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Vad är det här för ord?
I boken Arkitektsvenska finns många texter. I texterna finns det ord och uttryck som är markerade 
i rosa. Det är ord som är bra att kunna om man arbetar som arkitekt, och också ord som du 
behöver öva på. I det här häftet har vi samlat alla rosamarkerade ord. Vi har delat in dem efter 
avdelning (rosa rubrik i boken) och sedan i bokstavsordning.

Ordkorten är en viktig resurs för dig som vill utöka ditt ordförråd. 

◊ Skriv ut!

◊ Klipp ut!

◊ Använd!

Hur ska orden användas?
Flash cards
Förklara orden på svenska eller översätt till ditt språk. Skriv översättningen eller förklaringen på 
baksidan av kortet. Lägg korten upp-och-ner. Testa dig själv genom att läsa översättningen eller 
förklaringen på baksidan och gissa vad det svenska ordet är. Vänd på kortet för att se om du har 
rätt.

Gissa ordet
Jobba i par eller i en liten grupp. Lägg ordkorten i en hög upp och ner. Ta upp ett kort. Visa inte 
dina kollegor vad som står på kortet. Beskriv ordet på svenska. Dina kollegor gissar vilket ord det 
är. Den som gissar rätt får kortet. När alla kort är slut räknar ni hur många kort varje person har. 
Den som har flest kort vinner.

Säg meningar
Jobba i par eller en liten grupp. Lägg ut alla ordkort på ett bord. Ta ett kort och säg en mening 
som innehåller ordet.

Berätta en historia
Jobba i par eller en liten grupp. Lägg ut alla ordkort på ett bord. Börja så här “Det var en gång...”. 
Du börjar berätta en historia och använder ett av orden. När du har använt ett ord från bordet 
är det din kollegas tur. Hen fortsätter berätta och använder ett ord från bordet. Då fortsätter nästa 
person. Fortsätt tills det inte finns några kort kvar på bordet.

Grammatik
Jobba i par eller en liten grupp. Lägg ut alla ordkort på ett bord. Dela in dem i ordklasser. Testa 
sedan varandra, till exempel på verbens böjningar, substantivens pluralformer och adjektivens 
komparation. Om du jobbar ensam kan du dra ett kort och böja det.
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Uttal
Du behöver uttala orden rätt för att folk ska förstå vad du säger. På svenska handlar rätt uttal om 
att betona rätt ljud. Att betona ett ljud betyder att det är långt, att du lägger mer tid på det ljudet. 
I varje ord finns en lång stavelse eller två långa stavelser. Inuti den långa stavelsen är det antingen 
ett långt vokalljud eller ett långt konsonantljud. De långa ljuden är ofta mycket längre än du tror, så 
överdriv!

I boken Arkitektsvenska och de här ordkorten har vi strukit under långa ljud.

hus  lång vokal  huuuuuus

rum  lång konsonant rummmmmm

Betoningen kan ligga i början, i mitten, eller slutet. 

ritning     riiiiiitning

teknik     tekniiiiiik

arkitekt     arkitekkkkkkt

belysning    belyyyyyysning

bebyggelse    bebyggggggelse

förfarande    förfaaaaaarande

I sammansatta ord finns det två långa ljud.

landskap    lannnnnndskaaaaaap

landskapsarkitekt   lannnnnnskapsarkitekkkkkkt

arbetsplats    arrrrrrbetsplatttttts

eluttag     eeeeeeluttaaaaaag

blekergonomisk

bostad
inne

framsida
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Verb
Man brukar dela in svenska verb i olika verbgrupper för att hålla reda på hur man böjer dem. I 
tabellen nedan ser du systemet. Det är viktigt att du lär dig verbgrupperna!

I ordkorten står alla verb i presens. Då ser du direkt om det till exempel är ett verb som slutar på -ar 
(grupp 1) eller ett verb som slutar på -er (grupp 2). Verbgruppen står som en nedsänkt siffra direkt 
efter verbet.

framhäver2a

optimerar1

tar fram4

släcker2b

når3

gör om4

Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1 = +r +de +t

rita!
slutta!

rita
slutta

ritar
sluttar

ritade
sluttade

ritat
sluttat

2a +a +er +de +t
bygg!
stäng!

bygga
stänga

bygger
stänger

byggde
stängde

byggt
stängt

2b +a +er +te +t
räck!
mät!

