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Gruppen 10, 20, 40, 50 och 60 benämns sammansatt. Med detta menas att om ritningen samlat redovisar flera
av de övriga delgrupperna i respektive huvudgrupp bör den hänföras till sammansatt redovisning. Sammansatt
redovisning för flera av huvudgrupperna, t.ex. samordningsritningar, redovisas under delgrupp 01.

Användning av tillämpningsmetod (A, B, C eller D) hålls enhetlig för varje ansvarig part.

Koder som ej återfinns i denna tabell betraktas som reserverade. De bör således inte användas.

Tabell A.3 – Koder för ritningens innehåll

Huvudgrupp Kod Delgrupp Kommentar, tillämpning BSAB

0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning Situationsplan, samordningsritningar x

10 Sammansatt redovisning

11 Schakt, terrassering

15 Grundkonstruktioner Pålning, grundsulor x

16 Överbyggnader Överbyggnadstyper, nivåer och mått

17 Planteringar, vegetation

1 Mark

18 Markkompletteringar Utrustning m.m.

20 Sammansatt redovisning

21 Platsgjuten betong

22 Armering i platsgjuten betong

23 Förtillverkad betong

24 Stålkonstruktioner

25 Träkonstruktioner

2 Bärverk

26 Murverkskonstruktioner

3 reserverad för anläggning (x)

40 Sammansatt redovisning Planer, sektioner, fasader av
husritningar

x

41 Yttertak och ytterbjälklag Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak,
taksäkerhet

x

42 Yttervägg Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg x

43 Inre rumsbildande byggdelar Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m.
inomhus, golvkonstruktioner, undertak

x

44 Invändiga ytskikt Golvbeläggningar, väggbeklädnader x

45 Huskompletteringar Balkonger, loftgångar, skärmtak, entré-
trappor, invändiga trappor, skyltning

x

46 Rumskompletteringar Fast och lös inredning, utrustning. Stor-
kök och liknande specialinredningar.

x

4 Rumsbildning

49 Övrigt x

(forts.)
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Huvudgrupp Kod Delgrupp Kommentar, tillämpning BSAB

50 Sammansatt redovisning av va-,
vvs-, kyl- och processmedie-
system

Används när flera system ritas på
samma ritning, t.ex. både tappvatten
och avlopp

x

51 Va m.m. i mark utanför hus Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärme-
och gasnät m.m.

(x)

52 Försörjningssystem Tappvatten, ånga, gas m m x

53 Avloppsvattensystem m.m. Avlopp, dammsugning, soptransport
m m.

x

54 Brandsläckningssystem x

55 Kylsystem x

56 Värmesystem x

5 Va-, vvs-, kyla

57 Luftbehandlingssystem x

60 Sammansatt redovisning av el-
och telesystem

61 El- och telekanalisationssystem x

63 Elkraftsystem Transformator, ställverk, belysning,
motor, elvärme m.m.

x

64 Telesystem Telefon, larm, signalsystem, data, nät
m.m.

x

6 El- och tele-
system

66 System för spänningsutjämning
och elektrisk separation

x

71 Hissystem x

73 Rulltrappssystem och rullramps-
system

x

74 Kransystem x

75 Rörpostsystem x

7 Transportsys-
tem m.m.

76 System med maskindriven port,
grind, dörr m.m.

x

81 Styr- och övervakningssystem
för fastighetsdrift

x8 Styr- och över-
vakning

82 Styr- och övervakningssystem
för processinstallationer

x

Övrigt 99 Fri för projektspecifik tillämp-
ning

Kan användas för brand, säkerhet,
ytredovisning etc.

Ritningens innehåll, tillämpning enligt metod B:

Som alternativ till koder enligt tabell A.3 kan koder enligt BSAB-systemet (BSAB 96) användas - metod B.

ANM.:  Tabeller och tillämpningsanvisningar för dessa utfärdas av AB Svensk Byggtjänst.
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