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Fältbeskrivningar och regler  

för kontrakt och virkesorder  

Den här handboken är till för dig som undrar över de fält som finns i kontrakt 

och virkesorder. Genom handboken får du en kort förklaring till fälten samt 

information om vilka värden som är giltiga att skriva in i fälten. Du får t.ex. 

reda på vad certifiering innebär och vilka värden du kan skriva in i fältet. De 

olika fälten presenteras i bokstavsordning. 

 

I handboken finns även en sammanställning över de fält i kontrakt och 

virkesorder som är obligatoriska att fylla i. Fälten i virkesordern är uppdelade 

utifrån de flikar som finns i en virkesorder, på det sättet kan du snabbt se vilka 

fält som är obligatoriska då du ska skapa en virkesorder.  

 

Virkesordern är en förutsättning för att kunna redovisa något i Viol. Det är ett 

uppdrag till SDC att utföra virkesredovisning. Dokumentet identifierar och styr 

virke från skog till industri.  

 

I virkesordern knyts förstaledskontrakt och köparekontrakt samman. 

Förstaledskontraktet knyts samman med aktuella köparekontrakt i 

affärsledskedjan. Virkesordern innehåller även transportinformation och 

mätinformation. Transportdelen är ett uppdrag till transportören att hämta 

virket och köra det till angiven mottagningsplats. Mätningsdelen är ett uppdrag 

till virkesmätningsföreningen (VMF) att mäta virket. 

 

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 SDCse. 

 

E-post:  kundtjanst@sdc.se 

 

Telefon: 060-16 87 00 

mailto:kundtjanst@sdc.se


 

 

 

  
 

 

Revisionshistoria 

Revisionshistoria för handboken ”Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och 

virkesorder”. Vid ändring av revisionshistoria ska även version på första sidan 

samt datum i sidfoten uppdateras. 

 
Version Datum Ändring Signatur 

4.0 2012-03-02 Tagit bort text om Öppen säljare KAHE 

4.1 2012-10-22 Ändrat text om fältet giltig tom MAFR 

4.2 2013-02-20 Nya fält i förstaledskontraktet, Omfattas 

av VML och Avtalat måttslag 

MASA 

4.2 2013-05-20 Justering Öst-Väst och Syd-Nord, 

obligatoriskt på nya VO from 2013-06-

10 

MASA 

4.3 2013-11-11 Nytt fält i köparekontrakt, Ansv. för 

redov.kostnad. 

MAMA 

4.4 2014-06-09 Organisations-/personnummer 

obligatoriskt from 2014-06-09 

LEHR 

4.5 2014-12-08 Orderdatum, kollektiv LEHR 

4.6 2016-01-29 Förtydligande begrepp för 

transportavstånd. 

MAMA 

4.7 2017-06-12 Nya fält i transportinformation, 

TrpKmSNVDB-BK4 och TrpKm-BK4. 

STED 

 



 

 

 

  
 

 

Innehållsförteckning 

 
A ..................................................................................................................... 9 

Aktör Uppd .................................................................................................. 9 

Ansv. för redov.kostnad .............................................................................. 9 

Anv ID ......................................................................................................... 9 

Avstånd leverantörsavdrag ....................................................................... 10 

Avt.Msl ...................................................................................................... 10 

AvvBest .................................................................................................... 10 

AvVe ......................................................................................................... 11 

Avverkningsform ....................................................................................... 11 

AvÅr .......................................................................................................... 11 

B ................................................................................................................... 11 

Bef ............................................................................................................ 11 

BefKoder ................................................................................................... 12 

Befraktare ................................................................................................. 12 

Bokf. år Köp .............................................................................................. 12 

Bokf. år Sälj .............................................................................................. 13 

C ................................................................................................................... 13 

Certifiering ................................................................................................ 13 

D ................................................................................................................... 13 

DatumSiLev .............................................................................................. 13 

E ................................................................................................................... 14 

EB-Klartext ................................................................................................ 14 

EB-Ny ....................................................................................................... 14 

Entreprenör ............................................................................................... 14 

F ................................................................................................................... 15 

Fria Termer ............................................................................................... 15 

FriText ...................................................................................................... 15 

Frånbegrepp ............................................................................................. 16 

Följdrutinkod Köpare eller säljare .............................................................. 16 

G................................................................................................................... 16 



 

 

 

  
 

 

Generation ................................................................................................ 16 

Giltig tom................................................................................................... 17 

Gränsöverskridande transport ................................................................... 17 

H ................................................................................................................... 17 

HKodK ...................................................................................................... 17 

HKodS ...................................................................................................... 18 

I .................................................................................................................... 18 

Import ....................................................................................................... 18 

Imp/Ex ...................................................................................................... 18 

Interntnr2 .................................................................................................. 18 

IntNR ........................................................................................................ 19 

Intnr2/lev ................................................................................................... 19 

IP-/AL-Kod ................................................................................................ 19 

K ................................................................................................................... 20 

Kartblad .................................................................................................... 20 

Kartreferenssystem ................................................................................... 20 

Klarkortdatum ........................................................................................... 20 

Koll............................................................................................................ 20 

Kontaktperson ........................................................................................... 21 

Kontraktansv ............................................................................................. 21 

Kontraktsnr ............................................................................................... 21 

Kontraktnr led 2-6 ..................................................................................... 22 

Kontraktsperiod From och Tom ................................................................. 22 

Kontrdatum ............................................................................................... 22 

KontrGen .................................................................................................. 23 

KontrPlist .................................................................................................. 23 

KontrPristyp .............................................................................................. 23 

Kvant ........................................................................................................ 23 

Köpare ...................................................................................................... 23 

Köpare 2-6 ................................................................................................ 24 

L ................................................................................................................... 24 

Levkod ...................................................................................................... 24 



 

 

 

  
 

 

LevÅr ........................................................................................................ 24 

LKF ........................................................................................................... 25 

Läge .......................................................................................................... 25 

Lägesrad klartext ...................................................................................... 25 

M .................................................................................................................. 26 

MMA och MMB ......................................................................................... 26 

MMC och MMD ......................................................................................... 26 

Mobil ......................................................................................................... 26 

Mottagare.................................................................................................. 27 

Mottpl ........................................................................................................ 27 

Mpl ............................................................................................................ 28 

MS ............................................................................................................ 28 

Msl ............................................................................................................ 28 

Mslt ........................................................................................................... 28 

MätnB ....................................................................................................... 29 

O................................................................................................................... 29 

Ombud ...................................................................................................... 29 

Omf ........................................................................................................... 29 

Oml ........................................................................................................... 29 

Orderdatum ............................................................................................... 30 

OrgNr/PersNr ............................................................................................ 30 

P ................................................................................................................... 30 

Period ....................................................................................................... 30 

PKod ......................................................................................................... 30 

PKodT ....................................................................................................... 31 

PLista ........................................................................................................ 31 

PListaT ..................................................................................................... 31 

PnormMottpl ............................................................................................. 32 

PrisPer ...................................................................................................... 32 

PrisÅr ........................................................................................................ 32 

R ................................................................................................................... 32 

Radn ......................................................................................................... 32 



 

 

 

  
 

 

Retur ......................................................................................................... 33 

RH ............................................................................................................ 33 

S ................................................................................................................... 33 

Signatur .................................................................................................... 33 

Senaste status .......................................................................................... 33 

SL ............................................................................................................. 33 

Snö ........................................................................................................... 34 

Sortiment .................................................................................................. 34 

SSTE ........................................................................................................ 34 

Status ....................................................................................................... 34 

Status ....................................................................................................... 35 

Stickv. ....................................................................................................... 35 

Syd-Nord................................................................................................... 35 

Säljare ...................................................................................................... 36 

Säljare 2-6 ................................................................................................ 36 

T ................................................................................................................... 36 

TeleNr ....................................................................................................... 36 

