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Sammanfattning  

Sjöfartshögskolan i Kalmar förfogar över en ångpanna som används för att utbilda 

sjöingenjörer, drifttekniker samt driftingenjörer. Ångpannan används för att ge studenterna 

övning i att programmera ett styrsystem och för att de ska få kunskap om praktisk användning 

av reglerutrustning. Den ursprungliga elektriska installationen för ångpannans styr- och 

övervakningssystem var opraktiskt utformad för operatören, där dels en omkoppling i 

systemet var ett krav vid körning av olika laborationer och dels var utrustningen omodern. Det 

fanns även brister i installationens dokumentation och i samband med att Sjöfartshögskolan 

planerade en utbyggnad av anläggningen ansågs det som ett allt för komplicerat arbete i dess 

dåvarande utformning.  

Syftet med uppdraget var att ta fram en lösning för en ny elektrisk installation till ångpannan, 

samt att praktiskt genomföra installationen. Målet är att operatören enkelt ska kunna köra 

anläggningen och göra val av olika laborationer utan att det skulle innefatta en omkoppling i 

installationen. Den elektriska installationen skulle också få ett nytt utseende, med en ny 

kapsling som bättre skulle representera en modern elektrisk installation. För att uppnå målet 

och för att slutföra uppdraget valdes projekt som metod som syftar till att planera och att 

utföra en specificerad uppgift.  Resultatet av projektet vart en ny elektrisk installation till 

Sjöfartshögskolans ångpanna som har en förbättrad säkerhet, bättre användarvänlighet för 

operatören och den har fått en ny modernare utformning.  
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Abstract  
 
Kalmar Maritime Academy has a boiler that is used for educating marine engineers, 

technicians and service engineers. The boiler is used to provide students with training in 

programming of the control system and also to gain practical knowledge of the control 

equipment. The original electrical installation for the control and monitoring system was 

impractically designed, where a switching of cable connections in the system was required 

when changing between different exercises. There were also absences of real documentation 

for the installation. Due to these circumstances, the Maritime Academy’s planned expansion 

of the facility was deemed to be too complicated in its current state. 

 

The purpose of our assignment was to develop a solution for a new electrical installation for 

the boiler and also the practical implementation of this new installation. The goal was for the 

operator to easily be able to operate the boiler and also to simplify the changeover between 

the different types of exercises without having to reconnect any cables. The electrical 

installation would also get a new look with a new housing that would better represent a 

modern electrical installation. To achieve the objectives for the assignment a project method 

was chosen, which is preferred when planning and for completion of a specific task. The 

result of this project where a new electrical installation to the Maritime Academy’s steam 

boiler that has an improved safety, better ease of use for the operator and has a new modern 

design. 
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Definitioner och förkortningar 

PLC - Programmable Logic Controller, är ett datorbaserat programmerbart styrsystem som 

främst används inom automation. 

OS – Operatörsstation, ett operatörsgränssnitt för skapandet av program till PLC samt med ett 

gränssnitt för visning av faceplates.  

Kapsling – En kåpa där man exempelvis samlar elektriskt material och komponenter inuti, 

och som ger en kapslingsklass som är lämplig för den avsedda användningen.  

Regulator – Regulatorn används för att beräkna och kontrollera en styrsignal i ett 

reglersystem.  

Givare – Används för mätning av fysikaliska storheter och temperaturer  

Operatör – En person som tar anläggningen i drift och använder anläggningen  

Växelspänning(VAC) – Det är en elektrisk spänning som växlar polaritet. En växelspänning 

har vid en särskild tidpunkt en viss polaritet för att vid en senare tidpunkt ha motsatt polaritet.  

Likspänning(VDC)- Det är en elektrisk spänning vars polaritet är oföränderlig, i ångpannans 

elektriska system använder vi 24 VDC.  

Frekvens(Hz) – Det är en storhet för att mäta antalet upprepande händelser inom ett givet 

tidsintervall. Det svenska elsystemets normalfrekvens är 50 Hz, likväl i ångpannans 

installation.  

Lysarmatur – Det är en typ av kapsling för en nätdriven ljuskälla. 

Laboration – En uppgift där praktiska och teoretiska element tillsammans används för att 

uppnå ett givet eller okänt mål. 

Budget – En prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Genom att göra en 

budget sätts mål upp för hur en viss summa pengar skall spenderas. 

Kostnad – En utgift för införskaffandet av ett objekt eller tjänst. 
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Elektrisk installation – En Elektrisk installation är en elektrisk anläggning inom ett område 

eller begränsat utrymme, för distribution och användning av elektrisk energi. Spänningen är 

normalt 230/400 V. Begreppet elektrisk installation innefattas kopplingsutrustning, kablar, 

kopplingsdosor, uttagsdon, strömbrytare, elapparater och belysningsarmaturer. 

Ångpanna – En ångpanna är ett tekniskt aggregat för produktion av vattenånga med högt 

tryck genom upphettning av vatten till kokning. Upphettningen sker i de flesta typer av 

ångpannor genom förbränning av olja, gas eller fasta bränslen i ångpannans eldstad. 

Kontaktor – En brytande eller slutande komponent som lämpar sig bra för stora strömmar, så 

som till exempel en 3-fas spänning. Kontaktorn styrs av en låg styrspänning som antingen får 

brytarna att öppna eller sluta sig. 

Tidrelä – En brytande eller slutande komponent som lämpar sig bäst för kontrollering av 

styrspänning. Kan fås med fördröjt frånslag eller tillslag. Praktisk när man till exempel vill 

bryta en krets automatiskt efter en förutbestämd tid. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sjöfartshögskolan är en del av Linneuniversitetet som utbildar bland annat 

sjöingenjörer, drifttekniker och driftingenjörer. Sjöfartshögskolans utbildningar har 

fokus på praktiska övningsmoment och skolan förfogar över ett flertal 

laborationssalar och simulatorer.  

Sjöfartshögskolans laborationssal B229K används i syfte att ge studenter praktisk 

övning i reglerteknik och styrteknik. Laborationssalen är bland annat utrustad med 

en gasoleldad ångpanna, vilken eldas med två bars gastryck och belastas genom att 

dumpa ånga till kondensorn. Ångpannan används för att ge studenterna övning i att 

driftsätta ångpannan, samt styrning och övervakning av utrustningen. Ångpannans 

elektriska utrustning består bland annat av elmotorer till två pumpar, en trefas och 

en enfasmotor, ett antal givare för flöden, tryck, nivå- och temperaturmätningar, två 

stycken reglerbara ventiler samt två system för styrning och övervakning av 

pannan, en PLC och en regulator. Ångpanneanläggning används idag för tre olika 

laborationer där två av dem brukar regulatorn för styrning och övervakning av 

systemet, och den tredje använder sig av en PLC med en operatörsstation för 

programmering av systemet. Den nuvarande elektriska installation till ångpannan är 

föråldrad och saknar till stor del också dokumentation, vilket försvårar en eventuell 

utbyggnad och förbättring av systemet. Anläggningens nuvarande uppbyggnad 

kräver att operatören måste byta styr- och övervakningssystem för att kunna 

genomföra en annan laboration på samma anläggning. Detta innebär att operatören 

behöver skifta ett antal kablar inför varje nytt laborationstillfälle då ett nytt styr- 

och övervakningssystem ska användas. Detta är både opraktiskt och tidskrävande. 

Det finns även brister i säkerheten i anläggningen där det bland annat saknas 

nödstopp och en gasdetektor som larmar vid gasläckage, vilka är nödvändiga för att 

kunna garantera en säker anläggning. Ångpannans olika styrsystem är placerade 

utanför ångpannerummet ett antal meter ifrån varandra på olika rack med synligt 

kablage och operatörsstationen där i mellan. Lösningen är en uppenbar 

säkerhetsrisk med lättåtkomliga strömförande delar dessutom ger det ett rörigt 

intryck och försvårar vid en eventuell felsökning i anläggningen.  
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1.2 Uppdrag 

Universitetsadjunkt Lennart Bohman som arbetar på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

har gett oss uppdraget att ta fram en ny elektrisk installation till ångpannan som är 

placerad i laborationssal B229K. Uppdragets syfte är att installationen ska utrustas 

med en rad nya funktioner, en förbättrad säkerhet och en helt ny design. Den nya 

installationen ska också underlätta för operatören vid drift eller vid felsökning utav 

anläggningen. Den nya installationen ska byggas på grundkonstruktionen från den 

befintliga anläggningen, dock ska skifte mellan de olika styr- och 

övervakningssystemen underlättas. Istället för den tidskrävande omkopplingen inför 

varje nytt laborationstillfälle skall den nya installationen möjligöra för operatören 

att enkelt skifta mellan de olika styr- och övervakningssystemen utan att behöva 

koppla om några kablar. Den nya elektriska installationen till ångpannan ska 

representera en modern anläggningen som i regel finns belägen i industrin eller på 

ett fartyg.  

Uppdragsgivaren önskar en fullständig dokumentation av såväl den befintliga, som 

den nya elektriska installationen till ångpannan. I dokumentationen skall en 

funktionsbeskrivning samt kompletta ritningar av anläggningen ingå. Det ska även 

ingå information och dokumentation om de nya moderna delar som kommer att 

ersätta de befintliga ålderstigna komponenterna. Installationen skall förses med en 

utförlig dokumentation för att underlätta vid felsökningar och eventuella 

utbyggnader i framtiden.    

Ångpannans nya elektriska installation ska ge operatören en bättre överblick över 

systemet då anläggningen är i drift. Ifrån operatörsstationen ska operatören tydligt 

se larm- och driftindikeringar i systemet. För att öka säkerheten i systemet ska 

operatörsstationen utrustas med ett nödstopp som vid aktivering stoppar och stryper 

gasflödet till ångpannan.  Installationen utrustas också med ett nytt gaslarm som 

även det stoppar anläggningen och stryper gasflödet vid gasläckage.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppdraget är att genom ett projekt ta fram en ny lösning som avser att 

förbättra den elektriska installationen på Sjöfartshögskolans ångpanna. För att 

uppnå syftet med projektet formulerades ett antal frågeställningar tillsammans med 

uppdragsgivare.  

 

 Hur är den nuvarande elektriska installationen konstruerad på 

Sjöfartshögskolans ångpanna? 

 På vilket sätt kan den nya elektriska installationen vara utformad för att 

underlätta för operatören vid skifte av laborationer på anläggningen? 

 Hur kan en ny design av anläggningen utformas för att bättre spegla 

verkligheten och ge operatör bättre överblick av utrustningen, och hur kan 

installationen och dokumentationen vara konstruerad för att underlätt för 

operatören vid felsökning? 

 Vilka åtgärder krävs för att öka säkerheten i den nya elektriska 

installationen?  
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1.4 Avgränsningar 

Projektet utförs i utbildningssyfte och därför beslutades det om att det mesta av 

arbetet kring projektet ska ingå, dvs. projektgruppen ska sammanställa en komplett 

dokumentation över den befintliga utrustningen, samt till den nya installationen. 

Till den nya installationen ingår också konstruktion av de nya funktioner 

installationen ska utrustas med, samt montage av elektriska och mekaniska 

komponenter och material, men också inkoppling samt driftsättning av den nya 

utrustningen. När anläggningen slutligen är driftsatt, funktionstestad och 

installationen uppfyller det den avser att göra kommer den att överlämnas till 

uppdragsgivaren. När överlämningen är färdigställd kommer projektet att avslutas 

och uppdragsgivaren ansvarar därefter för den kommande driften och underhållet 

på installationen.  
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1.5 Tidsplan 

I det inledande stadiet av projektet utförs en uppskattning av projektets tidsåtgång. 

