600 
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Styrsystemet konstrueras med lokala I/O-moduler sammankopplade med tillverkarspecifikt 

anslutningskablage. Fördelning av kommunikationsgränssnitt och I/O-moduler enligt Bilaga 

4, kostnader fördelade på styrsystem samt I/O-moduler med tillhörande kablage redovisas i 

tabell 3.5. 

Tabell 3.5 Förteckning kostnader busskomponenter samt styrsystem, Alternativ 1, kostnadsberäkning 

med avseende på Bilaga 4. 

 

Artikel Styrsystem Lokala I/O-moduler samt kablage 

Kostnad [kr]         29 456,00                                          267 185,80     

 

Fältinstrumenten som används i installationen är av standardtyp varvid de ansluts direkt till 

I/O-modul via kopplingsplint. Fördelningen av de olika typerna av fältinstrument enligt 

Bilaga 6. I tabell 3.6 redovisas kostnaden per respektive instrumenttyp. 

Tabell 3.6 Förteckning instrumentering, Alternativ 1, enligt Bilaga 6. 

 

Instrumenttyp Analog sensor Reglerventil On/Off-ventil Digital givare Lamptryckknapp 

Antal [st]                200,00                    100,00                 200,00                 400,00                   100,00     

Kostnad [kr]     1 961 268,00         1 805 700,00         624 587,00         400 000,00             50 000,00     

 

Installationskostnaden för installationen baseras på montagekostnad per meter för kabelstege 

och kablage samt en montagekostnad per styck för instrument och övrig utrustning, vilket 

redovisas i tabell 3.7. 

Tabell 3.7 Förtecknings installationskostnad, Alternativ 1, beräknat med avseende på Bilaga 7. 

 

Arbete Kabelförläggning Kabelväg Apparatskåp Anslutning 

Kostnad [kr]     1 545 526,40               61 205,76               18 054,08             101 200,00     
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Konstruktionskostnaden, tabell 3.8, beräknas med avseende på antal fältinstrument av 

standardtyp respektive fältinstrument för bussanslutning enligt kapitel 3.2. 

Tabell 3.8 Förteckning konstruktionskostnad med avseende på instrumentering enligt Bilaga 6. 

 

Kretstyp I/O-anslutning Bussanslutning Busskonstruktion 

Antal            1 000,00                          -                            -       

Kostnad     4 200 000,00                          -                            -       

 

Kostnaden för en installation medelst Alternativ 1 kan därmed beräknas medelst summering 

av dess delkostnader enligt tabell 3.9. 
 

Tabell 3.9 Sammanställning kostnader, Alternativ 1 

 

Typ Kostnad [kr] 

Kabelväg          355 062,64     

Kabel       2 441 220,00     

Fältlådor            45 683,00     

Busskomponenter I/O          296 641,80     

Instrument       4 841 555,00     

Installation       1 725 581,44     

Konstruktion       4 200 000,00     

Summa    13 905 743,88     

 

För Alternativ 1 sker installationen medelst separata instrumentkablar från varje 

fältinstrument in till I/O-modul på styrsystemet. Instrumentkablar förläggs på kabelstegar där 

instrumentkabel för analoga respektive digitala instrument separeras för att undvika 

störningar. Figur B.1 bilaga 8 visar en förenklad grafisk representation av installationen. 
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3.4 Uppbyggnad Alternativ 2 

 Styrsystemet expanders med rackmonterade analoga samt digitala I/O-moduler. 

 Fältinstrument inom respektive sektion ansluts via separat instrumentkabel till 

kopplingsplint i lokal kopplingslåda. 

 Från kopplingsplint leds signaler vidare via mångledare. 

 Kapsling för signallampor med tryckknappsfunktion förses med skenmonterade plint 

för anslutning av mångledare. 

 Inkoppling till styrsystemet sker via avkopplingsplint placerad i anslutning till 

styrsystemet. 

 I varje sektion monteras vertikal nerstickstege för att möjliggöra kabelförläggning. 

 Nerstickstege i respektive sektion monteras i anslutnings till kopplingslåda samt 

kapsling för signallampor med tryckknappsfunktion. 

 

Då placering av enskilda instrument är okänd monteras horisontell kabelstege i parallella stråk 

enligt figur 3.3 i lokalen för flexibel placering av nerstickstege. 

 

Figur 3.3 Planering av horisontella kabelstegar för Alternativ 2, vid varje delkabelstege, bredd 

600mm, är antalet nivåer utmärkt. 

 

Vid beräkning av antalet kabelstegar och dess nivåer beräknas den totala kabelbredden för 

respektive sektion. 

Baserat på mängden mångledare från respektive sektion monteras nerstickstegar enligt 

följande: 

 24st nerstickstegar om 400mm. 

 1st nerstickstege i respektive sektion, undantaget styrrum. 

 3st nerstickstegar om 600mm i styrrum. 

Vilket tydliggörs i tabell 3.10, där horisontell och vertikal kabelväg redovisas separat. 

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

2
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2
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Tabell 3.10 Sammanställning monterad kabelväg i horisontell samt vertikal ledd, Alternativ 2, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Stegbred [mm] 400, horisontell 400, vertikal 600, horisontell 600, vertikal 

Steglängd [m]                        -                    144,00                  760,00                     18,00     

Kostnad [kr]                        -               40 014,72          263 461,60               6 239,88     

 

Den totala kabellängden för varje typ av mångledare beräknas med avseende på 

genomsnittavståndet till respektive sektion längs med horisontell kabelstege, med hänsyn 

tagen till två vertikala kabelstegar om 6m vardera. 

Separat mångledare dras från kapsling med signallampor och tryckknappar. Tabell 3.11 

redovisar den totala kabellängden per typ av installationskabel. 

Tabell 3.11 Förteckning över totala kabellängden instrumentkabel samt kostnad, Alternativ 2, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 2. 

 

Antal par [st] 1 8 16 24 

Kabellängd [m]             11 000,00                       336,00                    2 212,00                    3 472,00     

Kostnad [kr]           259 380,00                 24 796,80               264 112,80               837 446,40     

 

Då styrsystemet är konstruerat med I/O-moduler lokalt anslutna till kommer montageskenor, 

kabelrännor samt plint till styrskåpet. Styrsystemet monteras på tillverkarspecifik 

montageskena. Avkopplingsplint monteras på standardiserad montageskena enligt Bilaga 3. 

Den totala kostnaden per typ av monterad komponent redovisas i tabell 3.12. 

Tabell 3.12 Materialförteckning styrskåp, Alternativ 2, enligt Bilaga 1, kostnadsberäkning med 

avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Styrskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]                 1,00                  22,00                         -                       1,00             1 200,00     

Kostnad [kr]         5 356,00          26 707,00                         -               2 440,00             7 200,00     

 

Lokala kopplingsskåp i fält samt kapsling för signallampor tillkommer för övergång från 

separat instrumentkabel till mångledare enligt Bilaga 3, totalkostnaderna per typ av monterad 

komponent i kapsling för signallampor redovisas i tabell 3.13. 

Tabell 3.13 Materialförteckning kopplingsskåp samt kapsling för signallampor, Alternativ 2, enligt 

Bilaga 1, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Kopplingsskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]              30,00                  30,00             1 219,00                  34,00             1 200,00     

Kostnad [kr]      20 490,00             1 430,00          21 965,83             1 020,00             7 200,00     
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Styrsystemet konstrueras med lokala I/O-moduler sammankopplade med tillverkarspecifikt 

anslutningskablage. Fördelning av kommunikationsgränssnitt och I/O-moduler enligt Bilaga 

4. Kostnaderna redovisas i tabell 3.14 fördelat på styrsystem samt I/O-moduler med 

tillhörande kablage. 

Tabell 3.14 Förteckning kostnader busskomponenter samt styrsystem, Alternativ 2, kostnadsberäkning 

med avseende på Bilaga 4. 

 

Artikel Styrsystem Lokala I/O-moduler samt kablage 

Kostnad [kr]         29 456,00                                          267 185,80     

 

Fältinstrumenten som används i installationen är av standardtyp varvid de ansluts direkt till 

I/O-modul via kopplingsplint. Fördelningen av de olika typerna av fältinstrument enligt 

Bilaga 6. I tabell 3.15 redovisas kostnaden per respektive instrumenttyp. 

Tabell 3.15 Förteckning instrumentering, Alternativ 2, enligt Bilaga 6 

 

Instrumenttyp Analog sensor Reglerventil On/Off-ventil Digital givare Lamptryckknapp 

Antal [st]                200,00                    100,00                 200,00                 400,00                   100,00     

Kostnad [kr]     1 961 268,00         1 805 700,00         624 587,00         400 000,00             50 000,00     

 

Installationskostnaden, tabell 3.16, för installationen baseras på montagekostnad per meter för 

kabelstege och kablage samt en montagekostnad per styck för instrument och övrig 

utrustning. 

Tabell 3.16 Förtecknings installationskostnad, Alternativ 2, beräknat med avseende på Bilaga 7. 

 

Arbete Kabelförläggning Kabelväg Apparatskåp Anslutning 

Kostnad [kr]         288 824,80               54 283,68               41 810,78             145 728,00     
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Konstruktionskostnaden, tabell 3.17, beräknas med avseende på antal fältinstrument av 

standardtyp respektive fältinstrument för bussanslutning enligt kapitel 3.2. 

Tabell 3.17 Förteckning konstruktionskostnad med avseende på instrumentering enligt Bilaga 6. 

 

Kretstyp I/O-anslutning Bussanslutning Busskonstruktion 

Antal            1 000,00                          -                            -       

Kostnad     4 200 000,00                          -                            -       

 

Kostnaden för en installation medelst Alternativ 2 kan därmed beräknas medelst summering 

av dess delkostnader. Vilket redovisas i tabell 3.18. 