TFtag ........................................................................................................ 37 

Tillägg/Avdrag ........................................................................................... 37 

TMdl .......................................................................................................... 37 

Transport Avstånd ..................................................................................... 38 

Transportkostnad ...................................................................................... 38 

Transportorder .......................................................................................... 39 

TrpAlt ........................................................................................................ 40 

TrpAvdr ..................................................................................................... 40 

TrpAvgift ................................................................................................... 40 

TrpErs ....................................................................................................... 41 

TrpKm ....................................................................................................... 41 

TrpKm-BK4 ............................................................................................... 41 

TrpKmS .................................................................................................... 41 

TrpKmSNVDB ........................................................................................... 43 

TrpKmSNVDB-BK4 ................................................................................... 43 



 

 

 

  
 

 

TrpPlistS ................................................................................................... 43 

Trädålder i år ............................................................................................ 43 

U ................................................................................................................... 43 

Uppdrag .................................................................................................... 43 

Uppgifter från Förstaledskontrakt .............................................................. 44 

Ursprung ................................................................................................... 45 

V ................................................................................................................... 45 

Valuta ....................................................................................................... 45 

Vederlag ................................................................................................... 45 

ViaPunkt ................................................................................................... 45 

Virkesorder ............................................................................................... 46 

Virkesorderansvarig .................................................................................. 46 

Virket märkt ............................................................................................... 46 

Vmf ........................................................................................................... 46 

Omfattas av VML ...................................................................................... 47 

VSk ........................................................................................................... 47 

VSkAns ..................................................................................................... 47 

Vägstandard ............................................................................................. 47 

Vältlapp ..................................................................................................... 48 

Vändapris.................................................................................................. 48 

Väst - Öst .................................................................................................. 48 

Ä ................................................................................................................... 49 

ÄndrDatum ................................................................................................ 49 

Ö................................................................................................................... 49 

Öppen säljare ........................................................................................... 49 

Sammanställning över fält som är obligatoriska ...................................... 50 

Kontrakt .................................................................................................... 50 

Virkesorder ............................................................................................... 50 

Fliken transportinformation ............................................................................................... 50 

Fliken mätinformation ....................................................................................................... 51 

Fliken affärsledskedja ....................................................................................................... 52 

Fliken allmänt ................................................................................................................... 52 



 
 

 

 

 
  
   Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och virkesorder – 2017-06-12 9 

A 

Aktör Uppd 

Aktör uppdateras. Markering innebär att leverantören ska uppdateras i SDCs 

leverantörsregister.  

 

Giltigt värde Blankt eller markerad.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Säljarens huvudkod, internt nummer, internt nummer 

2, ursprung och uppdrag måste vara ifyllt om aktör ska 

uppdateras. För en del huvudkoder är denna möjlighet 

till uppdatering av leverantörsregistret stängd.  

Ansv. för redov.kostnad  

Styr om det är köpare eller säljare i sista affärsled som tar kostnaden för 

mättransaktionen. 

 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val; Blankt, Säljare, Köpare. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Blankt innebär rådande generella regler dvs. siste 

köpare debiteras kostnaden med undantag för 

energimätning där siste säljare debiteras.  

 

Påverkade artikelnummer är 61141, 61142, 61143, 

61117, 61118, 61161 och 60094. Se SDCs prislista för 

mer information om dessa artikelnummer. 

Anv ID  

Användar ID. Användarens identitet visar vem som har lagt upp eller ändrat i 

ett kontrakt eller en virkesorder. 

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej. 
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Avstånd leverantörsavdrag 

Det går att ta fram avstånd från avlägg till närmaste mottagningsplats för 

massavedssortiment. Avståndet används sedan vid prisräkning i virkesled för 

att beräkna transportavdrag mot leverantören. Tryck på knappen så visas 

uppgifter om närmaste mottagningsplats och avståndet dit i fälten  

PnormMottpl och TrpKmS. 

 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta För att avstånd för leverantörsavdrag ska tas fram 

måste sortiment och mottagningsplats vara angivet i 

förstaledskontraktet. I virkesordern måste syd, nord, 

väst och öst koordinater för virkets belägenhet vara 

angivna. Det måste även finnas styrdata för köparen i 

första affärsledet. Skapa styrdata under tjänster i 

menyn, virkesorder och styrdata leverantörsavdrag. Se 

mer om avstånd leverantörsavdrag i SDCs handbok 

”Arbeta med kontrakt och virkesorder”. 

Avt.Msl 

Måttslag som finns på avtal mellan säljare och köpare när affären rör ej tidigare 

försålt virke. Endast tillgängligt i förstaledskontraktet 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Bra att veta . 

AvvBest  

Avvikelsebeställning används vid avvikande beställningar för ordinarie 

uthandlingar i respektive kontrakt. Görs efter kontakt med SDCs kundtjänst. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Avbeställ produktionen av mätbesked genom att ange 

en 9:a i fältet AvvBest i aktuellt affärsled. 
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AvVe  

Avverkningsvecka. Veckonummer för start av avverkning/fällning av träd på 

rot.  

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 01-53. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Motsvarar fällningsvecka i gamla mätordersystemet. 

Avverkningsform 

Form av avverkning. 

 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

AvÅr  

Avverkningsår. Årtalet för start av avverkning/fällning av träd på rot.  

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

B 

Bef 

Befraktare. Kod för i vilket led befraktare finns som köpare. Befraktare är den 

part som enligt överenskommelse ansvarar för transport.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-7.  

Se SDCs handbok om koder. 

Obligatorisk uppgift Ja om TrpAlt är 2 eller 3 och befraktare är blankt. 

Bra att veta Bef eller befraktare måste anges om en mätning ska gå 

till nya transportsystemet. Bef får ej anges på en 

virkesorderrad där en affärsledskod är angiven i fältet 

IP-/AL-Kod. Om du skapar en virkesorder där både bef 

och befraktare är angivna måste de peka på samma 

part. Ändras sedan virkesordern och fälten bef och 

befraktare pekar på olika parter, prioriteras uppgifterna 

i fältet bef. Om siste köpare är befraktare kan både bef 

och befraktare lämnas blankt, istället anges TrpAlt 1.  
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BefKoder  

Befraktarkoder. Företagsorienterad kod för befraktare. Används och disponeras 

av befraktaren för bearbetning och redovisning i interna följdsystem.  

 

Giltigt värde 9 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Används inom VMF 01-03 för samlastningsrutin. 

Befraktare 

Huvudkod och internt nummer för den part som enligt överenskommelse 

ansvarar för transport. 

 

Giltigt värde Blankt eller huvudkod och internt nummer enligt SDCs 

aktörsregister. 

Klartext Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Ja om TrpAlt är 2 eller 3 och bef är blankt. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

aktören. 

Bra att veta Befraktare eller bef måste anges om en mätning ska gå 

till nya transportsystemet. Bef får ej anges på en 

virkesorderrad där en affärsledskod är angiven i fältet 

AL-Kod. Om du skapar en virkesorder där både bef 

och befraktare är angivna måste de peka på samma 

part. Ändras sedan virkesordern och fälten bef och 

befraktare pekar på olika parter, prioriteras uppgifterna 

i fältet bef. Det innebär att uppgifterna i fältet 

befraktare ersätts med de uppgifter som fältet bef 

hänvisar till. Om siste köpare är befraktare kan både 

bef och befraktare lämnas blankt, istället anges    

TrpAlt 1. Om en rad är vilande, makulerad eller har 

Trpalt=9 sker ingen kontroll. 

Bokf. år Köp  

Bokförings år för köpare. 

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta. Tillåtet år är innevarande år plus ett år och minus 

tjugo år. 
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Bokf. år Sälj  

Bokförings år för säljare. 

