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I.

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖR AVSNITT A–M OM
MATERIAL OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Tilläggsordlistan består av 19 avsnitt (och 42 grupper). Vissa avsnitt, t.ex. A–M, används för att lägga till
beskrivningar av material och bygg- och anläggningsarbeten och andra används för att närmare beskriva
tjänster, t.ex. avsnitt P–U.
Avsnitt M ”Övriga attribut för transport” kan t.ex. användas för att lägga till en ytterligare beskrivning till
material- eller tjänstekoder.
Tilläggskoderna är generiska och är inte utformade för att passa en viss kod i huvudordlistan Användarna
uppmanas att använda det attribut som passar bäst i tilläggsordlistan, under förutsättning att det tillhör ett
avsnitt som stämmer överens med det som avses i koden i huvudordlistan.

AVSNITT A – MATERIAL
Grupp A – Metaller och legeringar
Denna grupp omfattar
- basmetaller som aluminium, nickel och guld,
- metallegeringar som stål, mässing.

Grupp B – Icke-metaller
Denna grupp omfattar attribut för icke-metalliska material som
- plast, t.ex. polyester, polyeten och PVC,
- sten, t.ex. marmor, skiffer,
- trä, t.ex. bambu, kork och barrträ,
- naturfibrer, som silke och ull.
Ytterligare definitioner:
- Innerhöljen av glas: små glasdelar, ofta rundade, som passar i isoleringsapparater, t.ex.
vakuumbehållare eller kraftledningsarmaturer.

AVSNITT B – BESKAFFENHET, FORM, FÖRPACKNING OCH KONDITIONERING
Grupp A –

Beskaffenhet

Denna grupp omfattar
- kondition och fysiska egenskaper, som varm, kall, flytande, fast, hård och mjuk,
- beskaffenhet, som fina partiklar/pulver, tackor och stänger,
- särskild beredning av ett basmaterial, som belagd, obearbetad och vulkaniserad.
Ytterligare definitioner:
- Obearbetad: Produkt eller material som har gått igenom det/de första steget/stegen i en
transformationsprocess.
- Bearbetad: Produkt eller material som har gått igenom en transformationsprocess.
- Raffinerad: Produkt eller material som har gått igenom en fullständig transformationsprocess för att
befrias från orenheter.

Grupp B – Form
Denna grupp omfattar alla geometriska former, som rund eller kvadratisk.

Grupp C – Förpackning och konditionering
Denna grupp omfattar
- förpackning, t.ex. i påsar, kartonger eller på flaska. Dessa attribut beskriver hur produkten kommer att
tas emot av slutanvändaren,
- konditionering, t.ex. i saltlake eller i lös vikt. Dessa attribut beskriver i vilken kondition produkten i
förpackningen kommer att tas emot av slutanvändaren.
Denna grupp omfattar inte
- övriga attribut för livsmedel, drycker och måltider, som hör till avsnitt H.

AVSNITT C– MATERIAL/PRODUKTER MED SÄRSKILDA EGENSKAPER OCH
ANVÄNDNINGSSÄTT
Detta avsnitt omfattar inte
- miljöattribut som återvinning och behandling, som hör till avsnitt D.
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Grupp A – Material/produkter med särskilda egenskaper
Denna grupp omfattar attribut som avser
- resistensegenskaper, som vattentät, brandhämmande, med trådinlägg eller förstärkt,
- komfort- eller hälsoegenskaper, som ergonomisk, asbestfri eller steril,
- särskilda användningssätt, som nedsänkbar och bärbar,
- jordbruk, som ekologisk, uppfödd och odlad.
Ytterligare definitioner:
- Engångs-: produkt som är utformad för att användas en gång och sedan kastas, men som kan
återanvändas.
- Som slängs efter användandet: produkt som är utformad för att användas endast en gång och som
skadas vid första användningstillfället på ett sådant sätt att den inte går att återanvända.
- Återanvändbar: produkt som är utformad för att återanvändas.

