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Förklaring av begrepp som används i samband med anläggningstransporter till och från
byggarbetsplatser.
Begrepp
Ankomstavisering

Definition
Underlag som leverantören av tjänst eller material skickar till mottagaren med
uppgift om beräknad ankomsttid

Artikelregister

Ett register som tillhandahålls av en branschorganisation och som innehåller en
lista med gemensamma artikelnummer på branschens aktuella produkter eller
tjänster. Exempel är från SBMI, Sveriges Åkeriföretag och
Maskinentreprenörerna.
Det är beställningen som skapas av beställaren och som refererar till ett avtal.
Ett avrop är ofta kopplat till ett specifikt projekt och består av en eller flera
avropsrader. Avropet kan innehålla olika typer av resurser som material och
tjänster. Avropet kan skapas på olika sätt beroende på beställarens interna
process.

Avrop

Avropsbekräftelse
Avropsnummer
Avropsrad

Leverantörens svar på beställarens avrop som ger besked om avropet i sin
helhet accepteras eller inte. Om det inte är accept på alla rader makuleras
avropet och beställaren får lägga nytt avrop baserat på den information som
finns i avropsbekräftelsen.
En unik identitet på ett enskilt avrop.
Löpande numrering av raderna i ett avrop. En avropsrad är kopplad till ett
referensnummer.

Avtal

En överenskommelse om resurser mellan beställare och leverantörer av tjänster
eller material. Det finns ett unikt avtalsnummer. Avtalet kan avse ett eller flera
projekt eller geografiska områden.
Avvikelseavisering Information från leverantören av tjänst till mottagaren om en uppstådd
tidsavvikelse för leveransen.
Ballast
Förädlat stenmaterial från grus‐ och bergtäkter till olika krossprodukter.
Krossprodukterna används som basmaterial i all bygg‐ och
anläggningsverksamhet som t.ex. fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och
järnvägar, dränering, sandning och grusning. Kross är också en viktig råvara vid
tillverkning av asfalt och betong.
Bokning
Se avrop.
Bokningsbekräftelse Se avropsbekräftelse.
e‐följesedel
e‐orderkvitto
e‐tippsedel
e‐vågsedel
Fordonskrav

Se Orderkvitto
Elektronisk variant av orderkvitto
Elektronisk variant av tippsedeln. Se Tippsedel.
Elektronisk variant av vågsedeln. Se Vågsedel.
Beställarens krav på egenskaper hos fordonet, t.ex. miljöegenskaper, typ av
bränsle.

Följesedel
Förarkrav

Se Orderkvitto
Beställarens krav på egenskaper hos föraren, t.ex. utbildning, behörighet.

Hämtningstid
Körorder
Körsedel
Leveransavisering

Datum och tid då hämtning ska ske på den angivna hämtningsplatsen.
Se Order.
Se Orderkvitto.
Ett meddelande som utväxlas mellan en materialleverantör och beställaren med
specifikation om en sändnings innehåll. För anläggningstransporter används i
stället orderkvitto.

Leveransorder

Se order.
Beställarens bedömning av framtida behov. Skickas med viss periodicitet. Anger
Leveransplan
behovet av resurser under en angiven period.
Leverantör av tjänst Den part som utför maskin‐ eller transporttjänsten samt i vissa fall även
levererar materialet, t.ex. ballast. Kan t.ex. vara ett åkeri, åkericentral eller täkt
med egna transportresurser.
Litteranummer
Se referensnummer
Materialleverantör Den part som levererar ballast, t.ex. fabriker för betong eller asfalt eller täkter
som producerar sand, grus etc. Kan vara samma part som leverantören av
tjänst.
Order
Uppdraget som skapas av leverantören utifrån beställarens avrop. När en
avropsrad innehåller flera likadana resurser, skapar leverantörens system en
order per resurs och dag. Referens ska finnas till beställarens avrop och
avropsrad.
Orderrad
Orderkvitto

Ordernummer
Prognos

En orderrad definierar de olika delarna i en order, t.ex. leverans, väntetid etc.
Skapas av leverantören när ordern är utförd och innehåller all
debiteringsgrundande information, dvs de kostnadsposter som kommer att
finnas i fakturan. Orderkvittot skickas till beställaren och uppdaterar dennes
avrop, t.ex. med exakta kvantiteter och avvikelser som stillestånd.
Unik identifikation av en enskild order.
Se leveransplan

Projekt

Ett av beställaren definierat objekt, t.ex. en arbetsplats eller kostnadsställe.

Projektlista

Ett meddelande som beställaren skickar till sina leverantörer för att uppdatera
dessa med uppgifter om ett projekt, t.ex. projektnummer, adressinformation
och kontaktuppgifter.
Ett av beställaren unikt nummer för det aktuella projektet. Kan vara
referensnumret eller en del av referensnumret.
Ett för beställaren unikt nummer som används för att kontera kostnaden. Det
kan vara olika referensnummer för olika avropsrader.

Projektnummer
Referensnummer
Resurs

Ett specifikt fordon eller maskin. Identifieras med en unik identitet.

Resurskategori

En fördefinierad klass eller typ av fordon eller maskin, t.ex. en treaxlad
schaktbil.

Slottid
Tippsedel

En hämtningstid som leverantören av tjänst blivit tilldelad från beställaren eller
leverantören av material.
Se vågsedel och e‐vågsedel. Skillnaden är att den skapas av materialmottagaren.

Transportorder
Transportsedel
Uppdrag

se Order
Se Orderkvitto.
Se Order.

Vågsedel

Skapas av materialleverantören och är ett materialkvitto som specificerar det
material som hämtas av tjänsteleverantören. Uppgifter inkluderar t.ex.
materialsort, vikt, betalare, materialleverantör.