  

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta. Tillåtet år är innevarande år plus ett år och minus    

tjugo år. 

C 

Certifiering 

Kod anger om virket är certifierat.  

 

Giltigt värde 1-3 positioner.  

Position 1-2. Blankt eller 0-3.  

Position 3. Blankt eller 0-2. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 01-07 är position ett obligatorisk. 

 

Kod Typ av certifiering 

 Position 1 

Skogsbruk 

Position 2 

Spårbarhet 

Position 3 

Miljöledning 

0 Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas 

1 PEFC PEFC ISO/EMAS 

2 FSC FSC  

3 PEFC+FSC PEFC/FSC  

D 

DatumSiLev  

Datum för sista leveransdag.  

 

Giltigt värde 8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Sista leveransdag är större eller lika med 

kontraktsdatum fr.o.m. Sista leveransdag är mindre 

eller lika med kontraktsdatum t.o.m. 
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E 

EB-Klartext 

Här visas angiven beskrivning för energiberäkningsnyckeln.  

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Klartexten visas om EB-ny är ifyllt och uppgifterna har 

sparats. Beskrivningen till energiberäkningsnyckeln 

registreras i energiberäkningsregistret. 

EB-Ny 

Energiberäkningsnyckel. I energiberäkningsnyckeln anges de värden som 

ligger till grund för energiberäkningen. För varje mätning som går mot aktuell 

virkesorderrad kommer energi att beräknas till måttslag MWh. 

 

Giltigt värde 1-6 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Energiberäkningsnyckeln registreras i 

energiberäkningsregistret. 

Entreprenör 

Är en funktion där en identitet kan kopplas ihop med en roll t.ex. skördare och 

skotare. Alla mätningar som går mot virkesordern kommer att innehålla den 

informationen. Uppföljning på skördare av inmätta volymer kan ske i PRINS. 

Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.  

 

Giltigt värde Välj en roll och skriv in huvudkod, internt nummer och 

internt nummer 2 enligt SDCs aktörsregister. 

Klartext Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej. 
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F 

Fria Termer 

Är en funktion där information kan läggas in om fria termer. Fri term används 

vid kodifiering av en egen term. Fält för angivande av fria termer finns på 

radnivå i virkesorder och kontrakt. Tryck på knappen och ett fönster kommer 

upp som ska fyllas i. 

Giltigt värde Termnummer: 3 positioner. Blankt eller 0-9.  

Antal tecken: 2 positioner. Blankt eller 1-10. Sätts 

automatiskt in av virkesordersystemet. Obligatorisk 

uppgift om termnummer är ifylld. 

Termvärde: 10 positioner. Blankt eller 0-9, a-z och     

A-Z.  

Ledtext: 25 positioner. Förklarande text av 

termnumrets innebörd. Sätts automatiskt in av 

virkesordersystemet. 

Registreras vid mätning: Markeras om termvärdet ska 

fyllas i på mätplatsen. Sätts automatiskt in av 

virkesordersystemet. 

Tillgänglig för aktör: Markerar vilken part som ska ha 

tillgång till termen. Blankt eller säljare (S), köpare (K) 

eller båda (B). Sätts automatiskt in av 

virkesordersystemet. Obligatoriskt om termnummer är 

ifyllt.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta SDC måste registrera de fria termer ditt företag vill 

använda. Användaren rekommenderas att antigen 

enbart ange fria termer på rad 00 eller enbart på 

raderna 01-30. Termnummer 350 och 351 kan 

användas för att ange ett baspris. Baspris ger värde vid 

alla typer av fel i prislista och prislistehänvisning. 

 

Om fria termen 181 Omräkningstal används, måste 

kolumnen Import i förstaledskontraktet på rad 00 

innehålla värde 8. Termvärde är här aktuellt 

omräkningstal med 3 decimaler, och det termvärdet 

skall ligga som fri term i mätinformationsfliken. 

FriText 

Fri text för meddelande. 

Giltigt värde 0-20 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Nej. 
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Frånbegrepp 

Angivelse varifrån virket kommer. Tryck på knappen och ett fönster kommer 

upp som ska fyllas i.  

 

Giltigt värde Typ: 1 position. Blankt eller 1-7.  

1 = vägdistrikt.  

2 = viapunkt. 

3 = Län Kommun församling. 

4 = mottagningsplats. 

5 = leverantör. 

6 = valfri uppgift. 

7 = vägkod. 

Begrepp: 6 positioner. Blankt eller 0-9. Är 

obligatoriskt om typ är ifyllt. 

Klartext: Sätts när det finns automatiskt in av 

virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 05-08.  

Bra att veta Om LKF är 979797 måste uppgifter om LKF finnas 

angivna i mätningen för att mätningen ska bli 

redovisad. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet 

visas vilka avstånd som prioriteras vid 

transportprisräkning. 

Följdrutinkod Köpare eller säljare 

Följdrutinkod för köpare eller säljare används för redovisning och bearbetning i 

företagens interna följdsystem. 

 

Giltigt värde 9 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

G  

Generation 

Generation anger antalet sparningar som gjorts av aktuell virkesorder. Antalet 

generationer räknas automatiskt upp vid spartillfället. 

 

Giltigt värde 00-98. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Vid nyupplägg av virkesorder är generationen blank. 

Det är endast den senaste generationen som är aktiv 

och därmed giltig. Om blank väljs som generation och 

kontraktet öppnas visas den senaste generationen upp. 
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Giltig tom  

Angivelse av virkesorderrads giltighetstid. 

 

Giltigt värde 8 positioner. ÅÅÅÅMMDD. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Om giltig tom är större än dagens datum görs inga 

kontroller mot ingående kontrakt när virkesordern 

sparas. Observera att om kontraktsperiod t.o.m. i 

förstaledskontraktet är mindre än dagens datum måste 

virkesordern öppnas i fönstret virkesorder för att kunna 

sparas. Om du använder bilden virkesorder företag 

måste förstaledskontraktet förlängas minst till dagens 

datum. 

Gränsöverskridande transport 

Kod anger om transporten är gränsöverskridande. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-2.  

Blankt = Ej gränsöverskridande transport 

1 = Import 

2 = Export 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Bra att veta Om gränsöverskridande transport är 1 eller 2 redovisas 

ingen moms på transportlistorna.  

H 

HKodK 

Huvudkod för köpare i första led. Denna uppgift ingår i kontraktsidentiteten.  

 

Giltigt värde Huvudkod enligt SDCs aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja.  

Bra att veta Samma HKodK och internt nummer får ej förekomma 

flera gånger i affärsledskedjan för led 2-6 per 

sortimentsrad. 
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HKodS  

Huvudkod för säljare i första led. Denna uppgift ingår i kontraktsidentiteten.  

 

Giltigt värde Huvudkod enligt SDCs aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja.  

Bra att veta Samma HKodS och internt nummer får ej förekomma 

flera gånger i affärsledskedjan för led 2-6 per 

sortimentsrad. 

I 

Import 

Fält som används för redovisning av importvirke. 

 

Giltigt värde 3 positioner.  

Position 1. Redovisning av importtimmer.  

Blankt eller 5-8.  

5 = redovisning av avverkningsobjekt. 

6 = redovisning av importtimmer enligt Gost skilt på 

tall respektive gran. 

7 = redovisning av importtimmer enligt Gost tall och 

gran sammanslaget. 

8 = redovisning av importmassaved Gost-mätning. 

Position 2-3. Prislistan. Blankt eller 00-99. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Imp/Ex 

Import/Export. Ange om virket är importvirke eller exportvirke. 

 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val.1 = import. 2 = export. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Blankt = inhemskt virke. 

Interntnr2 

Internt nummer 2. Ej infört för köpare. 

 

Giltigt värde Blankt eller internt nummer enligt SDCs aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Nej. 
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IntNR 

Anger transportföretagets interna nummer. 