Tabell 3.18 Sammanställning kostnader, Alternativ 2 

 

Typ Kostnad [kr] 

Kabelväg          309 716,20     

Kabel       1 385 736,00     

Fältlådor            93 808,83     

Busskomponenter I/O          296 641,80     

Instrument       4 841 555,00     

Installation          530 647,26     

Konstruktion       4 200 000,00     

Summa    11 658 105,09     

 

För Alternativ 2 ansluts fältinstrument med separat instrumentkabel till plint i lokalt placerat 

kopplingsskåp. Från plinten i kopplingsskåpet ansluts också mångledarkabel som via 

kabelstege leds till styrrummet där mångledarkabeln åter ansluts till plint. Därefter sker 

anslutning till styrsystemets I/O-moduler via separata signalkablar. Figur B.2 bilaga 9 ger en 

grafisk representation av installation medelst Alternativ 2.  



 

 

Sida 39 

 

3.5 Uppbyggnad Alternativ 3 

 Kopplingslåda i respektive sektion förses med analoga samt digitala I/O-moduler, vars 

kommunikationsgränssnitt kommunicerar via PROFIBUS DP 

 I respektive sektion monteras omvandlare PROFIBUS DP kommunikation via 

kopparkabel till PROFIBUS DP kommunikation via fiberoptik. 

 Moduler för optisk kommunikation ansluts enligt fiberoptisk ring-topologi. 

 Fältinstrument ansluts till respektive sektions I/O-moduler med separat 

instrumentkabel via kopplingsplint i respektive kopplingslåda. 

 Kapsling för signallampor med tryckknappsfunktion är konstruerad med I/O-modul 

med PROFIBUS DP-funktionalitet. 

 Nerstickstege i respektive sektion monteras i anslutnings till kopplingslåda samt 

kapsling för signallampor med tryckknappsfunktion. 

  

Då placering av kopplingslåda i fält är okänd monteras kabelstege i parallella stråk i lokalen 

samt läng alla omgärdande väggar enligt figur 3.4. 

 

Figur 3.4 Planering av horisontella kabelstegar för Alternativ 3, vid varje delkabelstege, bredd 

400mm, är antalet nivåer utmärkt. 

 

Endast busskabel av fiberoptisk typ förläggs på kabelstege, busskabel i fält förläggs i tät 

kabelränna med lock. 

 25st nerstickstegar om 400mm 

 1st nerstickstege i respektive sektion. 

Vilket tydliggörs i tabell 3.19, där horisontell och vertikal kabelväg redovisas separat.  
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Tabell 3.19 Sammanställning monterad kabelväg i horisontell samt vertikal ledd, Alternativ 3, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Stegbred [mm] 400, horisontell 400, vertikal 600, horisontell 600, vertikal 

Steglängd [m]              800,00                  150,00                            -                              -       

Kostnad [kr]      222 304,00             41 682,00                            -                              -       

 

Då fiberoptisk busskabel samt busskabel i fält förläggs i ränna beräknas antalet meter 

kabelränna som antalet meter fiberoptisk busskabel enligt tabell 3.20. Busskabel av 

PROFIBUS DP-typ installeras endast inom kopplingsskåp varav behov av skärmning ej finns. 

Tabell 3.20 Monterad längd kabelränna, Alternativ 3, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Kabelränna tät med lock, 50mm 

Längd [m]           1 050,00     

Kostnad [kr]      120 340,50     

 

Med hänsyn tagen till vertikala kabelstegar om 6m samt definierat snittavstånd i horisontellt 

plan mellan nerstickstegar om 30m, beräknas den totala snittlängden per fiberoptisk kabel till 

42m. Den totala längden samt kostnaden för respektive typ av installationskabel redovisas i 

tabell 3.21. 

Tabell 3.21 Förteckning total kabellängd instrument- och busskabel samt kontakter, Alternativ 3, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 2. 

 

Kabeltyp Fiberoptik PROFIBUS DP Instrumentkabel 

Kabellängd [m]                1 050,00                         28,00                 11 000,00     

Kontakter [st]                   100,00                         56,00       

Kostnad [kr]           146 000,00                 17 780,00               259 380,00     

 

Då installationen är av typ distribuerade I/O-moduler monteras endast styrsystem på 

tillverkarspecifik montageskena samt bussmoduler för kommunikation på standardskena i 

styrrummet enligt Bilaga 3. Totalkostnaderna för de respektive typerna av komponenter visas 

i tabell 3.22. 

Tabell 3.22 Materialförteckning styrskåp, Alternativ 3, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Styrskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]                 1,00                     2,00                         -                       1,00                         -       

Kostnad [kr]            696,00             3 090,00                         -                    30,00       
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Fältlådor installeras i respektive sektion, utöver I/O-moduler och omvandlare för fiberoptisk 

kommunikation monteras avkopplingsplint, kabelränna samt kabelförskruvning enligt Bilaga 

3. De respektive totalkostnaderna per komponenttyp redovisas i tabell 3.23. 

Tabell 3.23 Materialförteckning kopplingsskåp samt kapsling för signallampor, Alternativ 3, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Kopplingsskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]              30,00                  59,00             1 136,00                  34,00             1 200,00     

Kostnad [kr]      20 490,00             4 064,00          15 089,83             1 020,00             7 200,00     

 

Styrsystemet kompletteras med gränssnitt för PROFIBUS DP, de distribuerade I/O-modulerna 

samt busstillbehör som monteras i respektive sektion är fördelade enligt Bilaga 4 samt Bilaga 

5. Kostnaderna redovisas i tabell 3.24, kategoriserade med avseende på typ av enhet. 

Tabell 3.24 Förteckning kostnader busskomponenter samt styrsystem, Alternativ 3, kostnadsberäkning 

med avseende på Bilaga 4 samt Bilaga 5.  

 

Artikel Styrsystem Distribuerad I/O Busskomponenter 

Kostnad [kr]     29 456,00           314 909,00              183 440,00     

 

Fältinstrumenten som används i installationen är av standardtyp varvid de ansluts direkt till 

I/O-modul via kopplingsplint. Fördelningen av de olika typerna av fältinstrument enligt 

Bilaga 6. Tabell 3.25 redovisar totalkostnaden för respektive instrumenttyp. 

Tabell 3.25 Förteckning instrumentering, Alternativ 3, enligt Bilaga 6 

 

Instrumenttyp Analog sensor Reglerventil On/Off-ventil Digital givare Lamptryckknapp 

Antal [st]                200,00                    100,00                 200,00                 400,00                   100,00     

Kostnad [kr]     1 961 268,00         1 805 700,00         624 587,00         400 000,00             50 000,00     

 

Installationskostnaden, tabell 3.26, för installationen baseras på montagekostnad per meter för 

kabelstege och kablage samt en montagekostnad per styck för instrument och övrig 

utrustning. 

Tabell 3.26 Förtecknings installationskostnad, Alternativ 3, beräknat med avseende på bilaga 7. 

 

Arbete Kabelförläggning Kabelväg Apparatskåp Anslutning 

Kostnad [kr]         188 657,04             107 778,00               38 901,28             106 442,16     
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Konstruktionskostnaden, tabell 3.27, beräknas med avseende på antal fältinstrument av 

standardtyp respektive fältinstrument för bussanslutning enligt kapitel 3.2. 

Tabell 3.27 Förteckning konstruktionskostnad med avseende på instrumentering enligt Bilaga 6. 

 

Kretstyp I/O-anslutning Bussanslutning Busskonstruktion 

Antal            1 000,00                          -                            -       

Kostnad     4 200 000,00                          -                            -       

 

Kostnaden för en installation medelst Alternativ 3 kan därmed beräknas medelst summering 

av dess delkostnader, enligt tabell 3.28. 

Tabell 3.28 Sammanställning kostnader, Alternativ 3 

 

Typ Kostnad [kr] 

Kabelväg          384 326,50     

Kabel          423 160,00     

Fältlådor            51 679,83     

Busskomponenter I/O          527 805,00     

Instrument      4 841 555,00     

Installation          441 778,48     

Konstruktion      4 200 000,00     

Summa    10 870 304,81     

 

Fältinstrument ansluts via separat instrumentkabel till plint i lokalt placerat kopplingsskåp. 

Ansluts därefter via signalkabel till I/O-moduler av PROFIBUS DP-typ. PROFIBUS DP-

modulerna, vars kommunikation sker över kopparkabel är anslutna till styrsystemet via 

fiberoptisk omvandlare som också möjliggör anslutning via redundant fiberoptisk ring. Detta 

visas grafiskt i figur B.3 bilaga 10.  
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3.6 Uppbyggnad Alternativ 4 

De digitala fältinstrumenten är inkopplade till styrsystemet via PROFIBUS DP-slavar med 

digitala I/O-moduler och de analoga fältinstrumenten är anslutna till PROFIBUS PA. 

Varvid kopplingslådorna i respektive sektion förses med digitala I/O-moduler, 

busskomponenter för kommunikation samt busskomponenter för integrering av PROFIBUS 

PA-segment. 

Analoga fältinstrument av PROFIBUS PA-typ ansluts till busskabel via fördelningsboxar. 

Signallampor och tryckknappar ansluts som PROFIBUS DP-slav. 

Styrsystemet utformas för kommunikation via PROFIBUS DP och ansluts via omvandlare till 

fiberoptisk ring.  

Då placering av kopplingslåda i fält är okänd monteras kabelstege i parallella stråk i lokalen 

samt läng alla omgärdande väggar enligt figur 3.5. 

