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Fältbeskrivningar och regler för transportkontrakt och 

transportprislista  
Den här handboken är till för dig som undrar över de fält som finns i 
transportkontrakt och transportprislista. 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 fast del innebär och vilka värden du kan skriva in i fältet.  
 
De olika fälten presenteras i bokstavsordning. En del fält återkommer i olika 
sammanhang. Om ett fält används på skilda sätt i olika sammanhang, har detta 
förtydligats.  
 
I handboken finns även en sammanställning över de fält i transportkontrakt och 
transportprislista som är obligatoriska att fylla i. Fälten är uppdelade utifrån de flikar 
som finns i transportkontrakt och transportprislista. På det sättet kan du snabbt se 
vilka fält som är obligatoriska då du skapar ett transportkontrakt eller en 
transportprislista. 
 
Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka  
e-post eller ringa till Biometria support. Mer information om vår support hittar du på 
Violweb eller biometria.se. 
 
E-post:  transport.support@biometria.se 
 
Telefon: 010-228 59 00 
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A 

Aktiverad 

Datum och klockslag då transportprislista aktiverades.  
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Anteckningar 

Ett fritt fält för egna anteckningar.  
 
Giltigt värde Högst 200 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Anv ID 

Användarens identitet. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Ápris 

- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista. 
À-pris som används vid beräkning av tillägg/avdrag enligt vald formel. 

 

Giltigt värde Högst 4 positioner med 5 decimaler. Blankt eller 0-
9. I listan över registrerade tillägg/avdrag sätts 
registrerat värde automatiskt in av 
transportsystemet.  

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

 
- Fliken priser i transportprislista. 

Ápriset används vi beräkning av fast sträcka-pris. 
 

Giltigt värde Högst 5 positioner med 2 decimaler. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja 
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- Fliken prisöversikt i transportprislista 
À-pris som formel eller referens ger per angiven kilometer. 

 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet vid 
skapandet av prisöversikt. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Avbeställ  

Tryck på knappen när retroaktiv transportprisräkning ska avbeställas. 

Avl 

Avlastningsplats för aktuell mottagningsplats. 
- Fliken prisräkning i tranportkontraktet. 
- Fliken priser i transportprislistan. 
 
Giltigt värde 1 position. Blankt eller 1-9.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Mottpl måste anges om Avl anges. 

Avståndsprioritet 

Visningsfält för vald avståndsprioritet d.v.s. vilka avstånd som prioriteras vid 
prisräkning. Tryck på knappen prioritera och ett fönster öppnas där du gör ditt val. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån 

vald prioritet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om avståndsprioritet ska anges (se nedan). 

Bra att veta I ett aktivt befraktarkontrakt måste 
avståndsprioritet anges. Om ett frånbegrepp är 
prioriterat och finns angivet men inte är upplagt i 
avståndsregistret fortsätter sökningen efter nästa 
prioriterade avstånd. Är angiven 
transportkilometer 000 på mätningen tolkas det 
som utelämnat och sökningen fortsätter efter 
nästa prioriterade avstånd. 
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Avtal  

Datum som anger när parter gjorde upp överenskommelse om pris för aktuell 
sortimentsgrupp. 
 
Giltigt värde Blankt eller ÅÅÅÅMMDD.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Datumet behöver inte vara samma som fr.o.m. 
datum i prislisteperiod. 

B 

Behörighet  

Anger hur transportparter och virkesparter får använda transportprislistan. Se fälten 
transportled och virkesled. 

Ber.Enhet 

Beräkningsenhet vid omräkning av den transportprislista i befraktarledet som ska 
användas för angiven mottagningsplats och fordonskombination.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om omräkning befraktarled är vald som 
prisräkningstyp. 

Bra att veta Även OmräknBefP måste anges om omräkning 
befraktarled är vald som prisräkningstyp.  

Beskrivning 

Beskrivning över tillägg/avdrag visas utifrån vald TA-kod. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Beskrivningen ger information om vilka värden 
du kan fylla i när tillägg/avdrag ska registreras. 
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Beställ  

Tryck på knappen när retroaktiv transportprisräkning ska beställas. Orsak till 
retroaktiv prisräkning måste vara ifylld. 