 

Giltigt värde Blankt eller internt nummer enligt SDCs aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister 

för aktuell befraktare. 

Bra att veta Om internt nummer mottagare angivits på 

förstaledskontraktet görs kontroll på att aktuell 

virkesorderrad har motsvarande internt nummer ifylld. 

Intnr2/lev  

Internt nummer 2/leverantör. Specificerar säljaren i led ett, leverantören. 

Numret fastställs av köparen i första ledet. För att undvika sammanblandning 

av leverantörer under samma säljare måste unika leverantörsnummer upprättas 

för leverantörerna. Det finns annars risk för att två leverantörers namn och 

adresser uppdateras under samma internt nummer 2, med följden att endast den 

senast sparade uppgiften lagras i leverantörsregistret. 

 

Giltigt värde Blankt eller internt nummer 2 enligt SDCs 

aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja  

IP-/AL-Kod 

Ingående parter kod och affärsleds kod är två olika typer av koder som står för 

en förutbestämd affärsledskedja. Koderna kopplar ihop ett antal affärsled 

(köparekontrakt) till en affärsledskedja. Det kan ses som ett alternativ till att på 

berörd virkesorder specificera alla köparekontrakt i de olika affärsleden.  

 

Giltigt värde IP-kod: 8 positioner. Blankt eller 0-9, a-z och A-Z. 

AL-kod: 8 positioner. Blankt eller 79000000-

79999999. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

Bra att veta Kontrakt som ingår i IP-kod led två, godkänns med 

blankt i HkodS om öppen säljare är ifylld på gällande 

kontrakt. Om en affärsledskod är angiven på en 

virkesorderrad får inte Bef anges på samma rad. 

Befraktare kan istället anges i fältet befraktare. Det går 

bara att använda ett av alternativen 

redovisningshänvisning, kontraktsnummer i 

affärsledskedjan, IP-kod eller AL-kod. 
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K 

Kartblad 

Kartblad i lägesrad. Kartbladsnummer anges enligt respektive VMFs 

bestämmelser. 

 

Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

Kartreferenssystem 

Anger enligt vilket kartreferenssystem som koordinaterna för virkets 

belägenhet är angivna.  

 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Bra att veta När en övergång till SEWREF99 är gjord så kommer 

fältet på sikt att försvinna. 

Klarkortdatum 

Datumet då virket enligt leverantör är klart för mätning eller transport. 

 

Giltigt värde 8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Koll  

Kollektiv. Sammanhållande begrepp för ett virkesparti från en eller flera 

leverantörer.  

 

Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9, A-Z.  

De två första positionerna avser VMF område och de 

andra tre efterföljande avser kollektivnummer. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 01-03 och VMF 06-08 om MMC eller 

MMD angivits. För VMF 06-08 är sortiment 1000-

1999, 7000-7999 undantaget. För VMF 06-07 är även 

sortiment 2800-2899 undantaget. 

Bra att veta Inom VMF 08 får endast ett kollektiv anges per 

virkesorder.  
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Kontaktperson 

Kontaktperson för t.ex. virkesordern. 

 

Giltigt värde 0-25 positioner. Blankt eller A-Z.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kontraktansv  

Kontraktsansvarig är den part som ansvarar för kontraktets upprättande. 

Kontroll sker mot behörighetssystemet.  

 

Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt SDCs 

aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Kontraktsnr  

Kontraktsnummer. Kontraktsnumret disponeras fritt av köparen i första ledet. 

För att hanteringen av kontrakt ska bli så rationell och logisk som möjligt 

rekommenderar SDC att följande logik tillämpas vid numrering av kontrakt: 

 

Förstaledskontrakt: Internt nummer 2 (6 pos) + löpnummer (2 pos) 

 

          Te.x.       00000101 
 

                       Intnr2 + löpnr 

 

Används inte internt nummer bör nollor alternativt företagens huvudkoder 

användas. 

 

Giltigt värde 1-15 positioner. 0-9 och A-Z. 

Klartext 35 positioner. 0-9 och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Ja. 
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Kontraktnr led 2-6  

För angivelse av kontrakt per affärsled. Numret disponeras enligt 

överenskommelse mellan säljare och köpare i led 2-6. För att hanteringen av 

kontrakt ska bli så rationell och logisk som möjligt rekommenderar SDC att 

följande logik tillämpas vid numrering av kontrakten: 

 

Köparekontrakt: Säljarens internt nummer (5 pos) + löpnummer (2 pos) 

       Mellanslag 

      Köparens internt nummer (5 pos) + leveransår (2 pos) 

 

 T.ex:       0899001 8200002 

 

                   SäljIntnr+löpnr_KöpIntnr+levår 

 

                                                               Mellanslag 

 

Används inte internt nummer bör parternas huvudkoder användas. 

 

Giltigt värde 1-15 positioner. 0-9, a-z och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Bra att veta Antal affärsled är i virkesordersystemet maximerat till 

sex led (sju parter) per virkesorder och sortimentsrad. 

Kontraktsperiod From och Tom 

Fr.o.m. datum anger från och med när kontraktet gäller. T.om. datum anger till 

och med när kontraktet gäller.  

 

Giltigt värde 8 positioner. ÅÅÅÅMMDD. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Bra att veta Datum t.o.m. ska vara större än datum fr.o.m. och lika 

med eller större än dagens datum. 

Kontrdatum  

Kontraktsdatum. Datumet då kontraktet tecknades.  

 

Giltigt värde 8 positioner. ÅÅÅÅMMDD. 

Obligatorisk uppgift Ja. 
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KontrGen  

Kontraktsgeneration. Generationen anger antalet sparningar som gjorts av 

aktuellt kontrakt. Antalet generationer som sparats räknas automatiskt upp vid 

spartillfället.  

 

Giltigt värde 00-98. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Bra att veta Vid nyupplägg av kontrakt är generationen blank. Det 

är endast den senaste generationen som är aktiv och 

därmed giltig. Om blank väljs som generation och 

kontraktet öppnas visas den senaste generationen upp.  

KontrPlist  

Kontraktprislista. Markering om kontraktsprislista finns. Ej införd. 

 

Giltigt värde Blankt eller markerad. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

KontrPristyp  

Kontraktpris typ. Ej införd. 

 

Giltigt värde Blankt eller T (tillägg) eller E (ersätter vanlig prislista). 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kvant  

Kvantiteten utgörs av anmäld kvantitet. Den är uttryckt i anmält måttslag och 

ska anges i heltal. 

 

Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Köpare  

Huvudkod och internt nummer för köpare 

 

Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt SDCs 

aktörsregister. 

Klartext Namn och adress kommer automatiskt upp då 

virkesordern sparas. 

Obligatorisk uppgift Ja. 
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Köpare 2-6 

Huvudkod för köpare i affärsled 2-6. 

 

Giltigt värde Blankt eller huvudkod enligt SDCs aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja om kontraktsnummer angivits. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

aktören. 

Bra att veta Är aktuell köpare sista köpare i affärsledet benämns 

även denna som mottagare under flikarna 

förstaledskontrakt, transportinformation och 

mätinformation i virkesordern. 

L 

Levkod  

Leverantörskod. Begrepp för leverantörens interna uppföljning t.ex. uppdelning 

på underleverantörer och rotposter. 

 

Giltigt värde 1-5 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

LevÅr  

Här anges leveransår eller ibland virkesår (1/8 - 31/7). 

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Tillåtet årtal är innevarande år plus ett år eller minus  

ett år. 
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LKF  

Kod för Län Kommun Församling. Koden anger varifrån virket kommer. 

 

Giltigt värde 6 positioner. Blankt eller 0-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Klartext Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 05-08. Och inom VMF 01-03 om inte 

TrpKmS är ifylld. 