 

Figur 3.5 Planering av horisontella kabelstegar för Alternativ 4, vid varje delkabelstege, bredd 

400mm, är antalet nivåer utmärkt. 

 

Endast busskabel av fiberoptisk typ förläggs på kabelstege, busskabel i fält förläggs i tät 

kabelränna med lock. 

 25st nerstickstegar om 400mm 

 1st nerstickstege i respektive sektion. 

Den totala längden kabelväg redovisas i tabell 3.29, där horisontell och vertikal kabelväg 

redovisas separat.  

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Styrrum

1



 

 

Sida 44 

 

Tabell 3.29 Sammanställning monterad kabelväg i horisontell samt vertikal ledd, Alternativ 4, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Stegbred [mm] 400, horisontell 400, vertikal 600, horisontell 600, vertikal 

Steglängd [m]              800,00                  150,00                            -                              -       

Kostnad [kr]      222 304,00             41 682,00                            -                              -       

 

Då fiberoptisk busskabel samt busskabel i fält förläggs i ränna beräknas antalet meter 

kabelränna som antalet meter fiberoptisk busskabel enligt tabell 3.30. Busskabel av 

PROFIBUS DP-typ installeras endast inom kopplingsskåp varav behov av skärmning ej 

existerar. 

Tabell 3.30 Monterad längd kabelränna, Alternativ 4, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Kabelränna tät med lock, 50mm 

Längd [m]           2 150,00     

Kostnad [kr]      246 411,50     

 

Med hänsyn tagen till vertikala kabelstegar om 6m samt definierat snittavstånd i horisontellt 

plan mellan nerstickstegar om 30m, beräknas den totala snittlängden per fiberoptisk kabel till 

42m. Beräkning av busskabel av PROFIBUS PA-typ enligt definitioner i kapitel 3.1. Den 

totala kabellängden för respektive typ av installationskabel redovisas i tabell 3.31. 

Tabell 3.31 Förteckning total kabellängd instrument- och busskabel samt kontakter, Alternativ 4, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 2. 

 

Kabeltyp Fiberoptik PROFIBUS DP Instrumentkabel PROFIBUS PA 

Kabellängd [m]                1 050,00                         40,00                    8 000,00     1100 

Kontakter [st]                   100,00                         80,00       708 

Kostnad [kr]           146 000,00                 25 400,00               188 640,00     97340 

 

Då installationen är av typ distribuerade I/O-moduler via fältbuss samt anslutna 

fältbussegment monteras endast styrsystem på tillverkarspecifik montageskena samt 

bussmoduler för kommunikation på standardskena i styrrummet enligt Bilaga 3. 

Totalkostnaderna för de respektive typerna av komponenter som monteras i styrskåpet, 

inklusive styrskåpet, redovisas i tabell 3.32. 

Tabell 3.32 Materialförteckning styrskåp, Alternativ 4, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Styrskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]                 1,00                     2,00                         -                       1,00                         -       

Kostnad [kr]            696,00             3 090,00                         -                    30,00                         -       
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Fältlådor installeras i respektive sektion,  I/O-moduler för inkoppling av digitala 

fältinstrument, DP/PA-länk för anslutning av analoga fältinstrument samt omvandlare för 

fiberoptisk kommunikation och avkopplingsplint monteras på standardskena. Utöver det 

installeras förskruvningar för respektive kabeltyp samt kabelrännor och avkopplingsplint 

enligt Bilaga 3. De respektive totalkostnaderna per komponenttyp redovisas i tabell 3.33.  

Tabell 3.33 Materialförteckning kopplingsskåp samt kapsling för signallampor, Alternativ 4, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Kopplingsskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]              30,00                  59,00                861,00                  34,00                900,00     

Kostnad [kr]      20 490,00             4 064,00          11 496,41             1 020,00             5 400,00     

 

Styrsystemet kompletteras med gränssnitt för PROFIBUS DP, de distribuerade I/O-

modulerna, länkar för anslutning av PROFIBUS PA-segment samt busstillbehör som 

monteras i respektive sektion är fördelade enligt Bilaga 4 samt Bilaga 5. Kostnaderna 

redovisas i tabell 3.34, kategoriserade med avseende på typ av enhet. 

Tabell 3.34 Förteckning kostnader busskomponenter samt styrsystem, Alternativ 4, kostnadsberäkning 

med avseende på Bilaga 4 samt Bilaga 5. 

 

Artikel Styrsystem Distribuerad I/O Busskomponenter 

Kostnad [kr]     29 456,00           139 781,60              749 124,00     

 

Digitala fältinstrumenten som används i installationen är av standardtyp varvid de ansluts 

direkt till I/O-modul via kopplingsplint. Analoga fältinstrument är av PROFIBUS PA-typ och 

ansluts till buss. Fördelningen av de olika typerna av fältinstrument enligt Bilaga 6. Tabell 

3.35 redovisar totalkostnaden för respektive instrumenttyp. 

Tabell 3.35 Förteckning instrumentering, Alternativ 4, enligt Bilaga 6 

 

Instrumenttyp Analog sensor Reglerventil On/Off-ventil Digital givare Lamptryckknapp 

Antal [st]                200,00                    100,00                 200,00                 400,00                   100,00     

Kostnad [kr]     2 173 090,50         1 990 900,00         624 587,00         400 000,00             50 000,00     

 

Installationskostnaden, tabell 3.36, för installationen baseras på kostnad per meter för 

kabelstege och kablage samt en kostnad per styck för instrument och övrig utrustning. 

 
Tabell 3.36 Förtecknings installationskostnad, Alternativ 4, beräknat med avseende på bilaga 7. 

 

Arbete Kabelförläggning Kabelväg Apparatskåp Anslutning 

Kostnad [kr]         159 997,20             163 438,00               38 091,68             100 795,20     
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Konstruktionskostnaden, tabell 3.37, beräknas med avseende på antal fältinstrument av 

standardtyp respektive fältinstrument för bussanslutning enligt kapitel 3.2. 

Tabell 3.37 Förteckning konstruktionskostnad med avseende på instrumentering enligt Bilaga 6. 

 

Kretstyp I/O-anslutning Bussanslutning Busskonstruktion 

Antal               700,00                   300,00                   300,00     

Kostnad     2 940 000,00            840 000,00            420 000,00     

 

Kostnaden för en installation medelst Alternativ 4 kan därmed beräknas medelst summering 

av dess delkostnader enligt tabell 3.38. 

Tabell 3.38 Sammanställning kostnader, Alternativ 4 

 

Typ Kostnad [kr] 

Kabelväg          510 397,50     

Kabel          457 380,00     

Fältlådor            46 286,41     

Busskomponenter I/O          918 361,60     

Instrument      5 238 577,50     

Installation          462 322,08     

Konstruktion      4 200 000,00     

Summa    11 833 325,09     

 

Digitala fältinstrument är anslutna via separata instrumentkablar till plint i lokalt 

kopplingsskåp för vidare anslutning till I/O-moduler av PROFIBUS DP-typ. I 

kopplingsskåpet är omvandlare från PROFIBUS DP till PROFIBUS PA monterad. Varvid de 

analoga fältinstrumenten är av PROFIBUS PA-typ och är anslutna till denna. 

PROFIBUS DP-modulerna samt omvandlaren från PROFIBUS DP till PROFIBUS PA är 

sinsemellan anslutna via PROFIBUS DP där också en omvandlare för PROFIBUS DP 

kommunikation över kopparkabel till kommunikation via fiberoptik är ansluten. De 

fiberoptiska omvandlarna är via fiberoptisk ring anslutna till styrsystemet, vilket visas i figur 

B.4 bilaga 11.  
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3.7 Uppbyggnad Alternativ 5 

Digitala fältinstrument ansluts till AS-i-buss och analoga fältinstrument ansluts till 

PROFIBUS PA. Dessa bussar ansluts till PROFIBUS DP, fiberoptisk ring, via kopplingslådor 

i respektive sektion. 

Kopplingslådor förses med busskomponenter för kommunikation via fiberoptik samt 

busskomponenter för integrering av PROFIBUS PA samt AS-i-buss. 

Analoga fältinstrument av PROFIBUS PA-typ ansluts via fördelningsboxar på respektive 

bussegment. Digitala fältinstrument av AS-i-typ ansluts till AS-i-buss i ren busslinjetopologi. 

Signallampor och tryckknappar ansluts via I/O-moduler av AS-i-typ. 

Styrsystemet utformas för kommunikation via PROFIBUS DP och ansluts via omvandlare till 

fiberoptisk ring.  

Då placering av kopplingslåda i fält är okänd monteras kabelstege i parallella stråk i lokalen 

samt läng alla omgärdande väggar enligt figur 3.6. 

 

Figur 3.6 Planering av horisontella kabelstegar för Alternativ 5, vid varje delkabelstege, bredd 

400mm, är antalet nivåer utmärkt. 

 

Endast busskabel av fiberoptisk typ förläggs på kabelstege, busskabel i fält förläggs i tät 

kabelränna med lock. 

 25st nerstickstegar om 400mm 

 1st nerstickstege i respektive sektion. 

 

Den totala längden kabelväg redovisas i tabell 3.39, där horisontell och vertikal kabelväg 

redovisas separat.  
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Tabell 3.39 Sammanställning monterad kabelväg i horisontell samt vertikal ledd, Alternativ 5, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Stegbred [mm] 400, horisontell 400, vertikal 600, horisontell 600, vertikal 

Steglängd [m]              800,00                  150,00                            -                              -       

Kostnad [kr]      222 304,00             41 682,00                            -                              -       

 

Då fiberoptisk busskabel samt busskabel i fält förläggs i ränna beräknas antalet meter 

kabelränna som antalet meter fiberoptisk busskabel enligt tabell 3.40. Busskabel av 

PROFIBUS DP-typ installeras endast inom kopplingsskåp varav behov av skärmning ej 

existerar. 