räcka
mäta

räcker
mäter

räckte
mätte

räckt
mätt

3 = +r +dde +tt
bo!
sy!

bo
sy

bor
syr

bodde
sydde

bott
sytt

4-it +a +er +it
föreskriv!
bryt!

föreskriva
bryta

föreskriver
bryter

föreskrev
bröt

föreskrivit
brutiit

4-spec
gör!
färgsätt!

göra
färgsätta

gör
färgsätter

gjorde
färgsatte

gjort
färgsatt
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Substantiv
Svenska substantuv brukar delas in i fem grupper enligt tabellen nedan. Om du kan substantivgrup-
perna vet du vad orden blir i plural. Här har de räknebara substantiven markerats med rätt sub-
stantivgrupp som en upphöjd siffra till höger om ordet.Ord som inte används i plural saknar siffra. 
Substantiv med oregelbunden pluralböjning markeras med *.

en arkitekt3ett område4

en anställning2

Singular Plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
GRUPP 1 -or
en platta
en framsida

plattan
framsidan

plattor
framsidor

plattorna
framsidorna

GRUPP 2 -ar
en tegelsten
en å

en stomme
en byggherre

en gavel
en vajer

tegelstenen
ån

stommen
byggherren

gaveln
vajern

tegelstenar
åar

stommar
byggherrar

gavlar
vajrar

tegelstenarna
åarna

stommarna
byggherrarna

gavlarna
vajrarna

GRUPP 3 -er
en modul
en årstid

en linje
en kungörelse

modulen
årstiden

linjen
kungörelsen

moduler
årstider

linjer
kungörelser

modulerna
årstiderna

linjerna
kungörelserna

GRUPP 4 -n
ett ärende
ett värde

ärendet
värdet

ärenden
värden

ärendena
värdena

GRUPP 5 =
ett hus
ett kontor

en snickare
en strålkastare

huset
kontoret

snickaren
strålkastaren

hus
kontor

snickare
strålkastare

husen
kontoren

snickarna
strålkastarna

en platta1
ett torn5
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Kapitel 1: Yrken inom arkitektur

en arkitekt3

en bakgrund3

en bostad*

en byrå3

en civilingenjör3

egen firma1

ett fastighetsbolag5

i grunden

en inredningsarkitekt3

kommersiella projekt

en kommun3

ett kontor5

en landskapsarkitekt3

en planarkitekt3

pluggar (till)1

(en) praktik

praktiserar1

en projektledare5

ett tävlingsprojekt5

"
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Kapitel 1: Speciellt med svensk arkitektur

en angöring2

en arbetsplats3

bindande

bister

blek

en budget2

en by2

ett byggnadsverk5

en byggteknik3

byter jobb2b

ett dansställe4

en detalj3

en detaljplan3

ergonomisk

ett fack5

en färdig lösning2

en folkhemsförort3

förhåller sig (till)2a

en förort3

ett förslag5

funktionell

funktionsstyrd

hållbar

inomhus

jämlik

juridisk

(en) kalksten

"
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ett klimat5

en kommun3

konstnärlig

en konsult3

kreativ

en lägstastandard3

lär om2a

läser av2b

en linje3

en markplatta1

namnger4

en översiktsplan3

platt

en platta1

en plattsättare5

präglas (av)1

privat

publik (adj)

rådgivande

röjer snö2a

rörelsehindrad

skrapar1

en skylt2

en små ort3

(en) snöröjning

en stadsstruktur3

en standard3

styrd

en tandläkarmottagning2

tar ut svängarna4
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en trottoar3

trygg

(en) vardagsarkitektur

en väv3

vilse
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Kapitel 1: Material och byggnadsdelar

bestämda mått

en bröstningshöjd3

en byggherre2

en centimeter5

en dimension3

ett djup5

en fogtjocklek2

ett fönster5

ett format5

en höjd3

inne

en längd3

mäter2b

en modul3

(en) projektering2

räknar in1

räknar ut1

ett standardmått5

(ett) tegel

en tegelleverantör3

en tegelsten2

vänjer sig4

"
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Kapitel 1: Varför har svenskar lampor i fönstren?