Bra att veta LKF uppgiften på förstaledskontraktet är ett 

visningsfält för fältet frånbegrepp (om typ tre anges) 

under fliken transportinformation. I transportkontrakt i 

fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som 

prioriteras vid transportprisräkning. 

Läge 

Knapp för information om antalet vältor per sortiment och lägesrad. Tryck på 

knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i. 

 

Giltigt värde Läge: 1 position. Blankt eller 1-5. Anger en av 

lägesraderna. 

Ant.Vältor: 2 positioner. Blankt eller 0-9. Anger antal 

vältor per sortiment och virkesrad.  

Kvant: 5 positioner. Blankt eller 0-9. Anmäld kvanitet. 

Msl: 2 positioner. Blankt eller 0-9. Anger anmälda 

kvantitetens måttslag. 

Obligatorisk uppgift Ja måttslag om kvantitet är ifylld.  

Lägesrad klartext 

Här anges i klartext var virket är beläget. 

 

Giltigt värde 0-35 positioner. 0-9, a-z och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Nej. 
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M 

MMA och MMB  

Mätmetod A och Mätmetod B. Koden beskriver sättet för att bestämma ett 

virkespartis kvantitet. Mätmetod A och B avser den enkla mätningen t.ex. 

stockmätning och travmätning med fast volymbedömning. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 2-9.  

Se SDCs handbok om koder. 

Obligatorisk uppgift Ja, MMA. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Bra att veta Om virket kan bli föremål för mätning enligt två 

metoder anges den ena i A och den andra i B. 

Värdet ska ej anges på rad 00. 

MMC och MMD  

Mätmetod C och Mätmetod D. Koden beskriver sättet för att bestämma ett 

virkespartis kvantitet. Mätmetod C och D avser den noggranna mätningen i ett 

kollektiv t.ex. stockmätning för massavedkollektiv.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 2-9, A-Z 

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Ja, MMC är obligatoriskt om kollektiv är ifyllt och 

VMF är 05-08. Undantaget sortiment 1000-1999. 

MMC eller MMD är obligatoriskt om kollektiv är ifyllt 

och VMF är 01-03. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Mobil 

Mobiltelefonnummer till kontaktpersonen. 

 

Giltigt värde 0-12 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Nej. 
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Mottagare 

Huvudkod och internt nummer anges på mottagaren d.v.s. samma part som 

köparen i sista affärsledet. Angiven mottagares huvudkod måste finnas 

registrerad för aktuell mottagningsplats. Registreringen görs av VMF. Det 

gäller både förstaledskontrakt och virkesorder.  

 

Giltigt värde Blankt eller huvudkod och internt nummer enligt SDCs 

aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

aktören. 

Bra att veta Kan lämnas blank om redovisningshänvisning, IP-kod 

eller AL-kod är ifylld. Huvudkod och internt nummer 

på mottagaren ska vara samma som köparen i sista 

affärsledet. 

Mottpl  

Mottagningsplats. Avser platsen där virket mottas för fortsatt hantering. 

Mottagningsplats anges enligt respektive VMFs bestämmelser. 

 

Giltigt värde 6 positioner. 

Position 1. VMF område, se SDCs handbok om koder. 

Position 2. Mätplatstyp, se SDCs handbok om koder. 

Position 3-5. Mätplatsnummer. 

Position 6. Avlastningsplats inom mottagningsplats. 

Blankt eller 1-9. För redovisningshänvisning kan * 

anges. 

Klartext Sätts in automatiskt av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifylld. 

Kikare * Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

mottagningsplatsen.  

Bra att veta I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 
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Mpl  

Mätplatstyp. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 06-08. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

MS  

Här anges mätningens syfte t.ex. vederlagsmätning eller stickprovsmätning. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Msl  

Måttslag. Anmälda kvantitetens måttslag anges enligt respektive VMFs 

bestämmelser. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Ja om kvantitet är ifylld. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Bra att veta Om följdsystem t.ex. leveransuppföljning beställts är 

det viktigt att beordrat måttslag överensstämmer med 

utredovisat måttslag. 

Mslt  

Måttslag transportör. Anger enheten för den transporterade kvantiteten. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9. 

Se SDCs handbok om koder. 

Obligatorisk uppgift Ja om TrpErs eller vändapris är ifyllt. 
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MätnB  

Mätningsbestämmelser. Uppgift om mätningsbestämmelser enligt respektive 

VMF. 

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller 0-9, a-z och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 06, sortiment 10 och 13. 

O 

Ombud 

Anges vid behov och används för intern uppföljning av kontraktet då 

virkesaffären förmedlas av ombud. 

 

Giltigt värde 1-3 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Omf  

Kod för mätnings omfattning. Mätning sker enligt angiven kod.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 0-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare * Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Bra att veta Vid kod annat än blankt eller noll kan koden ej ändras 

vid mätning. 

Oml  

Kod för omlastning per lägesangivelse. Anges enligt respektive VMFs 

bestämmelser. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 0-8. 

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej.  

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 
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Orderdatum 

Datum för begäran om mätning eller transport. 

 

Giltigt värde 8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 05-08.  

Bra att veta Tillåtet datum är produktionsår eller produktionsår 

minus fem år. 

OrgNr/PersNr  

Organisationsnummer eller personnummer för leverantör.  

 

Giltigt värde 10 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Ja 

Bra att veta Uppdaterar SDCs leverantörsregister 

P 

Period 

Period.  

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

PKod  

Priskod. Uppgiften kan användas för att styra eventuella tillägg och avdrag vid 

prisräkning t.ex. avverkningskostnad, pristillägg och styrpremie.   

 

Giltigt värde 5 positioner. 0-9 och A-Z. 

Position 1. Priskod i virkesordersystemet. 

Position 2-5. Motsvarar zon i virkesordersystemet. 

Om position 4 anges är position 5 obligatorisk. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

Bra att veta Om position 1 i förstaledskontraktets priskod ska gälla 

även för efterföljande affärsled ska 9 anges i position 1 

i efterföljande affärsled. Ska position 1 i 

förstaledskontraktets priskod gälla för flera 

efterföljande affärsled i rad måste priskod 9 anges i 

position 1 i samtliga affärsleds köparekontrakt. 

Position 2-5 påverkas ej av att 9 anges. Om position 2-

5 är blankt hämtas uppgifter från ledet innan.  
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PKodT  

Priskod transport. Företagsorienterad kod för styrning av tillägg och avdrag i 

transportprisräkningen. Kan även användas på radnivå under knappen tillägg 

och avdrag.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

PLista  

Prislista. Prislistan gäller för prisräkning mellan leverantör och köpare i första 

ledet. Endast av SDC godkända prislistenummer får anges. 

 

Giltigt värde 6 positioner. 3 alfanumeriska tecken (a-z, A-Z) och 3 

numeriska tecken (0-9). 

Position 1-3. Listnummer. 

Position 4. Prisräkningsårets sista siffra. 

Position 5-6. Variant på prislista, 00-99. Anges ingen 

variant erhålls 00. Tillåtna värden är innevarande år 

eller plus/minus fem år.  

Obligatorisk uppgift Ja i förstaledskontraktet. 

Bra att veta Om prisräkning ej önskas ange 999Å00. Om 

prislistenummer kompletteras i efterhand via 

prislistehänvisning ange 000Å00. Bokstaven Å står för 

sista positionen i prisår. 

PListaT  

Transportprislista transportör. Angivelse av prislistenummer för beräkning av 

transportörens ersättning.  

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta PListaT får inte anges om TrpErs har angivits. 
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PnormMottpl  

Prisnormerande mottagningsplats. Avser mottagningsplats till vilken säljaren 

ska betala transporten.  

 

Giltigt värde Blankt eller 6 positioner: 

Position 1. VMF område, se SDCs handbok om koder. 

Position 2. Mätplatstyp, se SDCs handbok om koder. 

