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Sammanfattning 
 
Rapporten behandlar examensarbetet som utförts under våren 2010 på Novael AB i 
Åtvidaberg. Företaget säljer, bland annat, färdigmonterade elskåp i en stor mängd olika 
storlekar. Från de minsta vägghängda skåpen med måtten 40x40x20 cm till de största 
golvskåpen som är 200x80x50 cm. 
 
Ett önskemål från företaget var att renodla antalet storlekar på elskåpen. Detta för att 
underlätta och förbilliga lagerhållning och beställningsförfarande. Det andra önskemålet var 
upprättandet av ett malldokument i Elprocad IC, det CAD-program som Novael använder. 
Detta dokument skall innehålla de vanligaste layouterna vad gäller kabelkanelernas storlek 
och placering för de mest förekommande elkomponenterna från bland andra Siemens och 
SAIA.  
 
Under åtta veckor utfördes standardiseringsarbetet med avseende på elskåpens storlek och 
mallar för kabelkanaler i Elprocad-IC. Mallen inefattar även tillbehörslista för elskåpen.  
 
Resultat blev en flersidig CAD-ritning där varje sida innehåller två eller fler standardiserade 
elskåp och en ”Filemakerdatabas” för sökning och sortering av elskåp. 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Företaget Novael AB i Åtvidaberg jobbar med designlösningar, konstruktion, programmering 
och tillverkning av apparatur som omfattar reglerteknik, övervakning och styrautomation 
inom sektorerna industri, byggnad, miljö- och energi. (4) 
 
Företaget har sina rötter i Elapp, JÅ Automatik och delar av Lenze som slogs samman 
hösten 2008. Företaget är ISO-certifierat. Antalet anställda är omkring 20 personer 
med olika arbetsuppgifter, som montering av och kabeldragning i elskåp, konstruktion 
och ritningar. (3) 
 
Figur 1 visar Novael AB:s fastighet i Åtvidaberg. 
 

Figur1. Novael AB i Åtvidaberg. Egen bild 
 
De eltekniska lösningar Novael säljer, monteras i elskåp som till större delen köps in från 
Elkapsling AB i Ånge. Komponenter och kabelkanaler, i vilka kabeldragningen sker, monteras 
på den bakre plåten i elskåpen. (2). 
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1.2 Bakgrund 
De elskåp Novael levererar idag är av stor mängd olika storlekar. Från de minsta på 40x40x20 
cm till de största på 200x80x50, se figur 2. Majoriteten av dessa köps in från Elkapsling AB i 
Ånge. (2). De levererar elskåp av 44 olika dimensioner till Novael. (7). De kan dessutom 
sättas ihop till ännu större kombinationer.  
 

 
   Figur 2. Ove Karlsson, montör vid Novael, vid ett leveransklart elskåp. Egen bild 
 
Alla ritas in från början med hjälp av CAD-programmet Elprocad-IC, från företaget Aros 
Elcad AB i Västerås. Det är en tidsödande process att rita in de olika storlekarna med 
tillhörande kabelkanaler.  



 3 

Dessa är till för att samla och skydda kablarna, se figur 3. Genom slitsar med jämna 
mellanrum kan dras kabeln ut ur kanalen för inkoppling till plint eller elkomponent såsom en 
PLC eller dvärgbrytare. (2). Till detta CAD-program finns dessutom en textdatabas med ett 
stort antal tillbehör till elskåpen, till exempel upphängningsjärn och stormhasp. 
 

 
Figur 3. Kabelkanaler. Novael använder bredderna 30, 40, 60, 80 och 120 mm. 30 mm visas här med 
lock. Egen bild. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att minska antalet storlekar på elskåp genom att söka rätt på de 
dimensioner som kan ersätta andra storlekar. Förslagsvis är det de närmast mindre som 
ersätts. På så vis förenklas och förbilligas lager- och inköpsrutiner. 
 
Vidare skapas ett malldokument i Elprocad-IC av dessa utvalda dimensioner. Först en 
skalritning som visar yttermått och dörrkonfiguration sedan ritas kabelkanallösning för de 
vanligaste kunderna och komponenterna in. Avslutningsvis läggs tillbehörslistan till från den 
speciella databasen. Detta för att underlätta och spara tid åt konstruktörerna. 

