Daniel Ahlin - tog chansen från CAD
och elteknik till växande eget företag
Att vara kunnig i CAD och ha högskoleexamen kan leda till många
olika mojligheter. Daniel Ahlin specialiserade sig på el och driver idag
egen firma och sitter i styrelsen för ett elgymnasium i Nyköping där

CAD under utbildlingen i gymnasiet och
under högskoleutbildningen. Det var sedal'l
ganska enkelt att lära sig andra CAD-pro-

han bor.

- Vi använder självklar mycket CAD,
liksom övriga elbranschen. Vi är med i
EIO (Elektriska Installatörernas Orga-

i CAD & Ritnltt berättat
att högskolå och ingenjör'sexamen i kombination med kunskaper i CAD kan leda
till oväntade vägar och möjligheter. Det
är Daniel Åhlin inte minst ett exempel på.
Han är elektriker med elteknik i sin exaVi har tidigare

men från högskolan som idag äger och är
vd för ett företag inom elinstallationer, D
Å Elektriska. Han startade upp sitt företag
2008 i Nyköping som ett ennansföretag.
Sedan dess har företaget ökat från en tili
20 anställda på sex år.

Tack vare våra kunder är vi i dagsläget ett 20 tal motiverade och engagelade
rnedarbetare i företaget, säger han. Men
r'ägen frär skolan går inte rakt in till eget
företag. Det krävs många års erfalenhet
fdr att som elektriker tå steget att bli egen.
Hans företag utför nyinstallationer, under'1.råll, onbyggnader, belysningsberäk-

nitrgar, mätningar, service, underhåll och
felsökningar åt företag och privatpersoner.
Etr srorr område ar r sä n a \ig in i idag är
energibesparirg säger Daniel. Vi försöker
hela tiden hitta energieffektiva lösningar

med LED-belysningar och styrningar av
olika slag, Att tänka miljömässigt och en-

gram och bygga på den Lunskapen.

nisation) och när vi skulle bestämma oss
för program tittade vi på vilka program
man använder där. Man använder ofta 2D
CAD-program som ProgeCAD, AutoCAD
eller AutoCAD LT.

ergibespalande är stora fi'ågor idag.

Vilket etler vilka CAD-program

Han exemplifierar med att det på en
skola finns många tillf;illen till energispilJ

använder ni i företaget?
Vi använder ProgeCAD, men hade inte

han sorn elekrriker och enrreprenör
måste lösa. Det finns ofta gammal belysning i lektionssalar och det står ofta tänt
på skolans toaletter Det löser man genom
att installera dagsljuskomensering i den
gamla beJysningen och arr irctailera rrärvarostyrning på toalettema. Då undviker
man onödigt energispill.
Självklaft ärCAD ocksåen stor del avDa
niels vardag. Han lårde sig grundläggatrde

använt använt AutoCAD LT eller AutoCAD tidigare. I alla våra elprojekt an
vänder vi CADdirekt El tillsammans med
ProgeCAD. Det är också elprojekten som
är mest lämpade för CAD. Daniel berättar
att kundernå ofta kräver att elföretagen
idag använder någon form av CAD.

.or

Hur arbetar ftiretaget i CAD?
- I nuläget är vi tre personer

i

företaget

soln arbetar med CAD. Vi får oftast ritningsunderlagen som är gjorda i AutocAD
LT eller AutoCAD digitalt som vi sedan
ritar och ändrar och lägger till i redar fär-

l.rela tiden hitta energieffektiva lösningar

diga A ritningar, vi gör oftastbelysning och
elrilringår lör n trch drra. vi t.rr aldrig in

han.

skannade underlag eller ritningar
gmmmet och itar vidare på den.
Ge exempel på några

ipro

projekt

som ni genomdrivit,
arbetat med industriel på ett större företag, där vi bland annat byggde en
och drog in
robotcell och olika

- Vi har

"rlrskap
mahingar till nya maskiner Vi har ocLså
gjort en ritning till en 200 kvm stol' villa
iKjulsta.
En srorr onrråde arl säna sig in i idag är'
energibe(pir ing. säger Dan iel. De försöker

med LED-belysningar och styrningar av
olika slag. Att tänka miijömässigt ocl.r erergibesparande är stora frågor idag, menar

Han exemplifierar med att det på en
skola finns många tillfällen till energispill
soln hxn sorn elektriker och enrreprenör
måste lösa. Det finns ofta gammal belysning i lektionssalar och det står ofta tånt
på skolans toaletter Det löser man gellom
att installera dagsljuskomensering i den
gamla bellsningen och rm insrrllerl n5rvarostyrning på toalettelna. Då undviker
man onödigt energispill.
- Vi källsorterar också vårt material
både under och efter det utförda jobbet.
Gamla kablar och rest naterial från kunder tar vi också enot så att det inte ligger

utan hamnar där det hör hemma.
Daniel är mån om försörjningen av el-

telrriker

i

lramriden orh har därför iven

andra strängar på sin lyra. Hat sitter med
i styrelsen för en friskola, Eltekrlikbran
schens Gymnasium i Nyköping. På skolan,
sonr ägs av Elblanschens utvecLlings- och
utvecklingscenter, har man fokuseråt helt
på ett program, El och energiprogrammet
med inriktningelteknik.
- Det känns bm, sägel Daniel, att kunna

till att driva en skola för framtida
branschfolk. Vi hjälper också till genom att
varå ett av de företag som tar emot praktikanter och hjälper dem fram tillyrkesintyg.
hjälpa

Av Carina Wahlstedt lanson

