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Båtkollektiv 

Den här handboken är till för dig som arbetar med båtkollektiv. Genom handboken får 

du en beskrivning av båtkollektiv. 

 

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka  

e-post eller ringa till SDCs kundtjänst. Mer information om vår kundtjänst hittar du på 

Violweb eller www.sdc.se. 

 

E-post:  kundtjanst@sdc.se 

 

Telefon: 060-16 87 00 

http://www.sdc.se/
mailto:kundtjanst@sdc.se
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Revisionshistoria 

Revisionshistoria för handboken ”Båtkollektiv”.  

 
Version Datum Ändring Signatur 

2008-3 2008-11-05 Nyuppdaterad handbok ELÅK 

2008-3.1 2008-11-06 Redigeringsändringar JOAR 

1.0 2008-11-12 Förtydliganden enl VMF Qbera och Nord JOAR 

1.1 2010-02-03 Uppdaterad med mätbeskedsbeställning 

mm 

ELÅK 

1.2 2011-08-18 Uppdatering om mätbesked, M6, F1 mm ELÅK/ANEK 

1.3 2012-12-18 Korrigering efter utförd kollektivomr KAHE 
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Båtkollektiv  

För att kunna hålla ihop en båtleverans av importerad massaved eller flis och samtidigt 

kunna få en direkt kollektivomräkning med efterföljande redovisning finns 

båtkollektivredovisning. 

Om båten innehåller två eller flera sortiment kan samma virkesorder hantera flera 

sortiment via olika virkesorderrader med tillhörande kollektividentiteter. Ett möjligt 

alternativ är att skapa en virkesorder per sortiment med tillhörande kollektividentitet. 

För att få bearbetningen begränsad till aktuella kollektiv ska s k båtkollektiv märkas. 

Detta sker i en särskild ruta på kollektivbeskrivningen.  

 

Förutsättning för att starta kollektivomräkning 

Bearbetning/redovisning startar så snart manuell begäran görs för aktuellt båtkollektiv 

via kollektivförteckning. Begäran görs av VMFs personal. 

 

För att bearbetning/redovisning ska kunna starta känner systemet av att inga mätningar 

eller stickprov ligger avvisade i kvantitets- eller stickprovssystemet. Genom denna 

kontroll stäms då även av att flissållning/torrhaltsprov utförts för fliskollektiv. Sker 

beställning av omräkning samtidigt som det finns avvisningar signaleras detta på 

kollektivförteckningen i fältet Båtstatus, varvid VMF rättar. Efter detta kan ny begäran 

om kollektivomräkning ske.  

 

När ett båtkollektivs omräkning är klar produceras mätbeskedet och finns tillgängligt i 

SDC Arkiv efterföljande morgon. Vid flera kollektiv på samma virkesorder produceras 

mätbeskedet när samtliga ingående kollektiv är redovisade.  

 

Status båtkollektiv 

I fältet Båtstatus i kollektivförteckning visas status för båtkollektivet, dvs om 

omräkning är klar eller om avvisning finns i SP eller VT (stickprovssystemet eller 

kvantitetssystemet) eller om ingen initiering skett.  

 

Båtstatus Innebörd 

MA Manuell begäran av omräkning. Omräkning ja. 
Blank Ingen omräkning initierad 

M1 Manuell begäran av omräkning, men det finns avvisning i VT. 

Omräkning nej. 

M2 Manuell begäran av omräkning, men det finns avvisning i SP. 

Omräkning nej. 

 

Mätning efter utförd kollektivomräkning 

Mätning, som inkommer efter att ett båtkollektiv omräknats avvisas. Vill man i detta 

läge omräkna kollektivet på nytt ska rättning av den avvisade mätningen göras. 

Kollektivomräkningens statussignal ska då blankas ut, varefter ny omräkning beställs. 

Detta utförs av VMF. 
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Korrigering efter utförd kollektivomräkning 

Vid korrigering av mätningar efter att omräkning skett ska status MA först blankas ut i 

kollektivbeskrivningen. I båtkollektiv fastställs inte omräkningstalen som i övriga 

kollektiv, varför ny omräkning bör initieras för att säkerställa att omräknad volym inte 

förändras.  

Nytt mätbesked (measurement receipt) produceras efter omräkning. 

 

Prisräkning 

Det finns inga begränsningar i prisräkningen, dvs den kan utgå från enkel mätning, 

noggrann mätning eller en kombination av dem. Retroaktiv prisräkning av enkla 

mätningar genomförs på sedvanligt sätt via prisräkningssystemet.  