1.4 Metod 
Från ett ekonomiadministrativt datasystem, Visma, hämtas via ett Exceldokument, 
information angående artikelnummer, storlek och antal sålda elskåp. Med utgångspunkt av 
detta började urvalsprocessen vad gäller måtten på de skåp som ska bli standard. För att 
enklare kunna sortera och söka skapades ett register i relationsdatabasen Filemaker till vilket 
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Excelfilen importerades. När standardskåpen hade definierats ritades dessa upp i 
malldokumentet i Elprocad-IC .  
 
I Novaels arkiv finns ritningar från tidigare beställningar på elskåp, se figur 4. Bland dessa 
pärmar letades skåp med de mått som nu skall vara standard upp. Dessa elskåps kabelkanaler 
ritades sedan in i malldokumentet. 
 

 
 Figur 4. Del av Novels arkiv med tidigare beställningar. Egen bild 

1.5  Avgränsningar 
Malldokumentet skall enbart innehålla kabelkanaler, inte övriga produkter, som t.ex. 
strömbrytare, PLC: er osv. 
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2 Genomförande 

2.1 Delmål 
För ökad överskådlighet delades arbetet upp i följande avsnitt. 
 

• Storleksbegränsning/urval. Elskåp vars storlek kan ersätta närmast mindre skall 
hittas. Detta för att minska antal storlekar att välja från och på så sätt förenkla och 
förbilliga inköpsrutiner och lagerhållning 

• Hitta tidigare layouter. För att skapa mallar från tidigare konstruktioner, vad gäller 
kabelkanaler mättes tre pågående arbeten i verkstan upp och resten hittades i ett arkiv, 
eftersom tillgång till databasen inte var möjlig. 

• Göra malldokument i Elprocad-IC. Med linjal uppskattades måtten på ritningararna 
och kabelkanalerna ritades in i malldokumentet. I Elprocad-IC kan man koppla en text 
till en databas. Detta används för att ange vilka tillbehör som ska medfölja elskåpet. 

2.2 Utförande 

2.2.1 Elskåp 

Från Elkapsling AB i Ånge levereras de flesta av de elskåp som Novael säljer, se figur 5. 
 

   
        Figur 5. USO 180 50/50 40. Elskåp, 
  modell golv, från Ekapsling AB. (5) 
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Elskåp finns i många olika storlekar från väggskåp till golvskåp med olika dörrkombinationer 
som singel, dubbel eller omlottdörrar. Val av dimension på elskåp beror av antal och storlek 
på de komponenter som ska ingå. (2) 
 
Namngivningen av elskåpen från Elkapsling AB följer skåpets dimensioner och val av dörrar. 
T.ex. skåpet i figur 2 benämns: USO 180 50/50 40. Detta betyder att skåpet är 180 cm högt 
och 100 cm brett med två dörrar om vardera 50 cm. Djupet är 40 cm. ”O” i ”USO” indikerar 
att dörrarna är av omlottyp. ”S” respektive ”D” som tredje bokstav motsvarar singel- eller 
dubbeldörr. T.ex. ”AES” eller ”VSD”. (2). 

2.2.2 Excelfilen med lagerstatus på artiklar 

Novael AB använder ett adminstrativt datastystem som heter Visma. Från det erhölls en 
Excelfil med lagerstatus på artiklar från företaget Elkapsling AB varifrån Novael AB köper de 
flesta elskåpen. Excelfilen har 3 071 rader som innefattar 110 artiklar, varav 44 är apparatskåp 
i olika storlekar. Från det minsta, 40x20x20 (cm) till 200x80x40 (cm) som störst. Bland dessa 
3 071 rader är det 3 fält per artikel vars information är väsentlig för uppdraget. 
 

1. Artikelnummer 
2. Benämning 
3. Annan benämning 

 
Tyvärr visade det sig att Excelfilen inte var logiskt uppdelad i poster. Varje artikel hade 
utbredning både i x - och y-led. Det hade varit lättare om varje artikel hade haft utbredning 
bara på en rad eller en kolumn. Som det är nu är det, utan djupare kunskaper i Excel, svårt att 
sortera och söka med bibehållen artikelstruktur. 
 
I tabell 1 visas ett utdrag ur Excelfilen. Eftersökt information med fetstil. All information kan 
inte visas p.g.a sekretessönskemål från Novael AB. 
 
 
 
Tabell 1. Utdrag ur Excelfilen. Eftersökt information med fetstil . 

 
 
 
Ett försök, att i Excelfilen, samla varje artikel på ett sådant sätt så att man kan söka och 
sortera utan att tappa sammanhanget inom varje artikel misslyckades. Istället användes ett 
relationsdatabasprogram, Filemaker, till vilken hela Excelfilen importerades. 
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2.2.3 Relationsdatabasen Filemaker 

För att enklare kunna hantera datamängden i Excelfilen importerades den i sin helhet till 
Filemaker. Importen gick till så att varje rad i Excel blev en post i Filemaker, se tabell 2. En 
rad är en post. 
 
