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Förord  

Detta examensarbete syftar till att skapa digitaliserade ritningar och ett ordningssystem för en 

byggnads samtliga ritningar, som arkitektritningar, översiktplaner och detaljplaner för H&M 

Rowlls på Hulta. Arbetet har varit att skapa en databas.  

I nuläget har inte H&M Rowells något program som hanterar ritningar. Detta är ett viktigt 

steg för företaget. 

Vi skulle vilja passa på att tacka kontaktpersonen John Sandersson på H&M Rowells AB och 

handledaren Thomas Almgren, och alla andra som har hjälpt oss. Tack även till Ricki 

Torstensson och Kimmo Kurkinen för synpunkter och råd vid skrivning av rapporten.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to create a digital archive which is based on a database system 

that manages plans of H&M Rowells building in Hulta, Sweden. We investigated available 

solutions, which are used by other companies. They did not have all requirements that H&M 

Rowells needed and they were also too expensive. We decided to create our own database; 

which contains all the important requirements that make it simple and easy to use. The 

database contains two overview plans that make it very easy to find the desired form.  

The database has been created with Microsoft Access 2003 and does not work on older 

versions. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att införa ett digitalt arkiv som baseras på ett 

databassystem som hanterar planlösningar för H&M Rowells byggnad på Hulta i Borås.  

Vi har undersökt befintliga lösningar som redan finns på marknaden. De når inte upp till de 

krav H&M ställer, därför bestämde vi oss för att skapa en databas som är enbart baserad 

utifrån H&M Rowells mål. Databasen som vi skapade uppfyller alla de krav och önskningar 

som H&M hade. Den är enkel att hantera . Databasen delas in i två översiktsplaner som gör 

det mycket lätt att hitta en önskad ritning. För varje överskitsritning delas in i tre delar A, B 

och C. 

Databasen har skapats i Microsoft access 2003 och fungerar inte i äldre versioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

Innehåll
1. Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 1 
1.2 Frågeställningar ............................................................................................................ 1 
1.3 Avgränsningar .............................................................................................................. 1 

2. Metod och material .......................................................................................................... 2 
2.1 Intervjuer ...................................................................................................................... 2 
2.2 Möten ........................................................................................................................... 2 
2.3 Ordningssystemet ......................................................................................................... 2 

3. Teoretisk utredning .......................................................................................................... 3 
3.1 Historia och bakgrund .................................................................................................. 3 

3.1.1 H&M Rowells postorderföretag ......................................................................... 3 
3.1.2 Bild på H&M Rowells lager och byggnad ......................................................... 4 

3.2 H&M Rowells lager och byggnad................................................................................ 4 

4. Praktisk utredning ........................................................................................................... 5 
4.1 Stadsbyggnadskontoret i Borås .................................................................................... 5 

4.1.1 Intervju med projektchef vid Stadsbyggnadskontoret i Borås ............................ 5 
4.2 Lokalförsörjningskontoret i Borås ............................................................................... 6 

4.2.1 Program (Trix Organizer) ................................................................................... 6 

4.3 CAD-service ................................................................................................................. 8 
4.3.1 Produktionsprocedur ........................................................................................... 8 

4.4 Databaser ...................................................................................................................... 9 
Tabellen visar Kalles betyg i fyra kurser. Nu undrar man att veta i vilka kurser hon fick G. . 10 

5. Rowells Databas.............................................................................................................. 11 
5.1 Dokumentation ........................................................................................................... 11 

5.1.1 Inmatning av data ............................................................................................. 11 
5.1.2 Informationshämtning....................................................................................... 11 

5.2 Tabell.......................................................................................................................... 12 
5.2.1 Namnruta .......................................................................................................... 13 

5.2.2 Titel ................................................................................................................... 13 
5.2.3 Beskrivning ....................................................................................................... 13 
5.2.4 Dokumenttyp .................................................................................................... 14 

5.2.5 Skapat datum .................................................................................................... 14 
5.2.6 Notering ............................................................................................................ 15 

5.2.7 Ändringsdatum ................................................................................................. 15 

5.2.8 Ändring avser.................................................................................................... 15 
5.2.9 Dokumentnummer ............................................................................................ 15 
5.2.10 Skala ................................................................................................................. 15 

5.2.11 Föreskrifter ....................................................................................................... 15 
5.2.12 Företagens namnruta ......................................................................................... 16 
5.2.13 Uppdragsnummer ............................................................................................. 16 
5.2.14 Fildata ............................................................................................................... 16 

5.3 Queries (Frågor) ......................................................................................................... 18 
5.4 Formulär ..................................................................................................................... 19 
5.5 Kategoriserad sökning ................................................................................................ 21 
5.6 Knappar ...................................................................................................................... 23 

6. Diskussion ....................................................................................................................... 24 
7. Slutsats............................................................................................................................. 25 

7.1 Utveckling .................................................................................................................. 25 
7.2 Idéer och rekommendationer till H&M Rowells ....................................................... 25 

Referenser ............................................................................................................................... 26 
Bilaga 1  Frågor   



1 

1. Inledning  

Idag har H&M Rowells ett passivt arkiv och detta medför att deras gamla ritningar inte är 

organiserade. Rowells har en tanke att göra en databas med digitaliserade ritningar utifrån vårt 

examensarbete. 

1.1 Syfte  

Målet med examensarbetet är att skapa ett digitalt och användbart system för H&M Rowells 

ritningar över fastigheten på Hulta, att få ett ordningssystem dvs. digitalisera ritningarna över  

konstruktioner, fasader, installationer m.m.  Ordningssystemet skall vara ändamålsenligt i 

förhållande till företagets behov när det gäller tillägg och ändring av byggnaden. Arbetet 

består av ett modernt databassystem som kan visa byggnadens ritningar och deras information 

i ett kategoriserat arkiv.  

