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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Orientering
Denna standard gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är snarare en samling av vanligt förekommande termer. Finns en term definierad i AB 04, ABT06 eller TNC 95 har den definitionen tillämpats i denna
standard. I vissa fall har dock avvikelse gjorts med hänsyn till att definitionerna i denna standard är avgränsade till att gälla dokumentation för både bygg- och förvaltningsprocessen.
För övriga termer i detta dokument har definitionen i de flesta fall lämnats orörd i förhållande till utgåva 1.
I denna utgåva har följande ändringar gjorts jämfört med utgåva 1:
Ett antal termer som inte längre används har tagits bort och ett antal nya termer har lagts till.

3

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-80488

SS 32201:2011 (Sv)

1

Omfattning

Denna standard omfattar definitioner av vanligen förekommande handlingar som används under en byggnads
eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. De engelska termer som medtagits ska
endast betraktas som rekommendationer

2

Termer och definitioner

2.1
anbudshandling
handling som utgör, ingår i eller åberopas i anbud och som är gällande för anbudet
en

tender document

2.2
anslutningsschema
schema som i detalj redovisar hur en apparat el-ansluts
en

connection diagram

2.3
anslutningstabell
tabell som i detalj redovisar hur en apparat el-ansluts
en

connection table

2.4
APD-plan
ANM. Se etableringsplan

2.5
apparatförteckning
förteckning över apparater och deras väsentliga data
en

equipment list

2.6
à-prislista
förteckning över à-priser
en

unit-price list

2.7
arbetshandling
Se bygghandling
2.8
arbetsmiljöplan
plan för arbetsmiljöarbetet i ett projekt. Innehåller regler för byggarbetsplatsen, hur arbetsmiljöarbetet ska
organiseras samt åtgärder vid arbeten dem särskild risk.
en

work environment plan

2.9
arbetsområdesplan
handling som anger gräns och nyttjandevillkor för område som entreprenören disponerar för att genomföra
kontrakterat arbete
en
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site use plan
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2.10
arbetsritning
Se bygghandling
2.11
A-ritning
ritning som upprättas av arkitekt
en

architectural drawings

2.12
arkivhandling
handling avsedd att förvaras i arkiv
ANM. Arkiveringen kan ske t.ex. hos byggnadsnämnd, myndighet, byggherre eller förvaltare. Arkiveringen kan ställa
krav på arkivbeständighet.

en

file documents

2.13
armaturförteckning
förteckning över belysningsarmaturer och väsentliga data för dessa
en

light-fitting schedule

2.14
armeringsförteckning
förteckning som ger nödvändig information för kapning och bockning av armering
en

bar schedule

2.15
armeringsritning
ritning som visar läget för armering i en konstruktion samt armeringens beteckning
en

reinforcement drawing

2.16
avvägningsritning
ritning som redovisar nivåer på avvägda punkter
en

levelling drawing

2.17
belysningsritning
ritning som redovisar läge och typ på belysningsutrustning och ledningar som ingår i en belysningsinstallation
en

lighting drawing

2.18
besiktningsplan
handling som anger plan för genomförande av besiktningar
en

inspection plan

2.19
besiktningsunderlag
handlingar som erfordras för att genomföra en besiktning
en

basic inspection documents
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2.20
besiktningsutlåtande
handling som redovisar hur det besiktigade objektet eller arbetet uppfyller ställda krav
en

inspection report

2.21
beskrivning
handling med föreskrifter om och/eller krav på utförande av, och kvalitet på, arbete
en

specification

2.22
beställning
handling som utgör bekräftelse på att anbud godtas
en

order

2.23
betalningsplan
handling med föreskrifter om den ordning som gäller för betalning
ANM. Betalningsplan kan vara relaterad till prestation eller tid.