Tabell 2. Utdrag ur Filemakerfilen som visar ungefär samma positioner som tabell 1:s utdrag ur 
Excelfilen. Posterna visas som lista. 

 
 
Nästa steg är att skapa 4 nya fält så att den önskade informationen om en artikel kan samlas i 
en post/rad. De är från vänster räknat fälten 2, 3, 11 och 12 och som, för tydlighetens skull i 
tabell 3 har grövre ramar. Fält 2 och 3 har döpts till: ”Relationsnummer” respektive 
”Relationsnummer 2”. 
 
Tabell 3. De 4 nya fälten är markerade med grövre ramar. 

 
 
Nu används relationsmöjligheterna i Filemaker. Två relationer skapas. En mellan fält 1, längst 
till vänster, och fält 2, tvåa från vänster. Nästa relation skapas mellan fält 1 och 3. Vidare 
bestäms innehållet i fält 11 av en beräkning som utgår från den första relationen. Om den är 
uppfylld kopieras texten i fält 5, i ”fält 2 posten”, rad/post 92, till fält 11 i ”fält 1 posten”, 
rad/post 91. Analogt är fält 12 en beräkning som utgår från relation 2. 
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Detta visas tydligt i tabell 4. Här är båda relationerna uppfyllda och fält 11 och 12 på rad/post 
91 har fått kopior på texterna i fältet 5 på rad/post 92 och 93. 
 
Tabell 4. När relationerna 1 och 2 är uppfyllda, kopieras texten i fält 5 på rad/post 92 och 93 till fält 
11 och 12 på rad/post 91. 

 
 
Så långt är allt frid och fröjd och programmering i Filemaker vidtar. Ett script med namnet 
”Relationsnummer”, skapas, se tabell 5. Detta går igenom alla 3071 poster och fyller i de 
siffror som på rätt ställe gör att relationsvillkoren uppfylls, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Scriptet ”Relationsnummer” som letar upp ”Artnr” och lägger till de siffror som uppfyller 
relationsvillkoren. 

 
 
Scriptet letar efter texten ”Artnr” i fält 4. När det hittas kopieras siffran i fält 1, ”SerieNr”, till 
fält 2, ”Relationsnummer”, i nästa post för att sedan kopieras in i fält 3, ”Relationsnummer 2” 
i posten ytterligare ett steg efter. Såsom det ser ut i tabell 4 med siffran 91. När scriptet har 
”kört färdigt” på ett par sekunder går det att utesluta poster utan ”Artnr” och då framgår att 
det finns 110 artiklar i databasen, varav 44 är apparatskåp. 
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2.2.4 Urvalet 

Med den senaste tidens försäljningsstatistik som utgångspunkt väljs standardskåpen. De 
storlekar som sålts i flest examplar eftersträvas som standard och kan då ersätta de närmast 
mindre. I Filemaker-dokumentet skapas en layout som är behjälplig med detta. Tabell 6 
åskådliggör arbetet med detta. Grön text i kolumnhuvudet innebär att posterna kan sorteras 
med aktuell kolumn som bas, bara genom att ”klicka” på texten. I denna layout finns 5 script 
som hanterar sortering. I tabell 6 visas hur posterna har sorterats, i fallande antal, med ”Antal 
sålda” som bas. En sökning efter ord som innehåller ”skåp” i fältet ”Benämning” har också 
gjorts. Detta för att slippa hantera de poster som inte är elskåp av någon sort. 
 
Tabell 6. Layouten i Filemaker som användes vid urvalet av standardskåpen. En sökning på ordet 
”skåp”, och sortering i fallande värde med kolumnen ”antal sålda” som bas, är utförd. 
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I kolumnen som heter ”Ersätts av/Standard” skrivs antingen ett ”S” om skåpet är valt till 
standard eller det Excelnummer från ”Excel” kolumnen, som i annat fall kommer att ersätta 
det. Den icke namngivna kolumnen till höger om ”Ersätts av/Standard”, är en beräkning 
baserad på en skapad relation mellan standardskåpen och de ersatta. Den visar de antal skåp 
som standard-skåpet ersätter. 
 