1.2 Frågeställningar  

Frågor som kom upp var (se praktiskt utredning):  

- Vad är begreppet digitalisera ritningar?  

- Hur kan man digitalisera gamla ritningar?  

- Vilka metoder finns idag?  

1.3 Avgränsningar  

Examensarbetet avgränsas till att endast digitalisera befintliga planlösningar.  Databasen är 

inte ämnad för uppföljning av dessa punkter: 

-  Att skapa kopplingar till andra program så som webbläsare  

- Att digitalisera i CAD-format dvs. DWG-format.  
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2. Metod och material  

Den mesta informationen har vi fått genom intervjuer, samt möten med handledaren och 

kontaktpersonen på H&M Rowells.  

Våra intervjuer bygger på att få information från olika synvinklar dvs. de olika ställen som 

också har liknade projekt på gång eller har varit med i liknande projekt. Vi har fått inspiration 

för databasen genom våra undersökningar av befintliga program som används på andra 

ställen.  

Vi har valt att dela upp informationen i praktiskt- och teoretisk utredning. Iden teoretiska 

delen skriver vi om företagets historiska bakgrund samt Rowells som postorderföretag och 

lager. I den praktiska utredningen har vi tagit del av information om hur en databas kan 

skapas.  

2.1 Intervjuer  

Vi började med att besöka stadsbyggnadskontoret i Borås, eftersom alla planlösningar för 

privatpersoner och företagare finns i deras arkiv.  

Vi fick bra förslag från intervjun med stadsbyggnads projektchef Bertil Jonsson för vårt 

examensarbete, eftersom de har ett projekt på gång för att digitalisera sitt arkiv (se praktisk 

utredning). 

På lokalförsörjningskontoret i Borås träffade vi IT-ansvarig Nihat Selimovic som vi blev 

rekommenderade från stadsbyggnadskontoret i Borås, eftersom de i dagsläget använder ett 

dokumenthanteringsprogram som heter Trix Organizer. Trix Organizer har varit en 

inspirationskälla till vår databas. (se praktisk utredning).  

Dessutom har vi varit i kontakt med olika CAD- service företag där de arbetar med allt från 

pappersarbete till digitalt format (se praktiskt utredning).  

2.2 Möten    

Vi har haft möten flera gånger med vår handledare och kontaktperson på H&M Rowells, där 

vi fick vägledning och råd under examensarbetet ( se bilaga 2).  

2.3 Ordningssystemet   

Vi har använt oss av Microsoft access 2003 för att ordna och strukturera H&M Rowells 

ritningar samt sortera deras planer. De planritningarna som fanns innan vi började var inte 

hela och en del saknades. Vår kontaktperson John Sandersson tog initiativet till att konvertera 

dem från mikrofilmer till TIFF-Format. (”filformat för bitmap-baserade bilder”)
1
 

Kravet som ställdes av H&M Rowells var ett ordningssystem som kan hantera planlösningar 

av deras byggnad. Viktigast för H&M är att få ett omfattande system där man enkelt kan söka 

planer. 

Vi har sökt information på internet för programmets användning, dvs. vilka funktioner som 

databasen skall innehålla och detta gjordes på uppdrag av H&M Rowells. Genom möten har 

vi fått synpunkter på programmet samt har uppdragsgivarna har provkört programmet flera 

gånger, och gjort sökningar i databasen efter sitt informationsbehov (se resultat). 

                                                 
1
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiff 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bitmap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiff
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3. Teoretisk utredning   

I teoriutredningen redovisas allmänna informationer om H&M Rowells historiska bakgrund 

samt Rowells som postorderföretag och lager.    

3.1 Historia och bakgrund 

H&M är förkortning av Hennes & Mauritz AB och är ett svenskt klädföretag. Klädföretaget 

har ett växlande mode som erbjuder kläder för kvinnor, män, tonåringar och barn. H&M finns 

idag i 37 länder och har cirka 2 000 butiker med cirka 76 000 anställda. Företaget grundades i 

Västerås 1947 av Erling Persson. Den tiden sålde företaget bara damkläder och kallades för 

Hennes.”År 1968 köpte Erling Persson företaget Mauritz Widforss som sålde jaktutrustning 

och herrkläder”. Detta fick Persson idén att expandera herrkläder-sektionen och senare döptes 

butiken till Hennes & Mauritz som har förkortningen H& M. Idag tillverkas klädernas för 

H&M i Asien och Europa
2
.    

 

3.1.1 H&M Rowells postorderföretag   

 

Företaget bildades 1945 i Borås av bröderna Bengt och Olle Rowell. IT-och logistik 

kompetens finns i Stockholm med de kommersiella ledningsdelarna. Företaget tillhör en 

postorderdel inom H&M och servar Sverige, Finland och Danmark 

H&M Rowells har idag ca 600 anställda, som jobbar på lagret mellan 6-22, måndag till 

torsdagar samt fredag 6-16. Callcenter jobbar även helger mellan 9-17. H&M Rowells har en 

ljus framtid framför sig, vilket kan bidra till ännu större tillbyggnad
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hennes_%26_Mauritz 1 maj 2010 

3
 Informationen är hämtad genom frågor till kontaktpersonen på H&M Rowells (se bilaga1 )  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hennes_%26_Mauritz
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3.1.2 Bild på H&M Rowells lager och byggnad
4
  

 

3.2 H&M Rowells lager och byggnad 

H&M Rowells lager på Hulta har en byggnadsarea på ca 28 000 m
2
 där lagret står för ca.   