C 

Certifiering 

Anger om transporten är certifierad. 
 
Giltigt värde Högst 10 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

D 

Databehandling 

Huvudkod och internt nummer för den part som debiteras databehandling. Med 
databehandling menas transportsystemets hantering av en mätning t.ex. kontroll och 
lagring. 
 
Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias 

aktörsregister. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Databehandling debiteras endast när en ny 
generation av mätningen behandlas. 

Debitera  

Det här är ett fält som enbart är synligt för och administreras av Biometria. Markering 
innebär att arbete med transportkontrakt eller transportprislista debiteras.  
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 
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Distribution 

Välj om uppgifter om förändring i transportprislista ska distribueras via e-post eller 
inte. 
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om företagsvisa medgivanden ska anges. 

Bra att veta  E-post distribueras bara vid förändring i en 
transportprislista med status aktivt. 

E 

E-post 

E-postadress dit uppgifter om förändring i transportprislista ska skickas. 
 
Giltigt värde Högst 50 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om e-post är valt som distribution. 

Bra att veta E-post distribueras bara vid förändring i en 
transportprislista med status aktivt. 

Extra intervall 

Det extra intervall som används vid beräkning av tillägg/avdrag. Ett intervall anger 
antal enheter per värde. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. 

Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

Extra term 

Namn på extra term som styr tillägg/avdrag. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån 

vald T/A-kod. 
Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Värde för extra term anges i fältet extra villkor. 
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Extra villkor 

Det värde som extra term ska innehålla för att tillägg/avdrag ska beräknas.  
 
Giltigt värde Se antalet positioner i fältet beskrivning. 0-9.  

Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

F 

Fast del 

Fast del av priset för en transport inom angivet kilometerintervall.  
 
Giltigt värde Högst 6 positioner med 5 decimaler. Blankt eller 0-

9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om priser enligt formel ska anges. 

 En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. 

Fast pris 

Fast pris som används vid beräkning av tillägg/avdrag enligt vald formel. 
 
Giltigt värde Högst 6 positioner med 2 decimaler. Blankt eller 0-

9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i 
listan över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift  

Ja, om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

Fel 

Eventuellt felmeddelande visas på aktuell rad. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 
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FK 

- Fliken prisräkning i transportkontrakt för lastarkontroll 
Fordonskombination. Anger för vilken eller vilka typer av fordon som lastare 
måste anges i mätningen.  

 

Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 
förutbestämda val. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

 
- Fliken prisräkning i transportkontrakt för prislista 

Fordonskombination. Anger vilken typ av fordon som ska ersättas för utförd 
transport. 

 

Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 
förutbestämda val. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om prislista ska anges i transportkontrakt. 

Bra att veta Fråntyp, Från och/eller Mottpl kan anges istället 
för FK.  

Formel 

Formel som användas vid beräkning av tillägg/avdrag.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val.  
Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, vid registrering av tillägg/avdrag. 

Bra att veta Vilka formler som finns att välja på i listan beror 
på vald TA-kod. 
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Fr o m  

 
- Fliken allmänt i transportkontrakt för internnummer. 

Fr.o.m. internt nummer i internt nummer intervall för köparen i 
transportkontraktet. Den part i transportaffären som har köpt tjänsten.  

 

Giltigt värde 5 positioner. 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, minst ett fr.o.m. är obligatoriskt. 

Bra att veta Avser transportkontraktet endast ett internt 
nummer anges det både i fältet fr o m och t o m. 
Observera att du inte kan ändra uppgifterna i 
fältet efter att kontraktsidentiteten har sparats. 

 
- Fliken allmänt i transportkontrakt för kontraktsperiod och fliken id i 

transportprislista. 
Fr.o.m. datum anger från och med när transportkontraktet eller 
transportprislistan gäller.  

 

Giltigt värde 8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, fr.o.m. datum är obligatoriskt. 

Bra att veta Transportkontraktets identitet består av 
kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör 
och fr.o.m. datum för kontraktsperioden.  
Transportprislistans identitet består av 
prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum 
för prislisteperiod.  
Transportprislistan gäller tills t.o.m. datum infaller 
eller tills att en ny transportprislista med senare 
fr.o.m. datum skapas.  
Observera att du inte kan ändra uppgifterna i 
fältet efter att prislisteidentiteten eller 
kontraktsidentiteten har sparats. 
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Fr o m km 

Fr.o.m. km anger från och med kilometer i ett kilometerintervall. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om priser enligt formel ska anges eller 
prisöversikt ska skapas.  