Layouten i tabell 7 visar på ett tydligare sätt förhållandet mellan standardskåpen och dess 
erättare. Varje post är nu på 5 rader vardera, inramad med gul fyllning för tydlighetens skull. 
Standardskåpet står överst i blå fetstil, de ersatta närmast under. Även här används relationen 
som skapats mellan standardskåp och de ersatta. 
 
Tabell 7. Visar tydligare på standardskåpen och de ersatta. 

 
 
Här syns urvalsmetoden synligt. Ta som exempel längst ned i tabell 7. Där finns standard-
skåpet med Excelnummer 2387, USE 2006050. På raderna under syns de ersatta skåpen, som 
har mindre dimensioner, både på bredden och på djupet. Från att ha sålt 15 skåp med 4 olika 
dimensioner behövs nu alltså bara en storlek. 
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Filemakerdokumentet utökades med dokumentation över arbetets fortskridande och 
hänvisning till mallritningens original, se tabell 8. Röd text hänvisar till originalritningen. 
Ytterligere sökmöjligheter enligt önskemål från Novael tillfogades också. 
 
Tabell 8. Ett utökat dokument som visar hur arbetet fortskrider, hänvisning till originalritning och 
utökade sökmöjligheter. 

 
 

2.2.5 Kabelkanal 

I en kabelkanal leds och skyddas de kablar som sammankopplar komponenter och 
koplingsplintar i ett elskåp. Springor med jämna mellanrum används för att vid rätt position, 
kunna leda ut kablar för inkoppling, se figur 6. Att använda kabelkanaler underlättar även 
felsökning och service i elskåpen. 
 

   
  Figur 6. Kabelkanal med springor och lock. Bild (6). 
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Novael AB använder kabelkanaler med dimensionerna 30, 40, 60, 80 och 120 (mm). (1) 
 
Avstånden mellan kanalerna bestäms av vilka komponenter som ska monteras mellan dem. 
PLC: er och tranformatorer kräver i höjdled ett större avstånd än till exempel kopplingsplint. 
Ett viktigt kriterium i sammanhanget är att avståndet mellan kabelkanalen och komponenten 
inte understiger 25 mm. Detta för det skall finnas plats för fingrarna när kabeln kopplas till 
komponenten. (1), se figur 7. 
 

 
Figur 7. Inkoppling underlättas om avståndet mellan kabelkanal och elkomponent inte understiger 25 
mm. (1). Egen bild. 
 
De kabelkanaler som omgärdar kopplingsplintar hamnar på en höjd av 125 mm från varandra. 
Dataundercentraler som PLC kräver ofta runt 200 mm:s avstånd, beroende på tillverkare. 
Transformatorer kan variera mycket i storlek och kräver ibland extra utrymme. (1), (2). 

2.2.6 Sökning efter original till malldokumentet 

De tre första storlekarna till malldokumentet hittades under produktion i verkstaden. De 
mättes upp på plats, med avseende på kabelkanalerna och ritades in i Elprocad-IC sedan 
letades ett hundratal pärmar i Novaels arkiv igenom för att hitta de övriga dimensionerna. 

2.2.7 CAD-ritningar 

CAD-programmet som Novael AB använder sig av heter Elprocad IC, och är utvecklat av 
Aros Elcad AB i Västerås. I denna variant av CAD finns möjlighet till flera sidor i en ritning. 
Detta utnyttjades för att skapa ett malldokument som innehåller alla de standardiserade 
ritningarna. Varje egen dimension på skalritning fick benämning med bladnummer på jämnt 
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tiotal. Till exempel blad 100, 110 och så vidare. Om det på grund av storlek eller antal 
kabelkanallösningar behövdes fler blad för samma dimension, benämndes de 111, 112 och så 
vidare. 
 
Med utgångspunkt från de nybildade standardmåtten letades ritningar med överrenstämmande 
mått upp i arkivet.  Förutom de tre som mättes upp under produktion i verkstaden. 
Ritningarna i arkivets pärmar är utskrivna på A4 utan skala. Med linjal uppskattades måtten 
på ritningarna, med ledning av skåpets benämning som ger yttermåtten sedan ritades 
kabelkanallayouten in i malldokumentet. Novael:s CAD-program är utrustat med en 
verktygspalett som innehåller de vanligaste bredderna på kabelkanaler. Efter att bredd i mm 
och orientering, vänster, höger, upp eller ned angivits, räcker det med att klicka på start och 
sedan på slutpunkt för kabelkanalen, så ritas den in med rätt mått i ritningen. 
 