22 000 m
2
. H&M-lagret färdigställdes år 1989 och år 1999 kom ett nytt kranlager .Vissa 

ändringar har gjorts senare. 

Byggnaden är gjord mestadels av betong i golv och tak och ut- och invändiga väggar. 

På vissa ställen finns tegeldekorationer. Byggnaden uppfyller säkerhetskraven när det gäller 

brandskydd, inbrottslarm m.m.  

 

 I byggnaden finns kontor, konferensrum och det stora lagret.  

 

 

3.2 Bild på H&M Rowells lager på Hulta i Borås
5
  

                                                 
4
 www.eniro.se  

5
 http://www.wast-bygg.se/photo/real/Bilder_2/H&M_Rowells.jpg 

http://www.eniro.se/
http://www.wast-bygg.se/photo/real/Bilder_2/H&M_Rowells.jpg
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4. Praktisk utredning  

I denna del belyser vi allmän information, tips och råd inför digitalisering. Under denna punkt 

tar vi fram informationen som vi fick på våra möten på stadsbyggnadskontoret, 

lokalförsörjningskontoret och CAD-service företaget. Här besvaras alltså frågeställningarna.  

4.1 Stadsbyggnadskontoret i Borås  

Stadsbyggnadskontorets dokument i original ska samlas in och arkiveras, eftersom de har 

ansvaret för hur kommunen skall planeras och bebyggas. Stadsbyggnadskontoret i Borås 

hanterar: detaljplanering, bygglovshandlingar, lantmäteri, mätning och kartproduktion. De har 

satt upp kvalitetskrav när det gäller: Dokument, insamlingsansvar, förvaringstid/ansvar, 

skrivrättighet, läsrättighet och förvaltningar. I dokument beskrivs handlingarna i följande 

kategorier: verksamhetshandlingar, status, förvaring, bevaras/gallras, leveras till statsarkivet 

och anmärkningar. Verksamhetshandlingar ska innehålla följande handlingar; allmän 

administration, lovärenden, bygganmälansärenden, OVK-ärenden (Obligatorisk 

Ventilationskontroll), brandfarlig, varuärenden, hissärenden och diverse ärenden. Framför allt 

kommuners invånare och företag skall ha tillgång till tjänsterna
6
.     

   

4.1.1 Intervju med projektchef vid Stadsbyggnadskontoret i Borås  

 

Bertil Jonsson är projektchef vid Stadsbyggnadskontoret i Borås. Stadsbyggnadskontoret i 

Borås stad har använt sig av mikrofilmer sedan 1970-talet för arkivering av ritningar. Dessa 

mikrofilmer behöver ersättas med en ny teknik. Stadsbyggnadskontoret avser att skaffa ett e-

arkiv.  

E-arkivet skall i första hand ta hand om de handlingar som framställs i samband med olika  

bygglovärenden. Verksamhetssystemet WinBär (Nuvarande ärendehanteringssystem, Win =  

Windows, Bär=B), från TEKIS (leverantör av bl.a. ärendehanteringssystem, TEKNIS AB=  

tekniska informationssystem) kommer att ersättas av Bygg-R under 2011. Bygg-R  
(nya ärendehanteringssystem för 2011) kommer att utvecklas successivt i den digitala  

ärendehanteringen.  

 

Stadsbyggnadskontorets vision är att öka kravet för verksamheterna. Fler verksamheter inom 

kommunen kommer att behöva utnyttja e-arkiv och fler system i framtiden. 

Stadsbyggnadskontorets huvudsakliga mål är att uppnå följande:  

 Få bättre ordning på ärenden. 

 Förenkla utlämnandet av handlingar och att öka tillgängligheten till information för 

alla som är intresserade att få informationen.  

 Den digitala ärendehanteringsprocessen skall börja med skanning av inkomna 

pappershandlingar. 

                                                 
6
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadskontoret.4.3d90c1d01255996ef3a8000

3981.html  

 

http://www.boras.se/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadskontoret.4.3d90c1d01255996ef3a80003981.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadskontoret.4.3d90c1d01255996ef3a80003981.html
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 Pappersarbetet skall ske från och med första januari 2010. Totalt finns ca 300 000 

mikrofilmsbilder i olika format från 35 mm, 70 mm och 90 mm film samt A4-bilder. 

Det finns mer än 230 000 bilder som är i form av 35 mm filmbilder. Dessa är uppsatta  

i ett jack med 6 bilder. Formaten är A4, 4 i A3 eller 1 i A2 alt A1 per bild, dessutom 

finns det säkerhetskopior som rullfilm, ca 450 rullar à 500 bilder. Efter skanningen 

kommer det att ske en lagring av bilderna i e-arkivet
7
. 

 

 

 

4.2 Lokalförsörjningskontoret i Borås  

Lokalförsörjningens huvuduppgift är att planera och prova lokalbehovet för Borås stad. Detta 

gäller samtliga in- och uthyrningar. Deras främsta syfte är att serva de övriga förvaltningarna 

med lämpliga lokaler
8
. 

Avdelningschefen Nihat Selimovic gjorde tidigare ett arbete med att lägga in förvaltningens 

ritningar i ett digitalt system som heter Trix Organizer. Detta program organiserar alla 

handlingar för ett företag.  

 

4.2.1 Program (Trix Organizer)  

 

Trix Organizer 
TM 

Document Management är ett program för att organisera tekniska ritningar.  

Programmet är utfört för att möta användarnas behov av att hantera ritningar. Den 

underliggande databasen är Microsoft SQL Server. Via LAN (lokalt nätverk) kan man ha 

tillgång till handlingar. Filerna samlas i databasen så att filsystemet blir så säkert som möjligt. 