Tabell 3.40 Monterad längd kabelränna, Alternativ 5, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 1. 

 

Kabelränna tät med lock, 50mm 

Längd [m]           5 000,00     

Kostnad [kr]      573 050,00     

 

Med hänsyn tagen till vertikala kabelstegar om 6m samt definierat snittavstånd i horisontellt 

plan mellan nerstickstegar om 30m, beräknas den totala snittlängden per fiberoptisk kabel till 

42m. Med avseende på antal digitala fältinstrument per sektion beräknas det totala antalet AS-

i segment till 38. Beräkning av busskabel av PROFIBUS PA-typ samt AS-i-typ enligt 

definitioner i kapitel 3.1. Den totala längden och kostnaden för respektive typ av 

installationskabel redovisas i tabell 3.41. 

Tabell 3.41 Förteckning total kabellängd instrument- och busskabel samt kontakter, Alternativ 5, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 2. 

 

Kabeltyp Fiberoptik PROFIBUS DP PROFIBUS PA AS-i 

Kabellängd [m]                1 050,00                         39,50                    1 100,00     2850 

Kontakter [st]                   100,00                         79,00                       708,00       

Kostnad [kr]           146 000,00                 25 082,50                 97 340,00     65550 

 

Då installationen är av typ fältbuss monteras endast styrsystem på tillverkarspecifik 

montageskena samt bussmoduler för kommunikation på standardskena i styrrummet enligt 

Bilaga 3. Totalkostnaden för respektive typ av enhet redovisas i tabell 3.42. 

Tabell 3.42 Materialförteckning styrskåp, Alternativ 5, kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Styrskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]                 1,00                     2,00                         -                       1,00                         -       

Kostnad [kr]            696,00             3 090,00                         -                    30,00                         -       
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Fältlådor installeras i respektive sektion, alla enheter installeras på standardskena. Utöver 

detta installeras kabelränna och avkopplingsplint enligt Bilaga 3. Antalet och totalsumman för 

de respektive typerna av enheter redovisas i tabell 3.43. 

Tabell 3.43 Materialförteckning kopplingsskåp samt kapsling för signallampor, Alternativ 5, 

kostnadsberäkning med avseende på Bilaga 3. 

 

Artikel Kopplingsskåp Montageskena Förskruvning Kabelränna Plint 

Antal [st]              29,00                  53,00                  96,00                  24,00                100,00     

Kostnad [kr]      19 676,00             2 513,00             2 415,94                720,00                600,00     

 

Styrsystemet kompletteras med gränssnitt för PROFIBUS DP, länkar för anslutning av 

PROFIBUS PA-segment, AS-I-segment samt busstillbehör som monteras i respektive sektion 

är fördelade enligt Bilaga 4 samt Bilaga 5. Kostnaderna redovisas i tabell 3.44, kategoriserade 

med avseende på typ av enhet. 

Tabell 3.44 Förteckning kostnader busskomponenter samt styrsystem, Alternativ 5, kostnadsberäkning 

med avseende på Bilaga 4 samt Bilaga 5. 

 

Artikel Styrsystem Distribuerad I/O Busskomponenter 

Kostnad [kr]     29 456,00                            -             1 002 020,00     

 

Digitala fältinstrumenten som används i installationen är av AS-i-typ varvid de ansluts via 

buss. Signallampor med tryckknappsfunktionalitet är i standardutförande. Analoga 

fältinstrument är av PROFIBUS PA-typ och ansluts till buss. Fördelningen av de olika 

typerna av fältinstrument enligt Bilaga 6. Tabell 3.45 redovisas totalkostanden fördelade på 

respektive typ av fältinstrument. 

Tabell 3.45 Förteckning instrumentering, Alternativ 5, enligt Bilaga 6 

 

Instrumenttyp Analog sensor Reglerventil On/Off-ventil Digital givare Lamptryckknapp 

Antal [st]                200,00                    100,00                 200,00                 400,00                   100,00     

Kostnad [kr]     2 173 090,50         1 990 900,00         655 816,35         400 000,00             50 000,00     

 

Installationskostnaden, tabell 3.46, för installationen baseras på kostnad per meter för 

kabelstege och kablage samt en kostnad per styck för instrument och övrig utrustning. 

Tabell 3.46 Förtecknings installationskostnad, Alternativ 5, beräknat med avseende på bilaga 7. 

 

Arbete Kabelförläggning Kabelväg Apparatskåp Anslutning 

Kostnad [kr]           81 812,61             307 648,00               26 529,58               53 544,92     
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Konstruktionskostnaden, tabell 3.47, beräknas med avseende på antal fältinstrument av 

standardtyp respektive fältinstrument för bussanslutning enligt kapitel 3.2. 

Tabell 3.47 Förteckning konstruktionskostnad med avseende på instrumentering enligt Bilaga 6. 

 

Kretstyp I/O-anslutning Bussanslutning Busskonstruktion 

Antal                      -                  1 000,00                1 000,00     

Kostnad                      -           2 800 000,00         1 400 000,00     

 

Kostnaden för en installation medelst Alternativ 1 kan därmed beräknas medelst summering 

av dess delkostnader. Totalkostnaden samt dess delsummor redovisas i tabell 3.48. 

Tabell 3.48 Sammanställning kostnader, Alternativ 5 

 

Typ Kostnad [kr] 

Kabelväg          837 036,00     

Kabel          333 972,50     

Fältlådor            29 740,94     

Busskomponenter I/O      1 031 476,00     

Instrument      5 269 806,85     

Installation          469 535,11     

Konstruktion      4 200 000,00     

Summa    12 171 567,40     

 

Digitala fältinstrument är utrustade med styrkrets för kommunikation via AS-i, varvid de är 

anslutna till omvandlare från PROFIBUS DP till AS-i, vilket är placerad i lokalt 

kopplingsskåp. De analoga fältinstrumenten av PROFIBUS PA-typ är anslutna till 

omvandlare från PROFIBUS DP till PROFIBUS PA, också placerad i lokalt kopplingsskåp. 

De respektive omvandlarna är anslutna via PROFIBUS DP över kopparkabel till omvandlare 

från PROFIBUS DP kommunikation över kopparkabel till PROFIBUS DP kommunikation 

via fiberoptik. De så kallade fiberoptiska länkmodulerna är anslutna till styrsystemet via 

fiberoptisk ring, vilket visas i figur B.5 bilaga 12.  
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4. Analys 

De fem alternativa installationsmetoderna är uppbyggda för att uppfylla den uppsatta 

kravspecifikationen gällande felsäkerhet vid installation via fältbuss, i form av utformningen 

av PROFIBUS DP fiberoptisk ring som stomnät. Busskabel är förlagd i kabelränna för att 

undvika störningar. Vid installation medelst hårdförtrådning, Alternativ 1 samt Alternativ 2, 

är installationen inte konstruerad med redundant stomnät, där skadad kabel från kopplingslåda 

till styrrum fortfarande medger kommunikationsmöjligheter. Därmed medför, för Alternativ 1 

samt Alternativ 2, skadad kabel på grund av mekanisk åverkan på kabelväg driftstopp då 

ingen alternativ signalväg är tillgänglig. 

Den viktigaste aspekten vid en instrumentinstallation är felsäkerhet då avbrott i en 

processindustri kan få mycket kostsamma konsekvenser. Vid ett eventuellt fel är en enkel 

felsökning att föredra. 

Utöver de tekniska aspekterna såsom felsäkerhet och diagnostisering är kostnaden för den 

kompletta installationen av största vikt då kunden upphandlar installationen till stor del 

beroende av priset.  

De olika installationsmetoderna innebär olika instrumenttyper och styrsystemsmoduler, olika 

kabeltyper, I/O-moduler och busskomponenter, vilket medför att per installationsmetod 

varierar exempelvis kabelvägar, fältlådor och behov av ytterligare installationsmateriel. 

Därmed varierar också arbetstiden per installation med avseende på antal kabelmeter samt typ 

och antal av komponenter.  

Detta ger att den totala installationskostnaden är beroende av ett stort antal faktorer som skall 

tas hänsyn till vid analysen av de alternativa installationsmetoderna. Delkostnader samt 

totalkostnad för respektive installationsmetod redovisas i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Sammanställning av totalkostnader för respektive installationsmetod 

 

Kostnader [kr] Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Kabelväg          355 062,64              309 716,20              384 326,50              510 397,50              837 036,00     

Kabel       2 441 220,00           1 385 736,00              423 160,00              457 380,00              333 972,50     

Fältlådor            45 683,00                93 808,83                51 679,83                46 286,41                29 740,94     

Busskomponenter I/O          296 641,80              296 641,80              527 805,00              918 361,60           1 031 476,00     

Instrument       4 841 555,00           4 841 555,00           4 841 555,00           5 238 577,50           5 269 806,85     

Installation       1 725 581,44              530 647,26              441 778,48              462 322,08              469 535,11     

Konstruktion       4 200 000,00           4 200 000,00           4 200 000,00           4 200 000,00           4 200 000,00     

Summa     13 905 743,88         11 658 105,09         10 870 304,81         11 833 325,09         12 171 567,40     
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För att sätta respektive totalsumma i relation till varandra normeras de respektive 

totalkostnaderna mot Alternativ 3, det alternativ med lägst totalkostnad. Vilket redovisas i 

tabell 4.2. Därmed tydliggörs den relativa merkostnaden för respektive alternativ mot det i 

sammanhanget billigaste alternativet. 