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. Fr.o.m. km ska vara mindre 
än t.o.m. km. Både fr.o.m. och t.o.m. km ska anges, 
öppna intervall är inte tillåtet. I priser enligt 
formel är det inte heller tillåtet med överlappande 
intervall. Luckor mellan intervallen är tillåtet. 

Från 

Frånbegrepp. Anger tillsammans med fältet Fråntyp varifrån virket kommer.  
- Fliken prisräkning i tranportkontraktet. 
- Fliken priser i transportprislistan. 
 
Giltigt värde 6 positioner. Blankt eller 0-9.  

I transportkontrakt går det att fylla i *-tecknet i 
fältet Från. Tecknet står för en valfri siffra. Om du 
anger t.ex. LKF 0382** så används vald 
prisräkning för alla LKF som börjar med 0382. 
Dock gäller vänsterställda siffror så du kan inte 
ange t.ex. LKF **82**. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fast sträck-pris anges i prislistan 

Klartext Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Bra att veta Fråntyp måste anges om Från anges. Mottpl 

och/eller FK kan anges i kombination/istället för 
Fråntyp och Från i transportkontrakt. 
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Fråntyp 

Frånbegrepp. Anger tillsammans med fältet Från varifrån virket kommer.  
- Fliken prisräkning i tranportkontraktet. 
- Fliken priser i transportprislistan. 
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fast sträck-pris anges i prislistan. 

Bra att veta Från måste anges om Fråntyp anges. Mottpl 
och/eller FK kan anges i kombination/istället för 
Fråntyp och Från i transportkontrakt. 

Följdrutinkod  

Följdrutinkod för köpare och säljare används för redovisning och bearbetning i 
företagens interna följdsystem. Se fälten köpare och säljare. 

Företag 

Huvudkod för det företag som företagsvisa medgivanden lämnas för. 
 
Giltigt värde Blankt eller huvudkod enligt Biometrias 

aktörsregister. 
Klartext Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om företagsvisa medgivanden ska anges. 

Bra att veta Varje kombination av företag och roll kan bara 
finnas en gång i en transportprislista. 

Företagsvisa medgivanden 

Medgivanden som har registrerats för att ge en annan part medgivande att få se 
transportprislistan eller använda transportprislistan vid prisräkning. Se bl.a. fälten 
företag, roll och distribution. 
Bra att veta: transportprislistan måste vara spärrad för att medgivanden ska kunna 
registreras. 
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G 

Gen 

Generation anger antalet sparningar som gjorts av aktuellt transportkontrakt eller 
transportprislista. Antalet generationer räknas automatiskt upp vid spartillfälle. 
 
Giltigt värde 2 positioner. 00-98.  

Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Vid nyupplägg av transportkontrakt och 
transportprislista är generation blankt. Det är 
endast den senaste generationen som är aktiv och 
därmed giltig. Det går bara att göra ändringar i 
den senaste generationen. 

Grundprislista 

Markering anger att transportprislistan är en grundprislista som kan användas vid 
omräkning. 
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta En transportprislista som ska omräknas måste 
vara en grundprislista. Om refererande 
transportprislista är en grundprislista måste även 
refererad transportprislista vara en 
grundprislista. Det är rekommenderat att göra 
grundprislistor i status mall. 

Grupp 

Numrering av sortimentsgrupp. 
 
Giltigt värde Högst 2 positioner. Blankt eller 1-9.  
Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om sortimentsgrupp ska anges. 

Bra att veta  En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp. Flera sortimentsgrupper inom 
samma transportprislista kan ej ha samma 
nummer. 
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Gränsvärde 

Gränsvärde som styr tillägg/avdrag.  
 
Giltigt värde Högst 3 positioner med 4 decimaler. Blankt eller 0-

9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i 
listan över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

Gäller fr o m  

Fr.o.m. datum för prislisteperiod i aktuell transportprislista. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Transportprislistans identitet består av 
prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum 
för prislisteperiod.  

