
LCC-analysis (Life Cycle Cost) of two alternative investments in a power company

A power company has both conventional and digital control facilities. While 
conventional control facilities have been used for many years, digital solutions were 
introduced only 15-20 years ago. It was expected that digital controls would have lower 
maintenance costs. However, the experience so far is somewhat mixed. Still digital 
solutions are still in development. As this technology becomes more mature, it is 
expected that such solutions would improve considerably.

Due to the performance difference between the two types of equipment, one has denied 
to evaluate both types. In this project we shall analyse the two types of solutions using 
LCC-analysis (Life Cycle Cost). The main idea behind this is to compare the 
alternatives not only based on the initial investment costs, but also based on ecpected 
lifetimes and possible maintenance costs.

In the project a Monte Carlo simulation model is established representing investments, 
maintenance and lifetimes for the two types of equipment. Using simulations we can 
then estimate the average cost per year in the form of an equivalent annuity. This 
methodology allows us to obtain a fair comparison of the two alternative solutions, 
taking into account expected cost per year as well as uncertainty.

Basic knowledge about risk and reliability analysis as well as the simulation software 
Riscue is recommended.

LCC-analyse (Life Cycle Cost) av to alternative investeringer i kraftbransjen
Et kraftselskap har pr. idag både konvensjonelle og databaserte (numeriske) 
kontrollanlegg. Når det gjelder konvensjonelle anlegg, så har man svært lang erfaring. 
Databaserte anlegg, derimot, ble først tatt i bruk for 15-20 år siden. Det var i 
utgangspunktet forventet at databaserte anlegg skulle medføre lavere vedlikeholds-
kostnader, men så langt har erfaringene vært noe varierende. Det er imidlertid verdt å 
merkes seg i denne forbindelse at man her snakker om første generasjon databaserte 
anlegg. Etterhvert som teknologien modnes, er det grunn til å tro at bildet kan 
endre seg vesentlig.

På grunn av at det har vært ulike oppfatninger av hvilken anleggstype som burde velges,
er det ønskelig å innhente tilbud på begge typer anlegg. I dette prosjektet skal vi se 
hvordan man vurdere de to alternativene opp mot hverandre ved å benytte såkalt LCC-
analyse (Life Cycle Cost). Poenget med denne type analyse er å sammenligne tilbudene,
ikke bare ut fra kostnaden knyttet til den initielle investeringen, men ut fra levetid og 
eventuelle vedlikeholdskostnader som kan påløpe etterhvert.

I prosjektet skal det bygges en Monte Carlo simuleringsmodell for investeringer og 
vedlikehold av konvensjonelle og databaserte kontrollanlegg. Ved hjelp av simulering 
kan man så anslå en årlig kostnad i form av en ekvivalent annuitet for hvert av de to 
alternativene slik at disse kan sammenlignes både med hensyn til forventet årlig kostnad
og usikkerheten knyttet til dette.

Det er en fordel med en viss kjennskap til risiko- og pålitelighetsanalyse, samt bruk av 
programpakken Riscue.