Tabell 4.2 Totalkostnader för respektive installationsmetod normerat mot Alternativ 3, alternativet 

med lägst totalkostnad 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

    13 905 743,88         11 658 105,09         10 870 304,81         11 833 325,09         12 171 567,40     

128% 107% 100% 109% 112% 

 

Då uppdragsgivaren eftersöker den mest kostnadseffektiva installationen, rekommenderas 

utifrån tabell 4.1 samt tabell 4.2 en installation medelst Alternativ 3, vilket medför den lägsta 

totalkostnaden för installationen. 
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4.1 Kommunikation samt störningstålighet 

Vid installation medelst hårdförtrådning, likt Alternativ 1 samt Alternativ 2, har för att minska 

kommunikationsstörningar, digitala samt analoga signaler separerats i separata mångledare då 

dessa använts. Kablar för analoga respektive digitala signaler förläggs åtskilda på kabelstegar 

för att minska risken för inducerade störningar i form av brus på den analoga signalen. Vilket 

skulle kunna resultera i ett felaktigt värde till styrsystemet respektive fältinstrumentet. 

Därmed anses att för dessa alternativ är störningståligheten att likställa med varandra. 

För alternativ 3, fältinstrument anslutna till distribuerade I/O-moduler via instrumentkabel 

föreligger risk för inducerad störning i instrumentkabel mellan fältlåda och I/O-modul. I 

områden där det föreligger ökad risk för störningar är ett alternativ att ytterligare kapsla in 

instrumentkabeln om möjlighet finns. Att utföra detta för Alternativ 1 samt Alternativ 2 kan 

av installationstekniska aspekter inte anses optimalt då det för dessa alternativ är en betydande 

större mängd kablage att skärma. 

När analoga fältinstrument av standardtyp ersätts med fältinstrument av fältbusstyp sker 

omvandlingen från analoga till digitala signaler direkt i anslutning till sändaren, varvid den 

analoga signalen är opåverkad av yttre störningar vid digitaliseringen. I jämförelse med 

hårdförtrådningen då det analoga värdet omvandlas i I/O-modulen i styrsystemet eller det 

distribuerade I/O-systemet. I detta fall kan den analoga signalen blivit påverkad av yttre 

faktorer och ett felaktigt värde kan därmed registreras av styrsystemet respektive 

fältinstrumentet, beroende på huruvida överförd signal är en in- eller utsignal i förhållande till 

styrsystemet. 

Då AS-i på grund av valet av kommunikationskabel är begränsade till att kommunicera via 

låg bandbred krävs att samplingen av överförd signal sker vid rätt tidpunkt. En felaktig 

sampling detekteras förvisso som icke korrekt överförd signal då kommunikationsreglerna 

inte åtföljs om detta inträffar. Det innebär dock att i slaven som ej detekterat en korrekt 

begäran inte utför någon handling utan väntar till nästa busscykel för att erhålla en korrekt 

begäran. PROFIBUS möjliggör telegram för bekräftelse på överföring för att hantera detta. 

Analoga fältinstrument finns med möjlighet att integrera styrkrets för AS-i, PROFIBUS PA 

samt även övriga typer av fältbuss som inte diskuteras i denna studie. Då AS-i kommunicerar 

via korta bitsekvenser för att erhålla en snabb kommunikation krävs att det digitaliserade 

värdet sänds över två busscykler för att sända ett värde digitaliserat med åtta bitars 

upplösning. Vid en eventuell felaktig överföring finns därmed en risk att antalet busscykler 

som krävs för korrekt överföring ökar ytterligare. 

Då kommunikationen över PROFIBUS PA sker med en lägre bithastighet än kommunikation 

via AS-i, 31,25kbit/s för PROFIBUS PA jämfört med 167kbit/s för AS-i, bedöms att 

sannolikheten för felaktig överförd bitsekvens på grund utav fel vid sampling är större för 

kommunikation via fältbuss av AS-i-typ. 

Därmed rekommenderas att fältinstrument som hanterar analoga värden är av typen 

PROFIBUS PA, enligt Alternativ 4 samt Alternativ 5. 
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Digitala signaler, till och från fältinstrument anslutna med instrumentkabel av standardtyp till 

I/O-modul, lokal i styrsystemet eller decentraliserad, utsätts även de för störningar vilket kan 

påverka signalen. De digitala signalerna, logisk 1 samt logisk 0, kan dock utsättas för mer 

störning innan signalen tolkas felaktigt. Därmed anses att Alternativ 3, Alternativ 4 samt 

Alternativ 5 ger fullgod tillförlitlighet angående överförd signal. 

Alternativ 5, där en kontroll utförs på överförd bitsekvens ger dock en högre tillförlitlighet 

samt medför diagnostikfunktionalitet i jämförelse med Alternativ 4 där digitala fältinstrument 

hårdförtrådats. 

Varvid Alternativ 5 är det alternativ som rekommenderas med avseende på kommunikation 

och störningstålighet.  
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4.2 Felsäkerhet samt felsökning 

Alternativ 1 

Då varje fältinstrument är direkt kopplat till plint och vidare till en I/O-modul i ett 

expansionsrack tillhörande styrsystemet medför det att ett instrumentfel på intet sätt påverkar 

funktionaliteten för andra instrument i installationen. På samma sätt påverkar inte heller ett 

kabelbrott andra instrument än det instrument som är inkopplat på respektive kabel. 

Kabelbrott sker i första hand på grund av yttre påverkan där flertalet kablar är involverade, 

därmed måste också flertalet kablar bytas om så är fallet.  

Vid ett eventuellt kabelbrott byts hela instrumentkabeln från styrsystemet till fältinstrumentet 

vilket för ett avlägset installerat instrument innebär lång instrumentkabel. Är det fler 

instrumentkablar som skall bytas resulterar detta också i en lång installationstid.  

Styrsystemets inbyggda diagnostikfunktion larmar vid kommunikationsfel med fältinstrument 

varvid felsökning kan påbörjas. Är felet framkallat av kabelbrott innebär detta en längre tid 

för felsökning samt återinstallation [2]. 

Alternativ 2 

Då varje instrument är kopplade via separat signalkabel till fältlåda samt därefter vidare via 

mångledare till styrsystemet är detta funktionsmässigt att jämställa med alternativ 1 där varje 

fältinstrument är direkt inkopplat till styrsystemet. 

Vid eventuellt kabelbrott av mångledaren är installationstiden lägre än för motsvarande 

mängd separata kablar. Kabelbrott i fält mellan fältinstrument och kopplingslåda ger att 

endast den separata instrumentkabeln fram till kopplingslådan behöver ersättas. 

Styrsystemets inbyggda diagnostikfunktion larmar för kommunikationsfel med fältinstrument 

varvid felsökning kan påbörjas för att närmare studera felkälla [2]. 

Alternativ 3 

Installationen är uppbyggd runt en stomme av en optisk fiberring, där den naturliga 

redundansen ger att vid ett avbrott på en fiberkabel är alla noder anslutna till ringen 

fortfarande aktiva. Den fiberoptiska kommunikationen borgar för en störningstålig överföring 

av data. Då den optiska kabeln är förlagd på stege med fri väg under är risken för kabelbrott 

låg. Vid eventuellt kabelbrott på optisk busskabel ersätts aktuell kabel, då systemet 

fortfarande är i funktion trots kabelbrott resulterar det i att tiden för avstängd process kan 

hållas låg. 

Fältinstrumenten är anslutna till bussystemet via instrumentkabel till digital respektive analog 

I/O-modul. Vid eventuellt kabelbrott ersätts endast instrumentkabel mellan fältinstrument och 

kopplingslåda. 

Vid behov av utökad felsäkerhet finns möjlighet att utöka systemet med dubbla gränssnitt och 

fiberlänkar med separat strömförsörjning, vilket dock ger en utökad installationskostnad. 
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Vid integrering av PROFIBUS DP i styrsystemet tillkommer utökade möjligheter till 

diagnostik. Systemet flaggar separat för fel på signalväg och enheter varvid felkälla är enkel 

att finna och åtgärda. 

Alternativ 4 

När Alternativ 3 kompletteras med PROFIBUS PA-segment för analoga fältinstrument, med 

integrerad PROFIBUS PA-styrkrets, gäller att de analoga instrumenten strömförsörjs via buss, 

vilket ger en säkrare strömförsörjning. Då instrumenten är bussanslutna innebär ett kabelbrott 

att alla anslutna instrument på segmentet kopplas bort från styrsystemet. 

Då PROFIBUS PA-segmenten är anslutna till en fiberoptisk ring medför ett kabelbrott på den 

fiberoptiska kabeln att byte av kabel ej medför avbrott. Busskabel i fält är förlagd i ränna och 

vid eventuellt kabelbrott ersätts skadad busskabel mellan noder respektive instrumentkabel 

mellan fältinstrument och kopplingslåda. 

Alternativ 5 

Vid implementering av AS-i buss för digitala fältinstrument med integrerad AS-i-styrkrets 

strömförsörjs även de digitala instrumenten via buss. 

Vid kabelbrott på fiberoptisk busskabel av PROFIBUS DP-typ ersätts skadad fiber optiskt 

kabel utan avbrott då topologin är av ringtyp, vid kabelbrott på busskabel i ränna ersätts 

skadad busskabel mellan noder för PROFIBUS PA, för AS-i buss ersätts busskabel för hela 

segmentet. 

Diskussion 

Då kommunikationen i installationen av fältinstrument sker via PROFIBUS DP finns utökade 

möjligheter till diagnostik vid eventuellt avbrott i funktionaliteten. Vid jämförelse med 

diagnostikfunktionaliteten för installation medelst hårdförtrådning konstateras att vid händelse 

av avbrott är en installation medelst fältbuss att rekommendera [2]. 