Några viktiga fördelar med detta program är att man kan hitta ritningar väldigt lätt. 

Programmet är utformat på ett smidigt sätt vilket gör att vem som helst kan hantera det
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Informationen är hämtad från vårt möte med stadsbyggnadskontoret i Borås 

8
http://www.boras.se/forvaltningar/lokalforsorjningskontoret/lokalforsorjningskontoret/organisation/fastighetsav

delning/lokalforsorjning.4.203b1d126bce03a2d800044344.html 
9
 http://www.trixsystems.com/engineeringdocumentmanagementsoftware.html 

http://www.boras.se/forvaltningar/lokalforsorjningskontoret/lokalforsorjningskontoret/organisation/fastighetsavdelning/lokalforsorjning.4.203b1d126bce03a2d800044344.html
http://www.boras.se/forvaltningar/lokalforsorjningskontoret/lokalforsorjningskontoret/organisation/fastighetsavdelning/lokalforsorjning.4.203b1d126bce03a2d800044344.html
http://www.trixsystems.com/engineeringdocumentmanagementsoftware.html
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Figur 4.2.1 Trix organizer Client (dokument insamling)
 
 
10

 

Programmets användning är indelad i följande:  
 Organize tree 

 Saved Searches 

 Found document 

 Preview before opening in viewer  

 

Listor över dokument kan visas som miniatyrer (Thumbnail). Dubbelklickar man på en 

miniatyrbild öppnas ritningen i det inbyggda visningsfönstret.  

Tre nivåer av säkerhet finns. På den första nivån av praktiska rättigheter anslås det till 

användare och användargrupper. Den andra nivån av säkerhet gör det möjligt för 

administratören att dölja och visa arrangören Tree (träd) mappar baserat på användaren. Den 

tredje nivån ges av frivilliga Workflow-modulen. Den är baserad på ID-kontroll för ett 

dokument t.ex. för granskning, godkänd, etc. det kan vara gömda eller låsta så att ingen annan 

kan manipulera programmet
11

. JPG-format används för att visa digitala ritningar. 

 

 

Figur 4.2.2 found Documents 
12

 

                                                 
10

 http://www.trixsystems.com/engineering-drawing-management-software.gif 
11

  http://www.trixsystems.com/engineeringdocumentmanagementsoftware.html 2 Feb. 2010 
12

 http://www.trixsystems.com/engineeringdocumentmanagementsoftware.html  

http://www.trixsystems.com/engineeringdocumentmanagementsoftware.html
http://www.trixsystems.com/engineeringdocumentmanagementsoftware.html
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4.3 CAD-service  

CAD-service är ett internetbaserat företag som digitaliserar pappersritningar till CAD-format. 

Ritningarna som de är baserade på information från inskannade pappersritningarna som 

konverteras till DWG-format (”filformat för CAD-modeller som är standardfilformatet 

för AutoCAD”)
13

. Denna metod är mycket arbetskrävande i förhållande till att använda ett 

vektoriseringsprogram. Vektoriseringen kan göras på följande sätt:  

 2D Vektorisering (tvådimensionellt) 

Att använda digital kalkering (overlay teknik) för att konvertera komplicerade ritningar och 

kartor till vektoriserade CAD- filer antingen för användning eller för vidarebearbetning. 

Oftast använder CAD-leverantörer sig av att konvertera genom automatiska program för att 

kunna redigera skannade ritningar.  

 

 3D Vektorisering (tre dimensioner, dvs. höjd, bredd och djup) 

Att konvertera från 3D till 2D-format och tvärttom. 

 
 3D tjänster 

Att konvertera materiallistor till 3D modell, ”produktion av detaljerade ritningar, FEM 

modelleringar och analys, digital katalogisering, visualisering, mjukvaruanpassning”
14

. 

 

Vektoriseringens nackdelar är att ritningens alla detaljer kommer att hamna i ett lager dvs. om 

man inte kan redigera t.ex. texter, då kan detta leda till att CAD-formatet inte blir fullständigt 

korrekt. Denna metod är till för att konvertera bygg- och konstruktionsritningar, kartor, planer 

t.o.m. från 2D till 3D. Syftet med metoden är att använda vid om – eller tillbyggnad .   

I samband med digitalisering krävs det ekonomisk budget för att göra en ny konstruktion av 

den gamla pappersritningen. Denna ritningsproduktion sker efter behov och önskemål i t.ex. 

textstorlek, fonter, symboler och alla andra specifika företagsstandarder. Ritningarna kan 

göras på följande sätt såsom AutoCad, MicroStation, ME10, CATIA, Pro/E, SolidWorks, 

IDEAS och flera andra CAD program. Denna metodprocess görs oftast i de asiatiska 

länderna, eftersom det krävs både pengar och arbete. Leveransen för digitalt CAD-format 

varierar beroende på kvalitet och mängden av ritningar
15

.       