När skåpets kabelkanaler är inritade läggs standardtillbehören till. Ett speciellt textverktyg 
som är kopplat till en databas används för att definiera dessa, se figur 8 och 9. Texten ”AS-
100” är skriven med det speciella textverktyget och figuren visar de utvalda tillbehören, 
blåmärkta, i tillbehörslistan. 
 
 
 

 
Figur 8. En pil pekar på texten och ett fönster med tillbehörsdatabasen visar med blåmärkt text vad 
som är kopplat till detta elskåp. Skärmdump. 
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                Figur 9. Närbild som tydligare visar förhållandet i figur 8. Egen bild. 
 
Exempel på tillbehör är fläns (kabelgenomföring), stormhasp, för att hindra dörrarna att slår 
igen när de öppnats, upphängningsjärn och ritningshållare, se figur 10. (2) 
 

 
Figur 10. Ritningshållare, blå plast, monterad på dörren till elskåpet. Egen bild. 
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Med hjälp av samma verktyg kopplas ett tillbehör som kallas normkapsling som är 
säkringarna med kapsling, se figur 11. Dessa är oftast en, två eller treradiga. Som exempel på 
text för tillbehörskopplingen är, ”AS-100” där AS står för apparatskåp och 100 är 
ritningsnumret. På samma sätt blir texten ”AS-100:1” kopplingen till normkapslingen. (2). 
 
 

 
Figur 11. Normkapslingen är placerad längst till vänster i skåpet. Nedre delen utan kapsling. Egen 
bild 
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3 Analys och slutsatser 

3.1 Svårigheter 

3.1.1 Sjukdomar och hög arbetsbeläggning  

Den första veckan ledde sjukdomar och hög arbetsbeläggning till svårigheter att kommunicera 
med personal och handledare på Novael AB. Det innebar att arbetet försenades något i starten. 

3.1.2 Arkivet 

Ritningarna i arkivet i A4-format var utan skala, så dimensionerna uppskattades med hjälp av 
linjal, då benämningen av elskåpet gav ledtråd till yttermåtten. Kravet på noggrannhet är 
emellertid inte så stort i detta fall, men metoden är tidsödande.  

3.2 Resultat 
Resultatet sammanfattas i följande punkter. 
 

• 26 standarddimensioner, från de ursprungliga 44. Alltså nästan en halvering. 
• 16 sidor CAD-ritningar på 12 standarddimensioner 
• totalt 36 mallritningar med avseende på kabelkanallayout till olika kunder/innehåll 
• Filemakerfil för dokumentering av urvalet, hänvisning till originalritningar i 

malldokumentet och sökning i alla uppgiftsfält  
 
De ovan nämnda punkterna innebär en betydande rationalisering för Novael med betydande 
tidsbesparing vid konstruktion och ekonomisk vinst som följd. 

3.3 Diskussion 
Att som standard välja det till dimensionen större skåpet, faller sig naturligt då de ingående 
komponenterna säkert kan få plats. Vid de tillfällen utrymmet för elskåpets placering är 
begränsat i höjd, bredd eller djup, måste ändå ett icke-standard elskåp användas. Men 
besparingen torde ändå vara betydande i alla de andra fallen. 
 
Då arbetet summerats framkommer ett malldokument i Elprocad-IC som inte är helt 
komplett. Golvskåp har t.ex. beroende på tidsbrist uteslutits. Den höga arbetsbelastningen på 
Novael AB under perioden gav begränsad tillgång till handledare och personal, vilket ledde till 
en del overksam tid. Att leta i pärmar, med ett 25-tal ritningar i varje, efter de eftersökta 
dimensionerna är också tidsödande. 
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Det malldokument i Elprocad-IC som är resultatet kommer i vilket fall som helst att vara till 
stor nytta och tidsbesparing och kan av personalen på Novael AB utökas med tiden. 
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Bilagor 
 
På grund av sekretessönskan från Novael AB kan det Excel-dokumentet som står till grund för 
arbetet ej bifogas, ej heller det Filemakerprogrammet som är en del av resultatet. 
 

Bilaga 1 

Bilaga 1.1 
Tystnadsplikt avtal sida 1. 

Bilaga 1.2 
Tystnadsplikt avtal sida 2. 

Bilaga 2 
Ritexempel blad 100 som visar skalritning med yttermått och dörrar inritade. Till höger en 
ritning med standardkabelkanaler inritade för att passa PLC från SAIA.   

Bilaga 3 
Ritexempel blad 160. Skalritning och tre ritningar med kabelkanallösningar för SAIA och 
Riab. 



 20 

 
 
 
 



 21 

 

 
 
 



 22 

 
 
 



 23 

 


