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Förord

Detta examensarbete på 7,5 högskolepoäng görs som avslutning på utbildningen
Högskoleexamen i Samhällsbyggnad 120 hp, vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har gjorts 
som ett uppdrag åt Övertorneå kommun.

Jag vill tacka samtliga på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun för god 
handledning samt all hjälp jag fått under arbetets gång. Jag har fått en fördjupad kunskap i
hanteringen av bygglovsprocessens handlingar, vilket är värdefullt i min framtida yrkesroll 
inom samhällsbyggnadsbranschen. Min förhoppning är att denna rapport ska vara till hjälp då 
Övertorneå kommun ska välja vilken dokumentskanner de ska investera i. 

Luleå, december 2012

Madeleine Suup
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Sammanfattning

Övertorneå kommun har under en längre tid övervägt att införskaffa en dokumentskanner för 
att effektivisera bygglovshanteringen. I dagsläget kopieras samtliga ritningar och konverteras 
till overheadmaterial. Dessa overheadbilder har inte den kvalitet som önskas och brister på 
såväl skalanpassning som upplösning av detaljrikedom. Miljö- och byggnadsförvaltningen
önskar att utveckla, modernisera och förbättra kvaliteten på bygglovsritningarna så att dessa
kan visas på exempelvis datorer, läsplattor och projektorer. 

Det finns mängder av skannrar och för att hitta en passande skanner måste en 
behovsbedömning göras och utifrån den hitta en skanner som uppfyller alla kriterier, såsom 
prestanda och pris. För att investera i en dokumentskanner behöver Övertorneå kommun en
ungefärlig kostnadsberäkning för ett alternativ samt en beskrivning på hur en
dokumentskanner leder till modernisering, förenklar och effektiviserar hanteringen av 
ritningar. Syftet med följande examensarbete är således att utifrån Övertorneå kommuns 
Miljö- och byggnadsförvaltnings behov, hitta en passande dokumentskanner att investera i. 
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1. Bakgrund

För en rad byggåtgärder krävs enligt Plan- och bygglagen särskilda tillstånd (lov). Det som 
prövas i bygglovet är främst placering av byggnaden och dess yttre utformning. I 
bygglovsansökningar ska således en situationsplan, sektionsritning, markplaneringsritning, 
planritning och en fasadritning finnas med bland handlingarna (Boverket, lov och 
anmälningsplikt, 2011). När Miljö- och byggnadsförvaltningen får in en bygglovsansökan 
påbörjas beslutsprocessen av ärendet. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen sammanträder för att behandla inkomna 
bygglovsansökningar. Under dessa sammanträden närvarar tjänstemän som behandlar frågor 
kring bygg, miljö, hälsa, livsmedel och hygien, samt sju stycken ledamöter som ansvarar över 
de politiska besluten. Nämnden anlitar en arkitekt och en lantmätare som konsulter vid behov 
som sakkunnig hjälp till sammanträden.

Vid sammanträden visas ritningarna från inkomna bygglovsansökningar upp på en overhead-
apparat, vilket bidrar till en bristande detaljrikedom och försämrad kvalitet genom 
förstoringen. Av denna anledning upplever Miljö- och byggnadsförvaltningen ett behov av 
förbättrad uppvisning av ritningar samt ett modernare sätt att dela ritningarna mellan 
närvaranden under sammanträden. Övertorneå kommun med Miljö- och 
byggnadsförvaltningen i spetsen beslutade att detta examensarbete ska vara som grund till 
vilken dokumentskanner de ska välja att investera i. 

1. 1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram förslag på en dokumentskanner åt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun samt beskriva hur dokumentskannern förenklar 
och effektiviserar bygglovshanteringen. 

1. 2 Frågeställning

Hur kan en dokumentskanner effektivisera, modernisera och förenkla bygglovshanteringen?

1. 3 Avgränsningar

Detta projekt avgränsas till Miljö- och byggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun.

1. 4 Metod

För ett erhålla kunskap om hur bygglovsprocessen och bygglovshanteringen sker har en 
fördjupning genom litteraturstudier gjorts samt samtal med Miljö- och byggnadschefen i 
Övertorneå kommun. Det har även gjorts en jämförelse med hur andra kommuner hanterar 
bygglovsärenden, därför har ett studiebesök i Pajala på Miljö- och byggenheten att gjorts för 
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att granska deras arbete. Förslag på dokumentskanner har diskuterats med Miljö- och 
byggförvaltningen i Övertorneå och utifrån deras behov och önskemål har återförsäljare 
kontaktats för belägg till kostnadsberäkningar. 

