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Sammanfattning 

Rapporten beskriver respondenternas examensarbete, hos företaget Elektromontage AB i 

Söderköping, som bestått i att uppdatera EL-CAD-ritningar och produktkalkyler för 

styrskåpstillverkningen avsedd för kunden Seibu Giken DST AB. Målet har varit att genom 

byte av tillverkare för ingående komponenter där det varit möjligt få ned 

tillverkningskostnaderna för skåpen samt tillse att elritningarna följer de nya standarderna och 

att kalkylernas struktur förenklas och standardiseras samt att priser uppdateras.  

Resultatet blev nio genomgångna kalkyler och fyra ändrade ritningar. 

  



Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete omfattade 12 Hp som utförts åt 

Elektromontage AB i Söderköping under vårterminen 2011. Vi vill tacka examinator Christer 

Svensson på Linköpings universitet, Roberth Karlsson, VD, Anders Göransson, projektledare 

som agerade handledare under projektet, och övrig personal på Elektromontage AB. 
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1. Inledning 

Elektromontage AB i Söderköping är ett elteknikföretag som grundades år 1967. Bolagets 

största kundgrupper är maskintillverkare och processindustrier. Deras verksamhetsområden är 

industriautomation, marinautomation, ställverk och service. Elektromontage tillverkar nio 

olika styrskåp, se bilaga1. med varierande effekt åt Seibu Giken DST AB. Seibu Giken DST 

AB är ett japanskt företag som tillhandahåller luftavfuktare för till exempel ishallar och 

muséer. I styrskåpet finns elektriska komponenter för styrningen och på utsidan av skåpet 

finns vridknappar, knappar, indikations lampor och timräknare, se figur 1. Komponenterna i 

styrskåpen har nu bytts ut. Elektromontage vill främst använda komponenter från Schneider-

Electric. Fördelarna är bättre priser och smidigare materialhantering.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppgiften i examensarbetet är att uppdatera och ersätta elektriska komponenter i 

Exceldokument, EL-CAD-ritningar och produktkalkyler, se bilaga 2, även se till att 

elritningarna, se bilaga 5, överensstämmer med de nya standarderna. Strukturen i de olika 

dokumenten skall även förenklas och standardiseras.  

1.2 Metod 
Standardiseringsarbetet utfördes med hjälp av:  

 

 Gamla och nya ritningar 

 Listor över styrskåpens komponenter 

 Produktkalkyler 

 Tillverkarnas hemsidor och kataloger  

 Elektromontage ABs affärssystem Navision 

 Uppdaterade dokument angående komponenterna  

 Uppdaterade prislistor 

 Tillgång till verkstaden där styrskåpen byggs 

 

Styrskåpens dokument och ritningar bearbetades för att ta fram vilka komponenter som skall 

ändras, strykas och läggas till. Tillgången till verkstaden tillät kontroll och större förståelse 

för vilka komponenter som bör finnas med i de olika styrskåpen. Ändringarna i 

produktkalkylerna gällde artikelnummer, antal komponenter och de nya priserna. 

Produktkalkylerna används senare när företaget sätter priser på styrskåpen. Därför är det 

mycket viktigt att produktkalkylerna stämmer.  

Elritningarna kontrollerades. De punkter som kontrollerades var:  

 

 Komponenter och deras strömstorlekar 

 Rätt namn på produkterna  

 Elkopplingen  

 Delar från gamla standarden inte följt med till den nya standarden. 

Efter kontroll redigerades alla tillgängliga ritningar 
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1.3 Avgränsningar 
 

Produktkalkylerna fanns redan när projektet startade. Dessa har uppdaterats med ny design, 

tillvalsblad och komponenter samt priser.  

Vissa komponenter hann inte få en prissättning under projektets tid på grund av att  

leverantören inte levererat en ny gällande prislista. 

Elritningarna existerade sedan innan och dessa har fått nya ändringar. 

Tillgång till de fem sista ritningarna inkom aldrig under projekttiden på grund av att Seibu 

Giken DST AB inte uppdaterat sina ritningar.  
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2 Bakgrundsbeskrivning 

 

2.1 Styrskåpen 

Nio styrskåp byggs hos Elektromontage AB åt kunden Seibu Giken DST AB. Deras 

uppbyggnad och komponenter liknar varandra, se figur 1 och 2. Det som skiljer är hur stort 

torrluftflödet Seibu Giken DST AB har i sina medelstora avfuktare, se bilaga 1. Styrskåpen är 

från 3x230V 50/60 Hz upp till 3x400V 50/60Hz  

   

 

Figur 1 - Styrskåp R-071R utsida. 

