Standardiserad artikelbeskrivning för bergmaterial
I NeC-standarden kan en artikel identifieras på dessa sätt:
 SBMI:s standardartikelnummer rekommenderas, identifieras med kod 01.
 Levererande företags artikelnummer, identifieras med kod SA.
 Köpande företags artikelnummer, identifieras med kod BP.
 Artikelbenämning kan också göras i klartext och kan innehålla marknadsnamn som t.ex.
Huddingeblandning, och/eller egenskaper, t ex färg, L/T- eller flisighetsindex, Gc 90/10 (grovballast10 %
över-, 10 % underkorn), MDE 25 (Mikro Deval 25), AN10 (kulkvarnsvärde 10), LA 40 (Los Angeles 40).
Närmare beskrivning av hur artikelinformation kan förekomma i NeC-standarden finns på BEAst webbplats där
standarden för Avrop och övriga meddelanden i NeC kan laddas ned.
Struktur för nummerserie:


På position 1 anges typ av material med någon av dessa bokstavskoder:
o B=blandat bergmaterial
o E= entreprenadberg
o J= Jord
o K= kross- berg
o M=morän
o N=naturgrus
o R= recycled (återvinning)
o T= tjänster
o V=vattenbyggnadssten (kg)
o W=vattenbyggnadssten (100-kg)
o X= övriga material 1.
För vattenbyggnadssten enligt EN13383 med viktgräns i kilo tolkas de första två siffrorna som lägre viktgräns
(A=10, B=11, osv) och de följande tre som övre, följt av kg (V), resp 100-tal kg (W).
För övrig ballast gäller:




Position 2 och 3 anger i millimeter undre gräns för sorteringen.
Position 4 till 6 anger i millimeter övre gräns för sorteringen.
På position 7 anges efterbehandling (bokstav): e-ej behandlat , k-kubiserat, s-saltblandat, t-tvättat, uuppvärmt. Positionen kan lämnas tom om position 10-18 är tomma.
 På position 8 och 9 står det EN om man följer Europastandard, CE om det är CE-märkt mot flera
standarder och XX om det inte är CE-märkt material.
 På position 10 till 18 står det krav som främst styr leveransen, t ex EN 13242, TRV, SL1.
Positionerna kan vara tomma.
Exempel på artikelnummer för bärlager: K00032eEN13242, dvs krossberg 0/32, obehandlad.
1

Blandat är blandningar av främst jungfruligt bergmaterial som kross + natur, kross + retur, etc.

Entreprenadberg är råmaterial där man i vissa fall har sämre kontroll på de tekniska egenskaperna.
Jord inkluderar blandningar av jord och sand, jord, torv och kross, etc – material för växtlighet.
Krossberg är berg från bergtäkter. Berget säljs för det mesta som krossade produkter. När sprängt
berg säljs utan att krossas räknas det fortfarande till samma produktfamilj.
Naturgrus är material från åsgrus med ”rundade korn”. Som naturgrus räknas både icke krossade produkter som säljs sorterat i olika storlekar, och produkter som säljs krossade (grövre sten från åsen).
Volymen material med bokstaven N kan enkelt summeras så att naturgrusskatten blir korrekt inbetald.
R, är produkter av främst återvunnet material. Materialet kan vara bergmaterial, betong, asfalt eller ett
blandat material – icke förorenat. Återvunna material kan CE-märkas. (Entreprenadberg – se ovan)
T, dvs tjänster kan t ex vara snöröjning åt externa kunder (benämns T00000XX).
X, dvs övriga produkter: kan vara torv, schaktmassor, kalk, med mera.
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