Position 3-5. Mätplatsnummer. 

Position 6. Avlastningsplats inom mottagningsplats. 

Blankt eller 1-9. Obligatoriskt om position 1-5 är ifyllt. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

mottagningsplatsen. 

Bra att veta Om avstånd för leverantörsavdrag tas fram i 

virkesordern sätt närmaste mottagningsplats för 

aktuellt massavedssortiment automatiskt in i fältet 

PnormMottpl av virkesordersystemet. 

PrisPer  

Prisperiod. Period inom prisräkningsår. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

PrisÅr  

Prisräkningsår. 

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.  

Obligatorisk uppgift Nej.  

R 

Radn  

Radnummer. 

 

Giltigt värde 00-60. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta  Max 60 rader. 
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 Retur  

Företagsorienterad kod för redovisning av returlaster. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

RH  

Redovisningshänvisning. Markering om redovisningshänvisning används. 

 

Giltigt värde Blankt eller markerad. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

Bra att veta Om redovisningshänvisning anges måste huvukod för 

mottagare samt IP-kod och AL-kod vara blank. 

S 

Signatur  

Utfärdarens signatur. Oftast signatur för den person som har lagt upp 

virkesordern eller kontraktet. 

 

Giltigt värde 0-5 positioner. Blankt eller A-Ö.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Senaste status 

Visar vilken status den öppnade virkesordern har.  

 

Giltigt värde Virkesordersystemet sätter automatiskt in ett värde. 

Blankt, virkesordern är aktiv. 

Makulerad, virkesordern är makulerad. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

SL  

Slutlevererat. Markerar att virkespartiet är slutlevererat. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-2.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej. 
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Snö 

En kod anger snöplogningsförhållanden för aktuell transportväg.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-2.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej.  

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Sortiment 

Sortiment är en beskrivande text av SSTE. 

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av virkesordersystemet utifrån 

värdet i kolumnen SSTE. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

SSTE 

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos), egenskapskod (1 pos).  

 

Giltigt värde 4 positioner. Se SDCs handbok om koder. 

Obligatorisk uppgift Ja, de tre första positionerna är obligatoriska. 

Bra att veta Skrivs ej på rad 00. 

Status  

Kontraktets status.  

 

Giltigt värde Värdet sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Blankt står för att virkesordern är aktiv. 

När virkesordern är makulerad står det makulerad.  

Obligatorisk uppgift Nej. 
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Status 

Status på radnivå i virkesordern. 

 

Giltigt värde Blank. Raden anses som klar att mäta mot. 

Klar. Mätningarna går mot raden. 

Makulerad. Raden är makulerad, det går inte att mäta 

mot raden.  

Vilande. Inga kontroller görs och inga mätningar går 

mot raden. Den vilande raden kan klarmarkeras så att 

virke kan mätas in mot rad. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Stickv. 

Stickväg.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-2.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej.  

Syd-Nord 

Kartbladets syd och nord koordinater för virkets belägenhet.  

 

Giltigt värde RT90: 5-7 positioner. Blankt eller 610000-770000. 

SWEREF 99: 7 positioner. Blankt eller 6095031-

7703023. 

Obligatorisk uppgift Ja  

Bra att veta Både syd, nord, väst och öst koordinater måste vara 

angivna för att koordinaterna ska bli godkända.  

Kontroll sker på 6 positioner. Om 5 positioner är 

angivna läggs en nolla till på slutet. Är 7 positioner 

angivna sker ändå kontroll på enbart 6 positioner. 
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Säljare  

Huvudkod och internt nummer för säljare. 

 

Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt SDCs 

aktörsregister. 

Klartext Om leverantören är ny eller ska ändras behövs även 

följande uppgifter fyllas i samt markera Aktör Uppd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Namn skrivs in i fältet efter säljare, 0-25 positioner. 

Adress skrivs in i fälten efter intnr 2, 0-25 positioner. 

C/O adress skrivs in i fältet efter orgnr, 0-25 positioner. 

Postnr skrivs in i fältet efter telnr, 0-6 positioner. 

Postort skrivs in i fältet efter postnr, 0-32 positioner. 

Obligatorisk uppgift Ja, alla uppgifter är obligatoriska om aktören inte finns 

i aktörsregistret. Finns aktören sedan tidigare är det 

bara obligatoriskt att fylla i huvudkod och internt 

nummer. 

Bra att veta Namn och adress hämtas från aktörsregistret om 

säljaren redan är upplagd. 

Säljare 2-6  

Huvudkod för säljare i affärsled 2-6. 

 

Giltigt värde Blankt eller huvudkod enligt SDCs aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja om kontraktsnummer angivits. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

aktören. 

Bra att veta Kontrakt som ingår i IP-kod led två är godkänt med 

blank om öppen säljare är ifylld. 

T 

TeleNr  

Telefonnummer. 

 

Giltigt värde 12 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 
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TFtag  

Transportföretag.  

 

Giltigt värde Blankt eller huvudkod enligt SDCs aktörsregister. 

Klartext Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister 

för aktuell befraktare. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt 

in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in 

under redigera i menyraden, välj sedan inställningar 

och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om 

aktören. 

Tillägg/Avdrag 

Tillägg och avdrag för transporterna. Tryck på knappen och ett fönster kommer 

upp som ska fyllas i. 

 

Giltigt värde Rad och SSTE: Sätts automatiskt in av 

virkesordersystemet. 

Kod: Rad för tillägg och avdrag i prislistan. Blankt 

eller 0-9. Är obligatoriskt om T/A-nr är ifyllt. 

T/A-nr: Anger typ av tillägg eller avdrag. Blankt eller 

T/A-nr enligt nedan. 

01 Vändning 

02 Pålastning 

03 Volym per avlägg 

11 Vägstandard 

20 Omlastning 

21 Snö 

26 Fordonskombination 

41 Lossning 

Obligatorisk uppgift Nej. 

TMdl  

Kod för transportmedel.  

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-5.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 
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Transport Avstånd  

Det går att ta fram transportavstånd i km från SDCs avståndstjänst. Avståndet 

kan sedan användas vid transportprisräkning. Tryck på knappen och ett fönster 

kommer upp som ska fyllas i. 

 

Giltigt värde Välj alla rader eller markera utvalda rader.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Transportavstånd från avståndstjänsten visas i fältet 

TrpKmSNVDB. För att transportavstånd ska kunna 

hämtas från avståndstjänsten måste läge, mottpl samt 

syd, nord, väst och öst koordinater vara angivna. Det är 

koordinaterna på lägesrad ett som används. 

Transportkostnad 

Välj hur den beräknade transportkostnaden från transportsystemet ska 

redovisas i virkesledet. 

 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Om transportkostnad är 2, 3, 5 eller 6 d.v.s. med påslag 

måste TrpAvgift anges. 

 

  



 

 

 

  
 

 Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och virkesorder –2016-06-12 
 

39 

Transportorder 

 

- Transportorder 

En transportorder kan skrivas ut på skrivare, lagras lokalt i användarens PC 

samt vidarebefordras via e-post. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp 

som ska fyllas i. 

 

Giltigt värde Välj: Välj utifrån vilka kriterier en transportorder ska 

skapas. 

Urval transportföretag: Välj utifrån vilket 

transportföretag som transportordern ska skapas. 

Komplettera transportorder med: Angivet 

transportörsnummer eller transportföretag följer med 

på transportordern. 

Spara transportorder: Alternativ ja innebär att filen 

sparas på hårddisken. Alternativ nej att den inte gör 

det. 

Anteckningar: Valfri text följer med på 

transportordern. 

Se mer om transportorder i SDCs handbok ”Arbeta 

med kontrakt och virkesorder”.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta  För att kunna spara en transportorder på hårddisken 

måste du först ange vart du vill spara den. Lägg in den 

uppgiften under redigera i menyn, inställningar och 

fliken virkesorder.  