4.3.1 Produktionsprocedur 

Ett originaldokument såsom ritningar, karta m.m. skannas och sparas som TIFF-format 

(”filformat för bitmap-baserade bilder”). Inskanningen utförs oftast på en kopieringsbyrå, 

eftersom det oftast görs pappersritningar i ett A1 format. Pappers skanningens kostnader kan 

variera beroende på leverantör men vanligtvis ca 50kr/st. Efter skanningen kan ritningarna 

skickas som bifogad fil i e-post. De skannade filerna ska vara i TIFF- format tillsammans med 

informationen för lagerhantering. Det är väldigt vikigt att skanningen har skett på ett bra sätt, 

för att ritaren ska kunna överföra informationen på ett rätt sätt till CAD- ritningen som en 

                                                 
 
13

 http://sv.wikipedia.org/wiki/DWG 
14

 http://www.cadservice.se/ 
15

 http://www.cadservice.se/konvertering_av_ritningar.htm   

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dimension
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bitmap
http://sv.wikipedia.org/wiki/DWG
http://www.cadservice.se/
http://www.cadservice.se/konvertering_av_ritningar.htm
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mall. Filerna laddas upp till en FTP server. När CAD- filerna är färdiga sänds de tillbaka på 

samma sätt som överförningen sker ett bestämt datum
16

.  

 

                                                        

Figur 4.3.1 Pappersritning
17

  Figur 4.3.2 pappersritning i DWG-format 
18

 

 

 

 

4.4 Databaser 

En databas är en samling av information, som är sorterad på ett sätt som gör det lätt för att 

hitta specifik information och samtidig underlätta ändring av informationen om det så behövs. 

De flesta programmen som finns ute just nu använder sig av relationsdatabas som är en sorts 

databasteknik som går ut på att man har en databas bestående av olika tabeller (även kallad 

relationer).” Informationen sparas i rader i tabellerna. Idag kan data av en mängd olika typer 

sparas, inte bara text och numeriska data utan också bilder, ljud och video”
19

.  

De flesta databasprogrammen som finns ute på marknaden använder sig av DBMS (DataBase 

Management System), IBM:s(International Business Machines) 

DB2(relationsdatabashanterare från IBM.), Oracle (Oracle Corporation), Microsofts SQL 

Server (Structured Query language) och MySQL (databashanterare)
20

.  

Vi har valt Microsoft Access, som använder sig av jetmotor som är ett databasprogram som 

medföljer access. Vi valde just detta program för att den är lätt att använda för det var billigt 

och lätt att använda för dem som inte behöver en avancerad databashanterare. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.cadservice.se/konvertering_av_ritningar.htm 
17

 http://www.cadservice.se/ritbrada.gif 
18

 http://www.cadservice.se/konver1.jpg  
19

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas 
20

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas 

http://sv.wikipedia.org/wiki/IBM
http://sv.wikipedia.org/wiki/DB2
http://sv.wikipedia.org/wiki/IBM
http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://sv.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://sv.wikipedia.org/wiki/Databashanterare
http://www.cadservice.se/konvertering_av_ritningar.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
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Ett exempel på en databas visas i tabellen nedan: 

Resultat för en elev i årskurs 3 på gymnasiet som skrivits i en databas: 

Kalle Eriksson 880101-xxxx 

Ämne Signatur Betyg 

Matematik Johan Johansson MVG 

Fysik Emma Nilsson G 

Kemi Jan Andersson G 

Engelska Thomas Eriksson VG 

Tabell 4.4.1 exempel på databas 

 

 

Tabellen visar Kalles betyg i fyra kurser. Nu undrar man att veta i vilka kurser hon fick G. 
 

Tabellen nedan visar svar på frågan: 

Ämne Signatur Betyg 

Fysik Emma Nilsson G 

Kemi Jan Andersson G 

Tabell 4.4.2 exempel på databas 
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5. Rowells Databas  
Vi har skapat vår databas i Microsoft Access 2003.  

 

När man öppnar databasen ser man en översiktsplan över våningen, vilket är indelat i tre 

delar. Klickar man på den önskade delen kommer man fram till informationsruta som 

beskriver de olika kategorierna som har lagrats för den delen.  

Därifrån kan man söka det plan som man önskar utifrån de olika kategorierna. Där man kan se 

all information som beskriver planen och den skannade filen av den valda planen. 

Vår databas sorterad i sex ”Tables” som vi kallar för ”tabell”, 36 ”queries” som vi kallar för 

Frågor och 8 ”forms” som vi kallar för Former 

5.1 Dokumentation  

En kort beskrivning av hur informationen vid inmatning och avhämtning kan ske:   

5.1.1 Inmatning av data  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figur 5.1.1 Inmatning av datadokumentation 

5.1.2 Informationshämtning  

 

 

 

 

 

 

 

                               Figur 5.1.2 Informationshämtning av datadokumentation 

   PLANLÖSNINGAR  

    SKANNING  

 INFORMATION FÖR VARJE PLAN   

    ÖVERSIKTSPLAN  

  VAL AV VÅNING & DEL 

      GUIDNING  
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5.2 Tabell 

 

Information för varje plan skrivs i Tabell. Byggnadens planer har delats i 6 delar. Dvs. tre 

delar på varje våning.  Tabellerna kommer i följande ordning: 

 

1- Table Våning 1 Del A 

2- Table Våning 1 Del B 

3- Table Våning 1 Del C 

4- Table Våning 2 Del A 

5- Table Våning 2 Del B 

6- Table Våning 2 Del C  

                                                

 

 

 

 

 

Varje tabell innehåller följande: 

 TITEL    

 BESKRIVNING 

 DOKUMENTTYP 

 SKAPAD DATUM 

 NOTERING 

 ÄNDRAD DATUM 

 ÄNDRING AVSER 

 DOKUMENTNUMMER 

 SKALA 

 FÖRESKRIFTER 

 SKAPAD AV (FÖRETAG) 

 SKAPAD AV (ARKITEKT) 

 UPPDRAGSNUMMER 

 FILDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figur 5.2.1 Tabeller  

 

 Figur 5.2.2 Information i tabellerna  
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Informationen som skrivs i tabellerna hämtas från namnrutan som står på varje planritning. 