en

payment plan, payment schedule

2.24
brandlarmsritning
ritning som redovisar läget på utrustning och kablage som ingår i en brandlarmsinstallation
en

fire alarm drawing

2.25
brandskyddsdokumentation
handling som redovisar samtliga brandskyddsåtgärder i en byggnad
en

fire protection documentation

2.26
brandskyddsritning
ritning som redovisar åtgärder för brandskydd i en byggnad eller anläggning
en

fire protection drawing

2.27
byggdelsbeskrivning
beskrivning som omfattar byggdelar och byggdelstyper
en

building element specification

2.28
bygghandling
handling som fastställts att gälla som underlag för utförande
ANM. Bygghandlingarna utgör tillsammans redovisning av hur ett projekt ska genomföras och innefattar alla handlingar
som är nödvändiga för produktion av byggnaden eller anläggningen. Texten "Bygghandling" anges på varje handling.
Tidigare användes begreppen arbetshandling och arbetsritning.

en
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construction document, building document, production document
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2.29
bygglovshandling
handling som ligger till grund för byggnadsnämnds beslut om bygglov
en

building permit document

2.30
byggmötesprotokoll
protokoll med lägesrapport om arbetets fortskridande i förhållande till entreprenadkontraktet samt beslut om
eventuella åtgärder
en

minutes of construction meeting, minutes of building meeting

2.31
byggnadsprogram
handling som redovisar förutsättningar och krav på en byggnad och utgör underlag för projektering
en

local building programme

2.32
demonteringsritning
ritning som redovisar hur en byggnad eller anläggning ska demonteras för återanvändning
en

reuse dismantling drawing

2.33
detaljplan
planinstitut som omfattar ett begränsat område av en kommun och som reglerar dels bebyggelsen, dels
användningen av mark- och vattenområden m.m.
en

detailed development plan

2.34
detaljritning
ritning som redovisar föremål eller delar därav, vanligen i större skala, med specificerade uppgifter om form,
konstruktion, montering och hopfogning
en

detail drawing

2.35
dispositionsplan
plan för utnyttjande av tomt eller område
en

master plan

2.36
driftkort
handling som schematiskt visar funktionssamband mellan komponenter i en installation och beskriver regleroch larmfunktioner
en

operation manual

2.37
drift- och underhållsinstruktion
handling som anger hur en byggnad, installation eller anläggning ska skötas och underhållas
en

operation and maintenance instructions manual
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2.38
driftsättningsschema
schema som anger erforderliga tekniska uppgifter och startordning för maskiner i samband med idrifttagande
en

commissioning schedule

2.39
dörrförteckning
förteckningsritning över dörrar och dörrpartier inklusive beslagning
en

door schedule

2.40
elementförteckning
förteckning över i projektet förekommande prefabricerade byggelement
en

list of prefabricated elements

2.41
energideklaration
dokument som innehåller uppgifter om en byggnads energiprestanda
en

energy perfomance certificate

2.42
enlinjeschema
schema som förenklat visar uppbyggnaden av en elinstallation
en

single-line diagram

2.43
entreprenadavtal
Se kontrakt
2.44
entreprenadhandling
kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och intill garantitidens början
och som enligt kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser ska gälla för entreprenaden
en

contract documents

2.45
entreprenadkontrakt
Se kontrakt
2.46
E-ritning
ritning som upprättas av elprojektör
en

electrical construction drawings

2.47
etableringsplan
APD
handling som redovisar användningen av arbetsområdet
ANM. APD är en förkortning för arbetsplatsdisposition.

en
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site information
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2.48
fasadritning
ritning som redovisar vy av den yttre utformningen av en byggnad
en

façade drawing, elevation drawing

2.49
fastighetskarta
registerkarta som hör till jordregistret
en

real estate map

2.50
fastighetsplan
planinstitut som omfattar ett område inom en detaljplan och som redovisar bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar
en

property regulation plan

2.51
flödesschema
schema som redovisar flödet och kopplingsordningen mellan komponenter som ingår i ett system med ett
eller flera medier
en

flow chart

2.52
formsättningsritning
ritning som redovisar utförande och montering av form till platsgjuten konstruktion
en

formwork drawing

2.53
funktionsbeskrivning
beskrivning som anger krav på funktionen hos en byggnad eller anläggning
en

functional characteristics specification

2.54
fönsterförteckning
förteckningsritning över fönster och fönsterdörrar inklusive beslagning
en

window schedule

2.55
förbindningsschema
schema som redovisar förbindningar och anslutningspunkter i en elinstallation
en

wiring diagram

2.56
förbindningstabell
tabell som redovisar förbindningar och anslutningspunkter i en elinstallation
en

wiring table
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