Grupp B – Funktionssätt
Denna grupp omfattar
- tryck- och spänningsattribut,
- typ av energi som används för ett fordon, maskineri och andra apparater,
- andra egenskaper för fordon, motorer, maskiner och apparater, t.ex. fyrhjulsdrift, automatisk, enfas-.

AVSNITT D – ALLMÄNT, FÖRVALTNING
Grupp A – Allmänt och förvaltningsmässiga attribut
Denna grupp omfattar
- specifik status, framför allt för tjänster, t.ex. nationell/internationell, offentlig/privat osv.,
- ledning, administrativ osv.,
- sociala attribut som socialt arbete, vägledning osv.,
- miljöattribut som återvinning, behandling osv.

AVSNITT E – ANVÄNDARE/NYTTJARE
Grupp A – Användare eller nyttjare
Denna grupp omfattar
- alla typer av användare eller nyttjare, där man kan ange åldersgrupp (spädbarn, barn, tonåringar…),
kön, särskilda användare (arbetslösa, narkotikamissbrukare, passagerare osv.),
- en förteckning över funktionshinder, för funktionshindrade användare eller nyttjare.

AVSNITT G – SKALA OCH MÅTT
Grupp A – Dimensioner, effekt osv
Denna grupp omfattar attribut för att ange att det krävs en viss vikt, mått/storlek, volym, effekt eller tryck
Övriga attribut för att ange vikt, mått/storlek, volym, effekt eller tryck finns i avsnitt G grupp C.

Grupp B – Frekvens
Denna grupp omfattar
- varje dag, varje vecka osv.

Grupp C – Andra beteckningar
Denna grupp omfattar ytterligare attribut för att ange vikt, mått/storlek, volym, effekt eller tryck, specifika
uppgifter eller referensuppgifter och kvantiteter.

AVSNITT H – ÖVRIGA ATTRIBUT FÖR LIVSMEDEL, DRYCKER OCH MÅLTIDER
Grupp A – Attribut för livsmedel, drycker och måltider
Denna grupp omfattar
- övriga attribut för att beskriva en viss livsmedelsberedning,
- attribut för att beskriva mat för konsumenter med särskilda krav (utan griskött, vegetariska måltider,
glutenfria måltider).
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AVSNITT I – ÖVRIGA ATTRIBUT FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
Detta avsnitt omfattar inte
- allmän användning, som hör till avsnitt F.
Grupp A – Attribut för bygg- och anläggningsarbeten
Denna grupp omfattar
- attribut för att beskriva anläggningstyp eller särskilda egenskaper för anläggningsarbetet,
- attribut för att beskriva ändamålet med anläggningsarbetena.

AVSNITT J – ÖVRIGA ATTRIBUT FÖR ADB SAMT INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Detta avsnitt omfattar inte
- allmän användning, som hör till avsnitt F.
Grupp A – Attribut för ADB samt informations- och kommunikationsteknik
Denna grupp omfattar
- attribut för att beskriva nätverk för speciella ändamål (Internet, intranät osv.),
- övriga attribut för att definiera vissa egenskaper för maskin- och programvara.

AVSNITT K – ÖVRIGA ATTRIBUT FÖR ENERGI OCH VATTENFÖRSÖRJNING
Detta avsnitt omfattar inte
- allmän användning, som hör till avsnitt F.
Grupp A – Attribut för energi och vattenförsörjning
Denna grupp omfattar
- attribut på områdena för värme, vattenförsörjning, el, olja och gas,
- övriga attribut för att beskriva särskilda användare på området för energi och vattenförsörjning.

AVSNITT L – ÖVRIGA ATTRIBUT FÖR MEDICINSK UTRUSTNING OCH
LABORATORIEUTRUSTNING
Detta avsnitt omfattar inte
- allmän användning, som hör till avsnitt F.
Grupp A – Attribut för medicinsk utrustning och laboratorieutrustning
Denna grupp omfattar användning för särskilda ändamål för
- kirurgi,
- vårdpersonal,
- medicinsk undersökning och behandling,
- användning på sjukhus eller i laboratorium,
- medicinska förbrukningsartiklar,
- rättsmedicin,
- veterinärt bruk.
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