I 

Index 

Det pris som motsvarar index 100 i grundprislistan. 
 
Giltigt värde Högst 15 positioner. Blankt eller 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Index måste anges som ett positivt tal eller ett 
intervall av positiva tal. 

Internummer 

En eller flera internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet. Den part i 
transportaffären som har köpt tjänsten. Se fälten fel, rad, fr o m och          t o m. 
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Intervall 

Det intervall som används vid beräkning av tillägg/avdrag. Ett intervall anger antal 
enheter per värde. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. 

Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

Intnr 

 
- Fliken allmänt i transportkontrakt. 

Internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet. Den part i 
transportaffären som har köpt tjänsten.  

 

Giltigt värde 5 positioner. 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Avser transportkontraktet endast ett internt 
nummer anges det i båda fälten. Observera att du 
inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att 
kontraktsidentiteten har sparats. 

 
- Fliken medgivande i transportprislista. 

Internt nummer för det företag som företagsvisa medgivanden lämnas för. 
 

Giltigt värde Blankt eller internt nummer enligt Biometrias 
aktörsregister. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

K 

Klartext 

- Fältet efter TRKnr i transportkontraktet. 
Beskrivande text för transportkontraktet 

Giltigt värde Högst 35 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Klartexten gör det lättare att hitta 
transportkontraktet vid sökning i förteckning. 
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- Ovanför flikarna i transportprislista, efter prislistenamn 
Beskrivande text till transportprislista. 

Giltigt värde Högst 35 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Klartexten gör det lättare att hitta 
transportprislistan vid sökning i förteckning. 

KM 

Kilometer. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet vid 

skapandet av prisöversikt. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Kommentar till omräkning 

Kommentar som eventuellt angetts vid omräkning av transportprislista. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån 

angivna uppgifter vid omräkning av 
transportprislista. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Kontaktperson 

Namn på kontaktperson vid företagsvisa medgivanden. 
 
Giltigt värde Högst 20 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Namn på kontaktperson följer ej med vid utskick 
av 
e-post.  
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Kontraktsadministration 

Huvudkod och internt nummer för den part som debiteras kontraktsadministration 
d.v.s. att skapa och ändra transportkontrakt. 
 
Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias 

aktörsregister. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Kontraktsansv 

Den part i transportaffären som ansvarar för transportkontraktet. Kontroll sker mot 
behörighetssystemet. 
 
Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias 

aktörsregister. 
Klartext Namn och adress kommer automatiskt upp då 

transportkontrakt sparas. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Endast ansvarigt företag är behörigt att ändra ett 
transportkontrakt. Kontraktsansvarig ska vara en 
av parterna i transportkontraktet. Observera att 
du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att 
kontraktsidentiteten har sparats. 

Kontraktsdat 

Kontraktsdatum anger datum då transportkontraktet skapades. 
 
Giltigt värde 8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD.  

Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Observera att du inte kan ändra uppgifterna i 
fältet när transportkontraktet har status aktivt 
använt. 
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Kontraktsperiod 

Kontraktsperioden anger den period när transportkontraktet är gällande. Se fälten fr 
o m, t o m och kontraktsdat.  

Korrigeringar ska attesteras av befraktare 

Markering anger att befraktaren ska attestera korrigeringar gjorda av 
transportföretaget. 
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Befraktaren attesterar mätningen genom att 
markera fältet attest korrigering i mätningen. Om 
befraktaren ska attestera korrigeringen enligt 
transportkontraktet och detta inte är gjort larmas 
transportsedeln med larmkod VATT - Väntar på 
attest. 

Köpare 

Följdrutinkod för köpare används för redovisning och bearbetning i företagens 
interna följdsystem. 
 
Giltigt värde Högst 9 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej.  

L 

Lastarkontroll 

Välj för vilken eller vilka fordonskombinationer lastare måste anges i mätningen. Se 
fälten fel, rad och FK.  

Lägg till 

Tryck på knappen för att lägga till en ny rad att registrera uppgifter i. Antingen 
registreras uppgifter direkt i ny rad eller så öppnas ett fönster där uppgifter 
registreras. 
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M 

Makulera OK 

Tryck på knappen när transportprislista ska makuleras. Orsak till makulering måste 
vara ifyllt. 