Denna uppskattning görs tillsammans med uppdragsgivaren och formuleras i form 

av ett projektdirektiv. I direktivet uppskattas den övergripande tiden som projektet 

beräknas ta för att nå de mål som satts upp. I beräkningarna av tidsplanen i 

projektdirektiven har antaganden uppskattas som behöver uppmärksammas. Dessa 

innefattar tillgänglighet till lokalen då undervisning kommer att ske i lokalen och på 

utrusningen under projekts gång, men även leveranstid för olika materiel och 

komponenter. I beräkningarna har också hänsyn tagits för om fel uppstår i 

konstruktionen eller i montaget av installationen.   

I projektdirektivens
1
uppskattning av planeringen av projektet är målet att under 

januari och februari månad utföra en förstudie samt att slutföra dokumentation på 

den nuvarande installationen, men också skissat upp ett nytt lösningsförslag för den 

nya installationen och erlägga beställningar på de komponenter som möjligen har 

en lång leveranstid. Under februari månad ska också konstruktionen av den nya 

installationens ritningar slutföras för att sedan i mars månad göra den slutgiltiga 

installationen. Projektdirektivens planering är generell och efter mer insikt i 

projektet uppmärksammas att planeringen är för stram och behöver uppdateras och 

förlängas, därför skapas ett kompletterande planeringsdokument. 

Planeringsdokumentet utgår från ett Gantt-schema
2
, vilket är en ledande teknik för 

att grafiskt visa arbetsuppgifter fördelat på olika personer och tidsåtgången det tar 

att utföra dem (Jansson, Ljung 2004:334). Då arbetsuppgifter har fördelats relativt 

lika över projektgruppen valdes istället att dela upp planeringsdokumentet på valda 

faser för projektet. Varje fas representerar ett större delmål i projektet, som 

exempelvis, slutförandet av förstudien på den nuvarande installationen. Varje fas är 

sedan uppdelad på veckobasis och för varje vecka finns det delmål nedskrivna. 

Under tiden projektet fortlöper är tanken att arbetet ska ske utefter 

planeringsdokumentet, där utförda delmål prickas av allt eftersom de färdigställs. 

Den kompletterande planeringen sträcker sig över ett längre tidspann och slutfasen i 

projektet är satt till maj månad då installationen planeras driftsättas och provas.  

                                                      
1
 Se bilaga Projektdirektiv 

2
  Se Bild 1.1 Gantt-schema 
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Bild 1.1 Gantt-schema. 

Bilden illustrerar ett Gantt-schema som skapades för att underlätta planeringen av 

projektet. Det visar planerad tidsåtgång för olika delmål av projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

  

01-jan-12 20-feb-12 10-apr-12 30-maj-12 

Planering, 2 veckor 

Förstudie, 3 veckor 

Produktplanering, 2 vecka 

Konstruktion & Dokumentation, 4 veckor 

Kompont & material beställningar, 2 veckor 

Rivning, Montage och Inkoppling, 6 veckor 

Driftsättning, 2 veckor 
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1.6 Projektbudget 

Målet med en projektbudget är att den ska beskriva den totala kostnaden för 

projektet, och i vilka delar av projektet som resurserna ska fördelas mellan 

(Jansson, Ljung 2004:351). Sjöfartshögskolan och uppdragsgivaren Lennart 

Bohman satte en projektbudget på femtiotusen kronor. Budgeten se bilaga
3
 var en 

generell uppskattning och framtagen med en ungefärlig kostnadsberäkning 

uppskattad utefter det önskade resultatet. Vidare kompletterades budgeten med 

beställningslistor
4
 från respektive återförsäljare av komponenter och material där är 

varje komponent är listad med styckepris och den totala kostnaden.  

Projektbudgeten behöver ta hänsyn till de beräknade kostnader som väntas uppstå i 

egenskap av komponent- och materialkostnader och den engångssumman som 

anses vara projektets intäkter. Projektbudgeten är uppbyggd så att de komponenter i 

projektet som anses vara av vikt för anläggningens funktion och där de möjligen 

krävs en specifik leverantör av utrustningen ska få uppta en större del, medans 

andra komponenter och material ska rymmas i den mindre planerade budgetdelen.  

Projektet tilldelas ett konto hos en lokal grossist som är en återförsäljare av 

elektriskt material och komponenter, detta för att projektet skulle ha tillgång till att 

beställa elektriskt material hos en elgrossist som har branschkunskap och vidare har 

de möjlighet att med lokalt kontor kunna assistera om de uppstår oklarheter eller 

om material behövs omgående.  

För att projektet inte ska överskrida budgeten krävs en noggrann planering och 

analys över varje komponent och nytt material som ska inhandlas till projektet, 

detta då priser skiljer nämnvärt från olika leverantörer och återförsäljare.  

 

 

 

  

                                                      
3
 Se bilaga Budget 

4
 Se bilaga Beställningslistor 
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2. Metod 

För att nå de önskade resultat och uppnå det mål som satts upp valdes att använda 

”projekt” som metod för arbetet med ångpannans nya elektriska installation. 

Arbetsformen projekt syftar till att planera och genomföra en uppgift med specifikt 

slutresultat med tid och kostad som viktiga ramar (Jansson, Ljung 2004:28). 

Projektarbetsformen för den nya elektriska installationen grundade sig på ett tydligt 

slutresultat, vilket var att slutföra en elektrisk installation till Sjöfartshögskolans 

ångpanna.  Uppgiften för att genomföra målet med projektet är att ta fram nya 

lösningar för de önskade förbättringarna som den nuvarande elektriska 

installationen anses behöva och i projektet är noggranna ramar utsatta när det 

kommer till budgeten och tidsaspekterna.  

För att nå önskat resultat med projekt kan det indelas i tre olika övergripande faser, 

förstudie, planering och genomförande (Jansson, Ljung 2004:83). En förstudie är 

en studie där man skaffar sig underlag för att besluta om huruvida projektet är 

genomförbart. Arbetet i förstudien delas in i tre huvudaktiviteter, en utvärdering av 

projektiden, analyser av tänkta genomförandet av projektet och slutligen ett 

beslutsunderlag (Jansson, Ljung 2004:86). Ångpannans elektriska installation 

bygger till stora delar på den befintliga installationen och många grundfunktioner 

som används i installationen kommer att tillämpas även i den nya installationen. 

För att säkerställa de övergripande funktionerna kommer projektets förstudie att 

grunda sig i den befintliga anläggningens elinstallation. I förstudien kommer 

underlag att skaffas genom dokumentation samt funktionstester av utrustningen och 

enskilda komponenter i syfte att erhålla rätt information och därefter kunna fatta ett 

beslut gällande den nya installationens genomförande. Resultatet av förstudien blir 

en samlad dokumentation över den befintliga elektriska installationen och ett 

beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandet av den nya installationen.  

Därefter går projektet in i en planeringsfas där syftet är att bearbeta planeringen och 

förbereda organisationen för genomförandet av projektet. Fasen önskar besvara – 

hur projektet ska genomföras? (Jansson, Ljung 2004:88). När förstudien i projektet 

är avslutad inleds arbetet med den nya installationen. I planeringsfasen önskar 

projektet ge svar genom förstudien som underlag hur den nya installationen ska 

vara uppbyggd för att kunna leva upp till målen som satts upp. I den här fasen av 
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projektet planeras också tillvägagångssättet för att nå målen och det tas fram viktiga 

dokument för att nå önskat slutresultat, såsom planeringsdokumentet som avser 

ramarna för tiden som projektet ska fortlöpa, och en generell budget för att se inom 

vilka ramar som kostnaderna antas vara.   

Den slutliga fasen är genomförandet där resultatet av projektet skapas, överlämnas 

och där projektet avslutas (Jansson, Ljung 2004:91). Genomförandefasen i projektet 

beskriver det faktiska som utförs och som också är resultatet av projektet. I den här 

fasen konstrueras de idéer och planerade utföranden som satts upp i planeringsfasen 

av ångpannans nya elinstallation.  Vidare konstrueras nya scheman och 

förbättringar realiseras genom uppbyggnad av den nya elinstallationen. I den här 

fasen tas även den nuvarande elinstallationen ur drift och efter hand kommer den 

nya installationen att provas och driftsättas.  
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3. Förstudie 

Inledningsvis i projektet arrangeras ett projektmöte där projektgruppen samt 

uppdragsgivaren närvarar för att diskutera om projektets planering, projektets mål 

samt praktiska bitar i elinstallationens konstruktion. Efter mötet skapas ett 

dokument vilket avser att återspegla det som planerats under mötet och det 

fastställts i ett projektdirektiv
5
 som signeras.  I direktivet återfinns även 

projektgruppens avgränsningar och ansvar, det vill säga all information som är av 

betydelse innan projekt startat.  

I det inledande stadiet av projektet skapas förstudien som avser att granska allt 

tillgängligt material kring anläggningen och dess utrustning. Detta görs för att 

förvissa sig om alla funktioner i systemet och skapa vetskap om anläggningens 

konstruktion och komponenter. Det visar sig i ett senare skede att det till stor del 

saknas ritningar och dokumentation, och att endast ett fåtal komponenter i 

anläggningen har tekniska funktionsbeskrivningar. Den dokumentation som fanns 

tillgänglig var uppkopplingarna för tre laborationer som utförts på utrustningen och 

de användes senare till underlag vid utformningen av den nya installationen. På 

grund av att mycket av dokumentationen i anläggningen saknas, fattas ett beslut 

inom projektet att det i förstudien också ska utformas nya ritningar av den 

befintliga installationen för att säkerställa övergripande funktionalitet i systemet 

och dokumentationen ska ligga som beslutsgrund för genomförande processen och 

konstruktionen av den nya installationen.  

Dokumentationen för anläggningen togs fram genom noggranna funktionstester och 

systemgenomgångar av den befintliga installationen. Det skapas nya ritningar
6
, 

först som skisser men togs sedan fram i digitalt format. Funktionsbeskrivningar 

över komponenter i anläggningen togs fram med hjälp av olika leverantörers 

hemsidor på internet men också genom funktionstester av komponenterna.  

 

 

 
                                                      
5
 Se bilaga Projektdirektiv 

6
 Se bilaga Befintliga Installationen 
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4. Planeringsfas 

När dokumentationen av den befintliga anläggningen var färdigställd kunde 

projektet fortskrida till nästa fas, vilket innebar planering av ångpannans nya 

elektriska installation. I den här fasen av projektet var målet att planera de nya 

funktioner som elektriska installationen skulle utrustas med, det vill säga att ta fram 

lösningar och konstruktionsunderlag för omkoppling av styrsystem, 

säkerhetsförbättringar samt nya designlösningar. Förutom att ta fram nya lösningar 

ingick det också i planeringsfasen att planera upp och strukturera arbetet i projektet. 

I planeringsfasen togs det därför fram dokument som beskriver hur arbetet ska 

läggas upp och vilka förutsättningar projektet har att rätta sig efter .  Tidsplanen
7
, 

eller planeringsdokumentet beskriver genom ett diagram med en kompletterande 

lista i vilken följd arbetet har lagts upp och hur lång tid det är planerat i projektet 

för att slutprodukten ska nås vid det datum som eftersträvas. I planeringsfasen 

skapas det en generell budget planering, detta görs för att få en bedömning om 

projektet kommer att klara sig med det tänkta kapital som erhållits. Budgeten är av 

en generell karaktär för att i det här läget har endast planering utförts på den nya 

installationen och fullkomliga komponent och material beställningar samt 

beräkningar kan inte göras förrän de tagits fram ritningar och funktionerna i 

systemet är slutgiltiga. Det skapas dock ett underlag för att utvalda komponenter 

som har långa leveranstider beställs i detta läge och måste beräknas mot budgeten.   