en anledning2

bakre

en baksida1

bjuder in4

bländar1

blåser sönder2b

en bordslampa1

byggbranschen

dagsljusförhållanden

(en) dagsljuskvalitet

dalar1

diffus

drar upp4

ett eluttag5

(en) energibesparing2

en energiregel*

framsida1

en fyr2

få

en fönsterbräda1

en fönsterlucka1

en förhandling2

går förbi4

går över4

ett gärde4

en gardin3

en gata1

"
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en gavel2

ett glasparti3

glimtar4

granne2

heltäckande

en himmel2

ett hörn

ett inomhusklimat

kikar in4

en kommun3

en lägenhet3

en lagstiftning2

(en) luft

lyser upp2b

(en) morgonsol

mulen

en myndighet3

når3

ett nät5

naturvit

nordost

nuförtiden

(en) nybyggnation 

optimerar1

(ett) pynt

rakt på

en rät vinkel2

en reflektion3

en ruta1

skarp
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slår igenom4

släckt

(ett) släpljus

släpper in2b

snygg

söderut

(ett) solljus

en solstråle2

en soltimme2

stänger ute2a

stark

en stickkontakt3

en strålkastare5

en strimma1

ett takfönster5

en taklampa1

tänd

en teaterscen3

tjusig

tolkar1

(ett) trä

en trappa1

ett treglasfönster5

tunn

upplyst

ute på landet

vetter (mot)2b

en vinkel2

visar vägen1

en årstid3
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Kapitel 2: Här sitter vi

anställd

en bostad*

bred

en byggnadsingenjör3

en dansbana

ett driv5

en egenskap3

en ekonomiavdelning2

(en) energieffektivisering2

ett engagemang5

ett företag5

genuin

grundas1

hållbar

(en) hållbarhet

en husarkitekt3

ett huvudkontor5

en hygienfaktor3

i allmänhet

en ingång2

en inredningsdel2

konkret

ett kontor5

en kontorschef3

en linbana1

nuförtiden

en passivhusexpert3

"
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en praktikant3

räcker2b

säger till4

(en) stadsplaneutveckling

startar eget1

ett steg5

en tävling2

tilltalande

en utbildning2

en återbrukskonsult3
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Kapitel 2: Hur ser det ut hos er?

en A-projektering2

arkitektonisk

BBR

befintlig

en belysningsskena1

Boverkets byggregler

en brand*

en brandklass3

ett brandmotstånd5

en bröstning2

en byggdel2

(en) deponi

dikt an

dov

drar undan4

ett element5

en emission3

ett entrérum5

får fram4

färgmatchar1

en färgskala1

en fast plats3

en fåtölj3

fejk

en flexplats3

flyttar1

flyttar runt1

"
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föreskriver4

förlåtande

(en) förvaring

framhäver2a

en funktion3

går igenom4

en gardin3

en glasningslist3

en golvbrunn2

ett golvmaterial5

en gungstol2

halkar ner1

håller2a

håller till godo2a

hänger om2a

ett hyllplan5

en hyresgäst3

i andra hand

en IA-projektering2

en innervägg2

en inredning2

en installation3

en interiör3

knyter ihop4

ett koncept5

(en) konferensutrustning

en krock2

en kulör3

ett landskap5

limmar fast1
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en linoleummatta1

en list3

ett ljud5

en ljudmiljö3

en lokal3

lutar1

lyfter fram2a

maler ner2a

en märkning2

massiv

en massivträdörr2

ett materialval5

en mattillverkare5

en mattläggare5

en möbel*

ett mötesrum5

nätig

nyproducerad

en påbyggnad3

en planlösning2

en plansch3

platsbyggd

plockar ihop1

projektbaserad

ett regelverk5

renoverar1

en rumsavskiljare5

sätter upp4

signalerar1

sitter4 och jobbar1
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skarvar1

en skena1

skir

en skolmiljö3

ett skrivbord5

släpper2b

slipar1

en snickare5

snickrar1

(en) sopsortering2

spånar (på)1

spolar1

ett spår5

en stomme2

en struktur3

(ett) svinn5

syr3

tar hänsyn (till)4

tar ut4

tät

en tätning2

en textil*

tillbyggd

(en) tillgänglighet

tycker till2b

ett underrede4

uppfyller2a

en ursparning2

en utformning2

en utställningsdel2
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väggfast

väggmonterad

en vajer2

(en) vård

ett värde4

(en) ventilation

en verksamhet3

ett ytskikt5

en yttervägg2

en zon3

återanvänder2a

återbrukad

återbrukar1

en äkta matta1
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Kapitel 2: Vem är det som fixar fika?