 

5.2.1 Namnruta 

 

Namnrutan (huvudfältet) 
21

  

 

Namnrutan ska innehålla uppgifter om 

 Projektören: firma, handläggare, konstruktör, ritare, datum 

 Projektet:fastighetsbeteckning eller annat namn, ritningensinehåll (t ex ”fasader”), skala, 

ritningsnummer 

 

 
               Figur 5.2.3 exempel på namnruta  

 

 

5.2.2 Titel 

Titel är namnet på planen.  (se figur 5.2.4 ) 

 

 
Figur 5.2.4 titel  

 

5.2.3 Beskrivning 

Beskrivning kan antas som en del av Titel för marklovsritning exempelvis ”HOLMENS 

GÅRD BORÅS KOMMUN”. På vissa planer står inte mycket information för beskrivning, 

därför lämnar man rutan blank. (se figur 5.2.5) 

                                                 
21

 Gösta Hamrin (1996), Byggnadsritningar Ritsätt och Ritregler ISBN 86852-15-9 
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 Figur 5.2.5 Beskrivning  

5.2.4 Dokumenttyp 

Vi har skapat denna tabell för att skriva in information om planerna och för att undvika att 

skriva fel. Detta innebär att när man skriver in information för en plan i en tabell väljer man 

en dokumenttyp och man får inte skriva in någon annan dokumenttyp än de som är 

definierade. De olika dokumenttyperna är: 

1) Arkitekt 

2) Fasader 

3) Installation 

4) Konstruktion 

5) Sektioner 

6) Situationsplan 

 

När man skriver in information för planerna väljer man dokumenttyper på följande sätt: (se 

figur 5.2.6 ) 

 

  
Figur 5.2.6 visning av dokumenttyper  

 

5.2.5 Skapat datum  

”Skapat datum” är det datum som planen skrivits ut av konsulten. (se figur 5.2.7 ) 

 

 
Figur 5.2.7 exempel på skapat datum  
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5.2.6 Notering 

Notering är datum från byggnadsnämnden t.ex. Om det finns ett ytterligare datum så skriver 

man det också i noteringen . (se figur 5.2.8 ) 

 

 
                  Figur 5.2.8 notering  

 

5.2.7 Ändringsdatum  

Den här rutan är inte nödvändig att fylla i, men tanken med denna ruta är ersättning av en plan 

med en annan plan som tillhör samma ställe.  

5.2.8 Ändring avser  

I denna ruta skriver man ändring som skett och visas på den nya planen. 

5.2.9 Dokumentnummer  

Dokumentnummer är ritningsnumret som oftast står i kanten av namnrutan. (se figur 5.2.9 ) 

 

  
Figur 5.2.9 dokumentnummer 

  

5.2.10 Skala  

Skalan står oftast under titeln på varje plan och det kan vara 1:100, 1:200, 1:400 mm. (se figur 

5.2.10) 

 

  
Figur 5.2.10 skala  

 

5.2.11 Föreskrifter  

På vissa planer finns föreskrifter och på många andra finns inte. I denna databas skriver man 

inte föreskrifter i tabellerna. Om det finns föreskrifter på en plan väljer man det. (se figur 

5.2.11 ) 
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Figur 5.2.11 föreskrifter  

5.2.12 Företagens namnruta  

På denna ruta skriver man namnet på företaget och arkitekten som ritat planen. (se figur 

5.2.12 ) 

 

 
 Figur 5.2.12 företagens namnruta  

5.2.13 Uppdragsnummer  

Uppdragsnumret är ett annat nummer på planen . (se figur 5.2.13 ) 

 

  
Figur 5.2.13 uppdragsnummer  

 

5.2.14 Fildata  

Fildata är den skannade pappersritningen sparad i ett visst filformat på datorn. Filen bör ha ett 

filformat som är förknippad med ett bildläsningsprogram exempelvis (TIFF, JPG, BMP). 

Ibland krävs det att man installera program på datorn för att kunna läsa fildata, t. ex om filen 

är i PDF-format krävs det ett program som läser PDF-filer.  

I vårt fall kom de inskannade pappersritningarna som TIFF-filer (”filformat för bitmap-

baserade bilder”) och i Windowsmiljö krävs inget program för att öppna dessa filer. Om man 

vill definiera filen så högerklickar man och väljer ”Insert Object”, enligt nedan. (se figur 

5.2.14 ) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bitmap
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Figur 5.2.14 fildata  

 

 

 

 

Det nya fönstret visar på vilket sätt filen skall defineras. (se figur 5.2.15) 

 

 

 

Figur 5.2.15 sökning för fildata  

 

I det nya fönstret trycker man på ”Create from file” och därefter på ”Browse”. På så sätt hittar 

man filen. Observera för att man enkelt skall hitta filer bör alla filerna läggas i en mapp. (se 

figur 5.2.16 ) 

 

  
Figur 5.2.16 öppning av fildata   

 

 

När man klickar på ”Browse”, öppnas detta fönster. Man hittar önskad filen och därefter 

klikar på ”OK”. (se figur 5.2.17 ) 
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Figur 5.2.17 öppning av fildata   

5.3 Queries (Frågor) 

Dessa frågor eller queries har skapats för att kategorisera planerna.  Kategoriseringen är 36 

frågor dvs. queries efter byggnadens behov i följande kategorier: 

1) Arkitekt 

2) Fasader 

3) Installation 

4) Konstruktion 

5) Sektioner 

6) Situationsplan 

 

Byggnaden har två våningar och varje våning består av tre delar (Del A, Del B, Del C) och vi 

har 36 Frågor. 