 

Samma sak gäller eventuellt förekommande retroprisräkning av noggranna mätningar. I 

det fallet måste dock en ny omräkning beställas, för att de nya priserna skall föras över 

till de enkla mätningarna. 

 

Kollektivbeskrivning 

Vad man bör tänka på vid kollektivbeskrivning gällande båtkollektiv är: 

 Båtkollektiv markeras med ett X i rutan Båtkoll(1), och måste alltid ha 

kollektivtyp R(2). 

 Termen Ksign (3) styr så att kollektivet tas med vid automatgenerering i 

samband med kollektivplanering. Båtkollektiven ska inte automatgenereras 

vilket gör att termen Ksign måste vara blank för båtkollektiv. 

 Om fraktionsbedömning (4a) är markerad måste sortimentsfördelning vara 

enligt enkel mätning(4b). 

 Om sortimentet är flis för ett båtkollektiv krävs att termen omrflis är 

markerad(5). 
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Kollektivförteckning 

I kollektivförteckningen kan båtkollektiven sökas fram genom att i urvalsfliken ange 

valfritt urval och markera rutan Båtkoll. 

 

Begäran av omräkning för ett båtkollektiv sker genom markering i kolumn Omräkning 

för aktuell rad.  
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Stickprovshandlingar 

Specifikation av stickprovstravar, flisfraktioner eller vissa statistiska begrepp sker på 

särskilda stickprovsuthandlingar. Beställning av dessa sker i kollektivbeskrivningen 

vilken VMF administrerar. Dessa finns att beställa: 

 

1. Kollektivsammanställning – innehåller stickprovsresultat, totalkvantiteter och 

eventuella virkesvärden. 

2. Stickprovssammanställning - innehåller både inmätt och omräknad kvantitet för 

hela kollektivet samt även volym per stickprov. 

3. Omräkningstal och sortimentsfördelning - innehåller volym samt volymprocent 

per sortiment, trädslag och kvalitet i stickproven. Visar även vrak per orsak. 

4. Sållningssammanställning – visar resultat från sållningsproven. 

5. Provbesked – visar resultat från varje stickprovsenhet. 

 

Kollektivsammanställning, Stickprovssammanställning, Omräkningstal och 

sortimentsfördelning samt Sållningssammanställning finns tillgängliga i Arkiv dagen 

efter att respektive båtkollektivs omräkning är klar. Provbesked produceras veckovis. 

Avbeställning av pappersutskick sker hos SDCs kundtjänst. 

Exempel finns i slutet av detta dokument. 

 

Virkesorder – Mätbesked 

Vid förekomst av ett sortiment används en virkesorder med en kollektividentitet mot 

varje båt. 

För båtleveranser som innehåller flera sortiment/trädslag ska ett kollektiv per 

sortiment/trädslag läggas upp per virkesorderrad. 

Vid flera kollektiv på samma virkesorder sker inte utskrift av mätbesked förrän 

samtliga ingående kollektiv är redovisade. 

Mätbeskedsbeställningen sker via fältet Avv best i förstaledskontraktet: 

M6 för massaved resp F1eller F2 för flis. För M6 eller F2 distribueras mätbeskedet 

endast till Arkiv. För F1 distribueras mätbeskedet i form av pappersutskick till köparen. 

För dessa beställningar distribueras inget pappersutskick till leverantören, förutom vid 

ursprung 3 i mätning, som alltid ger pappersutskick oavsett beställning. Det är möjligt 

att göra en företagsspecifik beställning med andra moduler (ex ingående 

redovisningsnummer per mätdatum). 

Bill of Lading i Virkesorder 

 
Uppgifter för Bill of Lading anges i virkesorder i fliken transportinformation: 

Lägesrad 1s klartextfält: Datum för B/L följt av båtens namn (2011-05-28 VOLGA 4) 

Lägesrad 2s klartextfält: Volym och måttslag följt av lastningsplats (2000 SCBM 

RIGA)   

Lägesrad 3s klartextfält: Lossningsplats (HARGS HAMN) 

 

OBS! Om B/L-uppgifterna ändras efter att mätningarna sänts in måste alla mätningar 

korrigeras innan omräkning initieras. Har mätbeskedet redan producerats innan ändring 

görs korrigering av alla mätningar samt därefter beställning av ny omräkning. 
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Measurement Receipt – massavedsredovisning, exempel – sid 1 
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Measurement Receipt – massavedsredovisning, exempel – sid 2 
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Measurement Receipt – flisredovisning, exempel 
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Kollektivsammanställning, exempel 
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Stickprovssammanställning, exempel 
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Omräkningstal och sortimentsfördelning, exempel 
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Sållningssammanställning, exempel 
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Provbesked, exempel 

 


