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Planritning

Måtten på planritningen ska
anges med minst två decimaler.
Byggnadens area ska vara lätt att
beräkna.

Entréplanet ska vara tillgängligt
och användbart för personer med
nedsatt rörelseförmåga. Det inne-
bär bland annat att det på entré-
planet ska finnas plats för kök,
wc/dusch, plats för sittgrupp och
sovplats. Planritningen ska vara
möblerad för att man ska se att
förslaget uppfyller kravet på till-
gänglighet och användbarhet.
Mer information om tillgänglig-
het finns i Boverkets byggregler.

Markera var sektionen 
genom huset är tagen.

Det ska vara möjligt att
vända med en rullstol vid
entrén och inne i rummen,
vilket visas med en cirkel
med diametern 1,30 m.

Ange rummets funk-
tion och area

Ange öppningsmått
för dörrar.

Ej måttsatta dörrar har ett 
öppningsmått på 0,8 meter.

KNALLEN 1:6
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

ENTRÉPLAN

Ritn.nr A3 REV 2013-09-16 Skala 1:100

2013-03-12 RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR

Bilaga 3

61amslic
Textruta
*) Exempelritningar från SamhällsbyggnadsförvaltningenBygglovsavdelningenBorås Stad



KNALLEN 1:6
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

ENTRÉPLAN

Ritn.nr A3 Skala 1:100

2015-06-04 RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR 5

Planritning

Måtten på planritningen ska
anges med minst två decimaler.
Byggnadens area ska vara lätt att
beräkna. Hela entréplanet ska
vara tillgängligt och användbart
för personer med nedsatt rörel-
seförmåga. Det innebär bland
annat att det på entréplanet ska
finnas plats för kök, wc/dusch,
plats för sittgrupp och sovplats.
Planritningen ska vara möblerad
för att man ska se att förslaget
uppfyller kravet på tillgänglighet
och användbarhet. Mer infor-
mation om tillgänglighet finns i
Boverkets byggregler.

Det ska vara möjligt att
vända med en rullstol vid
entrén och inne i rummen,
vilket visas med en cirkel
med diametern 1,30 m.

Ange öppnings-
mått för dörrar.

Markera var sektionen
genom huset är tagen.

Den tillbyggda
delen markeras
genom att väg-
garna fylls i eller
skrafferas.

Ange rummets 
funktion och area.
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