
Exempelritningar - Parkeringsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen

www.goteborg.se

Vill du anlägga en 
parkeringsplats?
Här kan du se vilka ritningar du behöver lämna in 
när du söker bygglov och hur de ska se ut.



 � Ansökan 
Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig 
ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill 
vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. Om du 
anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker 
behövs en fullmakt. E-tjänst och ansökningsblankett finns på: 
www.goteborg.se/ansokbygglov

 � Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
Se exempelritning

 � Marksektion i lämplig skala (om nivån ändras mer än 50 cm)
Se exempelritning

Checklista inför ansökan

Fler handlingar 

kan behövas, men 

det här är en bra 

början!

Kort om fackmässiga ritningar
Vi behöver ritningar som är:

 » Skalenliga och måttsatta

 » Ritade med datorbaserat verktyg 
(CAD) eller noggrant med linjal

 » Ritade på vitt olinjerat och orutat 
papper

 » Svartvita

Ritningarna ska vara i A3- eller 
A4-format och innehålla skallinjal och  
ritningshuvud. Det går bra att placera 
flera ritningar på samma sida om det 
får plats.

Vi tar helst emot dina ritningar 
 digitalt.

Mer information om hur du ritar  hittar 
du i broschyren ”För dig som ska rita 
själv”. Den finns på vår hemsida: 
www.goteborg.se

http://www.goteborg.se/ansokbygglov
https://goteborg.se/wps/myportal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/stadsbyggnadskontorets-kundservice/sok-bygglovhandlingar/bestall-digitala-bygglovhandlingar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSz8vI31wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9BO3HYwEB_QW5oaGhjoqKAOWpN5A!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Enkel nybyggnadskarta

Vad är en enkel nybyggnadskarta?
En enkel nybyggnadskarta innehåller detaljerad 
information om tomten/fastigheten och visar 
parkeringsplatsens läge i förhållande till  
byggnader och tomtgränser. Det är viktigt att 
placeringen och måttsättningen är korrekt.

En enkel nybyggnadskarta beställer du via vår 
hemsida:

www.goteborg.se/nybyggnadskarta

Vad ska den enkla nybyggnadskartan 
innehålla?
Den enkla nybyggnadskartan redovisas i skala 
1:400 och ska innehålla:

 » Parkeringsplats med relevanta mått

 » Måttsättning till tomtgräns

Här visas bara ett utsnitt av en 
enkel nybyggnadskarta, bifoga 
hela kartan i din ansökan

Måttsätt 
parkeringsplatserna

Sätt ut mått till 
tomtgränsen



Marksektion

Vad är en marksektion?
Marksektionen visar hur marknivån varierar över 
parkeringsplatsen.

Vad ska marksektionen innehålla?
Marksektionen redovisas i skala 1:100 och ska 
innehålla:

 » Befintliga och blivande marknivåer

 » Relevanta plushöjder. Befintliga plushöjder 
finns på den enkla nybyggnadskartan. Om de 
ändras, skriv ut blivande plushöjder.

 » Skallinjal

 » Ritningshuvud

+1.5

+2.2

Blivande marknivå ritas 
med heldragen linje

Befintlig marknivå ritas 
med streckad linje

Sätt ut relevanta 
plushöjder
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MARKSEKTION

Ge varje ritning ett namn

Varje ritning ska 
ha en skallinjal

Varje ritning ska ha 
ett ritningshuvud som 
innehåller information 
om ritningen