1. 5 Mål

Genom fördjupad kunskap om bygglovhanteringen och hur dokumentskannrar fungerar blir 
målet att presentera en lämplig skanner som uppfyller Övertorneå kommuns Miljö- och 
byggnadsförvaltnings behov och önskemål. Denna rapport ska kunna användas som underlag
när investeringen av en dokumentskanner blir aktuell.

2. Hantering av ritningar i dagsläget

Miljö- och byggnadsförvaltningen tillhandahåller endast pappersritningar i samband med 
inkomna bygglovsansökningar. När en bygglovsansökan lämnas in till kontoret innehåller den
en situationsplanritning, sektionsritning, markplaneringsritning, planritning och en 
fasadritning. Dessa ritningar kopieras på overhead-filmpapper för uppvisning på en overhead-
apparat. Ritningskopiorna är av låg kvalitet och saknar ibland detaljer och rätt skala. 

När Miljö- och byggnadsförvaltningen sammanträder behandlas alla inkomna 
bygglovsansökningar för beslutstagande. Det finns ett starkt behov av att digitalisera 
pappersritningarna och på så sätt kunna skicka ritningarna mellan tjänstemän, ledamöter, 
lantmätare samt arkitekt via E-post inför sammanträdena. Tjänstemännen har infört läsplattor 
i det dagliga arbetet och digitala ritningar skulle medföra att dessa finns med hela tiden utan 
försämrad kvalitet. Man vill även kunna presentera ritningarna på storbild via projektor för att 
göra ritningarna rättvisa under sammanträden. Att ha digitala ritningar skulle innebära mindre 
pappersarbete både innan och efter beslutsprocessen samt leda till en effektivisering av 
ritningshanteringen.

3. Behov och önskemål 

Miljö- och byggnadsförvaltningen är i behov av en dokumentskanner som har kapaciteten att 
skanna olika format, som störst A0 (841 x 1189 mm). Det ska vara en snabb skanner som är 
både enkel- och dubbelsidig, skannern ska skanna färgdokument samt gråskaliga och svartvita 
dokument. Skannern ska vara flexibel med bildbehandling. Den bör ha en minnesfunktion och
med fördel bör den vara försedd med en flatbäddsenhet då Övertorneå kommun avser att 
skanna gamla, skadade eller känsliga dokument.

I och med att det är en kostsam investering måste skannern vara framtidssäker med tanke på 
teknikutvecklingen. Maxbelopp för investeringen ska inte överstiga 200 000 kr. 
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4. Pajala kommun 

Enligt bygglovshandläggare Madelene Rova, får även Miljö- och byggenheten i Pajala
kommun endast pappersansökningar på bygglov. De har, till skillnad från Övertorneå, redan 
en skanner men den är av en enklare modell. 

I dagsläget har Miljö- och byggenheten i Pajala ett ärendehanteringssystem/databas som heter 
Castor dit de skannar in alla inkomna bygglovsansökningar med ritningar för lagring. Under 
sammanträden används Castor i en ansluten dator till en projektor för att visa upp 
bygglovsärendena. Skulle en bygglovsansökan vara bristfällig finns det möjlighet att 
exempelvis E-posta ritningarna till Miljö- och byggenheten i Pajala då de kan skanna 
ritningarna direkt med en dator som är ansluten till skannern.

Pajala kommun har precis tagit beslutet att investera i en mer avancerad dokumentskanner, 
som beräknas levereras till Miljö- och byggenheten i mitten på januari 2013, enligt Rova.
Pajala kommun har alltså uppnått den utveckling som Övertorneå önskar inom en snar 
framtid. 

5. Olika typer av dokumentskannrar

Det finns mängder av olika skannrar, enkla och avancerade i olika prisklasser. Utifrån Miljö-
och byggförvaltningens behov och önskemål har följande två skannrar studerats närmare: en 
skanner från Contex, SD-3690+ och en HP designjet HD-skanner. Den förstnämnda är en 
mångsidig budgetskanner som uppfyller behoven i dagsläget, den andra är en avancerad
dokumentskanner som har kapacitet att uppfylla alla behov och önskemål samt har ett bredare 
användningsområde och är mer framtidssäker.