Moms 

Markering anger att moms ska redovisas i uthandlingar.  
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Priser i prislista anges alltid exklusive moms. Även 
prisräkning sker exklusive moms. 

Mottpl 

Mottagningsplats. Avser platsen där virket mottas för fortsatt hantering. 
Mottagningsplats anges enligt respektive VMFs betstämmelser. 
- Fliken prisräkning i tranportkontraktet. 
- Fliken priser i transportprislistan. 
 
Giltigt värde 5 positioner. Blankt eller 0-9. 

Position 1. VMF område, se Biometrias handbok 
om koder. 
Position 2. Mätplatstyp, se Biometrias handbok om 
koder. 
Position 3-5. Mätplatsnummer. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja, om fast sträcka-pris anges. 

Klartext Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Bra att veta  Fråntyp, Från och/eller FK respektive SSTE fr.o.m. 

och SSTE t.o.m. kan anges i kombination/istället 
för Mottpl i transportkontraktet.  
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Måttslag 

 
Ovanför flikarna i transportprislista 
Det måttslag som transportprislistan avser. 
 

Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 
förutbestämda val.  

Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Transportprislistans identitet består av 
prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum 
för prislisteperiod. 

 
Fliken priser i transportprislista 
Det måttslag som refererad eller refererande transportprislista avser. 
 

Giltigt värde 1-2 positioner. Blankt eller 0-9.  
Se Biometrias handbok om koder. 
Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över refererande transportprislistor. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om priser enligt referens ska anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. 

 
- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista 
Det måttslag som transportprislistan avser. 
 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 
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Måttslagsprio 

Visningsfält för vald måttslagsprioritet d.v.s. vilka måttslag som ska prioriteras vid 
prisräkning. Tryck på knappen lägg till och ett fönster öppnas där du gör ditt val. 
 
Giltigt värde Tillgängliga kvantitetstyper: Välj något alternativ i 

den lista som finns med förutbestämda val.  
Tillgängliga måttslag: Välj något alternativ i den 
lista som finns med förutbestämda val.  
Prioriterade måttslag: Skapa en ordning/prioritera 
mellan valda kombinationer av kvantitetstyp och 
måttslag.  

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om prisgrundande parametrar ska anges. 

Bra att veta I ett aktivt befraktarkontrakt måste måttslagsprio 
anges. 

O 

OmräknBefP 

Det tal som används vid omräkning av den transportprislista i befraktarledet som ska 
användas för angiven mottagningsplats och fordonskombination. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner med 3 decimaler. Blankt eller 0-

9.  
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om omräkning befraktarled är vald som 
prisräkningstyp. 

Bra att veta Även Ber.Enhet måste anges om omräkning 
befraktarled är vald som prisräkningstyp.  

Omräkningsprocent 

Procentuell förändring av priser vid omräkning. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner med 3 decimaler. Blankt eller 0-

9.  
Sätts automatiskt in av transportsystemet vid 
omräkning. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Även vid manuell förändring av priser kan ett 
omräkningstal anges i fältet omräkningsprocent.  
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Omräkningstal 

Det tal som används vid omräkning av refererad transportprislistas formler. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner med 3 decimaler. Blankt eller 0-

9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om priser enligt referens ska anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. Vid priser enligt referens 
mellan transportprislistor anges ett omräkningstal 
som motsvarar densitetsförhållandet för 
sortimentsgruppen. 

Orgnr  

Organisationsnummer.  
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet enligt 

Biometrias aktörsregister.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Orsak till makulering 

Ange orsak till makulering av transportprislista. 
 
Giltigt värde Högst 101 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Orsak till retroaktiv prisräkning 

Ange orsak till retroaktiv prisräkning av transportprislista. 
 
Giltigt värde Högst 100 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja vid beställning av retroaktiv prisräkning. 
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P 

Per vända 

Anger om tillägg/avdrag utgår en gång per vända (redovisningsnummer). 
 
Giltigt värde Ja eller nej. Sätts automatiskt in av 

transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Per vända pris 

Fliken priser i transportprislista. 
Priset används vi beräkning av vändapris. 
 