En ny funktion som anläggningen skulle vara utrustad med var en snabb och enkel 

omkoppling mellan de olika styr- och övervakningssystemen, de skulle innebära att 

operatören skulle kunna skifta från en PLC- styrd laboration till en regulator styrd, 

vilket i den gamla anläggningen hade varit tidskrävande att utföra. Lösningen på 

den uppgiften föll på ett kontaktorstyrt vred som med dess olika lägen drar en 

kontaktor och bryter en annan för styr- och övervakningen av anläggningen. Detta 

ansågs vara det mest kostnadseffektivaste alternativet och det alternativ där minst 

ändringar i den befintliga uppkopplingen var nödvändigt. 

 I det här skedet var det också viktigt att lösa designen av nya anläggningen. Den 

nya designen som innebar att all utrustning skulle samlas i en kapsling och det 

innebar en övergripande förbättring av säkerheten i anläggningen, där 

                                                      
7
 Se bilaga Planeringsdokument 
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åtkomligheten till strömförande komponenter och material skulle begränsas till 

valda operatörer med nyckel till kapslingen. Designen ska också ge operatören en 

god överblick över all utrustning i anläggningen genom att det mesta av 

utrustningen kommer att samlas i en kapsling, vilket gör att installationen blir enkel 

att felsöka i. Operatören ges också en god uppsikt över alla drift- och 

larmindikeringar som berör driften av anläggningen, då det planeras samlas på 

kapslingens dörr, tillika framsida. Efter dessa krav på anläggningens design valdes 

ett väggskåp, ett skåp stående på golvet och med måtten 2000*800*500 mm. En 

kapsling av den storleken skulle rymma all utrustning som planerades i 

anläggningen men det skulle också finnas plats för framtida utbyggnader av 

installationen. Vid val av kapsling var det viktigt att den uppfyller lämplig 

kapslingsklass vilket är en klassifikation som beskiver hur bra en inkapsling av 

elektrisk utrustning står emot och skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål 

samt oavsiktlig beröring.  Den första siffran beskriver hur bra kapslingen skyddar 

mot damm, inträngande objekt samt beröring. Den andra beskriver hur bra 

kapslingen skyddar mot vatten, och vad gäller båda siffrorna är att ju högre nummer 

desto mer skydd ger kapslingen. Kapslingen som valdes uppfyllde kraven för att få 

skyddsformen IP 55, vilket innebär ett skydd mot beröring och inträngande 

föremål, samt ett dammskydd på 5, och en andra siffra på 5, vilket gör att 

kapslingen är spolsäker och inget vatten får tränga in för att påverka drift eller 

äventyra säkerheten.  För att inte projektet skulle drabbas av förseningar i väntan på 

material lades en beställning när kapslingen som var bäst lämpad för ändamålet var 

funnen.   

 

För att den nya installationen skulle uppfylla de krav som uppdragsgivaren ställde 

om att anläggningen skall representera ett modernt styr- och övervakningssystem så 

ansågs regulatorn från den befintliga anläggningen behöva bytas ut. Den var 

ålderstigen och saknade dokumentation, och den information som fanns tillgänglig 

genom produkttillverkarens hemsida på internet var bristfällig, därför togs beslut i 

projektgruppen om att införskaffa en ny regulator till anläggningen och för det 

krävdes ett förarbete för att undersöka vilken regulator som bäst lämpade sig till 

ändamålet. I dokumentet val av regulator 
8
 bedömdes regulatorernas funktion, 

                                                      
8 Se bilaga Val av regulator 
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deras pris samt kompabilitet med resterande utrustning i anläggningen och utifrån 

det togs det beslut om vilken regulator som bäst lämpande sig. ABB’s regulator 

ECA600 valdes för den ansågs komplett och den uppfyllde kraven som ställdes på 

bästa sätt. Regulator, liksom kapslingen beställdes också den omgående då det 

bedömdes ha en relativ lång beställningstid. 

 

5. Genomförande 

5.1.1 Konstruktion 

I nästa fas av projektet, den fas som syftar till att skapa ett slutresultat började 

arbetet med att utarbeta ritningar, scheman och tabeller på det nya elektriska 

systemet.  I hela uppbyggnaden och konstruktionen av den nya installationen 

följdes svensk standard, SS-EN 436 00 00, där hänsyn har tagits till de 

bestämmelser och lagar vad gäller lågspänningsanläggningar dvs. kretsar som 

matas med nominella spänningar upp till och med 1000 VAC, växelspänning eller 

1500 VDC, likspänning och för växelspänning en frekvens på 50 Hz.   

”Denna standard ger regler för projektering, montering och kontroll av 

installationer. Reglerna är avsedda att se till att personer, djur och 

egendom skyddas mot faror och skador som kan uppstå vid användning av 

elinstallationer samt för att ge förutsättningarna för en bra funktion hos 

dessa installationer” (Svensk elstandard SS436 40 00 +R1) 

Alla ritningar, scheman samt tabeller till den nya anläggningen är ritade enligt 

svensk standard, SS-EN 61346-1, där ritningarna visar -art och uppbyggnad av 

kretsar men matningspunkter, antal ledare, ledararea samt kabeltyp på kablar.  

Ritningarna och scheman presenterar uppgifter som är nödvändiga för att identifiera 

apparater för brytning eller frånskiljning och även vart de är placerade.   

Efter att skisser av anläggningens nya ritningar och dess funktioner konstruerats 

började arbetet med att förena den nya designen och den nya konstruktionen av 

anläggningen. Installationen brukades i olika laborationer och där två av dessa 

laborationer, innebar en uppkoppling som styrs av regulatorn det vill säga, där 

signaler från givare i systemet tas in till regulatorn och därefter styrs de två 

reglerventiler i anläggningen med regulatorns utsignal, och ger ett värde tillbaka till 
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processen genom återkoppling. I den tredje laborationen körs anläggningen via en 

PLC och en operatörsstation (OS). I laborationen ingår bland annat att skapa ett 

program som styr systemet och skapa en faceplate kopplade till processen i 

operatörsstationen, sedan laddas programmet över till PLC processorn som sedan 

utför programmet. De här olika laborationerna och uppkopplingarna i installationen 

kräver att insignalerna från givarna och utsignalerna från styrsystemet kopplas om 

efter en laboration där exempelvis regulatorn har varit i drift och skött styr och 

övervakningen på ångpannan, om det önskas att nyttja laborationen med PLC 

inkopplad efteråt.   

 

I skapandet av den nya installationen valdes att inledningsvis rita upp grafiskt 

designen i kapslingen
9
, där all elektrisk utrustning skulle placeras. För att 

operatören enkelt och snabbt ska kunna få en överblick och kunna felsöka i 

installationen, valdes att indela skåpet i olika sektioner med de olika 

uppkopplingarna till de olika styr- och övervakningssystemen. I det översta måttet i 

kapslingen lades PLC. Den placeringen på PLC racket lades på grund av att det 

planerades att bygga ut installationen i framtiden med bland annat en 

frekvensomvandlare, de kan ge störningar till kringliggande utrustning och en PLC 

kan vara mottagligt mot dessa störningar. PLC modulen beräknades att med I/O 

kort och modulen för 24 VDC matning uppta en DIN-skena, vilket är en skena som 

används för fastsättning av elektriska komponenter i kapslingar. På skenan 

nedanför PLC modulen drogs I/0 kortens ut- och insignaler ner på en plintrad, 

vilket skapade en PLC sektion. Efter den sektionen skapades en skenrad där 

kontaktorena för val av de olika uppkopplingarna lades med tillhörande plintar och 

därefter lades regulatorns uppkoppling och en plintrad för inkommande signaler 

från givare. I den nedre sektionen av skåpet uppskattades inkommande matning till 

kapslingen och utgående matning till pumpar i anläggningen att placeras.  Den 

vänstra nedre sektionen av skåpet valdes att lämna tomt då det enligt 

överenskommelse med uppdragsgivare skulle vara bäst lämpad för de kommande 

utbyggnaderna av anläggningen. 

 

                                                      
9
 Se bilaga Layout 
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5.1.2 Dokumentation 

Dokumentationen kommer att presenteras i ett mjukvaruprogram i CAD serien, 

EASYEL som är ett program projektgruppen har utbildning i och behärskar. 

Uppdragsgivaren får slutligen då projektet är färdigställt, en komplett 

dokumentation av anläggningen samt en version elektronisk och den en andra fås 

på pappersdokument. 

För att dokumentationen ska ge så bra överblick som möjligt över installationen 

skapades det ett översiktsschema
10

 över anläggningens olika kopplingar samt ett 

separat översiktschema för nätverksuppkopplingen i anläggningen. 

Översiktscheman ger en översiktlig bild över uppbyggnaden i system och dess olika 

kapslingar med kabeldragning. Vidare i schemastrukturen skapades ett 

förbindningsschema
11

 för varje uppkoppling i kapslingen. Ett förbindningsschema 

ger en detaljerad bild över kopplingarna mellan komponenternas anslutningar. Det 

konstruerades ett förbindningsschema som beskriver PLC uppkopplingen, och ett 

för regulator uppkopplingen och även ett för att beskriva uppkopplingarna i 

ångpanneutrymmet. För att ytterligare tydligöra uppbyggnaden av systemets 

installation valdes de att visa varje uppkoppling till givare med ett separat 

kretsschema, som visar från givare till de olika anslutningspunkterna.  

Motordriften i anläggningen, det vill säga uppkopplingarna till kondensat och 

matarvatten pumparnas elmotorer valdes att även visas i kretsscheman. De visar ett 

flöde i systemet och beskriver enklast en anläggnings funktion. För att komplettera 

ritningarna bifogas en apparatlista. I apparatlistan
12

 är varje enskild komponent i 

skåpen och ute i anläggningen listad med namn, beteckning, 

komponentbeskrivning, artikelnummer samt beställningsnummer och återförsäljare. 

Apparatlistan underlättar vid beställning av en ny komponent då den gamla blivit 

defekt eller föråldrad och det krävs att den byts ut. Det skapades också en 

funktionsbeskrivning
13

 över anläggningen som är en generell beskrivning av 

anläggningens elektriska installations funktion. 

                                                      
10

 Se bilaga Översiktschema 
11

 Se bilaga Förbindningsschema 
12

 Se bilaga Apparatlista 
13

 Se bilaga Funktionsbeskrivning  
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I och med att nya ritningar och scheman konstruerades var det nödvändigt att 

utarbeta de nya funktioner som anläggningen skulle utrustats med. En ny 

omkoppling bestående av ett vred som drog olika kontaktorer för att växla mellan 

de två styrsystemen konstruerades i dokumentationen. Det skapades också en rad 

nya säkerhetsfunktioner till anläggningen, installationens trefasmotor utrustades 

med ett termiskt överlastrelä som bryter strömmen och skyddar motorn för 

överbelastning genom att bimetaller i skyddet böjs och när strömmen överskrider 

den inställda strömgränsen ges en utlösningsimpuls i reläet. (Jakobsson. 2008:409).  