Övergripande egenskaper hos Contex SD-3690+:

∑ enkel installation, användning och underhåll
∑ kan delas mellan nätverk och användas från vilken plats som helst
∑ skannar upp till A0
∑ hanterar storformatbilder på en läsplatta utan prestandaproblem
∑ ren och skarp bildkvalitet för tekniska dokument, skisser och kartor
∑ skannar alla dokument för att dela, redigera och arkivera
∑ flyttbar

Till denna skanner (se figur 1) finns serviceavtal att tillägga vid beställning, det innebär att
tekniker är på plats inom åtta arbetstimmar och skulle den inte gå att reparera levereras en 
utbytesenhet inom åtta arbetstimmar. I detta avtal ingår även ett förebyggande servicebesök 
per år där även slitna delar byts vid behov.

Hos en kontaktad återförsäljare kostar en komplett Contex SD-3690+ 111 815 kronor, 
inklusive moms (Documania i Täby, 2012).
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Figur 1: Contex SD-3690+ (Documania.se, 2012)

Övergripande egenskaper hos HP designjet HD-skanner:

∑ Hög processorhastighet för snabb bearbetning av stora filer
∑ Kraftfull skannerupplösning, tar fram bilder med verklighetstrogna färger och exakta 

linjer
∑ Producerar storformatsskanningar i färg och svartvitt från breda eller tjocka, styva 

original
∑ Skannar upp till A0
∑ Skannar till USB-minne
∑ Lättanvänt produktionssystem
∑ Sparar skannade filer i en mängd olika format och integrerar dem enkelt i 

tredjepartsprogram för enkel överföring
∑ Avancerad kopieringsfunktion för att effektivisera arbetet och göra kopior snabbt och 

enkelt
∑ Förstorar eller reproducerar bilder och justerar marginaler
∑ Panelutskrift, flatbädd för ömtåliga dokument
∑ inbyggd nätverksanslutning

Till HP designjet HD-skanner (se figur 2) finns serviceavtal att köpa som tillbehör. Hos 
kontaktad återförsäljare kostar denna skanner 174 562 kronor, inklusive moms (Liontech i 
Spånga, 2012).



5

Figur 2: HP designjet HD-skanner (hp.se, 2012)

6. Resultat

I samråd med Miljö- och byggnadsförvaltningschefen i Övertorneå och med utgångspunkt i 
de tekniska specifikationerna (se bilaga 2) hos de två dokumentskannrarna har en skanner som 
uppfyller kraven och behoven valts ut för vidare beslutstagande hos byggnadsnämnden.

6.1 Förslag på dokumentskanner

Den dokumentskanner som valts ut är HP-designjet HD. Den har flest funktioner och bedöms 
vara långsiktigt användbar. Den kan dessutom användas av andra förvaltningar exempelvis 
kultur- och fritidsförvaltningen för broschyrer och skyltar/plakat, vid behov. Skannern är en 
av de mest avancerade på marknaden och har framförallt viktiga funktioner som 
flatbäddsenhet och hög processorhastighet för bearbetning av stora skanningsobjekt samt ett 
lättanvänt produktionssystem.

Det är enkelt att spara kopior på ett USB-minne direkt från skannern för att sedan överföra
dessa till en dator. När ritningarna överförts till en dator och datorn ansluts till en projektor 
leder det till skarpa och detaljrika bilder på storbildsduken tack vare den exakta 
skannerupplösningen. Med HP-designjet HD kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 
uppnå den modernisering och effektivisering de önskar och har behov av. Det är en 
framtidstrogen investering och skannern har ett väldigt brett användningsområde.
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6.2 Kostnadsberäkning

Hos återförsäljare Liontech:

Inköpspris HP-designjet: 174 562 (inkl moms) kronor
Frakt: 899 kronor

Total investeringskostnad: 175 461 kr

Det finns möjlighet att dela upp betalningen på elva tillfällen räntefritt, vilket blir en 
månadskostnad på 15 869 kronor. Administrationskostnad på 25 kronor tillkommer vid varje 
betalning.

Den totala investeringskostnaden avser en komplett HP-designjet HD. Ett års garanti med 
service ingår, därefter finns serviceavtal för 8000 kr/år.

7. Diskussion

Under ett samtal med Miljö- och byggförvaltningens chef framkom det att alla 
byggnadsritningar lagras i pappersform i ett stort arkiv i kommunhuset i Övertorneå. Dessa 
ritningar omfattar alltså alla byggnader som finns inom kommunens ramar och somliga kan 
vara väldigt gamla och ömtåliga. Med en skanner som är försedd med flatbäddsenhet går det 
att skanna skadade ritningar utan problem.