Giltigt värde Högst 5 positioner med 2 decimaler. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja 

Prioritera 

Välj vilka avstånd som ska prioriteras vid prisräkning. Tryck på knappen och ett 
fönster öppnas där du gör ditt val. 
 
Giltigt värde Tillgängliga avståndstyper: Välj något alternativ i 

den lista som finns med förutbestämda val.  
Prioriterade avståndstyper: Skapa en 
ordning/prioritera mellan valda avståndstyper. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om avståndsprioritet ska anges (se nedan). 

Bra att veta I ett aktivt befraktarkontrakt måste 
avståndsprioritet anges. Fältet avståndsprioritet är 
ett visningsfält för vald prioritet. Om ett 
frånbegrepp är prioriterat och finns angivet men 
inte är upplagt i avståndsregistret fortsätter 
sökningen efter nästa prioriterade avstånd. Är 
angiven transportkilometer 000 på mätningen 
tolkas det som utelämnat och sökningen fortsätter 
efter nästa prioriterade avstånd. 
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Priser enligt formler 

 
- Fliken priser i transportprislista 
Prislistans registrerade formler för respektive sortimentsgrupp. Formlerna beskriver 
transportpriser vid olika avstånd. Se bl.a. fälten fast del, prisökn/intervall och 
ökningsintervall. 
 
- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista 
Prislistans registrerade tillägg/avdrag för respektive sortimentsgrupp. Se bl.a. fälten 
term, villkor och extra term. 

Priser enligt referens 

Istället för att ange formler går det att referera till en annan sortimentsgrupps formler 
i samma transportprislista eller till en annan transportprislistas formler. Se bl.a. 
fälten ägare, prislista och måttslag. 

Prisgrundande parametrar 

Uppgifter om hur de mätningar som går mot transportkontraktet ska prisräknas. Se 
bl.a. fälten mottpl, TrpMätning och måttslagsprio. 

Prislista 

 
- Fliken prisräkning i transportkontrakt 
Den eller de transportprislistor som ska användas när mätningar som går mot 
transportkontraktet ska prisräknas. Se bl.a. fälten fråntyp, mottpl och TrpPrislista. 
 
- Ovanför flikarna i transportprislista 
Prislistenamn och klartext till transportprislista. 
 

Giltigt värde Högst 10 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö.  
Klartext Högst 35 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Transportprislistans identitet består av 
prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum 
för prislisteperiod. Klartexten gör det lättare att 
hitta transportprislistan vid sökning i förteckning.  
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- Fliken priser i transportprislista 
Namn på refererad eller refererande transportprislista. 
 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

 
- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista 
Namn på transportprislista. 
 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Prislisteansv 

Den part i transportaffären som ansvarar för transportprislistan. Kontroller sker mot 
behörighetssystemet. 
 
Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias 

aktörsregister. 
Klartext Namn och adress kommer automatiskt upp då 

transportprislista sparas. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Endast ansvarigt företag är behörigt att ändra en 
transportprislista. Observera att du inte kan ändra 
uppgifterna i fältet efter att prislisteidentiteten har 
sparats. Prislisteansvarig debiteras 
prislisteadministration. 

Prislisteperiod  

Den period när transportprislistan är gällande. Se fälten fr o m och t o m. 

Prisräkna 

Markering anger att företagsvisa medgivanden avser rätten att prisräkna med 
transportprislista.  
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 
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Prisräkning 

Huvudkod och internt nummer för den part som debiteras prisräkning av mätningar. 
 
Giltigt värde Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias 

aktörsregister. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Prisräkningen debiteras endast när prisräkningen 
lyckats. Prisräkningen debiteras för varje led när 
en ny prisgeneration skapas. 

Prisräkningstyp 

Välj om prisräkning ska ske eller ej för vald fråntyp, frånbegrepp, mottagningsplats 
och fordonskombination. 
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om Ber.Enhet, OmräknBefP, TrpPrislista eller 
Ägare ska anges. 

Prisuppgifter ej synliga för transportsäljare 

Markering anger att säljaren i transportörskontraktet d.v.s. utförande 
transportföretag inte är behörig att se uppgifterna under fliken prisräkning . 
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Prisökn/intervall 

Den ökning av priset för en transport som ska ske för varje ökningsintervall som 
uppnås. 
 