Båda motorerna utrustades också med säkerhetsbrytare, som är en frånskiljare som 

är handmanövrerad. Den används för att bryta strömmen på ett säkert sätt till 

motorn om exempelvis ett arbete ska utföras på motor så behövs det inte bryta 

strömmen i hela installationen. För ytterligare säkerhet i anläggningen 

konstruerades den nya gasdetektorn så att vid gasläckage i ångpanneutrymmet ska 

detektorn larma med ett blått roterande varningsljus och den ska också bryta 

strömmen in till huvudkapslingen. De fanns också behov av ett nödstopp av 

anläggningen som inte funnits i den gamla installationen. Nödstoppet skulle 

kopplas till en magnetventil som ströp gasflöde till brännaren i anläggningen för att 

på så vis stoppa anläggningen på ett säkert sätt och garantera att inte driften inte 

kan fortskrida. I konstruktionsfasen bestämdes också hur många och vilka vred, 

tryckknappar, larm och driftindikerings lampor som erfordrades för att ge en bra 

överblick för operatören vid drift. Anläggningen överdimensionerades till viss del 

för att underlätta i utbyggnad av installationen i framtida projekt. Förutom de extra 

plintparen som kapslingen som är placerad utanför ångpanneutrymmet utrustades 

med så konstruerades anläggningen även med en mindre kapsling i 

ångpannerummet och även den utrustades med lediga plintpar. Den extra 

kapslingen möjliggör också att givarsignaler och matningar belägna i 

ångpanneutrymmet får en till brytpunkt och gör det enkelt att bygga ut 

anläggningen i framtiden. I hela konstruktionen av den nya anläggningen har 

svensk standard eftersträvats, och under hela projektets gång har det skett ständiga 

uppdateringar på dokumentation då det förekom ständiga ändringar i installationen 

under uppbyggnadsfasen.  
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5.2 Komponent och materialbeställningar 

När anläggningens ritningar och scheman var färdigställda så började arbetet med 

att finna de bäst lämpade material och komponenter till installationen.  I det här 

skedet tilldelades projektet ett konto vid en lokal återförsäljare av elektriskt 

material för att rätt material och komponenter ska kunna inhandlas. Det visar sig 

dock efter att material och komponenter valts ut, att vissa återförsäljare har 

förmånligare priser via deras hemsidor på internet. Därför beslutas det om att lägga 

beställningar på visa artiklar från återförsäljare på internet av material och 

komponenter, samtidigt som visst material beställs via den lokala återförsäljaren. 

Detta för att budgeten på femtiotusen kronor inte ska överskridas. För att uppfylla 

det tänkta kravet med den nya designen på anläggningen krävdes att all utrustning 

avsåg att rymmas i en kapsling. Detta innebar att alla komponenter var tvunget att 

vara konstruerad för att kunna fästas på en DIN-skena, och det var en av 

anledningarna till att många nya komponenter var tvungen att inhandlas. Det fanns 

även exempel på ålderstigna komponenter i den tidigare anläggningen som valdes 

att inte sättas in i den nya installationen, dels på grund av att de inte ansågs ha en 

önskad livslängd, men också av estetiska skäl och byttes därför ut till nya 

komponenter. I uppbyggnaden av den nya installationen valdes att förbättra 

säkerheten i installationen, dels för operatören men också för att skydda material 

och komponenter. Därför beställdes det nya skydd till motorerna som 

motorskyddsrelä men också frånskiljare i form av säkerhetsbrytare där enkelt 

frånslag av strömmen till motorerna kan göras.  Det beställdes magnetventil för 

snabbavstängning till gasen, gaslarm som indikerar och stänger strömmen vid 

gasläckage i ångpannerummet, nytt blått och rött väggmonterat roterande blixtljus, 

rött vid larm i anläggningen och blått vid gaslarm. Det beställdes också nytt 

kablage, cirka hundra meter ny kabel för dragning mellan de olika kapslingarna och 

till givare i ångpanneutrymmet. Från internetleverantören Elfa beställdes också 

kopplingstråd av olika färger, röd, svart, brun, blå och gul/grön som drogs inne i 

kapslingen. Nytt tidrelä för styrning av kondensat pumpen beställdes även de från 

Elfa, liksom nya plintar, cirka fyrahundra WDU, 2,5 plintar och cirka femtio 

stycken frånskiljbara plintar från Phoenix. Från den lokala leverantören beställdes 

förutom kablagen också alla vred samt drift och larmindikeringslampor och de nya 

kontaktorerna med hjälpkontakter.  
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5.3 Rivning, Montage och Inkoppling 

Den äldre anläggningen var fram till det här skedet i projektet fortfarande i drift och 

kördes till förmån för laborationer. Skiftet mellan den gamla och den nya 

installationen var planerad att ske över en helg då utrustningen inte nyttjades, dock 

vart projektet ett antal veckor försenat och skiftet fick således ske vid ett senare 

tillfälle då alla laborationer för läsåret var avklarade.  

I och med att den gamla utrustningen fortfarande användes frekvent var den 

tvungen att vara funktionsduglig och inkopplad så länge som möjligt, dock 

hindrade det inte uppbyggnaden av den nya elinstallationen som startade så fort 

kapslingen var leverad. När kapslingen var på plats började montage av DIN-

skenor, fästen av socklar och montering av flänsar för inkommande och utgående 

kablar i skåpet. När sedan resten av de nya komponenterna var levererade började 

montaget och uppkopplingen inuti kapslingen, allt efter ritningar och 

kopplingsscheman som skapats i tidigare skede i projektet. Montaget av de nya 

komponenterna i kapslingen skedde i samma lokal där utrusningen senare skulle 

vara placerad och i den lokal där den nuvarande utrustningen stod och brukades, det 

gjorde att montaget avsattes till kvällar och helger för att inte störa undervisningen 

som pågick i lokalen. När uppkopplingen skulle vara färdigställd i kapslingen 

minskade således åtkomligheten till strömförande delar markant, i jämförelse med 

den tidigare installationen. En annan viktig förbättring i kapslingens uppkoppling 

var den nya strukturen över det elektriska materialet och komponenterna som även 

ökade säkerheten i anläggningen, nu finns det en tydlig struktur som efterföljs 

genom hela installationen. Alla plintrader märktes upp, med ett X-, samt med ett 

efterföljande nummer beroende på var i anläggningen den är placerad, men även 

kablaget har fått en tydlig struktur där kopplingstråd, dvs. kablar för signaler i 

skåpet har färgmarkeringarna röd och svart och matningar i anläggningen är 

färgmarkerade enligt standard med brunt för L1, svart för L2, vit för L3, blått för 

neutralledaren och gul/grön kabelfärg för kablar till jord. För att ytterligare 

underlätta vid felsökning och andra arbetet i installationen märktes även kablarna 

upp med Partex kabelmärkning. Det är gula skyltar som visar kabelns namn samt 

nummer, och i hela installationen bygger uppmärkningen på att kabeln är märk med 

vart den andra änden är kopplad. Andra komponenter i skåpet märkets också det 
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upp på ett tydligt sätt, antingen genom skyltar eller utskrivna lappar som klistrats 

fast och alla komponenter är namngivna efter standardbeteckningar.  

Efter insidan i skåpet var färdigställd kunde bakre plåten i kapslingen, som går att 

dra ut och in i skåpet då skåpet är upprätt, monteras tillbaka och arbetet med 

framsidan av kapslingen började. Där skulle det enligt den ritning
14

 som skapats att 

ha en skärm som var placerad i överkant av skåpet tillsammans med en 

indikeringslampa som indikerar med vitt sken att kapslingen är spänningssatt. 

Nedanför skärmen till vänster skulle den nya regulatorn vara placerad och bredvid 

den, vredet där val av styr- och övervakningssystem valdes. Till höger om dessa 

placerades skrivaren, det är en plotter som kan avbilda mätsignalen som en kurva 

med hjälp av en bläckstrålepenna. Plottern återanvändes från den tidigare 

uppkopplingens elektriska installation. Under regulatorn, skrivaren och vredet 

placerades två rader med larm och vreden med indikeringslampor. Vid dessa två 

rader avsattes även extra utrymme för att underlätta för en eventuell framtida 

utbyggnad. Till höger om larmen lades nödstoppet separat för att operatören med 

enkelhet ska se och snabbt lokalisera och aktivera nödstoppet.   En del av 

utrustningen i anläggningen krävde speciella lösningar, en komponent som krävde 

ett eget påtänkt stativ för fäste inne i kapslingen är PC-loggern, den loggar 

händelser och värden i uppkopplingarna digitalt till ett program i 

operatörsstationen. Loggern saknade fästen för DIN-skena och således skapades 

fästen med hjälp av gängstång, plattjärn, muttrar och skyddande gummi.  När 

kapslingen ansågs var färdigställd för inkoppling började arbetet med resterande 

delar av anläggningen. Nu monterades kabelstegar, en under ångpannan fastspänd i 

ramen som pannan är monterad på och en i taket ovanför anläggningen där 

inkommande kablage från kapslingen till ångpannerummet skulle ligga. Den 

mindre kapslingen i ångpannutrymmet monterades upp och skenor och kanaler för 

kablage på väggar till och från kapslingarna skruvades fast. När skenor och stegar 

för kablaget var monterat placerades den större kapslingen utanför 

ångpannerummet i dens rätta position, efter det kunde all kabel mellan 

kapslingarna, samt all kabel till givare och annan utrustning dras fram och kopplas 

in.   Nu var allt inkopplat i installationen förutom nätspänning 400 VAC till 

inkommande matning i kapslingen från huvudcentralen.  

                                                      
14

 Se bilaga Layout  



20 
 

5.4 Driftsättning 

Den sista och avslutande fasen i projektet syftar till att driftsätta och prova 

installationen innan överlämning sker till uppdragsgivaren. Innan installationen är 

klar att kopplas in mot nätspänningen så var provning nödvändig på installationen. 

Provningen av anläggningen utfördes enligt ett protokoll
15

. Det första testet som 

utfördes var provningen av kablagen, det provas för att se att kablar sitter på rätt 

plats och går till rätt adress eller att inte avbrott i kretsen finns. Provningen utförs 

med en multimeter inställd på summer funktion, och den mäts genom att koppla lös 

ändarna på kabel och jorda de bägge ändar, en ände genom multimetern. Har kabel 

kontakt genom jord ges ett ljud ur multimetern och den visar hur stor resistans det 

är i kabeln, är den resistansen oändlig är någonting fel i kretsen.  Alla kablar i 

anläggningen kontrollerades genom den här provningen och grönmarkerades i 

schemat om kopplingen, komponenten och kabeln var riktigt. En del felkopplingar 

som uppstått upptäcktes genom den här metoden att felsöka, och då fel uppstod 

markerades istället kretsen med en röd markering för att visa var ändringarna i 

underlaget skulle utföras. Före drifttagning av installation krävs också att 

isolationsresistansen uppmäts. Det är ett mått på motståndet i isoleringen kring 

ledare och material, där ett högt mått är att föredra Vid felkopplingar fås ett lågt 

värde, eller oändlig resistans och de ger krypströmmar i material och felaktig 

spänningssättning. Innan provningen genomfördes kopplades all elektronisk 

utrustning, såsom PLC modulen och kapslingens lysarmatur ur för att mätningar 

med de inkopplade kan skada utrustningen. Genom en isolationsprovare utfördes en 

isolationsmätning i anläggningen med 500 och 1000 VDC s provspänning på 

isolationsprovaren. Provspänningen valdes enligt föreskrifter för anläggningens 

märkspänning som är under 500 V. Mätningen mättes mellan faser, nolla och jord i 

anläggningen och gav önskad resistans. Därefter mättes och kontrollerades även att 

lindningarna i trefasmotorn, matarvattenpumpens elmotor, hade rätt resistans, att 

lindningarna var hela samt att de var isolerade ifrån varandra och motorns chassi.. 

Det gav också de önskat resistansvärde. När provningen ansågs vara fullständig tog 

uppdragsgivaren hand om spänningssättningen av anläggningen och sedan 

överlämnades och avslutades projektet.   