Systemets felsäkerhet över tid är beroende av det mekaniska slitage enheter samt kablage 

utsätts för, samt elektronisk livslängd på installerade enheter. 

Med avseende på den elektroniska livslängden rekommenderas installation medelst Alternativ 

1 samt Alternativ 2 där kommunikationen sker oberoende av aktiva enheter i fält, utöver 

fältinstrument. 

Det mekaniska slitage fältenheter utsätts för varierar inte beroende på installationsmetod, 

kablage installeras på så sätt att risk för skada är låg. 

Vid installation medelst fältbuss integreras metoder för att detektera felaktig överföring av 

information. Med avseende på störningar inducerade genom signalkabel rekommenderas en 

installationsmetod där signalbehandling sker i nära anslutning till fältinstrument. 

Den metod med högst felsäkerhet med avseende på ålder och slitage är Alternativ 1, antalet 

aktiva enheter med risk för elektronikfel är låg samt antalet brytningar av kabelvägen i form 

av plint är låg, vilket i förlängningen kan resultera i signalavbrott på grund av ärgade 

kontaktytor. 
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4.3 Fördelar respektive nackdelar 

Fördelar respektive nackdelar med de olika alternativa installationsmetoderna presenteras med 

avseende på de kostnader och egenskaper som presenterats i kapitel 3, tabell 4.1 samt kapitel 

2. 

Alternativ 1 

Fördelar 

 Standardinstrument, lättillgängligt samt en lägre kostnad än motsvarande instrument 

med gränssnitt för fältbuss 

 Lokalt placerade I/O-moduler ger låg kostnad för kommunikationsenheter samt I/O-

moduler 

Nackdelar 

 Stor mängd instrumentkabel, vilket innebär en hög kostnad för kablage 

 Stor mängd instrumentkabel, vilket medför en högre kostnad för kabelväg 

 Hög installationskostnad, med avseende på kabelförläggning samt kabelanslutning 

 Begränsade diagnostikmöjligheter 

 Lång signalväg, risk för inducerad störning 

Alternativ 2 

Fördelar 

 Standardinstrument, lättillgängligt samt en lägre kostnad än motsvarande instrument 

med gränssnitt för fältbuss 

 Lokalt placerade I/O-moduler ger låg kostnad för kommunikationsenheter samt I/O-

moduler 

Nackdelar 

 Hög kostnad för kablage 

 Hög installationskostnad med avseende på kabelförläggning samt kabelanslutning 

 Begränsade diagnostikmöjligheter 

 Lång signalväg, risk för inducerad störning 

 Kopplingsskåp med plint i fält samt styrskåp med plint och I/O-moduler i styrrummet 

medför en hög kostnad för kopplingsskåp inklusive installation. 
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Alternativ 3 

Fördelar 

 Standardinstrument, lättillgängligt samt en lägre kostnad än motsvarande instrument 

med gränssnitt för fältbuss 

 Distribuerade I/O-moduler ger en förhållandevis kort signalväg från fältinstrument till 

signalbehandling 

 I/O-moduler anslutna till PROFIBUS DP fiberoptisk ring medför fortsatt 

kommunikation vid kabelbrott på busskabel 

 Låg kostnad för kablage och dess installation då kabelmängden är låg 

 Integrerade diagnostikfunktioner ger möjlighet till enkel felsökning 

Nackdelar 

 Stor mängd utrymmeskrävande komponenter i kopplingslådor i fält, medför en relativt 

hög kostnad för kopplingsskåp. Mängden instrumentkabel till respektive 

kopplingslåda kan medföra att ytterligare kopplingsskåp måste installeras 

 Anslutning via PROFIBUS DP kräver kommunikationsenheter i respektive 

kopplingsskåp, varvid kostnaden för busskomponenter är relativt hög 

Alternativ 4 

Fördelar 

 Analoga fältinstrument av PROFIBUS PA-typ innebär direkt signalbehandling av 

mätvärde vid källan vilket minskar störningsrisken, möjlig detektering av felaktig 

överföring 

 Digitala fältinstrument av standardtyp, lättillgängligt samt låg kostnad 

 Distribuerade I/O-moduler ger en förhållandevis kort signalväg från fältinstrument till 

signalbehandling 

 I/O-moduler samt anslutning av PROFIBUS PA-segment via fiberoptisk ring medför 

fortsatt kommunikation vid kabelbrott på PROFIBUS DP-busskabel 

 Låg kostnad för kablage och dess installation då kabelmängden är låg 

 Integrerade diagnostikfunktioner ger möjlighet till enkel felsökning 

Nackdelar 

 Fältinstrument av PROFIBUS PA-typ ger en högre instrumentkostnad än motsvarande 

fältinstrument av standardtyp 

 Anslutning via PROFIBUS DP kräver kommunikationsenheter i respektive 

kopplingsskåp, varvid kostnaden för busskomponenter är hög 

 Anslutning av fältinstrument av PROFIBUS PA-typ till PROFIBUS PA-segment 

kräver kommunikationsenhet för respektive segment, vilket ger en hög kostnad för 

busskomponenter 
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 Hög kostnad för kabelväg och dess installation då all fiberoptisk busskabel samt 

busskabel i fält förläggs i kabelränna 

Alternativ 5 

Fördelar 

 Fältinstrument för bussanslutning innebär direkt signalbehandling vid källan vilket 

minskar störningsrisken samt innebär möjlig detektering av felaktig överföring 

 PROFIBUS PA-segment samt AS-i-segment ansluts via PROFIBUS DP fiberoptisk 

ring vilket medför fortsatt kommunikation vid kabelbrott på PROFIBUS DP-

busskabel. 

 Låg kostnad för kablage och dess installation då kabelmängden är låg 

 Integrerade diagnostikfunktioner ger möjlighete till enkel felsökning 

 Då fältinstrument ej ansluts via plint samt utrymmeskrävande I/O-moduler utgår är 

kostnaden för kopplingsskåp samt installationskostnaden låg 

 Låg kostnad för kablage samt kabelväg och dess installation då kabelmängden är låg 

 Integrerade diagnostikfunktioner ger möjlighet till enkel felsökning 

Nackdelar 

 Fältinstrument för bussanslutning ger en högre instrumentkostnad än motsvande 

fältinstrument av standardtyp 

 Anslutning av fältinstrument för bussanslutning till PROFIBUS PA-segment samt AS-

i-segment medför kommunikationsenheter för respektive segment varvid kostnaden 

för busskomponenter är hög 

 Hög kostnad för kabelväg och dess installation då all fiberoptisk busskabel samt 

busskabel i fält förläggs i kabelränna 
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De respektive installationsmetodernas fördelar sammanställs i tabell 4.3 för att underlätta 

jämförelse av de respektive metoderna samt ge ett underlag vid val av installationsmetod. 

 

Tabell 4.3 Sammanställning fördelar samt nackdelar över respektive installationsmetod. 

 

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Enkel felsökning       

Tidseffektiv installation och montage      

Störningssäker kommunikation       

Detektering felaktig överföring fältinstrument 
till fältbuss 

       

Detektering felaktig överföring kopplingsskåp 
till styrsystem 

      

Möjlighet till installation inom riskområde, 
genom komplettering av specialmoduler 

        

 

  



 

 

Sida 61 

 

4.4 Installation i riskområde 

Riskområden är klassificerade efter de material som hanteras inom lokalen. En riskanalys 

utförs för att avgöra koncentration av antändningsbara partiklar och därefter delas lokalen in i 

zoner efter antändningsrisk där zon 0 är den zon med högst risk för antändning [21]. 

Vid installation inom ett riskområde krävs enheter klassade för placering inom den aktuella 

zonen. Enheter som uppfyller krav på egensäkerhet har krav på bland annat dammtäthet, 

temperatur och hållbarhet vid fall, enheterna testas och certifieras om de uppfyller kraven 

enligt ANSI/ISA – 60079-11 [18]. 

Vid installation inom riskområde placeras strömkällan utanför riskområde, varvid 

fältinstrument som strömförsörjs via buss är lämpligt att använda. 

Förutsätts lokalen för installationen vara klassificerad som zon 0 i alla sektioner utom 

styrrummet rekommenderas installation via PROFIBUS PA enligt MBP-IS, inom styrrummet 

anslutna till ett PROFIBUS DP-nätverk. 

Då PROFIBUS PA medger ett maximalt teoretiskt överföringsavstånd om 1000m inom 

riskområde görs bedömningen att samtliga fältinstrument kan anslutas via ett flertal 

PROFIBUS PA-segment.  För detta krävs dock att även digitala fältinstrument är utrustade 

med styrkrets för PROFIBUS PA, MBP-IS. 

För en lokal där explosiv zon 0 upptar en mindre yta och ingen strömkälla är tillåten inom 

explosiv zon finns möjligheten att likt Alternativ 5 installera digitala fältinstrument med 

styrkrets för AS-i. Att detta inte rekommenderas för hela lokalen beror på att segmentlängden 

för AS-i är begränsad till 200m med expanderande bussavslutning. Vid installation med en 

total utbredning om över 200m krävs installation av ytterligare strömförsörjning. Trots att 

lokalens mått om 100m  100m borde kunna täckas med flertalet bussegment kan 

begränsningen innebära problematik vid installation. 

Av de av uppdragsgivaren valda installationsmetoderna som presenterats kan endast en 

omarbetad variant av Alternativ 5 rekommenderas, då med säkerhetsklassade enheter där 

strömförbrukningen är begränsad. 
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5. Slutsatser 

Det kan konstateras att den mest kostnadseffektive installationsmetoden för det uppbyggda 

fallet är en installation medelst Alternativ 3, där installationen av fältinstrument sker via 

distribuerade I/O-moduler anslutna till styrsystemet via PROFIBUS DP. 