 

- Digital transportorder 

Användare av SDCs system KOLA (kommunikativ lastbil) kan skapa en digital 

transportorder. En digital transportorder kan skrivas ut samt sänds till KOLA. 

Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i. 

 

Giltigt värde Välj: Välj utifrån vilka kriterier en digital 

transportorder ska skapas. 

Urval transportföretag befraktare: Välj utifrån vilket 

transportföretag och vilken befraktare som en digital 

virkesorder ska skapas. Att ange huvudkod och internt 

nummer för befraktare är obligatoriskt.  

Komplettera transportorder med: Angivna uppgifter 

följer med den digitala transportordern till KOLA. Att 

ange antingen transportörsnummer, transportföretag 

eller transportplanerare är obligatoriskt. 

Se mer om digital transportorder i SDCs handbok 
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”Arbeta med kontrakt och virkesorder”.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta  För att kunna arbeta med digital transportorder måste 

du göra ett val i dina personliga inställningar. Markera 

att du vill arbeta med digital transportorder under 

redigera i menyn, inställningar och fliken virkesorder. 

TrpAlt  

Transportalternativ. Kod för att beräkna, styra och identifiera redovisning av 

transporter och transportersättning. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Bef eller befraktare måste anges om TrpAlt är 2 eller 3.  

TrpAlt 9 styr bort mätningar från transportprisräkning. 

TrpAlt 4 styr endast bort mätningar med mätsyfte 1 

från transportprisräkning. 

TrpAvdr  

Transportavdrag för säljare/leverantör i led ett. Den transportkostnad som 

leverantören ska betala. 

 

Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

TrpAvgift 

Transportavgift. Påslag för transportkostnad i virkesled. 

 

Giltigt värde Högst 7 positioner med 2 decimaler. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Ja om transportkostnad är 2, 3, 5 eller 6 d.v.s. med 

påslag. 

Bra att veta Transportavgift anges i kronor vid beloppspåslag och i 

procent vid procentpåslag.  
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TrpErs  

Transportersättning i kr med två decimaler enligt mätbeordrat måttslag för 

transporterad kvantitet. 

 

Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister 

för aktuell befraktare. Undantaget om frånbegrepp 

anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt 

avstånd till mottagningsplats. 

Bra att veta  Valuta under fliken transportinformation i virkesorder 

och Mslt måste anges om TrpErs anges. TrpErs får inte 

anges om vändapris har angivits. 

TrpKm  

Transportavstånd i km för vilket transportören ska ha betalat enligt 

transportprislista. Fältet finns under Transportinformationsfliken.  

 

Giltigt värde 3 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Ja om viapunkt är ifylld. Eller om kontroll av fält är 

beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare,  

undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs 

avståndsregister med giltigt avstånd till 

mottagningsplats.  

Bra att veta I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 

TrpKm-BK4  

Transportavstånd i km för vilket transportören ska ha betalat enligt 

transportprislista. Fältet finns under Transportinformationsfliken.  

 

Giltigt värde 3 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Nej 

Bra att veta I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 

TrpKmS  

Transportavstånd i km för vilken säljaren ska betala transporten. Fältet finns 

under Förstaledskontraktfliken. 

 

Giltigt värde 3 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Ja inom VMF 01-03 och sortiment 01-19, 28 och 41.  

Bra att veta Ska anges på förstaledskontraktet och ej på 

köparekontrakt. Om avstånd för leverantörsavdrag tas 
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fram i virkesordern sätts avståndet till närmaste 

mottagningsplats för aktuellt massavedssortiment 

automatiskt in i fältet TrpKmS av virkesordersystemet. 

I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 
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TrpKmSNVDB 

Transportavstånd i km från SDCs avståndstjänst. Fältet finns i 

transportinformationsfliken 

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

Bra att veta Tryck på knappen ”Transport Avstånd” för att hämta 

transportavstånd från avståndstjänsten. Det går att ta 

bort uppgifterna i fältet men inte att ändra dem. I 

transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 

TrpKmSNVDB-BK4 

Transportavstånd i km från SDCs avståndstjänst. Fältet finns i 

transportinformationsfliken 

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Obligatorisk uppgift Nej.  

Bra att veta Tryck på knappen ”Transport Avstånd” för att hämta 

transportavstånd från avståndstjänsten. Det går att ta 

bort uppgifterna i fältet men inte att ändra dem. I 

transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 

TrpPlistS  

Transportprislista för säljare/leverantör i led ett. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Trädålder i år 

Åldern på de träd som avverkas. 

 

Giltigt värde 3 positioner. Blankt eller 0-9.  

Eller välj något av alternativen i den lista som finns 

med förutbestämda val. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

U 

Uppdrag 

Angivelse av ordningsnummer av uppdrag mot närmaste föregående part. 

Uppgiften används som brytbegrepp i redovisningen. 
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Giltigt värde 1 position. Blankt eller 0-9 och A-Z.  

Obligatorisk uppgift Ja i förstaledskontraktet.  

Bra att veta Saknas uppgiften lägger virkesordersystemet 

automatiskt in uppdrag noll. 

Uppgifter från Förstaledskontrakt 

Uppgifter från förstaledskontraktet sätts automatiskt in av virkesordersystemet. 

Se fälten ursprung och uppdrag.  
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Ursprung 

Virkets anskaffningsform mellan leverantör och köpare i affärsled ett. 

 

Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val.   

Obligatorisk uppgift Ja. 

V 

Valuta 

 

- Förstaledskontrakt 

Skickas enbart med som information till mätningen. 
 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val.  

Obligatorisk uppgift Ja. 

 

- Fliken transportinformation i virkesorder 

Ange en valuta för transportersättning och vändapris. Skickas enbart med som 

information till mätningen. 
 

Giltigt värde Se SDCs handbok om koder. 

Obligatorisk uppgift Ja om TrpErs eller vändapris är ifyllt.  

Vederlag 

Anger vilken mätning som ska vara vederlags grundande. 

 

Giltigt värde Välj något av alternativen i den lista som finns med 

förutbestämda val. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

ViaPunkt 

Identifierar en geografiskt punkt (viapunkt) för beräkning av transportavstånd 

från avlägg till mottagningsplats. 

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller 0-9. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta Trpkm måste anges om viapunkt anges. I 

transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka 

avstånd som prioriteras vid transportprisräkning. 

 

  



 

 

 

  
 

 Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och virkesorder –2016-06-12 
 

46 

Virkesorder 

Här anges virkesordernumret som är unikt och identifierar virkesordern. Det är 

ett sammanhållande begrepp på ett virkesparti. Numret tilldelas med automatik 

av virkesordersystemet när alla kontroller är gjorda och virkesordern sparats.  

 

Giltigt värde 8 positioner. 00000019-99999999 med 

checksifferkontroll enligt 11-modul. 

Klartext Högst 35 positioner. 0-9 och A-Z.  

Obligatorisk uppgift Ja. 

Virkesorderansvarig 

Här anges vilken part i affären som ansvarar för virkesordern. Kontroll sker 

mot behörighetssystemet. 

 

Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt SDCs 

aktörsregister. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Virket märkt 

Anger med koder hur virket märkts av leverantör vid avlägg. 

 

Giltigt värde 0-10 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Vmf 

Virkesmätningsförening eller annat mätande företag som skall utföra mätningar 

anges enligt nedan. 

 

Giltigt värde 2 positioner, 0-9 samt A-Z. 

01-08 = virkesmätningsförening enligt VMR-koder. 

Övriga identifierar annat mätande företag t.ex. mätning 

i egen regi.  

Nummerserien administreras av SDC. 

99 = neutral kod att ange i de fall man i förväg inte kan 

bestämma inom vilken VMF mätning kommer att ske. 