Giltigt värde Högst 3 positioner med 5 decimaler. Blankt eller 0-

9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om priser enligt formel ska anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. Ökningsintervall anges i 
fältet ökningsintervall. Fast del anges i fältet fast 
del. 
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Prisöversikt 

I transportprislistan kan du skapa en översikt över de formler som har registrerats för 
respektive sortimentsgrupp. Se bl.a. fälten ápris och KM. 

Procent på grundpris 

Procent på grundpris som används vid beräkning av tillägg/avdrag enligt vald formel. 
 
Giltigt värde Högst 3 positioner med 2 decimaler. Blankt 0-9.  

Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

R 

Rad 

Radnummer.  
 
Giltigt värde 00-99. Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Redigera 

Tryck på knappen för att redigera uppgifterna i markerad rad. Ett fönster öppnas med 
uppgifter som kan ändras. 

Refererande prislistor 

I refererad transportprislista finns uppgifter om refererande transportprislistor för 
aktuell sortimentsgrupp. Se bl.a. fälten prislista, måttslag och sortimentsgrupp. 

Retroaktiv prisräkning utförd 

Datum och klockslag då beställd retroaktiv prisräkning av transportprislista 
påbörjades.  
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta När retroaktiv prisräkning är påbörjad går det ej 
att avbeställa retroaktiv prisräkning. 
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Roll 

Anger vilken roll företaget har vid företagsvisa medgivanden. 
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om företagsvisa medgivande ska anges. 

Bra att veta Ett företag kan finnas med i flera olika roller. 
Varje kombination av företag och roll kan bara 
finnas en gång i en transportprislista. 

S 

Signatur 

Ofta signatur för den person som har skapat transportkontraktet. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Skall inkluderas vid omräkning 

Markering innebär att vid omräkning av transportprislista omräknas även detta 
tillägg/avdrag.  
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 

Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Skapa 

Tryck på knappen för att skapa en prisöversikt. Fr.o.m. km och t.o.m. km måste vara 
ifylld.  
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Sortimentsgrupp 

 
- Ovanför flikarna i transportprislista 
En sortimentsgrupp är en grupp av sortiment som har samma transportegenskaper 
och därmed kan prisräknas enligt samma formler. 
 

Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 
transportprislistans registrerade 
sortimentsgrupper.  

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om uppgifter ska registreras under flikarna 
priser och prisöversikt. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp. De uppgifter som registreras för 
sortimentsgrupp allmänt gäller alla 
sortimentsgrupper i transportprislistan.  

 
- Fliken priser i transportprislista 
Nummer på sortimentsgrupp i refererad eller refererande transportprislista. 
 

Giltigt värde 1-2 positioner. Blankt eller 0-9. 
Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över refererande transportprislistor. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om priser enligt referens ska anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. Kan ej ange 
sortimentsgrupp 0. 

 
- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista 
Den sortimentsgrupp i transportprislistan för vilken tillägg/avdrag ska registreras.  
 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån 
vald sortimentsgrupp ovanför flikarna i 
transportprislistan. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 
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Sortimentsgrupper 

Prislistans registrerade sortimentsgrupper. En sortimentsgrupp är en grupp av 
sortiment som har samma transportegenskaper och därmed kan prisräknas enligt 
samma formler. Se bl.a. fälten grupp, avtal och omräkningsprocent. 

Sortimentstyp 

Välj vilken av mätningens sortimentstyper som ska användas vid sökning efter 
sortimentsgrupp i prislista, inmätt- eller fördelat sortiment.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om sortimentstyp ska anges (se nedan). 

Bra att veta I ett aktivt befraktarkontrakt måste sortimentstyp 
anges. För vraksortiment sker sökning alltid med 
inmätt sortimentskod. 

SSTE 

Giltigt värde 0-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om 
koder. 

Obligatorisk 
uppgift 

Ja de två första positionerna om sortimentsgrupp 
ska anges. 

Bra att veta Angivet sortiment måste finnas med i 
sortimentgruppen. 

SSTE#1, SSTE#2, SSTE#3 o.s.v. 