Detta medför också en förhållandevis flexibel konstruktion då fältinstrumenten som 

installeras är av standardtyp vilket är lättillgängligt och har ett lägre inköpspris än 

motsvarande fältinstrument med bussanslutning.  

Studeras felsäkerheten över tid med avseende på ålder och slitage är det den elektroniska 

livslängden som påverkar. Med avseende på elektronisk livslängd rekommenderas en 

traditionell installation utan användande av fältbuss, då antalet aktiva komponenter i form av 

kommunikationsenheter och busskomponenter medför ett större antal möjliga felkällor än 

motsvarande installation enligt Alternativ 1 samt Alternativ 2. 

Det kan dock inte anses att detta skall vara en avgörande faktor vid val av installationsmetod 

då elektronikens livslängd kan antas vara lång. 

Vid installation medelst PROFIBUS DP distribuerade I/O-moduler, är slavarna som 

installeras av modulär typ vilket medför att vid eventuellt korrupt modul ersätts endast den 

aktuella modulen varvid kostnaden för detta kan anses vara låg.  

I sitt grundutförande anses inte något av de presenterade alternativen vara att föredra vid en 

installation där större delen av lokalen förutsätts vara ett riskområde med explosionsrisk. Då 

rekommenderas istället en installationsmetod där analoga samt digitala fältinstrument samt 

kommunikationsenheter är av PROFIBUS PA-typ klassade som egensäkra. Där 

kommunikationen sker via MBP-IS. Detta skulle medföra en installation liknande Alternativ 

4, dock med en något högre kostnad än den som presenterats i kapitel 3.6, framförallt då 

kostnaden för fältinstrument av PROFIBUS PA-typ medför en högre införskaffandekostnad. 

De största fördelarna vid installation av fältinstrument via fältbuss är framförallt detekteringen 

av överföringsfel samt den tidseffektiva installationen. En tidseffektiv installation kan 

medföra en tidigare drifttagning av en anläggning vilket i förlängningen kan medföra en större 

vinst, vilket kan förutsättas vara av intresse för kunden. 

Vid installation enligt Alternativ 5, där alla fältinstrument är anslutna via fältbuss, sker all 

signalbehandling lokalt i fältinstrumentet och vid kommunikation med styrsystemet 

kontrolleras huruvida ett eventuellt bitfel inträffat. Därmed minskar risken för att överförd 

signal påverkas av omgivningen vilket kan medföra att styrsystemet mottar ett felaktigt värde. 

Med avseende på störningar i kommunikationen är därmed lokal signalbehandling att föredra.  

Vid en framtida installation, där en kostnadseffektiv installation inte anses vara den högst 

prioriterade faktorn vid val av installationsmetod, rekommenderas en installation via fältbuss, 

med fältinstrument anslutna till fältbuss av lägre nivå. Den högre kostnaden jämfört med 

installation via distribuerade I/O-moduler motiveras med den tidseffektiva installationen och 

anslutningen av fältinstrumenten. Vilket i förlängningen kan leda till en tidigare drifttagning 

av anläggningen.  
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Bilaga 1. Förteckning kostnader kabelstege samt kabelränna 

Kostnaden per meter installerad kabelstege redovisas i tabell B.1, där installationskostnaden 

per meter kabelstege är beräknad med avseende på installationstiden per meter [20]. 

Tabell B.1Förteckning materialpris, installationstid samt installationskostnad, kabelstege samt 

kabelränna. 

 

Kabelstege typ Material pris/m Förläggning tid/m Total kostnad/m Installation kr/m 

400mm vertikal 277,88 0,24 399,31 121,44 

400mm horisontell 277,88 0,09 323,42 45,54 

600mm vertikal 346,66 0,24 468,09 121,44 

600mm horisontell 346,66 0,09 392,2 45,54 

50mm kabelränna tät 63,7 0,06 94,06 30,36 

50mm kabelränna lock 50,91 0,04 71,15 20,24 
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Bilaga 2. Förteckning kostnader, instrumentkabel samt busskabel 

inklusive anslutningsdon 

Kostnaden för kabel samt anslutningsdon redovisas i tabell B.2, där kabelkostnaden är 

definierad per löpmeter samt en installationskostnad beräknad med avseende på 

installationstiden [20]. 

Anslutningsdonens kostnad är per enhet och montagekostnaden beräknas med avseende på 

tiden för montage. 

Tabell B.2 Förteckning materialpris, installationstid samt installationskostnad, instrumentkabel, 

busskabel samt anslutningsdon 

 

Instrumentkabel (par) Material kr/m Förläggning h/m Total kr/m Installation kr/m 

1 23,58 0,03 38,76 15,18 

2 27,78 0,03 42,96 15,18 

4 43,8 0,03 58,98 15,18 

8 73,8 0,04 94,04 20,24 

16 119,4 0,04 139,64 20,24 

24 241,2 0,04 261,44 20,24 

Fiberoptisk kabel Material kr/m Förläggning h/m Total kr/m Installation kr/m 

Glasfiber 120 0,04   20,24 

PROFIBUS PA Material kr/m Förläggning h/m Total kr/m Installation kr/m 

Busskabel 37 0,03 55,5 15,18 

AS-i Material kr/m Förläggning h/m Total kr/m Installation kr/m 

Busskabel 23 0,03 34,5 15,18 

PROFIBUS DP Material kr/m Förläggning h/m Total kr/m Installation kr/m 

Busskabel 35 0,03   15,18 

Kontakt pris/st [kr] Montagetid h/st 
 

Montage kr/st 

Fiberoptik 200 0,15   75,9 

PROFIBUS DP 300 0,06   30,36 

PROFIBUS PA 80 0,05   25,3 

  



 

 

Bilaga 3 

 

Bilaga 3. Förteckning kopplingslådor och styrskåp 

Kopplingsskåp och styrskåp är konstruerade med avseende på antal och typ av kablar till 

respektive skåp samt de busskomponenter som monteras, antalet av respektive komponent 

samt totalkostnaderna för respektive installationsmetod redovisas i tabell B.3 [22]. 

Tabell B.3Förteckning över kopplingslådor i fält och styrrum, samtliga alternativ. Respektive sektion 

adderas till ett totalt antal enheter av respektive typ per alternativ. 

 

Totalt i fält Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Rittal AE 400*500                  -                   20,00                 20,00                 20,00                 20,00     

Rittal AE 600*600                  -                     5,00                   5,00                   5,00                   4,00     

Lampkapsling               5,00                   5,00                   5,00                   5,00                   5,00     

Kostnad skåp       2 500,00         20 490,00         20 490,00         20 490,00         19 676,00     

DIN 35, 400               5,00                 25,00                 45,00                 45,00                 45,00     

DIN 35, 600                  -                     5,00                   9,00                   9,00                   8,00     

S DIN, 480                  -                        -                     5,00                   5,00                      -       

Kostnad skenor          225,00           1 430,00           4 064,00           4 064,00           2 513,00     

Förskruvning 1 par                  -              1 102,00            1 102,00               802,00                   4,00     

Förskruvning 8 par                  -                     3,00                 10,00                 10,00                      -       

Förskruvning 16 par             10,00                 73,00                      -                        -                        -       

Förskruvning 24 par                  -                   41,00                      -                        -                        -       

Förskruvning AS-i                  -                        -                        -                        -                   43,00     

Förskruvning PA                  -                        -                        -                   25,00                 25,00     

Förskruvning fiber                  -                        -                   24,00                 24,00                 24,00     

Kostnad förskruvning          655,00         21 965,83         15 089,83         11 496,41           2 415,94     

Kabelränna                  -                   34,00                 34,00                 34,00                 24,00     

Kostnad kabelränna                  -             1 020,00           1 020,00           1 020,00              720,00     

Plint           100,00            1 200,00            1 200,00               900,00               100,00     

Kostnad plint          600,00           7 200,00           7 200,00           5 400,00              600,00     

Kostnad        3 980,00          52 105,83          47 863,83          42 470,41          25 924,94     

      Styrrum Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Rittal SE 800*2000               1,00                   1,00                      -                        -                        -       

Rittal AE 400*500                  -                        -                     1,00                   1,00                   1,00     

Summa skåp       5 356,00           5 356,00              696,00              696,00              696,00     

Kabelränna               1,00                   1,00                   1,00                   1,00                   1,00     

Summa kabelränna       2 440,00           2 440,00                30,00                30,00                30,00     

DIN 35, 400             17,00                 17,00                   1,00                   1,00                   1,00     

           765,00              765,00                45,00                45,00                45,00     

Specialskena               5,00                   5,00                   1,00                   1,00                   1,00     

      25 942,00         25 942,00           3 045,00           3 045,00           3 045,00     

Plint        1 200,00            1 200,00                      -                        -                        -       

        7 200,00           7 200,00                      -                        -                        -       

Kostnad      41 703,00          41 703,00            3 816,00            3 816,00            3 816,00     

      Totalkostnad 
     

 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

 
     45 683,00          93 808,83          51 679,83          46 286,41          29 740,94     
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Bilaga 4. Förteckning komponenter styrsystem samt styrrum 

Styrsystemet är konstruerat med programvara från Siemens, TIA Selection Tool, där 

produktlista genererats för respektive sektion. I tabell B.4 redovisas de enheter som installeras 

i styrrummet för respektive installationsmetod, samt deras respektive totalkostnader [22].  

Tabell B.4Förteckning över de enheter som installeras i styrrummet, samtliga alternativ. 

