
varianter av Sortiment i 
VIOL3
Rekommendation av pilotstyrgrupp 2019-09-10



Syfte ny sortimentsstruktur

• Tydligt för affärsparterna i vad som avtalats

• Tydlighet för mätare vilka produkter som ska mätas in

• Tydlighet i vad som ska redovisas

• I stort bibehållna branschsortiment

• En del harmoniseringar görs

• I stort bibehållna identiteter och namn

• MEN ingen logik i koderna/siffrorna

• MEN räkna inte med att identiteterna alltid är 4 tecken långa
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Förbättrad tydlighet i Sortiment

VIOL2
• Begreppet sortiment

• Inte entydligt vad som är leveransgillt i 
ett beställt sortiment

• En egenskapskod per sortiment

• Inmätt och fördelade sortiment

• Sortimentskoder och namn

VIOL3
• Begreppen Sortimentkategorier, Handelssortiment och Produkter

• I förhand definierat vilka leveransgilla produkter som får ingå i ett 
visst handelssortiment

• Sortiment beskrivs med obegränsat antal egenskaper

• Handelssortiment och Produkter

• I största möjliga mån bibehålla identiteter och namn
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Ett sätt att hantera Massaved

Lövmassaved

(103-1)

”öppen”

Björkmassaved

(104)

Aspmassaved

(105)

Bokmassaved

(106)

etc

Industri A

Björkmassaved

(104)

Aspmassaved

(105)

Industri B

Björkmassaved

(104)

Bokmassaved

(106)

Etc.

4

Site-unikt branschsortiment:

• Aktuell trädslagsblandning måste alltid gälla på 

industrin

• Produktionsledet måste hålla koll på vilka 

blandningar som ligger vid väg

Rekommendation att denna typ av uppsättning 

ska vara möjlig.

Parterna avgör i sina affärskonstellationer vilken 

variant som ska användas.



Annat sätt att hantera 
Massaved

Lövmassaved

(103-1)

”öppen”

Björkmassaved

(104)

Aspmassaved

(105)

Bokmassaved

(106)

Etc

Lövmassaved

(103-2)

”öppen”

Björkmassaved

(104)

Aspmassaved

(105)

Lövmassaved

(103-3)

”öppen”

Björkmassaved

(104)

Bokmassaved

(106)
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Flera varianter av branschsortiment:

• Tydlighet i produktionsledet vilka blandningar som 

ligger vid väg

• Samma industri kan köpa flera blandningar (gör de 

det?)

Rekommendation att denna typ av uppsättning 

ska vara möjlig.

Parterna avgör i sina affärskonstellationer vilken 

variant som ska användas.



Hantering av Sågbar kubb

Grankubb FTG A 

305

(262-FTGA)

”öppen”

Grankubb 12-15,9

(2621)

Grankubb 16-17,9

(2622)

Grankubb 18-

(2623)

Grankubb FTG A 

245

(262-FTGA-2)

”öppen”

Grankubb 12-15,9

(2621)

Grankubb 16-

(2624)
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Företagsvariant per längd av handelssortiment:

• Företaget ”äger” produktspec’en, tex min/max diam

• Samma HS kan levereras till flera industrier som 

sågar den längden

• Tydlighet i vad som beställts, producerats, mätts in 

och redovisats

• Kan kombineras med varianter på produktutfall per 

industri (site)

• (Går att göra branschvarianter per längd på 

liknande sätt)

Rekommendation att denna typ av uppsättning 

ska vara möjlig



Ett sätt att hantera normaltimmer
Grantimmer 

Industri A

(012-INDA)

”öppen”

Grantimmer 

oklassat

Talltimmer oklassat

Grantimmer 

rötskadat

Vrak…

Grantimmer 

Industri A, grövre

(012-INDA-2)

”öppen”

Grantimmer 

oklassat

Talltimmer oklassat

Grantimmer 

rötskadat

Vrak…
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Industri-/företagsvariant av handelssortiment:

• Företaget ”äger” produktspecen

• Här det öppnare att ha fler varianter för tex grövre 

dimensioner, kortlängder etc

• Tydlighet i vad som beställts, producerats, mätts in 

och redovisats

• Kan kombineras med ”Producerat HS” och/eller 

”Producerat för mottpl”

• Kan kombineras med varianter på produktutfall per 

industri (site)

Rekommendation att denna typ av uppsättning 

ska vara möjlig.

Parterna avgör i sina affärskonstellationer vilken 

variant som ska användas.



Annat sätt att hantera normaltimmer
Grantimmer

(012-1)

”öppen”

Grantimmer 

oklassat

Grantimmer 

klass1

Grantimmer 

klass2

Vrak…

Industri A

Grantimmer 

oklassat

Grantimmer 

klass1

Grantimmer 

klass2

Grantimmer 

barkborreskadat

Grantimmer 

rötskadat

Vrak…

Industri B

Grantimmer 

oklassat

Talltimmer

oklassat

Grantimmer 

rötskadat

Vrak…

etc
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Branschvariant av handelssortiment:

• Kommer behövas flera ”standardiserade” varianter 

av 012- om vi ska ha stöd för tex grövre 

dimensioner, kortlängder etc. Dessa ska vara 

väldefinierade. Jämför dagens användning av 

01,02,03,04 som inte är nomenklatursatta.

• Kan/bör kombineras med ”Producerat HS” och/eller 

”Producerat för mottagningsplats”

• Kan kombineras med varianter på produktutfall per 

industri (site)

Rekommendation att denna typ av uppsättning 

ska vara möjlig.

Parterna avgör i sina affärskonstellationer vilken 

variant som ska användas.



productversion från skördare

• Flera av företagen i styrgruppen ser behov av bättre koll på 
version av aptering (productversion från skördaren) i hela 
digitala kedjan från skog till industri

• Följande förslag har diskuterats:

• Inte lägga denna uppgift i definitionen av sortiment

• Lösningen kan inte aut hämta uppgiften från skördare

• Istället tillföra uppgiften apteringsversion på destinerat sortiment, 
läggs dit av den eller det system som destinerar

• Möjlighet att styra i värdeberäkning på apteringsversion


