Förklaringar till olika begrepp om innehållet i en ritning
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Ritning
Alla ritningar ritas med linjal. Inlämnade kopior ska vara på vitt papper med svart
text/linjer.
Rutat papper skall undvikas.

Situationsplan
Situationsplanen visar huset/ byggnaden ovanifrån, dvs. takets utformning med dess
omgivning, tomten. Situationsplanen visar t ex träd, marknivåer, vägar och
omgivande hus. Byggnaders avstånd till tomtgräns samt tomtens höjdförhållanden
anges. Situationsplanen ritas i skala 1:400.

Plan
Planen visar huset ovanifrån i genomskärning. Man "skär av" väggarna vid en meters
höjd. Då ser man fönsters och dörrars placering i väggen. I planritningen anges
rummens användningssätt. I det här fallet garage och förråd.
Planen för bygglov ritas i skala 1:100.

Vänd
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Fasad
En fasad visar huset sett rakt från sidan och anges som vart den vetter, t ex fasad
mot norr, söder osv. eller fasad mot gatan, trädgården. Fasaden skall visa tak, vägg,
sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga
trappor.
Fasader för bygglov ritas i skala 1:100.

Sektion
En sektion visar huset i genomskärning från sidan. Sektionen visar hur bl.a. takfoten
ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster,
trappor mm i höjdled. Rumshöjder ska anges. Sektionen ritas i skala 1:100.

Skala
En ritning görs alltid skalenlig. För bygglov använder man skalorna 1:400 och 1:100. I
skala 1:100 motsvara 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten.
Måttsättning
Husets yttermått; längder, bredder, höjder samt avstånd till gata och tomtgräns
måttsätts på situationsplan och planritning. Vid tillbyggnad måttsätts den tillbyggda
delen.
Norrpil
På situationsplanen anger man väderstrecken med en pil åt norr.
Ritningshuvud
På ritningen längst ned till höger anges i en ruta: fastighet, ritningstyp, fasad, plan
etc., skala, datum samt vem som har utfört ritningen; namn och telefon.
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