Varje Fråga har två kolumner ”Titel” och ”Dokumenttyp”. (se  figur 5.3 ) 

 

 

Figur 5.3 Queries (titel och dokumenttyp)  

 

I detta exempel Query används en Tabell som heter ”Table Våning 1 Del A” och frågan är att 

visa planer vars dokumenttyp är ”Arkitekt”. Anledningen att skapa dessa frågor är att använda 

dem i kategorier i formerna.  
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5.4 Formulär 

Vi har sex formulär, två formulär är subformer som visar översiktsplaner på varje våning. 

 subform för våning 1 

 subform för våning 2 

 

             

 

 

 

 

 

                                      

                                                    Figur 5.4.1 Subform och formulär 

 

 

När man öppnar databasen visas ”Subform för våning 1” (se figur 5.4.2 ) 

 

Där ser man översiktsplanen av våning ett som delats in i tre delar. Man kan välja önskad del 

av våningen och se dess formulär som kommer efteråt. För att uppnå detta har vi delat in 

ritningen i tre olika delar A, B och C för varje våning. Om du klickar på en av delarna så får 

man fram ett formulär där informationen om just denna del presenteras översiktligt (se figur 

5.4.1) 

Längst upp på Subformen finns en knapp som heter ”Öppna Subform för Våning 2”, klickar 

man på den så visas ”Subform för Våning 2”. 
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Figur 5.4.2 översiktsplan  

 

 

 

Exempelvis klickar man på Del A av våning 1 så visas Formen av Våning 1Del A enligt 

nedan. (se figur 5.4.3 ) 

 
Figur 5.4.3 formulär för våning 1 del A  
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I varje del finns det en del informationsbeskrivningar och dessa är: 

 TITEL 

 BESKRIVNING 

 DOKUMENTTYP 

 SKAPAD DATUM 

 NOTERING 

 ÄNDRAD DATUM 

 ÄNDRING AVSER 

 DOKUMENTNUMMER 

 SKALA 

 FÖRESKRIFTER 

 SKAPAD AV (FÖRETAG) 

 SKAPAD AV (ARKITEKT) 

 UPPDRAGSNUMMER  

 FILDATA 

 

 

 

5.5 Kategoriserad sökning 

Planerna är uppdelade i sex delar och på högersidan av varje form ser man dessa kategorier. 

(se figur 5.5.1 ) 

 

 
Figur 5.5.1 dispositionsinformation  

 

Med hjälp av kategorier blir det mycket enklare att hitta planer, eftersom man bara klickar på 

flik och sedan visas alla planer som finns i önskad kategori . När man klickar på önskad plan 

kommer man till formen och då kan man se alla information som finns i den planen.  
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Exempelvis väljer man ” Tillbyggnad Entréplan @VÅNING 1 DEL A@: (se figur 5.5.2 ) 

  
Figur 5.5.2 Exempel dispositionsinformation  

 

 

Då kommer all information för denna plan till formen. (se figur 5.5.3 ) 

 
Figur 5.5.3 Exempel formulär för våning 1 del A 

 

 

För att se filen av denna plan klickar man på vita rutan under fildata. Man kan även se namnet 

på filen i mitten av rutan. I detta exempel filen heter ”000912.tif”.  (se figur 5.5.4 ) 

 

 
 Figur 5.5.4Exempel på Fildata   
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5.6 Knappar  

Fem knappar finns på varje form som hjälper användaren att söka och bläddra i formerna.  

1) Sök 

Klickar man på sök kommer detta fönster upp. (se figur 5.6.1 ) 

 

  
Figur 5.6.1 sökfönster  

 

I rutan bredvid ”Find what” skriver man det som man ska söka, i nedre rutan ”Match” 

rekommenderar man att välja ”Any part of  Field”. Man kan även söka i andra delar av 

databasen exempelvis ”Skala”, ”Beskrivning”, ”Notering” mm . Man behöver bara klicka i 

Rutan bredvid och klicka på ”Sök”. 

2) Före och Nästa 

Med hjälp av knapparna ”Före” och ”Nästa” kan man bläddra fram planerna.  

 

3) Stäng 

Denna knapp stänger formen. 

 

4) Hem 

Sista knappen på Formen är ”Hem”. Klickar man på denna knapp så kommer det en subform 

för samma våning upp. (se figur 5.6.2 ) 

 

 
Figur 5.6.2 återvändning Hem  
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6. Diskussion 

Målet med examensarbetet var att göra ett ordningssystem för H&M Rowells och skapa en 

databas till dem, vilket skulle göra det möjligt att enkelt hantera planlösningar av byggnaden. 

Till en början försökte vi söka information från Internet samt böcker som behandlade 

ämnesområdet, men det fanns inte tillräckligt mycket information att tillgå. För att få en bild 

av hur ett ordningssystem skulle se ut, började vi undersöka olika befintliga ordningssystem 

som används på marknaden idag. 

Vi tog kontakt med stadsbyggnadskontoret i Borås där de håller på att digitalisera deras arkiv. 

Digitaliseringen som är på gång där, har som syfte att skanna pappersritningar till mikrofilmer 

för bevaring och snabb åtkomst av ritningar. Detta gav oss en bild om hur digitalisering kan 

gå till, men för vårt uppdrag behövdes en metod där man kunde hantera planritningar. 

 För att komma närmare målet tog vi kontakt med lokalförsörjningskontoret, som använder 

TRIX-Orgnizer för digitalisering av deras arkiv. Vi upptäckte att TRIX-Orgnizer är ett 

program som kan hantera planlösningar på ett enkelt och övergripande sätt. Programmet kan 

användas i ett nätverk där många användare har tillgång till programmet för sökning och 

hantering av planritningar. Nackdelen med TRIX-Orgnizer är att den kräver kontinuerligt 

underhåll och dessutom är själva programmet dyrt.  