avslutar1

bär4

blir klar4

en cirkelreferens3

en fil3

flyttar ut1

försvinner4

(en) framförhållning

fyller i2a

ett glöggmingel5

en grej3

håller på4

jättegärna

ett kaffefilter5

klarar1

kollar1

krånglar1

en köksvecka1

oj

ordnar1

påminner (om)2a

(en) påsk

en semesterkalender2

stänger2a

sur

tusan

xreffar1

"
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är klar4 är slut (på)4
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Kapitel 3: Ritningar

färglägger4

en färgsättning2

en fönsterdetalj3

en gemen3

en halvskala

ingen aning

lämnar in1

en praktikant3

punktstreckad

river4

en sektion3

en situationsplan3

skrafferar1

ett snitt5

streckad

en versal3

ett väderstreck5

"
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Kapitel 3: Stående eller liggande panel

en arkitekturstuderande

bärande

(en/ett) boende

handläggande

levande

liggande

medverkande

en panel 3

stående 

(ett) välmående

"
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Kapitel 3: Det låter mycket i trappan

(en) akustik

en akustiker5

akut

anländer2a

en anledning2

annat

en ateljé3

en åsikt3

en barnvagn2

en beläggning2

belastar1

beräknas1

en beställare5

(en) betong

en betong yta1

ett bjälklag5

brant

en bredd3 

byter ut2b

(ett) dagsljus

dämpar1

det har du nog rätt i

detaljstuderar1

dimensionerar1

en dynamik

ekar1

ena

"
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en enplanslägenhet3

en enrumslägenhet3

ersätter4

far iväg4

ett fingeravstånd5

för min skull

för och emot

förbättrar1

föreställer sig2a

en förskola1

(en) förskolepersonal

ett förslag5

en förutsättning2

förvillas1

ett fotavtryck5

gäll

gammaldags

en gångväg2

går upp4

ett genomförande4

genomgående

ett glasparti3

en glödlampa1

en golvyta1

greppvänlig

en grundkunskap3

grundläggande

gyllene snittet

(ett) hållbarhetsarbete4

ett hållbarhetsmöte4
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har kvar4

hemlig

högljudd

högt och lågt

en höjdskillnad3

ett huvudargument5

en huvudentré3

i hållbarhetens namn

illustrerad

en inlevelse3

invändig

jobbar in1

K

klurar1

(en) kommunikation

kompromissar1

ett konserthus5

ett krav5

kryper runt4

låglutande

en längd3

låter4

en LED-lampa

en ledsagarhund2

en ledstång2

lever om2a

lever sig in (i)2a

lika gärna 

ljudabsorberande

en ljudreflektion3
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ett ljusflöde4

en ljusföring2

en lösning2

en lutning2

ett materialval5

en matplats3

en miljö3

missnöjd

mitt emot

någon annanstans

når3

en nyckel2

en omväg2

orsakar1

en övergång2

en övervåning2

på en gång

pågående

påverkara

en personbil2

planparallell

ett plansteg5

prefabricerad

ett projekteringsmöte4

en ramp3

rasslig

realistisk

ren och skär

en rullator3

en rullstol2
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rullstolsburen

en rumsform3

rumslig

en rumssekvens3

en rumsupplevelse3

en säkerhet

en sättningsvinkel2

ett sättsteg5

en självklarhet3

ett skäl5

skallrande

skapar1

skärmar av1

skickar ut1

slamrig

spännande

städar1

ett ställe4

stimulerande

ett stomljud

suger upp4

en synpunkt3

en takpanna1

tar hand (om)4

tar hänsyn (till)4

tar sig upp4

tar ställning (till)4

ett terrasstak5

en tjocklek2

(ett) trä
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en trappavsats3

ett trapphus5

ett trapplopp5

en tvåa1

tvärtom

ett underlag5

undersöker2b

upplevd

väger2a

en vändradie3

vänlig

varannan

vardaglig

vattenavvisande

vattentät

ett verktyg5

en villa1

ett vilplan5

vinklar1

en yta1

ytterligare
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Kapitel 4: Välkommen hit