Vid exempelvis husförsäljning eller inför ombyggnationer begär privatpersoner ofta ut 
ritningarna på det aktuella huset, faktum är att det kan ta lång tid att lokalisera rätt ritning och 
dessutom göra ordentliga kopior på dessa. En dokumentskanner möjliggör digitalisering och 
databaslagring av samtliga ritningar. Detta medför att det går snabbt och enkelt att hitta rätt 
ritning vid eventuell förfrågan. Förvaras ritningar i databaser finns även möjligheten att e-
posta ritningarna till de som behöver tillgång till ritningar. Detta bidrar till tidseffektivisering 
och en mer miljövänlig distribuering, eftersom papperskopior inte behöver skrivas ut och 
postas.

Det kommer ibland förfrågningar till Miljö- och byggnadsförvaltningen från allmänheten eller 
företag om det finns möjlighet att låna större skrivare eller skanners hos kommunhuset. En 
investering av HP-designjet HD möjliggör en försäljning av exempelvis skannertjänster och 
plakatutskrifter, då denna efterfrågan finns.

Studiebesöket i Pajala blev tyvärr inställt med kort varsel, men det löstes med telefonkontakt 
med en av bygglovshandläggarna på Miljö- och byggenheten i Pajala kommun. De har alltså 
redan uppnått den utveckling som Miljö- och byggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun 
strävar, de har ett smidigt hanteringssätt och mindre pappersarbete både innan och efter 
bygglovsprocessen. 

Det finns flera sätt att följa teknikens utveckling och att ha moderna tekniska hjälpmedel är en 
förutsättning för att arbetet ska bli så modernt och effektivt som möjligt samt spara värdefull 
tid till annat än pappersarbete. 
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Contex SD-3690+



Bilaga 2

HP designjet HD

Snabbspecifikation
Ytterligare information om HP http://www.hp.com

Produktens yttermått (med efterbehandlingsenhet som tillval, metersystemet)
Minimimått (B x D x H) 1800 x 850 x 1380 mm

Emballagets yttermått (B x D x H) 1910 x 680 x 760 mm

Kartongens vikt (kartong eller ytterförpackning)
Vikt 92,5 kg

Vikt inklusive emballage 140 kg

Medföljer

Medföljer

Skanner; stativ; pekskärm 
(panel-PC); snabbreferensguide; 
installationsaffisch; 
dokumentationsprogramvara; 
programvara för 
systemåterställning; 
kundserviceguide; FireWire-
kablar (x2); Ethernet-kabel; 
strömsladd

Geografisk begränsning för försäljning
Ursprungsland Producerat i Danmark

Service (SupportPack)

Service (SupportPack)

UT932E HP Care Pack 
hårdvarusupport nästa arbetsdag 
för Designjet HD-skanner, 3 
år;UT933E HP Care Pack 
hårdvarusupport nästa arbetsdag 
för Designjet HD-skanner, 4 
years;UT934E HP Care Pack 
hårdvarusupport nästa arbetsdag 
för Designjet HD-skanner, 5 
år;UT941E HP Care Pack 
hårdvarusupport med 4 h 
svarstid 13x5 för Designjet HD-
skanner, 3 år;UT944PE HP Care 
Pack hårdvarusupport efter 
garantitiden nästa arbetsdag för 
Designjet HD-skanner, 1 
år;UT945PE HP Care Pack 
hårdvarusupport efter 
garantitiden nästa arbetsdag för 
Designjet HD-skanner, 2 
år;UU955PE HP Care Pack 
support efter garantitiden 4 h 
svarstid 13x5 för Designjet HD-
skanner, 1 år

Garanti
Ett års begränsad 
hårdvarugaranti. Garanti- och 
supportalternativ varierar 

http://www.hp.com/


beroende på produkt, land och 
lokal lagstiftning.

Adapteranslutning

Anslutningsmöjligheter, standard
Gigabit Ethernet (1000Base-T); 
Hi-Speed USB 2.0; FireWire 
(IEEE-1394a-anpassad)

Nätverksförberedd Standard

Not om kopieringsdelsystemet

Kopiatorinställningar

Typ av original; bildbeskärning 
och 
justeringsförhandsgranskning; 
ljusstyrka; mättnads- och RGB-
reglage; skärpa/suddighet; 
spegelkopia; 
förstoring/förminskning; 
paneler; överlagring; kapsling; 
redovisning; satskopiering