När vi sedan började med vår databas tog vi inspiration från Trix-Organizer, som vi tycker är 

ett bra program för digitalisering. Men vi ville att databasen inte behövde lika mycket 

underhåll och att den skulle vara billigare för vår uppdragsgivare. 

Vi försökte att använda vår kompetens för att skapa databasen. Vi tyckte att Microsoft Access 

2003 är ett av de lättare programmen för att skapa databasen och på företaget har de också 

samma version av Microsoft Office-paketet. Det som var svårt i början och tog lång tid var 

kategorisering. Kategoriseringen gör det mycket enklare att hitta önskade planer, men för att 

skapa den; behövdes lite programmering och användning av Visual Basic koder.  

I slutet av mars var databasen nästan färdig och på sista mötet visade vi databasen till 

handledaren och kontaktpersonen. Kontaktpersonen var nöjd med den, men handledaren 

Thomas Almgren ställde ett nytt krav. Han ville att databasen skulle ha översiktsplaner och 

översiktsplanerna skulle delas in i tre delare för att sökning för planerna skulle bli lättare. Han 

rekommenderade att använda webbläsare. 

Detta var verkligen svåraste delen med skapandet av databasen. Vi började lära oss hur man 

kan koppla en webbläsare till Microsoft Access, men detta verkade mycket besvärligt och 

krävde även mycket programmering. Därför bestämde vi att lösa det på ett annat sätt. Vi bad 

om vägledning från de som vi trodde kan hjälpa oss med detta. Men tyvärr hade ingen ett bra 

förslag. I slutet genom försök och misstag fick vi reda på att detta kan lösas i Microsoft 

Access och behövs inte koppla andra program till den.  

Vi skapade två nya formulär (Subform 1 och subform 2) och placerade översiktsplaner på 

dem och med tre transparenta knappar på varje översiktsplan kunde vi länka översiktsplaner 

till andra formulär 
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7. Slutsats  

Begreppet digitalisering av ritningar innebär att i första hand skanna pappersritningar och 

därefter skapa ett ordningssystem som kan hantera dessa skannade pappersritningar. På 

marknaden finns nu några metoder för digitalisering. Ett av de bättre programmen som 

används av många företag är Trix-Organizer som är ett övergripande program för 

digitalisering av planer.  

En annan metod för digitalisering är CAD- service. CAD-service är bara ett internet baserat 

företag som konverterar pappersritningar till dwg-format som används i Autocad.  

Vi har lyckats bra med vårt examensarbete genom att skapa en databas som H&M Rowells 

kan använda sig av. Programmet Microsoft Access 2003 som vi har använt oss av vid 

skapandet av vår databas, är lätt att hantera och dessutom kostar det inget att underhålla eller 

uppdatera. Vi tror med stor sannolikhet att H&M Rowells kommer att använda sig av vår 

databas . Vi tycker H&M Rowells skall lägga över alla ritningar i databasen. Det kan vara värt 

att i framtiden att köpa ett mer avancerat ordningssystem, men vi tycker att behovet inte finns 

i dagsläget.  

7.1 Utveckling 

Databasen möter behoven som H&M Rowells har idag, men i framtiden behövs en del 

utveckling av databasen. 

Först och främst har vi skapat en databas och inte ett program dvs. det behövs att Microsoft 

Access finns installerat på datorn när man ska använda databasen. Man kan utveckla ett eget 

program som hanterar databasen. Programmeringen kommer inte bli besvärlig, eftersom 

databasen är redan färdig. En programmerare kan göra detta med hjälp av Visual Basic eller 

C++, dessutom är programmet konfigurerat för att fungera i ett nätverk så att många 

användaren skall kunna använda programmet samtidigt.  

På CD-skivan som har lämnats till H&M Rowells finns två databaser i två olika mappar. En 

av dem har skapats för använda i Microsoft Access 2003 och den andra mappen innehåller en 

ny version av databasen som fungerar i Microsoft Access 2007. Båda databaser har samma 

struktur men skillnaden är att de fungerar i olika versioner av Microsoft Access.  

 

 

7.2 Idéer och rekommendationer till H&M Rowells  

Följande punkter är våra rekommendationer som H&M bör följa:  

- Att sortera och samla in de viktiga planritningarna. 

- Att skanna planritningar i PDF-Format. 

- Att använda Microsoft Access 2007, för att det är mycket lätt att arbeta med.  

- Att uppdatera vid ändring av byggnationen. 

- Att underhålla och ge rutiner till ordningssystemet. 
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Bilaga 1  Frågor som ställs till kontaktpersonen på H&M Rowells  

 

1. Hur stor är byggnaden och lagrets area?  

2. När började man bygga lagret?  

3. Hur lång tid tog det att bygga det?  

4. Vilka typer av material är byggnaden byggd av? T.ex. Väggar, golv, tak?   

5. Hur är med arbetstiderna dvs. öppet tider samt helger?  

6. Hur många gånger har ni byggt om?  

7. Hur många entreprenörer samarbetade vid bygget?  

8. Vilken typ av företag är H&M på Hulta ?  

9. Hur är byggnaden fördelad, t.ex. är lagret och kontoret byggd tillsammans eller har separerat 

dem?  

10. Vilka typer av installation har byggnaden?  

11. Har ni några planer för framtiden dvs. plan ändringar?  

12. Kan du berätta i detalj hur en arbetsdags på byggnaden ser ut?  

13. Hur många rum har ni på byggnaden och vilka användningsområden har dessa rum?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