en altan3

anpassas (till)1

en arkitekt3

en åsikt3

en avvägning2

begär2a

ett beslut5

bryr sig om3

en byggherre2

ett bygglov5

en bygglovsansökan*

bygglovsenheten

en byggnadsingenjör3

en civilingenjör3

en detaljplan3

(en) fast anställning2

en fastighetsägare5

ett fastighetsbolag5

ett flerbostadshus5

en förändring2

en förutsättning2

framåt

en geovetare5

granskar1

hanterar1

inventerar1

en jurist3

"
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en kartingenjör3

klok

kommer på4

kompletterar1

en konsult3

(en) kulturgeografi

en kungörelse3

en kvalitetsgranskare5

ligger på4

en markförändring2

en miljöfråga1

en mur2

omodern

ett område4

PBL

plan- och bygglagen

en planarkitekt3

planenheten

(en) praktik

en privatperson3

en projektgrupp3

en projektledare5

reglerar1

en remiss3

en riktlinje3

en roll3

ett sakområde4

ett samhälle4

(en) samhällsbyggnad

samhällsnyttan
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en samhällsplanerare5

sam ordnar1

ett skede4

ett småhusområde4

stads- och 
landskapsbilden

(en) stadsplanering

tar in4

trafikenheten

(en) trafiksäkerhet

tydlig

ett underlag5

en uppdatering

upprörd

utbyggd

utvecklar1

en vardag2

vatten och avfall

ett vikariat5

är klar (med)4

ett ärende4
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Kapitel 4: Bygglovshandläggarmöte

en anledning2

en avvikelse3

en baskethall2

begär in2a

beviljar1

en bi area1

en blaffa1

en bo yta1

delar skärm1

fasar1

en fastighet3

ett flerbostadshus5

framträder

går i taket4

går in4

gör om4

ett grönområde

hackar1

ett idrottsändamål5

en justering2

en komplettering2

ett köpkvarter5

en kostnadsfråga2

ett L-stöd5

larvig

läser ihop2b

lutande

"
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en mack2

en mast3

en mur2

(en) naturmark3

oriktig

en överkant3

på sikt

(en) parkmark3

en planbestämmelse

planenlig

en plankatalog3

en privataktör3

ett rådjur5

en siktlinje3

en silhuett3

en skog2

sluttande

sluttar1

specificerar1

en sten2

studsar

(en) takhöjd3

en tennishall2

ett torn5

trappande

en trea1

en tvåa1

uttrycksfull

en våg1

ett vattentorn5
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en videolänk2

vobbar1

en vypunkt3

en yttervägg2
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Kapitel 4: Vem bestämmer?

allmänna intresset

arkitektonisk

ett artskydd5

avskild

(en) bebyggelse3

bergig

ett bostadsområde4

bullrar4

dömande

får till4

förtätar

fyller på2a

går ut4

går vidare4

en gata1

(en) gestaltning2

grön

ett hav5

en husarkitekt3

(ett) husbyggande

ett inkrement5

en innerstad3

en karaktär3

klart

en kommun3

lämplig

lär sig leva med2a

"
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lutar1

en närmiljö3

övertalar1

en park3

PBL

en planarkitekt3

en planchef3

projektjobbar1

räknar ut1

en riktlinje3

rummen mellan husen

ser ut4

en sjö2

en skog2

en skogsbacke2

splittrad

spränger2a

en stadsarkitekt3

(ett) stadsbyggande

ett stadsbyggnadsintresse4

stöttar1

(ett) strandskydd5

(en) topografi3

ett trähus5

en tunnelbana1

upplever2a

utmärkande

utreder2a

utsatt

vägleder2a
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en vägning2

(en) växtlighet3

ett ändamål5

en ö2
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Kapitel 5: Svenskarna och deras platser

ett altare5

(en) anknytning2

en betongbyggnad3

en bilfärd3

en brand3

brutalistisk

bryter4

ett drag5

ett evenemang5

(ett) fågelkvitter

en fiskebod2

fjällen

en fjärd2

flyter4

ett folkvimmel5

en föreställning2

(en) gotik

en gruva1

(ett) hålligång

en huvudstad3

en industristad3

inreder2a

en inredning2

en inspirationskälla1

inspirerad (av)