Kopior, maximalt Upp till 1000 kopior

Förminsknings-/förstoringsinställningar för kopiering 1 till 10 000%

Kopieringsupplösning (svart text)
Upplösning vid kopiering (text och grafik i färg) Upp till 9600 dpi

Kopieringskvalitet för färg (bästa)
300 x 300 dpi som standard; 
möjligt att ställa in upp till 9600 
dpi

Kopieringskvalitet för färg (utkast) 150 x 150 dpi

Kopieringskvalitet för färg (normal) 200 x 200 dpi

Insignal

Bildskärm 15-tums LCD-pekskärm med en 
upplösning på 1024 x 768

Maximal inmatningskapacitet (banderoller)

Hantering av utmatat material Rak skanningspappersbana för 
ark- och papporiginal

Medietyper

Medietyper

Papper utan strävhet, veläng, 
mylar, sepia, blåkopior, plast, 
film, plastlaminat, 
skumplastskivor, pappskivor 
(inte plywood, stenplattor, 
metallplattor eller sträva, 
smutsiga och grova ytor, ytor 
med vassa kanter eller 
metallklämmor eller brända ytor 
eller OH-film)

Minnesskyddsfunktioner
Minne, maximalt 1 GB

Minne, standard 1 GB

Kantfri utskrift
Funktioner Kopiera,skanna



Modellstorlek 1067 mm

Medföljande skrivardrivrutiner

HP Macroinstaller med 
Windows®-drivrutiner för HP 
Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 
5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00-serien

Hårddisk Standard, 160 GB

Batterityp
Energiförbrukning (aktiv) 300 W

Strömförbrukning 300 W max (aktiv), 38,3 W 
(standby), 3,5 W (avstängd)

Energiförbrukning (manuellt avstängd) 3,5 W

Energiförbrukning (standby) 38,3 W

Strömförsörjning
Inspänning (autoreglerande): 100 
till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz, 
5 A max

Processoruttag
Processor Intel Pentium 4

Processorhastighet 2,8 GHz

Upplösningsinställningar för utmatning

Digital bildbehandlingsteknik

Dubbel 2D-adaptiv förbättring; 
dubbel 2D-adaptiv grå; ADL + 
halvtoning med feldiffusion; 2D-
skärpeinställning; 2D-nedtoning 
och 2D-suddighetsfilter; 2D-
adaptiv tröskelfunktion

Högsta materialtjocklek 15,2 mm

Filformat för skanning
TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24-
bitars); TIFF, PDF (8-bitars); 
TIFF, DWF

Metoder för inläsning vid skanning

På pekskärmen: förhandsgranska 
skanning, skanna till fil, skanna 
till DVD/CD, skanna till USB, 
skanna till utskrift, sortera 
kopior, kopiera, satsvis 
skanning, satsvis kopiering, skriv 
ut från lista

Skannertyp Arkmatning

Skanningsstorlek (flatbädd), största 1189 mm breda

Skanningsstorlek för flatbädd (minsta) 152 x 114 mm

Skanningskvalitet för svartvitt (utkast)
Skanningskvalitet för färg (bästa) 300 x 300 dpi

Skanningskvalitet för färg (utkast) 150 x 150 dpi

Utökad upplösning vid skanning
Upp till 9600 dpi, med reglerbar 
upplösningsinställning från 50 
dpi i steg om 1 dpi

Skanningsupplösning, maskinvara Upp till 600 x 600 dpi

Skanningskvalitet för färg (normal) 200 x 200 dpi

Skanningsupplösning, optisk Upp till 600 dpi



Linjär skanningshastighet

Fotnot om skanningshastighet

Svartvit skanning: A1-bild med 
svart textgrafik med 200 dpi/400 
dpi turbo; färgskanning: A1 fullt 
länkad färgbild med 200 dpi/400 
dpi turbo, 24-bitars RGB

Linjär skanningshastighet

Färg (200 dpi/400 dpi turbo): 
upp till 8 cm/sek; Svartvitt (200 
dpi/400 dpi turbo): upp till 25 
cm/sek

Stöd för flera skrivare eller kringenheter

Stöd för fjärrnätverksskrivare

HP Designjet 5x0/800, 10xx, 
40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 
/T 7x0 , Z2100/Z3x00 och 
Z6100-serien

Kommunikationsprogram

Medföljande program

Systemåterställningsprogramvara 
för skanningssystemet, inklusive 
HP Macroinstaller med 
Windows®-drivrutiner för HP 
Designjet 5x0, 800, 1xx0, 4xx0, 
5x00,T6x0 ,T1xx0 och Zxx00-
serien