 

Figur 2 - Styrskåp R-071R insidan. 
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2.2 Uppgiften 

De elektriska komponenterna i skåpen kommer från olika tillverkare. Till exempel ABB, 

Schneider-Electric och Gycom. Beställning, materialhantering och inköpspriser är 

tidskrävande och negativt för lönsamheten i skåpstillverkningen. På grund av detta ska 

komponenter ersättas med likvärdiga produkter från Schneider–Electric.  
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3 Genomförande 

 

Arbetet delades upp i två delar. Under exjobbets första hälft, se kapitel 3.1. Under 

produktionskalkylsarbetet användes en dator på Elektromontage med tillgång till företagets 

server med arbetsmaterialet.  

 

Under exjobbets andra hälft, se kapitel 3.2. Fick vi tillgång till en annan dator med 

elritningsprogrammet ePLAN electric 8. Där elritningar uppdaterades. 

 

Diskussioner fördes kontinuerligt under båda delar av examensarbetet med projektledaren. 

Angående ritningars, kalkylernas design och priser. Mer arbete och nya direktiv kom allt 

eftersom.  

 

 

3.1 Produktionskalkylerna 
 

Produktkalkyl är ett Exceldokument där alla priser och 

uträkningar för styrskåpets kostnad står, se figur 3. Den 

innehåller även styrskåpets förbrukningsmaterial, 

komponenter med fabrikat och artikelnummer. 

Exempel på komponenter kan vara ett relä eller en 

kontaktor. Förbrukningsmaterialet är alla kablar, 

dinskenan, olika skruvar som finns i styrskåpen och så 

vidare, se bilaga 2. 

 

Vissa produktkalkyler saknade förbrukningsmaterial. 

Vilket gjorde arbetet betydligt svårare. Bilder av 

skåpen användes och besök i verkstaden för att se 

kabellängder och skruvar som fanns i dem.  

 

För att kalkylerna ska vara enklare att följa skrevs allt i 

bokstavsordning till skillnad från innan, se figur 4 och 

apparatbokstav/position lades till, se figur 3. 

Exempelvis T1, T står för transformator och 1 är 

transformatorns position i ritningen. Förutom 

bokstavsordningen lades nya ordningsstandarder till. 

Till exempel att brytaren står före hjälpkontakterna om 

de står på samma position. Utöver alla nya artikelnummer, positioner, fabrikat och 

komponenter ändrades även alla priser till aktuella inköpspriser som Elektromontage AB fått 

av sina leverantörer. 

 

Förstasidan i produktkalkylen heter ”Sammanställning”, se bilaga 3. I Sammanställningen 

finns bland annat priser för inköp för ingåendematerial, totala förbrukningsmaterialets pris, 

materialomkostnaden och summan för styrskåpet.  

 

Ett extra Excelblad lades till som heter ”Option”, se bilaga 4. Under fliken Option ligger 

komponenter som beställaren kan lägga till i sin beställning. Till exempel termostat.  

Figur 3 - Kalkyl över R-060BR 
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Detta medförde att en kostnad för Option lades till på Sammanställningsfliken. Innan gick det 

inte att se kostnaden utan tilläggskomponenterna.  

 

Produktkalkylerna fick ett standardiserat utseende. De kontrollerades flera gånger, bland 

annat om allt var rätträknat, om alla länkade ekvationer stämde, om alla nya priser var rätt, i 

vilken ordning allt stod och att allt var konsekvent.  

 

 

 

 

Figur 4 - Kalkyl innan redigering. R-060R 
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3.2 Elritningar 
  

EPLAN Electric P8 är ett tyskt EL-CAD program, se figur 5, som 

används både för elkonstruktioner i fabriker och för att konstruera 

elsystem i produkter. Programmet är relativt stort inom elritnings 

området. 19 500 personer använder programmet dagligen och den 

används i över 50 länder.  

 

Elritningarna innehåller alla komponenter och dess positioner. 

 I varje ritning finns en layoutritning där styrskåpets framsida syns, 

en huvudritning, plintanslutningsschema och apparatlista (device 

list) där nummer som visar vart i ritningen komponenten finns, alla 

artikelnummer, apparatbeteckningar, och benämningsnamn ingår, 

se figur 6. Ritningar höll sig till standarderna IEC 61346 / 61355. 