 

                                                      
15

 Se bilaga drifttagningsdokument 
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6. Resultat 

Den nya elektriska installationen till Sjöfartshögskolans ångpanna utföll som ett 

resultat av ett projekt uppbyggt på olika faser, en fas för förstudie, en fas för 

planering och slutligen en fas för genomförande. Projektets faser har haft specifika 

mål och syften och de presenterade också olika resultat. I förstudien var syftet att 

kartlägga den befintliga installationens konstruktion för att ge projektgruppen 

nödvändig kunskap för att konstruera den nya installationen. Resultatet blev en 

samlad dokumentation uppbyggd på den befintliga installationen. I planeringsfasen 

planerades arbetet inför genomförandet av den nya installationen. Nya funktioner, 

nya komponenter men också den nya designen och utformningen av installationen 

planlades.  Resultatet av fasen gav svar på många av frågeställningarna som satts 

upp inledningsvis för projektet. En viktig del i planeringsfasen var att generera en 

lösning på problematiken kring valet av styr- och övervakningssystem, där skiftet 

mellan PLC och regulator skulle gå lätt och enkelt. Det projekterades fram och 

löstes med hjälp av kontaktorer och en omkopplare där val av utrusning sker. Efter 

skissning och planering av de nya funktionerna, designen och utformningen av 

installationen gick projektet in i genomförande fasen. Syftet med fasen var att 

konstruera ritningar, verkställa inköp av komponenter och material, praktisk bygga 

upp och slutligen driftsätta den nya installationen. Slutresultatet av fasen och av 

projektet vart en ny elektrisk installation med tillhörande dokumentation till 

Sjöfartshögskolans ångpanna. Projektet avslutades när överlämnandet av 

dokumentationen och anläggningen gjordes till uppdragsgivaren.  
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6.1 Dokumentationen  

Resultatet av projektet blev förutom den faktiska installationen, också den 

dokumentation som tillhör det olika installationerna, dels den befintliga men 

framförallt den nya elektriska installationens dokumentation. I avslutade delen av 

projektet samlades all dokumentation som rört projektet och de olika 

installationerna i en pärm, i syftet att representera hela projektet. Pärmen består av 

elektriska ritningar från den befintliga installationen
16

, planeringsdokument
17

, 

budgetdokument
18

, beställningslistor
19

, dokument som styrker val av regulator
20

 till 

nya installationen och dokumentationen från den nya elektriska installationen.  I 

dokumentationen för den nya installationen
21

 återfinns förutom elektriska scheman 

också en funktionsbeskrivning
22

, en apparatlista
23

, layout
24

 på huvudkapslingen 

samt drifttagningsdokument
25

.   

6.2 Nya elektriska installationen 

Det huvudsakliga resultatet av projektet är den nya elektriska installationen till 

ångpannan belägen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Den har tillskillnad från den 

gamla installationen en utformning som ökar användarvänlighet för utrustningen. 

De väsentliga delar av utrustningens styr- och övervakningssystem har placerats i 

en huvudkapsling som är belägen vid operatörsstationen framför ångpannerummet 

och det gör att operatören enkelt ser larm- och driftindikering vid drift av 

ångpannan. Komponenters placering, kablars uppmärkning visar på den tydliga 

struktur som eftersträvats i installationen och som förenklar vid felsökning eller vid 

andra arbeten på utrustningen. Strukturen i systemet är också viktig vid eventuella 

framtida utbyggnader av systemet, för att underlätta dessa har också installationen 

till viss mån överdimensionerats och extra plintar och kablar är framdragna i 

systemets kapslingar. Användarvänligheten i installationen gör sig också påmind 

                                                      
16 Se bilaga Befintliga installationen 
17 Se bilaga Planeringsdokument 
18 Se bilaga Budget 
19 Se bilaga Beställningslistor 

20 Se bilaga Val av regulator 
21 Se bilaga Nya elektriska installationen 
22 Se bilaga Funktionsbeskrivning 
23 Se bilaga Apparatlista 
24 Se bilaga Layout 
25 Se bilaga Drifttagningsdokument 
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vid den nya omkopplaren för styr- och övervakningssystemen, genom ett vred som 

styr kontaktorer skiftar operatören enkelt från PLC styrsystemet till regulator 

styrsystemet. Installationen har också utrustats med nya säkerhetsfunktioner som 

saknades i den tidigare installationen såsom ett nödstopp, nytt gaslarm, motorskydd 

för anläggningens motorer, säkerhetsbrytare samt nya roterande blinkade 

varningsljus.   

 

Bild 2.1 Nya elektriska installationens kapsling. Bild tagen av Johan Backlund 

Bilden illustrerar resultatet av projektet, den nya installationens huvudkapsling. På 

kapslingens dörr är display, regulator, skrivare, larm och driftindikeringar samt 

olika reglage monterade.  
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7. Avslutande diskussion 

Syftet med uppdraget var att planera och att genomföra en ny elektrisk installation 

till Sjöfartshögskolans ångpanna. Uppdraget slutfördes genom att använda projekt 

som metod. För att projektet och slutprodukten skulle bli framgångsrikt utformades 

det fram ett antal frågeställningar som projektet i slutskedet önskar att besvara.  

Frågeställningarna för projektet var följande:  

 Hur är den nuvarande elektriska installationen konstruerad på 

Sjöfartshögskolans ångpanna? 

 På vilket sätt kan den nya elektriska installationen vara utformad för att 

underlätta för operatören vid skifte av laborationer på anläggningen? 

 Hur kan en ny design av anläggningen utformas för att bättre spegla 

verkligheten och ge operatör bättre överblick av utrustningen, och hur kan 

installationen och dokumentationen vara konstruerad för att underlätt för 

operatören vid felsökning? 

 Vilka åtgärder krävs för att öka säkerheten i den nya elektriska 

installationen?  

 

Den befintliga installationens granskades och kartlades fullständigt i det inledande 

stadiet av projektet, förstudien. Syftet med förstudien var att granska den tidigare 

installationen för att förstå strukturen och konstrukturen av den och för att 

underlätta vid uppbyggnaden av den nya installationen. Förstudien uppfyllde sitt 

syfte i projektet vilket var att inbringa förståelse och nödvändiga kunskapen om den 

befintliga installationen för att konstruera den nya elektriska installationen.   

Efter förstudien följdes projektet av en planeringsfas, i fasen var syftet att planera 

den nya elektriska installationen och dens nya funktioner. En av den centralaste 

frågan för den nya installationen var den nya lösningen av skifte av styr- och 

övervakningssystem som var tvunget att göras vid olika laborationskörningar på 

utrustningen. Problemet löstes genom en omkopplare som styr kontaktorer dit 

signaler och matning till de olika systemen är kopplade. På så vis kunde ett enkelt 

skifte mellan de olika styr- och övervakningssystemen göras. I planeringsfasen 



25 
 

planerades också den nya installationens design och utformning. Syftet var att ta 

fram en lösning som skulle underlätta felsökning, den skulle vara utformad för att 

likna ett system som studenter kan komma i kontakt med i arbetslivet och 

operatören skulle från operatörsplatsen ha en bra överblick över systemet. Genom 

projektgruppens tidigare erfarenheter från andra installationers uppbyggnad besvara 

frågeställningarna angående installationens design och utformning. Resultatet vart 

att installationen är uppbyggd med en tydlig struktur som återfinns såväl i 

kapslingar med kabel och komponentmärkningar samt i dokumentationen där 

hänvisningar och märkningar gjorts för att operatören enkelt ska kunna felsöka i 

installationen.  Från operatörsstationen har operatören en tydlig överblick över 

systemet och där kan han styra anläggningen samt se larmindikeringar och följa 

trender via skrivare och display.  

För att öka säkerheten i anläggningen har installationen konstruerats och byggts 

utefter svensk el standard. Installationen är uppbyggd med en huvudkapsling som 

innesluter det mesta av elektriska komponenterna i anläggningen och de minskar 

risken för en oavsiktlig kontakt med strömförande delar. Installationen utrustades 

också med ett nödstopp kopplat till en magnetventil som stoppar gasflödet, en ny 

gasdetektor som bryter strömmen vid eventuellt gasläckage, motorskydd för skydda 

installationens motorer samt nya roterande blinkade varningsljus.  

 

Resultatet av projektet har varit lyckosamt och det har krävts endast ett fåtal 

förändringar och justeringar på konstruktionen av installationen under projektets 

förlopp. Det har dock funnits svårigheter och begränsningar under projektet. I vissa 

hänseenden, då främst i budgeten som varit beräknat för installationen har det 

funnits begränsningar som konsekvens av missberäkningar och som har förhindrat 

att ett fåtal komponenter har kunnat införskaffas. Installationen har från 

projektstarten beräknats att endast utrustas med skärmade kablar och det var 

planerat att alla komponenter från den befintliga installationen skulle kasseras och 

till den nya installationen skulle det endast inhandlas nya komponenter och 

material. Det visade sig dock att den generella budget som satts upp inledningsvis i 

projektet inte räckte till alla nya inköp av komponenter och material. Det utfördes 

nya beräkningar på budgeten för projektet och som resultat av det blev att ett fåtal 
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komponenter återanvändes från den tidigare installationen. Det gjordes också 

reduceringar i planerade materialkostnader vilket ledde till att endast ett fåtal 

kablage vart av skärmad typ. För att förhindra att reduceringar i budgeten var 

nödvändigt hade det behövts noggrannare beräkningar av budgeten redan från 

projektstart. Förutom budgeten upplevdes det pressade tidsschemat som en 

påfrestning för projektet. De olika faserna i projektet och deras tidsplanering var i 

många hänseenden för snävt planerade och inte anpassad för eventuella hinder som 

kan uppstå under projektets gång, såsom väntan på beställt material eller 

tillgänglighet av lokal. Liksom budgeten hade planering också behövts planerats i 

mer detaljerad form redan från start av projektet. Dessa påfrestningar för projektet 

kan vara ett resultat av projektgruppens oerfarenhet av att driva ett projekt, som är 

en metod som kräver framförallt noggrann planering. En annan förklaring kan vara 

att projektet är av en särskild stor kvantitet och har möjligen kunnats delas upp i två 

projekt, där ett av projekten har kunnat vara att planera för den nya elektriska 

installationen och det andra hade kunnat vara att slutföra den praktiska delen av 

installationen. Trots hinder upplevs projektet med att planera samt att färdigställa 

den nya elektriska installationen till ångpannan på Sjöfartshögskolan som ett lyckat 

projekt.  
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8. Fortsatt arbete 

Förslag till fortsatta arbeten på den elektriska installationen, är att utforma andra 

laborationer på utrustningen, där vi ser kapacitet i att skapa felsökningslaborationer 

där man utnyttjar dokumentationen som finns tillgänglig över anläggningen för att 

skapa en förståelse för hur installationen är uppbyggd. Det finns också möjligheter 

att utveckla andra laborationer på utrustningen, exempelvis på den nya regulatorn i 

installationen som har fler funktioner än den tidigare haft, eller fler laborationer där 

man använder sig av PLC styrsystemet då det finns plats att utnyttja på PLC’ns I/O 

kort. Det finns också andra möjligheter till fortsatta arbeten på utrustningen, som en 

utbyggnad av installationen då en kapsling har ett oanvänt utrymme och det finns i 

det båda kapslingarna extra plintpar installerade för att underlätta utbyggnad.  
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10.1 Planeringsfas 

 

10.1.1 Planeringsdokument 

 

Grantt-schema  

 

 

 

Grantt- schemat visar planeringen för projektet och hur det är uppdelat i projektets 

olika faser. Varje fas är sedan indelat i antal veckor som det är beräknat att delmålet 

anses behöva. För att ytterligare tydligöra redovisas tidspannet för projektet längst 

uppe i schemat och veckorna är markerade i blå färg.  

Nästa sida är planeringen ytterligare indelad, där beskrivs vad för typ av arbete som 

är planerat för varje vecka i projektfasen.  

