6. september 2007
KART OG PLANTEGNINGER I SKEBASEN – VEILEDNING
Kart og tegninger lagres i SKE basen som bildefiler. Tegninger skal lagres i tifformat.
KART
Kart er nødvendig for å kunne formidle oversikt over det anlegget/bygget oppslaget handler
om. Dermed er det viktig å huske å vise også nordpil og målestokk. Idet målestokk som bildet
blir gjengitt i rapportene er vanskelig å styre, skal målestokk helst angis grafisk, med en
påtegnet linjal. Det er også viktig å huske en tegnforklaring dersom det er øvrige inntegninger
på kartet. Grunnlagskart skal være i svart/hvitt. Av kartet skal det også fremgå hvilke
eiendommer (gnr/bnr) som berøres av fredningen, dersom eiendomsgrensene er tilgjengelige,
skal disse inntegnes med rød farge.
Objekter som foreslås vernet
Kartet brukes også til å formidle omfanget av foreslått vern.
·

·
·

Bygg i VKl 1 fredning, vises med blått, RGBfargekode R 54 G 112 B 149, som er
photoshop nummer 367095. Det skal brukes flatemarkering. Dersom bare deler av
bygget fredes/vernes markeres kun denne delen.
Utomhuselement VKl 1 som foreslås fredet markeres med flateavgrensing som får blå
skravur.
Bygg i VKl 2  bevaring, vises i gult. RGB fargekode R 223 G 161 B 50, som er
photoshop nummer DFA132. Det skal brukes flatemarkering. Dersom bare deler av
bygget fredes/vernes markeres kun denne delen.

Disse fargene tilsvarer de Riksantikvaren bruker i Askeladden og er dermed lettest å tyde
riktig.
PLANTEGNINGER
Plan , snitt og fasadetegninger må være tydelige og ikke ha misvisende
farger. Særlig plantegninger har flere funksjoner, de brukes både til å formidle byggets
beskaffenhet og til å vise omfanget at foreslått vern.
Dersom det bare er deler av bygningen som foreslås vernet, evt. gis ulik verneklasse må
omfanget komme tydelig fram på plantegningene. Rommene/arealene som skal omfattes skal
merkes entydig. Dette kan vises med farger eller skravur.
Målestokk bør angis grafisk, med en påtegnet linjal. Nordpil der det er hensiktsmessig. Husk
tegnforklaring dersom det brukes øvrige inntegninger.