 

 

 

  

Figur 5 - CAD programmet Eplan Electric P8 

Figur 6 - Skärmbild över CAD programmet EPLAN Electric P8 
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3.2.1  Apparatlistan  

 

Genom att jämföra ritningarna med de nya komponenterna i produktionskalkylerna hittades 

objekt att uppdatera i apparatlistorna (device list). I figur 7 och 8 finns exempel på 

komponenter som ersatts från tillverkaren Gycom till Schneider-Electric. All text på svenska 

ändrades till engelsk text. 

 

 

Figur 7 - Oredigerad apparatlista 

 

 

Figur 8 - Redigerad apparatlista 

3.2.2  Layoutritning 

 

Företagslogga för Seibu Giken DST AB lades till i de ritningar det saknades.  

 Förklarande texter om vad som händer då byglarna inte används lades till bredvid 

vissa byglar. Till exempel på förklarande text: Terminal 8-9 bridged when not used. 

 Ritningsnummer lades till i de ritningar som det saknades. 

 Onödiga texter och siffror togs bort. 

 Felkopplingar ritades om, se figur 9 till 12. 

 Information om kabellängder lades till i de ritningar det saknades sedan innan.  

 Brytare byttes ut vilket medförde ändrade amperevärden.  

 Komponenter som inte längre syns på styrskåpet framsida togs bort från 

layoutritningen. 

 Termostater som tagits bort från styrskåpen togs även bort från ritningarna. 

 Plintanslutningsschemans skyddsjord lades till där det saknades och togs bort där det 

inte behövdes. 
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Figur 9 - Elritning innan redigering 

 

 

 

 

Figur 10 - Elritning efter redigering 
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Figur 11 - Elritning innan redigering 

 

 

 

Figur 12 - Elritning efter redigering 

 

3.2.3 PDF-filer 

 

Efter redigeringen skrevs ritningarna ut till PDF-filer för lättare hantering. PDF-filerna 

skickades sedan till Seibu Giken DST AB i Stockholm för kontroll och godkännande. 
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4 Resultat 

Nio produktkalkyler och fyra elritningar uppdaterades. Vissa elektriska komponenter gick inte 

att ersätta till Schneider-Electric exempelvis tidsreläerna. Några komponenters priser och 

specifikationer fanns inte tillgängliga under projekttiden. Exempelvis priset på en termostat 

från Klixon. Detta var på grund av att fem ritningar inte skickades i tid till Elektromontage 

AB från Seibu Giken DST AB.  

 

5 Avslutande diskussion 

Det tog förvånansvärt lång tid att reda ut produktionskalkylerna. Mycket av tiden gick till att 

leta priser och förbrukningsmaterial som var svårare funna än vad som var förväntat. Alla 

ritningar och kalkyler blev inte helt klara på grund av Seibu Giken DST AB inte gjort klart 

uppdateringar av sina ritningar. Roligt och intressant att se hur elritningar och kalkyler är 

uppbyggda, samt att kunna se och känna på styrskåpen i verkstaden.  
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6 Referenser 

Här under presenteras de källor som används under arbetets gång. 

 

6.1 Elektroniska källor  

http://www.eplan.se/, hämtad 110525 

http://www.elektromontage.se/, hämtad 110525 

http://www.schneider-electric.se/, hämtad 110525  

http://www.weidmuller.com/, hämtad 110525 

http://www.gycom.com, hämtad 110525 

http://www.dst-sg.com/swe/, hämtad 110525 

 

6.2 Muntliga källor 

Roberth Karlsson, VD på Elektromontage AB 

Anders Göransson, projektledare på Elektromontage AB 
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6.3 Bildkällor 

Figur 1 Elektromontage ABs server , 110518 

Figur 2 Elektromontage ABs server , 110518 

Figur 3 - Elektromontage ABs server , 110518 

Figur 4 - Elektromontage ABs server , 110518 

Figur 5 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 6 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 7 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 8 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 9 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 10 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 11 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

Figur 12 - Elektromontage ABs dator för elCAD-ritning, 110511 

 

7 Bilagor 

 

Bilaga 1 - Seibu Giken DST ABs avfuktare. 

Bilaga 2 - Materialkalkyl 

Bilaga 3 - Sammanställningskalkyl 

Bilaga 4 - Optionskalkyl  

Bilaga 5 - Elritning 
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Bilaga 1 Luftavfuktare 
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Bilaga 2 Kalkyl Material 
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Bilaga 3 Kalkyl Sammanfattning 
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Bilaga 4 Kalkyl Options 
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Bilaga 5 Elritning 
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