 

 

 

 

 

01-jan-12 20-feb-12 10-apr-12 30-maj-12 

Planering, 2 veckor 

Förstudie, 3 veckor 

Produktplanering, 2 vecka 

Konstruktion & Dokumentation, 4 veckor 

Kompont & material beställningar, 2 veckor 

Rivning, Montage och Inkoppling, 6 veckor 

Driftsättning, 2 veckor 
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Veckoplanering Delveckor Planerat arbete  

      

Planering v.1 Planering av arbete rörande de praktiska momenten i projektet 

    Tillgänglighet till laborationssalen 

  v.2 Planera inför förstudie på befintlig installation 

    Samla allmän information om styr och övervakningssystem 

      

Förstudie v.1 Samla all nödvändig information om installationens uppbyggnad 

    Information om komponenter och laborations uppkopplingar 

  v.2 Smyga systemets uppkoppling och utföra funktionsprovningar 

  v.3  Utföra skisser över uppkopplingen och färdigställa i EasyEL 

      

Produktplanering v.1 Granska material och komponenter och finna likvärdiga nya produkter 

  v.2 Projektmöten angående idéer kring nya installationen 

    Färdig idéskiss om installationens uppbyggnad och utseende 

    Beställningar av nytt material och komponenter 

      

Konstruktion v.1 Samla kompletterande kunskap om standarder, SS 436 40 00 

    Nya ritningar över installationens nya omkoppling mellan styrsystem 

    Skisser design, kapsling A1 utvändigt och invändigt 

  v.2 Skissa nya funktioner, såsom gasdek, nödstopp och larm indikering.  

      

Dokumentation v.1 Samla material och färdigställa förbindningsschema på de 

styrsystemen 

  v.2 Slutföra första utkastet av samtliga schema för anläggningen 

    Slutföra första utkast av designritningar för installationen 

      

Beställningar v.1 Finna rätt material och komponenter för installationen 

    Finna rätt leverantör, så budget inte överstigs  

    Beställa material för invändiga uppkopplingen 

  v.2 Skapa beställningslistor på all övrigt material och komponenter 

    Skicka beställningar  

      

Montage v.1 & 2 Montera kapslingen i lokalen  

    Uppbyggnad av kapsling A1s invändiga uppkoppling 

    Uppbyggnad av kapsling A1s utvändiga uppkoppling 

      

Rivning v.1 & 2 Fasa ut den nuvarande installationen  

      

Inkoppling v.1 & 2 Montera kapsling, stegar samt kabelkanaler i ångpanneutrymmet 

    Dra allt kablage och koppla in 

      

Driftsättning v.1 Provning av installationen 

  v.2 Funktionstestning genom laborationskörningar 

    Sammanställa allt material  
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10.1.2 Val av Regulator 

 

Uppdragsgivaren ställde kravet att anläggningen skulle moderniseras, och att det 

skulle konstrueras nya lösningar till den gamla installationens brister och gammal 

utrustning skulle i det flesta fall bytas ut.  

Den befintliga installationen var uppbyggd med ett reglersystem från tillverkaren 

Honeywell, både givare, omvandlare och regulator var från samma leverantör. 

Regulatorn var från tillverkarserien USD 6000 och den var både ålderstigen och 

saknade dokumentation. Den information som gick att finna genom 

produkttillverkarens hemsida på internet var också mycket bristfällig. En annan 

problematik med installationens regulator var att längdmåttet på regulatorn gjorde 

att den inte rymdes i de nya kapslingsförslag som ansågs rimliga storleksmässigt 

och prismässigt till den nya installationen. Regulatorn ansågs också krånglig att 

hantera för operatören då man använde sig av koder för att leta sig fram i menyer. 

Därför beslutades att den nya elektriska installationen skulle utrustas med en ny 

regulator.  

Till projektet och den nya elektriska installationen valdes att införskaffa en ny 

processregulator från tillverkaren ABB, och av serien ECA 600. Det finns många 

tillverkare av regulatorer på marknaden dock valdes en produkt från ABB för att 

sjöfartshögskolan och uppdragsgivaren tidigare haft kontakt med produkter från 

tillverkaren och de har erkänt bra produkter inom industrin. En annan viktig faktor i 

beslutet av inköpet av regulator var priset och efter att varit i kontakt med andra 

tillverkare stod det klart att det bästa priset med hänsyn på produktens 

specifikationer var hos ABB och regulatorn ECA 600. Funktioner som vi ansåg 

viktiga att den nya regulatorn var utrustad med är listad på nästa sida.  
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Funktioner ABB, ECA 600 

 Det är en generell regulator för industriella tillämpningar som reglering av 

temperatur, tryck, flöde, samt nivå. 

 Regulatorn är ergonomisk utförd vilket gör den överskådlig och enkel att 

handha, alla funktioner inklusive konfigureringen är åtkomlig från regulator 

fronten.  

 Konfigurering kan utföras under drift och den är förkonfigurerad vilket 

möjliggör praktiskt taget direkt användning. Det finns inga koder att komma 

ihåg till meny navigering, det användaren behöver veta visas i det 

fullgrafiska LCD-fönstret i klartext. 

 Regulatorn är CE- märkt  

 Finns fler i ECA serien, dock valdes 600 modellen på grund av de flertalet 

analoga in och utgångar som finns tillgängliga.  

 Kan kommunicera med en dator via standardprotokollet COMLI eller 

MODBUS RTU. Både realtidsdata och konfigureringsinformation kan 

överföras via kommunikationslänken, med en inställbar 

överföringshastighet.  

 Lätt att montera med en sats för panelmontering, till kapslingen.  
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 10.1.3 Budget 

 

 

BUDGET         

Intäkter         

   + 50 000 kr 

       

Kostnader         

  SELGA - 8 878,14 kr 

  ELFA - 11 894,71 kr 

  Toleka - 1 150 kr 

  ABB - 15 000 kr 

  Elektroskandia - 1 755 kr 

  ACANDIA - 1 400 kr 

  Elkapsling - 10 000 kr 

       

          

       

  Totalt kostnader = 50 073,85 kr 

    - 73,85 kr 
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10.1.4 Beställningslistor 

 

Beställning Selga       

artikel.nr kvantitet beteckning stycke 
pris 

totalt 
pris 

       

283260 40 M NOVOFLEX N 15G0,75 39 1560 

283200 50 M NOVOFLEX N 2X0,75 5,9 295 

530925 12 M DRAKAFLEX H07RN- F 7G1,5 58 695 

530555 4 M DRAKAFLEX H07RN- F 2G1,5 17,3 69 

530825 31 M  DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 34,4 1066 

530625 13 M DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 19 247 

3733998 6 St VRED ZB5-AD2 91,29 547,74 

3733804 6 St KONTAKTDON ZB5-AZ101 71,4 428,4 

3733535 6 St SKYLT OGRAVERAD 15,56 93,3 

3733979 1 St SVAMPTRYCKE ZB5-AS844 168,3 168,3 

3733807 1 St KONTAKTDON ZB5-AZ104 121,38 121,38 

3734165 1 St KONTAKTDON ZB5 AW0B45 176,46 176,46 

3734128 1 St LAMPKALOTT ZB5-AV013 37,23 37,23 

3734090 1 St LAMPHÅLLARE ZB5-AVM1 98,43 98,43 

3734091 2 St LAMPHÅLLARE ZB5-AVM3 96,9 193,8 

3734081 1 St LAMPHÅLLARE ZB5-AVB3 72,42 72,42 

3734082 4 St LAMPHÅLLARE ZB5-AVB4 72,42 289,68 

3719999 3 St ZB5- CV033 45 135 

3719999 4 St ZB5-CV043 45 180 

3719999 1 St ZB5-CW143 59 59 

2962201 5 St 5-FW 4734.6 1-50 33 107,25 

2962202 2 St 5-FW 4734.6 51-100 33,25 43,23 

1516064 1 St BUNTBAND T30R 80,5 54,74 

3155201 2 St SÄKERH-BRYTARE SBG 316G 552 563,04 

2971930 1 St MONT VERKTYG PAD04M 135 87,75 

1125124 2 St RÄNNA W4-75 FZS 177 212,4 

2633508 2 St UNIVERSALFLÄNS 131 162,44 

2532873 1 St A-LÅDA CUBO C 
CPCF304013G 

495 495 

2532513 1 St MONTAGEPLÅT OMP 3040 178 124,6 

1115385 6 St VINKELFÄSTE 33,75 118,67 

1115385 1 St KABELSTEGE S 3 M 312 182,83 

2962601 9 St FWZ-5 5230.6 5X1-10 33 193,05 

          

     Totala Kostnaden:   8 878,14 
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Beställning Elfa       

artikel.nr kvantitet beteckning stycke pris totalt 
pris 

       

37-532-82 1 st tidrelä H3DE-M1, 1-pol växling 316,22 316.22 

69-770-78 1 st Nätaggregat DR-12024 462,69 462,69 

48-284-06 350 st Radklämma 4mm WDU 2,5 4,695 1643,18 

48-288-10 100 st Ändplatta 2,5-10 5,413 541,26 

48-284-22 40 st Radklämma WDU 2,5 Blå 8,3 332,13 

48-287-37 50 st Ändstöd med skruv WEW35/2 13,192 659,6 

48-289-59 20 st Överkoppling 10-polig för UK 3 N 13,58 271,6 

36-069-02 1 st Huvudströmbrytare 40 A 125,13 125,13 

35-118-84 3 st Kontrollbrytare, T0-1-8200/E 158,11 474,33 

36-740-17 2 st Nätuttag envägs jordad för DIN-skena 113,49 226,98 

55-330-27 100 m Kopplingstråd RK röd 0,75 2,347 234,74 

55-331-12 30 m Kopplingstråd RK brun 1,5 6,77 203,12 

55-331-61 30 m Kopplingstråd RK blå 1,5 6,683 200,5 

55-331-53 10 m Kopplingstråd RK Grön/gul 1,5 8,119 81,19 

48-289-81 50 st Radklämma 0,2-2,5 frånskiljbar grå 33,174 1658,7 

35-118-79 1 st Reverserande SW,T0-3-8401/E 237,65 237,65 

33-198-29 3 st Säkring 4A aM 8,5x31,5 41,223 123,67 

48-286-53 2 st Radklämma säkring WSI 6 33,66 67,32 

36-492-41 7 LGD Kabelkanal 40*40 mm 112,52 787,64 

36-226-03 2 st Kontaktor 3 pol LC1D09P7 315 630 

36-227-07 1 st Motorskyddrelä, LRD08 493,73 493,73 

36-224-69 3 st Hjälpkontakt, 40DILE 131,92 395,76 

36-224-25 6 st Kontaktorrelä DILER 40 291,97 1751,82 

36-224-46 1 st Kontaktorrelä DILER 22 291,97 291,97 

          

     Totala Kostnader:  11894,71 

     

 

  

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?init=2&shop=ELFA_SE-SV&item=33-198-29&
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Beställning Toleka      

artikel nr kvantitet beteckning pris  

XB2303/R 1 Blixtljus 1 J Röd lins  450  

- 1 XSB Blå 230  700  

     Totala Kostnader: 1150  

 

Beställning  ELEKTROSKANDIA   

artikel nr kvantitet Beteckning pris 

E1708919 1 LS MAGNETVENTIL 
GAS 

1755 

        

     Totala Kostnader: 1755 

 

 

Beställning   ACANDIA   

artikel nr kvantitet beteckning pris 

E2606 1 GASLARM LPG, DIFFUSION, INTERN 230VAC 1400 

    www.acandia.se   

     Totala Kostnader: 1400 

 

Beställning   ELKAPSLING   

artikel nr kvantitet beteckning pris 

401035 1 USE 200 80 
50 

- 

404079 1 SPU 200 
50/par 

- 

405009 1 SOU 10 80 50 - 

403003 1 BEL 220 47 
USE 

- 

481020 1 FL 2125 - 

483221 1 GL 2934/2 M - 

484031 1 RPF Ritningsf - 

486641 1 JF 16 
Jordfläta 

- 

483097 2 GS 200/par - 

403107 2 FPH 50/par - 

404209 1 BPU 80 50/60 - 

        

     Totala 
Kostnader:  

10 000 

 

 

 

http://www.acandia.se/
http://www.acandia.se/
http://www.acandia.se/
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Beställning ABB     

artikel nr kvantitet beteckning pris 

4928650-
01 

1 REGULATOR 
ECA600 

15000 

492890501 1 MONTAGEKIT - 

     Totala Kostnader: 15 000 

 

  



40 
 

10.2 Ritningar Befintliga Installationen 

10.2.1 Översiktschema 

 

 

Översiktsschema Kraft 
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Översiktsschema Koppling Pannrum 
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Översiktsschema Koppling Labbsal 
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Översiktsschema Koppling PLC 
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10.2.2 Förbindningsschema 

 

Förbindningsschema PLC 
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Förbindningsschema PLC 
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Förbindningsschema PLC & Regulator 
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Förbindningsschema Regulatorskåp 
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10.2.3 Kraftschema  

 

Kraftschema matarvattenpump 
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10.3 Nya Elektriska Installationen 

10.3.1 Funktionsbeskrivning 

Då målet med projektet är att förenkla skifte mellan de olika styrsystemen samt att 

placera all elektriskt utrustning inuti en kapsling är denna funktionsbeskrivning till 

för att visa de elektromekaniska funktionerna i installationen och beskriver inte 

styr- och reglersystemen i fråga. För ytterligare information om dessa hänvisas till 

dokumentationen som levererats i samband med installationen av ångpannan. 