(en) jugendstil

en kaktuspark3

"
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ett kalfjäll5

klara färger

en klipphäll2

en kongress3

ett konstnärspar5

kontinenten

(en) koppar

en kraftproducent3

en kvist2

ett landmärke4

länkar samman1

en lindallé3

liv och rörelse

en lokal3

målar1

milsvid

mitt i

modernistisk

murrig

mynnar ut1

(en) nationalromantik

nord-sydlig

numera

passar på1

plockar isär1

polcirkeln

en port2

präglas (av)1

ett påsklov5

en riktning2
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(en) rödfärg

rustar upp1

en sågverksindustri3

en samekåta1

en skärgård2

ett skogsbryn5

ett smeknamn5

en spårvagn2

ett sportlov5

en sportstuga1

ett stadsbibliotek5

en stadskärna1

en stadsråtta1

en stavkyrka1

en sten2

strävar1

ett sus5

ett takbjälklag5

en textil3

tillverkar1

timrad

ett torp5

(en) träbebyggelse3

en träbyggnad3

trivs2a

en tvåa1

uppför2a

en urskog2

en utsikt3

en utställning2
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verkar1

vårvintern

väljer bort4

en älv2
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Kapitel 5: Fattigt och rikt vid rätt tidpunkter

ett A-projekt5

ett affärskomplex5

en allé3

en asp2

begränsar1

behåller4

blåser2b

en boulevard3

en bro2

bryter silhuetten4

en buske2

(en) byggstart

(ett) dagvatten

ett detaljplaneskede4

döper2b

(en) drivbildning2

driver4

en exploatör3

fångar1

ett flöde4

en flottningsstation3

en form3

en fors2

en förskolegård2

ett gångstråk5

glashalt

en gräsplätt2

"
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gräver upp2a

grusar1

håller på (med)4

hårdfrusen

en historia1

en industribyggnad3

inser4

ett inslag5

intilliggande

en jordart3

ett kalhygge4

karaktäriseras (av)1

en klätterställning2

(en) klimatförändring2

en klipphäll2

en koppling2

en kyrka1

känslig

ett landmärke4

ett landskap5

en lind2

ett lusthus5

(en) mark3

en maskin3

ett miljonprograms- 
område4

(en) moränmark3

ett naturreservat5

omvandlar1

orienterar sig1

en park3
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(en) parkmark3

piggar upp1

en platsanalys3

plogar1

en promenad3

restaurerar1

river4

sandig

sätter avtryck (på)4

ser till4

en sim- och idrottshall2

(en) skogsmark3

en skugga1

ett skyfall5

sluttar4

ett småhus5

ett småhusområde4

en sol2

ett stadshus5

en stadsmiljö3

stående

står kvar4

sticker upp4

ett stråk5

strömmande

en tall2

tar vägen4

en textilindustri3

en tidpunkt3

(en) tjäle
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ett torn5

uppkallar4

ett utegym5

utformar4

en utkant3

en utsikt3

ett vattenfall5

ett vattentorn5

en vindriktning2

ett vindskydd5

vintergrön

vinterhalvåret

ett värde4

ett väveri3

en yta1

en å2

en älv2
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Kapitel 5: Europas högsta skorsten

andra världskriget

en ansökan*

armerad

(en) arsenik

bedömer2a

en betongplatta1

bildas1

en biprodukt3

(ett) bly

faller ned4

ett förhandsbesked5

förhöjd

(en) formgivning

en förorening2

framställer2a

en grund3

(ett) grundvatten

en gruva1

en innervägg2

inser4

invändig

inviger2a

(ett) kadmium

känd

kondenserar1

ett konstverk5

(en) koppar

"
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en kopparplåt2

kortvarig

en kubikmeter5

(ett) kvicksilver

en lokalbefolkning2

en lösning2

märklig

en medborgare5

en metallhalt3

motstår4

murar1

(ett) murbruk

ett murverk5

en muryta1

en närmiljö3

naturskön

en oljeskifferindustri3

en omgivning2

pågår4

representativ

rinner4

(en) rök

en sevärdhet3

skingrar1

en skorsten2

en skulpturpark3

en slagghög2

ett smältverk5

snygg

står klar4
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(en) sträckmetall3

en strävpelare5

(en) svavelsyra

svetsad

en syra1

säger blankt nej4

ett ton5

ett trappsteg5

en tungmetall3

ett turistmål5

täckt

(ett) utsläpp5

utvinner4

(en) zink

en ädelmetall3
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Kapitel 5: Svenska verk

(en) administration

(en) bebyggelse

befintlig

ett besökscenter5

bryter av4

en butik3

flack

flyttar inomhus1

förbinds

en granpanel3

guldskimrande

ett halvplan5

handlar1

innefattar1

ett kapell5

en konferens3

en konsert3

ett krematorium*

en lokal3

maritim

(en) mässing

medeltida

obehandlad

okonventionell

en ramp3

roar sig1

en tall2

"
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ursprungligen 

en verksamhet3

ett våningsplan5

(en) världsarvslista1

(en) växtlighet