Definitivt nummer inrapporteras i samband med 

mätningstillfälle. 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Bra att veta Om värdet anges på rad 00 och gäller då för samtliga 

rader. För de rader som ska ha ett annat värde anges 

värdet på respektive rad. 
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Omfattas av VML 

Virkesmätning omfattas av virkesmätningslagen.  

 

Giltigt värde 1 positioner. 

X  = J (ja) 

Blankt = N (nej) 

 

Obligatorisk uppgift Nej 

Bra att veta Kan endast anges i förstaledskontrakt. Virkesorder som 

kommer via VO-in ska innehålla J eller N. 

VSk 

Virkesskyddsåtgärd. 

 

Giltigt värde 2 positioner. Blankt eller 11-19, 21-29 eller 31-39. 

Även 01-03 inom VMF 05-07.  

Se SDCs handbok om koder. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

VSkAns  

Virkesskyddsansvarig. Identifierar part som ansvarar för beslutade 

virkesskyddsåtgärder. 

 

Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-3.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Kikare* Ställ markören i fältet. Tryck på knappen sök i 

verktygsfältet och du får upp en förteckning. 

Vägstandard 

Vägstandard anger vägs bärighet, körbarhet och vändningsförhållande per 

lägesangivelse. Anges i kodform enligt respektive VMFs bestämmelser. 

 

Giltigt värde 4 positioner. Blankt eller 0-9.  

Se SDCs handbok om koder.  

Obligatorisk uppgift Nej.  
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Vältlapp 

Det går att ta ut vältlappar ur virkesordersystemet. Antingen skrivs vältlappen 

ut direkt på en skrivare eller så sparas den på hårddisken för att kunna skickas 

via e-post. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i. 

 

Giltigt värde Uppgiftsrad: anger utifrån vilken rad i virkesordern en 

vältlapp ska skapas.  

Spara vältlapp: alternativ ja innebär att filen sparas på 

hårddisken, alternativ nej att den inte gör det.  

Se mer om vältlapp i SDCs handbok ”Arbeta med 

kontrakt och virkesorder”. 

Obligatorisk uppgift Nej. 

Bra att veta För att kunna spara en vältlapp på hårddisken måste du 

först ange vart du vill spara den. Lägg in den uppgiften 

under redigera i menyn, inställningar och fliken 

utskrifter. 

Vändapris 

Pris för transporten per vända (redovisningsnummer). 

 

Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9.  

Obligatorisk uppgift Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister 

för aktuell befraktare. Undantaget om frånbegrepp 

anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt 

avstånd till mottagningsplats. 

Bra att veta Valuta under fliken transportinformation i virkesorder 

och Mslt måste anges om vändapris anges. Vändapris 

får inte anges om TrpErs har angivits. 

Väst - Öst 

Kartbladets väst och öst koordinater för virkets belägenhet.  

 

Giltigt värde RT90: 5-7 positioner. Blankt eller 120000-190000. 

SWEREF 99: 6 positioner. Blankt eller 231702-951398 

Obligatorisk uppgift Ja. 

Bra att veta Både syd, nord, väst och öst koordinater måste vara 

angivna för att koordinaterna ska bli godkända. 

Kontroll sker på 6 positioner. Om 5 positioner är 

angivna läggs en nolla till på slutet. Är 7 positioner 

angivna sker ändå kontroll på enbart 6 positioner. 
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Ä 

ÄndrDatum 

Ändratdatum. Datum då virkesorder eller kontrakt har ändrats. 

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.  

Obligatorisk uppgift Nej. 

Ö 

Öppen säljare 

Markering anger att säljarens/leverantörens identitetsuppgifter kompletteras i 

efterhand. I led två kompletteras huvudkoden och/eller internt nummer i 

efterhand.  

 

Giltigt värde Blankt eller markerad.  

Obligatorisk uppgift Nej. 
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Sammanställning över fält som är obligatoriska 

En del fält i kontrakt och virkesorder är obligatoriska att fylla i. Det innebär att 

om fälten inte är ifyllda går det inte att spara kontraktet eller virkesordern. 

Nedan följer en sammanställning över vilka fält som du måste fylla i. 

Kontrakt 

Följande fält i förstaledskontrakt och köparekontrakt är obligatoriska att fylla i: 

- Certifiering, inom VMF 01-07 är position ett obligatoriskt 

- HKodK 

- HKodS  

- Intnr2/lev 

- Organisatons-/personnummer 

- Kontraktansv 

- Kontraktsnr 

- Kontraktsperiod From och Tom 

- Kontrdatum 

- Köpare 

- LKF inom VMF 05-08.  

Och inom VMF 01-03 om inte TrpKmS är ifylld. 

- Mottpl inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifylld 

- Msl om kvantitet är ifylld  

- PLista i förstaledskontrakt 

- SSTE, de tre första positionerna 

- Säljare. Alla uppgifter är obligatoriska om aktören inte finns i 

aktörsregistret. Finns aktören sedan tidigare är det bara obligatoriskt att 

fylla i huvudkod och internt nummer. 

- TrpKmS inom VMF 01-03 och sortiment 01-19, 28 och 41 

- Uppdrag i förstaledskontrakt 

- Ursprung i förstaledskontrakt 

Virkesorder 

Följande fält i en virkesorder är obligatoriskt att fylla i: 

- Virkesorderansvarig 

Fliken transportinformation 

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken transportinformation i 

virkesordern: 

- Bef om TrpAlt är 2 eller 3 och befraktare är blankt 

- Befraktare om TrpAlt är 2 eller 3 och bef är blankt 

- Frånbegrepp inom VMF 05-08 

- IntNR om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell 

befraktare. 

- Koordinater för lägesrad 1, Syd-Nord samt Väst-Öst. 
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- Läge, måttslag om kvantitet är ifylld 

- Mottpl inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifylld 

- Msl om kvantitet är ifylld  

- Mslt om TrpErs eller vändapris är ifyllt 

- SSTE, de tre första positionerna 

- Syd-Nord inom VMF 05, 06 och 07 

- TFtag om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell 

befraktare 

- TrpErs om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell 

befraktare. Undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs 

avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats. 

- TrpKm om viapunkt är ifylld. Eller om kontroll av fält är beställt i 

SDCs aktörsregister för aktuell befraktare, undantaget om frånbegrepp 

anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till 

mottagningsplats. 

- Valuta om TrpErs eller vändapris är ifyllt 

- Vändapris om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för 

aktuell befraktare. Undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs 

avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats. 

- Väst-Öst inom VMF 05, 06 och 07 

Fliken mätinformation 

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken mätinformation i 

virkesordern: 

- Koll inom VMF 01-03 och VMF 06-08 om MMC eller MMD angivits. 

För VMF 06-08 är sortiment 1000-1999, 7000-7999 undantaget. För 

VMF 06-07 är även sortiment 2800-2899 undantaget. 

- Läge, måttslag om kvantitet är ifylld 

- MMA 

- MMC om kollektiv är ifyllt och VMF är 05-08. Undantaget sortiment 

1000-1999. MMC eller MMD är obligatoriskt om kollektiv är ifyllt och 

VMF är 01-03. 

- Mottpl inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifylld 

- Mpl inom VMF 06-08 

- Msl om kvantitet är ifylld  

- MätnB inom VMF 06, sortiment 10 och 13 

- SSTE, de tre första positionerna 

- Vmf 
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Fliken affärsledskedja 

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken affärsledskedja i 

virkesordern: 

- Kontraktnr led 2-6 

- Köpare 2-6 om kontraktsnummer angivits 

- SSTE, de tre första positionerna 

- Säljare 2-6 om kontraktsnummer angivits 

Fliken allmänt 

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken allmänt i virkesordern: 

- Orderdatum inom VMF 05-08 