Den nya installationen är uppbyggd av en central, A1, placerad bredvid 

operatörsstationen samt en delcentral som består av en mindre kapsling, A2, som är 

placerad inuti pannrummet. Från huvudcentralen sker styrningen och 

övervakningen av alla komponenter medans delcentralen fungerar som en 

kopplingsstation för givare och komponenter placerade i pannrummet.  

Inuti huvudcentralen återfinns en huvudbrytare, S1, som bryter spänningen till alla 

komponenter i systemet, både i huvudcentralen, delcentralen samt komponenter 

som är löst placerade i pannrummet. När denna brytare är sluten och systemet är 

spänningssatt indikeras detta utav en vit lampa på huvudcentralen. Då brytaren gör 

hela systemet spänningslöst ska den inte användas för att nödstoppa systemet, för 

detta ändamål finns istället både ett manuellt samt ett automatiskt nödstopp som 

inte är beroende av vare sig regulator eller PLC. Manuellt stopp utförs genom att 

manövrera nödstoppsknappen, S2, som är placerad på huvudcentralen. När denna 

knapp trycks in bryts spännigen till matarvattenpumpen och kondensatpumpen samt 

att magnetventilen, MV, för gasen stängs. Det automatiska stoppet aktiveras om 

gaslarmet detekterar läckage och bryter då strömmen till tidigare nämnda 

komponenter genom att bryta kontaktor Q2. Gasläckage indikeras även utav ett 

blått blixtljus placerat ovanför pannrummets inspektionsfönster. Magnetventilen för 

gastillförseln hålls öppen när den är spänningssatt och skall således vara så vid 

drift. 

Skifte mellan regulator- och PLC-styrning av systemet görs genom manövrering av 

vredet S10. PLC styrning aktiveras genom att kontaktor Q6 sluts samtidigt som Q5 

bryts. När regulator-styrning väljs sluter istället Q5 och Q6 bryts. Dessa två 

kontaktorer styr in- och utgående signaler från givare och ventiler. Då 
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övervakningen av systemet alltid sker med hjälp utav PLC, så är denna alltid 

spänningssatt, medans spänningen till regulatorn bryts då den inte används. 

 

När matarvatten och kondensatpumpen är driftsatta skickar de driftsignaler till PLC 

via reläerna K1, K2 och K3. Pumparna är direktmatade och styrs således inte via 

regulator eller PLC. Mattarvattenpumpen startas genom att kontaktor Q3 aktiveras. 

För kondensatpumpen används dock nivåreglering. Pumpen spänningssätts på 

samma sätt som matarvattenpumpen, genom att aktivera det designerade vredet på 

huvudcentralen som i sin tur aktiverar kontaktor Q4. För att pumpen sedan ska 

starta krävs att kondensat nivån är tillräckligt hög för att agera som ett slutande 

medium för en krets, som i sin tur startar pumpen via tidreläet T1. Stopp av pumpen 

sker automatiskt då den inställda tiden löpt ut. På detta sätt uppehålls automatisk 

nivåreglering i systemet. De elektriska motorerna som driver pumparna har även 

separata säkerhetsbrytare som är placerade i pannrummet. Dessa används då 

motorn skall göras spänningslös utan att huvudspänningen till systemet ska brytas. 

Larmövervakning sker via PLC och indikering kan efter behov skickas ut till 

indikeringslamporna och knappen på huvudcentralen samt det röda blixtljuset 

placerat ovanför inspektionsfönstret. 

Skrivaren startas genom vredet S11 men kan endast användas när regulatorstyrning 

är vald. Detta då driftvärden skickas till skrivaren via regulator och PC-logger. 

Loggern är alltid spänningssatt via ett av de tre 220VAC uttagen, U1-3, placerade i 

botten av huvudcentralen. Detsamma gäller för ethernet routern.  

Vid behov av utbyggnad av systemet har plintraderna X69 i huvudcentralen 

respektive X20 i delcentralen lämnats tomma. För att slippa dra ny kabel mellan 

huvudcentral och pannrum vid eventuell utbyggnad är dessa två plintrader 

ihopkopplade. För närmare information gällande detta, se ritning. 
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10.3.2 Apparatlista 
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53 
 

10.3.3 Layout 
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Layout utsida kapsling A1 

DISPLAY

REG SKRIVARE

O – AV

1- REGULATOR

2 - PLC

S2

S13S12S9S8S7S4S3S5

P9P8P7P6S6

S11S10

P1

P10 P3 P2

P5
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10.3.4 Framsida 
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10.3.5 Innehållsförteckning 
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10.3.6 Översiktsscheman  
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10.3.7 Förbindningsschema 
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10.3.8 Kraftschema/Kretsschema Matarvattenpump 
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10.3.9 Kraftschema/Kretsschema Kondensat pump 
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10.3.10 Enlinjeschema 230 VAC 
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10.3.11 Enlinjeschema 24 VDC 
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10.3.12 Förbindningsschema/ kretsschema fördelarplint 
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10.3.13 Förbindningsschema/ kretsschema PLC 
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10.3.14 Kretsschema Omkopplare 
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10.3.15 Förbindningsschema/ kretsschema regulator 
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10.3.16 Kretsschema givare 
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10.3.17 Drifttagningsdokument 

 

Isolationsprovning (MEGGNING) 

 

Projekt namn  

Anläggnings 

beteckning 

 

 

Testspänning 

Prov  1  V 

Prov 2  V 

Prov 3  V 

 

Instrument 

Prov 1  

Prov 2  

Prov 3  

 

Isolationsprovning Anläggning 

3-fas kablar Prov 1 Prov 2 Prov 3 

L1-L2    M Ohm 

L2-L3    M Ohm 

L1-L3    M Ohm 

L1-N    M Ohm 

L2-N    M Ohm 

L3-N    M Ohm 

L1-PE    M Ohm 

L2-PE    M Ohm 

L3-PE    M Ohm 

N-PE    M Ohm 

Minsta resistans enligt föreskrifter; 500 VDC, 0,5 M Ohm, 1000 VDC, 1.0 M Ohm.  

  



89 
 

Isolationsmätning 3-fas motor, Y-kopplad 

3-fas kablar Prov  

L1-L2  Ohm 

L2-L3  Ohm 

L1-L3  Ohm 

L1-PE  Ohm 

L2-PE  Ohm 

L3-PE  Ohm 

 

Utför en synlig check på motor och övrig utrusning! 

Inställningsvärden ställs in motorskydd 

24 VDC matas från skåpet 

 

 

Isolations kontroll kabel (Summer) 

 

Spänning (V)  

Kabel nr/ beteckning  

Kabelanslutning A  

Kabelanslutning B  

 

Notis; Glöm ej att grönmarkera/ rödmarkera kablar vid testning. 
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10.4 PM 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

Sjöingenjörsprogrammet 

Examensarbete 

 

 

 

 

 

 

PM- Nyinstallation av elektrisk utrustning 

till Sjöfartshögskolans ångpanna 

 

 

 

 

 Robin Nordberg 

Johan Backlund 

2011-12-07 

Program: Sjöingenjörsprogrammet 

Ämne: Självständigtarbete 

Nivå: 15hp 

Kurskod: SA300S 
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Uppdragsgivare: Lennart Bohman, universitetsadjunkt vid Sjöfartshögskolan 

Kalmar 

 

Inledning  

Vi har haft som mål att vårt examensarbete skulle innefatta praktiska moment med 

möjlighet att förbättra en befintlig anläggning, eller att göra en nyinstallation av 

någon form.  

När vi gavs möjligheten att förbättra Sjöfartshögskolans ångpanneinstallation kände 

vi direkt att detta är ett arbete för oss.  

Vi har nyligen har fullgjort en omfattande praktik i Karlskrona med inriktning på 

elektriska installationer och vi känner att det här projektet ger oss möjlighet att 

tillämpa dessa kunskaper för ett verkligt uppdrag.  

 

 

 

Bakgrund & Syfte 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har en ångpanna som används för utbildning av 

blivande sjöingenjörer i främst reglertekniska laborationer. Ångpannans befintliga 

elinstallation är mycket krånglig och det saknas riktig dokumentation. De här 

faktorerna medför att installationen är väldigt komplicerad att felsöka och det går 

inte utöka den med nya komponenter. På grund av detta har Lennart Bohman, 

Universitetsadjunkt på Sjöfartshögskolan, kontaktat oss för att göra en 

ominstallation av det nuvarande systemet.  
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Uppdrag 

Det primära målet med vårt examensarbete är att göra en nyinstallation av den 

elektriska utrustningen för ångpannan på Sjöfartshögskolan. För att på bästa 

möjliga sätt kunna slutföra det här projektet har vi valt att dela upp arbetet i 

följande moment.  

 I och med att den befintliga installationen är så pass rörig och 

odokumenterad, medför det att den första delen i projektet blir att göra en 

grundlig dokumentation av nuvarande system, för att senare kunna planera 

den nya installationen. 

 Efter att vi dokumenterat den befintliga uppkopplingen kommer vi att 

påbörjar planeringen inför den nya installationen. Arbetet kommer att 

utformas efter dagens industrikrav och standarder samt projektets budget. 

Planeringen kommer innefatta; utbyte av omoderna komponenter, material, 

samt färdigställa ritningar av den nya installationen. Under planeringsfasen 

kommer vi att föra en diskussion med de berörda lärarna för att kunna 

anpassa installationen med hänsyn för framtida laborationer på 

anläggningen.  

 När planeringen är färdigställd kommer vi att vid lämpligt tillfälle 

genomföra installationen. Även detta moment kommer att dokumenteras 

grundligt. 