 

Styrrum Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Analog input 16 AI             13,00                 13,00                       -                         -                           -       

Analog output 8AO             13,00                 13,00                       -                         -                           -       

CPU 414-2               1,00                   1,00                   1,00                   1,00                      1,00     

Digital input 32 DI             21,00                 21,00                       -                         -                           -       

Digital output 32DO               8,00                   8,00                       -                         -                           -       

Power supply PS407               5,00                   5,00                   1,00                   1,00                      1,00     

RAM               1,00                   1,00                   1,00                   1,00                      1,00     

Receive IM 461-0               4,00                   4,00                       -                         -                           -       

Send IM 460-0               1,00                   1,00                       -                         -                           -       

Summa I/O med styrfunktioner    296 641,80        296 641,80          29 456,00          29 456,00            29 456,00     

OLM                   -                         -                     1,00                   1,00                      1,00     

Sitop                   -                         -                     1,00                   1,00                      1,00     

Summa busskomponenter                  -                        -              8 650,00            8 650,00              8 650,00     

Summa busskomponenter, I/O    296 641,80        296 641,80          38 106,00          38 106,00             38 106,00     
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Bilaga 5. Förteckning komponenter kopplingsskåp 

Bussmoduler och enheter för distribuerade I/O-kort är konstruerade med programvara från 

Siemens, TIA Selection Tool, där produktlista genererats för respektive sektion. I tabell B.5 

redovisas det antal av respektive komponent samt totalsumman för respektive 

installationsmetod för respektive installationsmetod [22].  

Tabell B.5 Förteckning över de enheter som installeras i kopplingsskåp i fält, samtliga alternativ. 

Respektive sektion adderas till ett totalt antal enheter av respektive typ per alternativ. 

 

Enhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

IM 151 for connection of ET200S             -                   -                   20,00                 20,00                          -       

IM 151 Compact 16 DI/16 DO             -                   -                     5,00                   5,00                          -       

IM 153-2 High Feature for ET 200M             -                   -                     5,00                   5,00                          -       

Load current supply PS 307             -                   -                     5,00                   5,00                          -       

Power module PM-E 24V             -                   -                   20,00                 20,00                          -       

Electronic module, 2AI             -                   -                   16,00                       -                            -       

Electronic module, 2AO             -                   -                   58,00                       -                            -       

Electronic module, 2DO             -                   -                         -                     4,00                          -       

Electronic module, 4AI             -                   -                   24,00                       -                            -       

Electronic module, 8DI             -                   -                   48,00                 48,00                          -       

Electronic module, 8DO             -                   -                   24,00                 20,00                          -       

Analog input 8AI             -                   -                   14,00                       -                            -       

Analog output 4 AO             -                   -                     1,00                       -                            -       

Digital input 32DI             -                   -                     9,00                   9,00                          -       

Digital output 16 DO             -                   -                     3,00                   3,00                          -       

Digital output 32DO             -                   -                     1,00                   1,00                          -       

Digital output 8DO             -                   -                     3,00                   3,00                          -       

DP/PA-länk dubbel             -                   -                         -                     1,00                       1,00     

DP/PA-länk enkel             -                   -                         -                   23,00                     23,00     

AS-I MODULE 4I/4O 1A 24VDCS7.0             -                   -                         -                         -                       15,00     

AFD             -                   -                         -                   54,00                     54,00     

AS-i Dual Master             -                   -                         -                         -                         9,00     

AS-i Singel Master             -                   -                         -                         -                       20,00     

AS-i Power Module             -                   -                         -                         -                       38,00     

OLM             -                   -                   24,00                 24,00                     24,00     

Sitop             -                   -                   29,00                 29,00                     24,00     

Summa             -                   -          489 699,00        880 255,60           993 370,00     
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Bilaga 6. Förteckning instrumentering 

Tabell B.6 redovisar fältinstrumentens kostnad med avseende på anslutningsmetod [22]. 

Tabell B.6 Förteckning över installerade fältinstrument. 

 

Analog sensor Antal Pris/st standard [kr] Pris/st PA [kr] 

Pressure transmitter 95 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Temperature transmitter 10 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Level transmitter 40 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Flow transmitter DN65 12 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Flow transmitter DN80 11 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Flow transmitter DN100 11 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Flow transmitter DN150 11 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Consistency transmitter (Blade) 8 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Consistenty transmitter (MCA) 2 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Summa 200           1 961 268,00               2 173 090,50     

    

    Analog reglerventil Antal Pris/st standard [kr] Pris/st PA [kr] 

Control valve DN65 25 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Control valve DN80 25 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Control valve DN100 25 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Control valve DN150 25 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Summa 100           1 805 700,00               1 990 900,00     

    

    On/Off Antal Pris/st standard [kr] Pris/st AS-i [kr] 

On/Off valve DN25 40 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

On/Off valve DN50 30 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

On/Off valve DN80 40 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

On/Off valve DN100 30 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

On/Off valve DN150 30 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

On/Off valve DN200 30 Sekretessbelagd Sekretessbelagd 

Summa 200              624 587,00                  655 816,35     

    

    Digitala givare Antal Pris/st standard [kr] Pris/st AS-i [kr] 

Digital givare 400                  1 000,00                      1 000,00     

Summa 400              400 000,00                  400 000,00     

    Lampor/knappar Antal Pris standard 

 Signallampa, knappfunktion 50                  1 000,00     

 Summa 100                50 000,00     

   



 

 

Bilaga 7 

 

Bilaga 7. Förteckning installationskostnader 

Den vid beräkningen använda installationstiden samt installationskostnaden redovisas i tabell 

B.7 [20]. 

Tabell B.7 Förteckning över installationstider och installationskostnader. 

 

Benämning Enhet Tid Installationskostnad 

Apparatskåp montering st 0,75 379,5 

Inkoppling instrumentkabel st 0,04 20,24 

Plint st 0,02 10,12 

Siemens S7 I/O-modul st 0,06 30,36 

Siemens S7 strömmodul st 0,08 40,48 

Siemens S7 Gränssnitt st 0,08 40,48 

Siemens ASI strömmodul st 0,08 40,48 

Siemens ASI master st 0,06 30,36 

Siemens OLM st 0,08 40,48 

Siemens Sitop st 0,1 50,6 

Anslutning kabel PA-typ, ink. kontaktering st 0,05 25,3 

Anslutning kabel ASI st 0,04 20,24 

Anslutning kabel fiberoptik, ink. Kontaktering st 0,15 75,9 

Montering styrsystem st 0,5 253 

Apparatskåp fullhöjd montering st 1,3 657,8 

Montage montageskena st 0,2 101,2 

Montage förskruvning st 0,08 40,48 

Siemens AFD st 0,1 50,6 

Anslutning kabel DP-typ ink. Kontaktering st 0,06 30,36 
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Bilaga 8. Grafisk representation Alternativ 1 

I figur B.1 visas hur installationen är uppbyggd för Alternativ 1, för att lättare åskådligöra 

installationen visas här endast tre sektioner samt en begränsad mängd fältinstrument.  

Figur B.1 Förenklad grafisk representation av anslutning av fältinstrument till styrystem, Alternativ 1. 
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Bilaga 9. Grafisk representation Alternativ 2 

För Alternativ 2, visas hur fältinstrument ansluts till plint i fält, samlade i kopplingslåda, för 

att därefter via mångledare anslutas till avkopplingsplint i styrrummet. Därefter via separat 

signalkabel från avkopplingsplint till I/O-modul i styrsystemet, vilket visas i figur B.2 För att 

underlätta har endast tre sektioner samt en begränsad mängd fältinstrument representerats i 

den grafiska representationen. 

Figur B.2 Förenklad grafisk representation av anslutning av fältinstrument till styrystem, Alternativ 2. 
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Bilaga 10. Grafisk representation Alternativ 3 

Decentraliserade I/O-moduler ansluts här till styrsystemet via PROFIBUS DP över fiberoptik. 

Den så kallade OLM, Optical Link Module, ger förutsättning till anslutning via fiberoptisk 

ring samt omvandlar från kommunikation via fiberoptik till kommunikation över kopparkabel 

för anslutning av I/O-moduler. I figur B.3 har endast tre sektioner samt en begränsad mängd 

fältinstrument representerats. Fiberoptisk signalkabel visas här med pilar för att representera 

signalens riktning. Varje OLM består av två sändare samt två mottagare, varvid systemet ger 

felsäkerhet mot kabelbrott. 

Figur B.1 Förenklad grafisk representation av anslutning av fältinstrument till styrystem, Alternativ 3. 
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Bilaga 11. Grafisk representation Alternativ 4 

Digitala fältinstrument anslutna till styrsystemet via decentraliserade I/O-moduler. Analoga 

fältinstrument anslutna till styrsystemet via PROFIBUS PA. I/O-modulerna, av PROFIBUS 

DP-typ samt omvandlare från PROFIBUS DP till PROFIBUS PA är anslutna till styrsystemet 

via PROFIBUS DP via fiberoptisk ring, enligt bilaga 10. I figur B.4 visas en förenklad 

installation där endast tre sektioner samt en begränsad mängd fältinstrument är 

representerade. 

Figur B.4 Förenklad grafisk representation av anslutning av fältinstrument till styrystem, Alternativ 4. 
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Bilaga 12. Grafisk representation Alternativ 5 

Figur B.5 visar digitala fältinstrument anslutna via AS-i-buss samt analoga fältinstrument 

anslutna via PROFIBUS PA. Omvandlare för PROFIBUS DP till PROFIBUS PA samt 

omvandlare från PROFIBUS DP TILL AS-interface är anslutna till styrsystemet med 

fiberoptisk ring enligt bilaga 10. I figur B.5 ger en förenklad installation där endast tre 

sektioner samt en begränsad mängd fältinstrument visas. 

Figur B.5 Förenklad grafisk representation av anslutning av fältinstrument till styrystem, Alternativ 5. 

 