 När det praktiska arbetet är slutfört kommer två dokumentationer att 

sammanställas. En för examensarbetet och en för anläggningen. 
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10.5 Projektplan 

 

 

 

 

 

 

 

Projektplan 
Ny elektrisk installation 

 

 

 

 

 

 

Johan Backlund 

Robin Nordberg 
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Direktivet 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har en ångpanna som används för utbildning av 

blivande sjöingenjörer i främst reglertekniska laborationer. Ångpannans befintliga 

elinstallation är mycket krånglig och det saknas riktig dokumentation. De här 

faktorerna medför att installationen är väldigt komplicerad att felsöka och det går 

inte utöka den med nya komponenter. Det gör också att det krävs omkopplingar på 

utrustningen vid olika typer av laborationer, vilket är både tidskrävande och 

komplicerat. På grund av detta har Lennart Bohman, Universitetsadjunkt på 

Sjöfartshögskolan, kontaktat oss för att göra en nyinstallation av den elektriska 

utrustningen på ångpannan.  

 

Ritningar av befintlig installation, med märkning av kablar mm.  

 

Separat nödstopp gas, Gaslarmet dras in till skåp, ny detektor och ev. 

saftblandare.  

 

Omkopplare för de två olika laborationerna 800xA 

 

Ny regulator, där kravspecifikation på utrustning fås av reglerlärare. Utforska 

behovet av skrivare, används loggern, om den ev. kan byggas in i nya skåpet.  

 

Nya kabelvägar, gemensam kabelstege, Brandvägg? Nya kablar enligt standard, 

de ska märkas tydligt, också det enligt standard. 

 

Tillämpliga standarder, exempelvis, separera kraft kablar från signalkablar.  

 

Nya ritningar enligt standard, Placeringsritning, Kabelritning samt 

Materialspecifikation. 

 

Ny Utrustning enligt industrikrav, skåp, avskiljbara plintar, graverande skyltar, 

skåpsdörr, samt märkning av alla plintar och komponenter. 

 

Det ska lämnas utrymme för lediga par in till ångpanna samt eventuell ny 

utrustning. Varvtalsstyrd matarvattenpump, samt trefas frekvens-omriktare.  
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Beskrivning 

Omfattning 

Projektet kommer att delas in i tre delmoment och utföras i den ordning vi klargör 

nedan. I januari och februari månad kommer en fullständig dokumentation och av 

det befintliga systemet och planering inför nyinstallationen utföras. En viktig faktor 

i planeringen är leveranstiden av nya mer avancerade komponenter, som den nya 

regulatorn. Därför kommer första steget att vara att så snabbt som möjligt få en 

överblick av det nuvarande systemet och dess egenskaper, för att därefter beställa 

de nya komponenter som krävs. Efter beställning av nya delar är lagd kommer en 

mera fullständig dokumentation av anläggningens nuvarande utförande göras. Detta 

innefattar smygning och dokumentation av hela systemet. All dokumentation 

kommer att göras digitalt i Autocad mjukvara för att sedan sammanställas i en 

manual. Efter denna del är avklarad planeras den nya installationen enligt 

industriella standarder och krav och dokumenteras därefter på liknade vis. Slutligen 

kommer övrigt material där leveranstiden inte är en faktor att beställas, så som 

kablar, kabelstegar och annat nödvändigt material. 

I slutet av februari och i början av mars står laboration salen tom på grund av 

tentamensveckor. Därför passar tidpunkten ypperligt för att utföra den nya 

installationen samt att riva den befintliga. Under hela projektets gång kommer en 

journal att föras som kommer ligga till grund för den kommande 

examensuppsatsen.  

Så fort installationen är slutförd och godkänt av handledare kommer råkopian att 

färdigställas med hjälp av journal, anteckningar och dokumentation som förts under 

projektets gång.  
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Mål 

Målet med projektet är att den nya elektriska installationen skall vara utförd enligt 

befintliga standarder på ett fackmannamässigt sätt.  Installationen skall också vara 

utformad på ett lätt och överskådligt sätt för att underlätta vid laborationer på utrustningen 

samt uppgradering med nya komponenter och funktioner.  

 

Avgränsning 

Projektet innefattar en dokumentering av det befintliga systemet, samt nyinstallation men ej 

in-justering av de nya komponenterna. Ansvaret för eventuella uppgraderingar utöver 

projekt specifikationen ligger även det hos Sjöfarthögskolan. Efter avslutat uppdrag 

kommer ansvaret för installationen att överlämnas till Sjöfartshögskolan.  

 

Tidplan 

Vecka 3, 2012 

- Överblick över det befintliga systemet samt beställning av nya 

huvudkomponenter.  

 

Vecka 4 – 5, 2012 

- Dokumentation av det befintliga systemet. 

Vecka 6, 2012 

- Renskriva ritningar 

Vecka 7 - 8 , 2012 

- Planera nyinstallationen med fullständiga ritningar, samt beställa 

installationsmaterial 

Vecka 9 – 10, 2012 

- Sammanställning av installationsdokument samt skriva råkopia utefter utfört 

arbetet. 

Vecka 11 - 12, 2012 

- Slutföra nya installationen samt riva den befintliga 

Vecka 13 - , 2012 

- Slutföra råkopia med resultat 
 

 

  



97 
 

Kostnad 

Projektet har en planerad budget för 50 000 kr. Denna summa ska täcka inköp av 

nytt material, nya komponenter samt installationsmaterial.  Alla inköpsorder läggs i 

samarbete med uppdragsgivare Lennart Bohman. Under projektets gång kommer en 

budgetkalkyl att föras för att säkerställa att projektet följer den uppsatta budgeten.  

 

Avslutskriterier 

När projektet är slutfört driftsätts den nya anläggningen och provkörs tillsammans 

med uppdragsgivare. 

 

Avvikelser 

Diskussioner med uppdragsgivare kommer att föras fortlöpande under projektet 

gång, där eventuella avvikelser kommer att rapporteras och hanteras allt eftersom.  

 

Beroenden 

Projektet kommer att påverkas av löpande laborationer på utrustningen, dock 

kommer salen stå tom under det planerade nyinstallations fasen. Projektets tidsplan 

och utförande är även beroende av eventuella förseningar på leverans av 

komponenter, därav kommer beställningar av huvudkomponenter att göras så fort 

som möjligt.  
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Organisation 

Beskrivning av ansvar 

Projektmedlemmarna ansvarar för att projektet fortskrider som planerat. Detta 

inkluderar, att beställa material, dokumentera anläggningen samt slutföra 

installationen.  

 

Resurser 

Det kommer att föras en journal över nerlagd arbetstid under projektets gång. 

Projektet beräknas att omfatta 10 veckors arbetstid.  

 

Uppdragsgivare 

Lennart Bohman, Universitetsadjunkt, Sjöfartshögskolan 

 

Resurspersoner 

Angående lämpliga standarder kommer diskussioner att föras med behöriga 

personer för att säkerställa att installationen uppfyller dagens krav.  

Eventuell kontakt kommer att tas med Tomas Helgesson, DT2, erfaren 

skåpsbyggare med kontakter inom området.  

 

Övriga resurser 

Projektet kräver tillgång till laborationssalen, samt användning av skolans resurser 

såsom lämpliga verktyg. Nycklar till laborationssalen tillhandahålls av 

uppdragsgivare och återlämnas efter avslutat projekt.  
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Genomförande 

För att projektet skall fortlöpa så smidigt som möjligt och bästa resultat nås 

kommer det att delas upp i olika etapper där olika delmål uppnås allteftersom.  

 

 Överblick över den nuvarande installationen skapas för att se hur stor 

kapsling som den nya installationen kräver.  

 Insamling av information om standarder och beslut om ny kapsling. 

 Studera nuvarande regulator och beställa en likvärdig modern regulator 

samt ny kapsling.  

 Fullständiga ritningar över den befintliga installationen skapas. 

 Utefter dessa ritningar planeras den nya kapslingen samt nödvändig 

kring utrustning som behövs för den nya installationen, även 

kostnadskalkyl för den nya utrustningen kommer att göras. 

 I samråd med uppdragsgivare slutförs planen för den nya installationen 

och därefter beställs nytt material och komponenter.  

 Efter leverans av delar monteras nytt skåp samt all annan ny utrustning 

såsom nya komponenter och nytt kablage. 

 I slutfasen flyttas befintliga delar, de som skall återanvändas, över till ny 

kapsling och anläggningen driftsätts och provkörs.  

 All dokumentation sammanställs.  

 

 

Start av projektet 

Projektet beräknas starta måndag den 16 januari 2010.  

 

Uppföljning/ Rapportering  

Under projektets gång kommer ett nära samarbete med uppdragsgivaren föras för 

att säkerställa bästa resultat.  
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Kommunikation 

Inom projektet 

Kommunikation under projektet förs i största utsträckning muntligt, men vid behov 

även via mail och telefon.  
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10.6 Projektdirektiv 

 

Uppdragsgivare: Lennart Bohman, Universitetsadjunkt, 

Sjöfartshögskolan 

Uppdragstagare: Robin Nordberg, Studerande, Sjöfartshögskolan 

              Johan Backlund, Studerande, Sjöfartshögskolan  

 

Bakgrund 
 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har en ångpanna som används för utbildning av 

blivande sjöingenjörer i främst reglertekniska laborationer. Ångpannans befintliga 

elinstallation är mycket krånglig och det saknas riktig dokumentation. De här 

faktorerna medför att installationen är väldigt komplicerad att felsöka och det går 

inte utöka den med nya komponenter. Det gör också att det krävs omkopplingar på 

utrustningen vid olika typer av laborationer, vilket är både tidskrävande och 

komplicerat. På grund av detta har Lennart Bohman, Universitetsadjunkt på 

Sjöfartshögskolan, kontaktat oss för att göra en nyinstallation av den elektriska 

utrustningen på ångpannan.  

 

Uppdrag/direktiv 
 

 Ritningar av befintlig installation, med märkning av kablar mm.  

 

 Separat nödstopp gas, Gaslarmet dras in till skåp, ny detektor och ev. 

saftblandare.  

 

 Omkopplare för de två olika laborationerna 800xA 

 

 Ny regulator, där kravspecifikation på utrustning fås av reglerlärare. 

Utforska behovet av skrivare, används loggern, om den ev. kan byggas in i 

nya skåpet.  

 

 Nya kabelvägar, gemensam kabelstege, Brandvägg? Nya kablar enligt 

standard, de ska märkas tydligt, också det enligt standard. 
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 Tillämpliga standarder, exempelvis, separera kraft kablar från signalkablar.  

 

 Nya ritningar enligt standard, Placeringsritning, Kabelritning samt 

Materialspecifikation. 

 

 Ny Utrustning enligt industrikrav, skåp, avskiljbara plintar, graverande 

skyltar, skåpsdörr, samt märkning av alla plintar och komponenter. 

 

 Det ska lämnas utrymme för lediga par in till ångpanna samt eventuell ny 

utrustning. Varvtalsstyrd matarvattenpump, samt trefas frekvens-omriktare.  

 

 

 

Mål 

 

Verksamhetsmål 
 

Målet med projektet är att den nya elektriska installationen skall vara utförd enligt 

befintliga standarder på ett fackmannamässigt sätt.  Installationen skall också vara 

utformad på ett lätt och överskådligt sätt för att underlätta vid laborationer på 

utrustningen.   

 

  

Berörd verksamhets mål 
 

Den nya installationen ska minst innehålla minst samma funktioner som den 

befintliga utrustningen. Målet med den nya installationen är att den ska vara lättare 

att hantera vid olika typer av laborationer.  

 

Kostnadsram 

Projektet har en planerad budget för 50 000 kr.  

Denna summa ska täcka inköp av nytt material och nya komponenter.  
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Tidsram 

Januari/Februari 

 Dokumentation av befintligt system och planering inför nyinstallation. 

 

Mars 

 Installation av ny utrustning samt skifte av de befintliga komponenter som 

skall återanvändas.  

 

6 Prioritering 

 

 Prioritering:   Resultat               Tid                     Kostnad  

 

 

Uppdragsgivare:  

Datum: 

Ort: 

Uppdragstagare: 

Datum: 

Ort:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