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos) och egenskapskod (1 pos). Valfritt antal SSTE anges 
för en sortimentsgrupp. 
 
Giltigt värde 0-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om 

koder. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja de tre första positionerna om sortimentsgrupp 
ska anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp. Varje sortimentsgrupp måste 
innehålla minst ett sortiment. Ett sortiment får 
bara finnas i en sortimentsgrupp i en 
transportprislista. 
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SSTE fr o m 

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos) och egenskapskod (1 pos). SSTE fr.o.m. anger från 
och med SSTE i ett SSTE-intervall. 
 
Giltigt värde 3-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om 

koder. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja de tre första positionerna om prisgrundande 
parametrar ska anges. 

Bra att veta Mottpl kan anges istället för SSTE fr.o.m. och SSTE 
t.o.m.  

SSTE t o m 

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos) och egenskapskod (1 pos). SSTE t.o.m. anger till och 
från SSTE i ett SSTE-intervall. 
 
Giltigt värde 3-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om 

koder. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja de tre första positionerna om prisgrundande 
parametrar ska anges. 

Bra att veta Mottpl kan anges istället för SSTE fr.o.m. och SSTE 
t.o.m. 

Status 

Transportkontraktets eller transportprislistans status.  
 
Giltigt värde Värdet sätts automatiskt in av transportsystemet. 

Vilande, inga mätningar kan gå mot 
transportkontraktet eller transportprislistan.  
Aktivt, mätningar kan gå mot transportkontraktet 
eller transportprislistan. 
Aktivt använt, mätningar har gått mot 
transportkontraktet. 
Mall, inga mätningar kan gå mot 
transportkontraktet eller transportprislistan. 
Retrobeställd, mätningar kan gå mot 
transportprislistan och retroaktiv prisräkning är 
beställd. 
Makulera, transportkontraktet eller 
transportprislistan är makulerad.  

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 
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Säljare 

Följdrutinkod för säljare används för redovisning och bearbetning i företagens 
interna följdsystem. 
 
Giltigt värde Högst 9 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej.  

T 

TA 

Kod och klarttext för registrerat tillägg/avdrag.  
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 

över registrerade tillägg/avdrag. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Tillägg/avdrag styrs av transportprislistan och 
utlöses av uppgifter i mätning eller virkesorder. 

Ta bort 

Tryck på knappen för att ta bort markerad rad.  

TA-kod 

Val av tillägg/avdrag till grundpriset för en transport.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om tillägg/avdrag ska registreras. 

Bra att veta Tillägg/avdrag styrs av transportprislistan och 
utlöses av uppgifter i mätning eller virkesorder. 
Beskrivning över valt tillägg/avdrag finns i fältet 
beskrivning. 
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TeleNr  

Telefonnummer. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet enligt 

Biometrias aktörsregister. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Term 

Namn på term som styr tillägg/avdrag. 
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån 

vald T/A-kod.  
Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag. 

Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Värde för term anges i fältet villkor. 

Text 

Beskrivande text för sortimentsgrupp. 
 
Giltigt värde Högst 50 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.  
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om sortimentsgrupp ska anges. 

Bra att veta  En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp. Flera sortimentsgrupper inom 
samma transportprislista kan ej ha samma text. 

T o m 

 
- Fliken allmänt i transportkontrakt för internnummer 
T.o.m. internt nummer i internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet. 
Den part i transportaffären som har köpt tjänsten.  
 

Giltigt värde 5 positioner. 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja minst ett t.o.m. är obligatoriskt. 

Bra att veta Avser transportkontraktet endast ett internt 
nummer anges det både i fältet fr o m och t o m. 
Observera att du inte kan ändra uppgifterna i 
fältet efter att kontraktsidentiteten har sparats. 
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- Fliken allmänt i transportkontrakt för kontraktsperiod och fliken id i 
transportprislista 
T.o.m. datum anger till och med när transportkontraktet eller transportprislistan 
gäller.  
 

Giltigt värde 8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Transportkontraktets identitet består av 
kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör 
och fr.o.m. datum för kontraktsperioden. 
Transportprislistans identitet består av 
prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum 
för prislisteperiod.  
Transportprislistan gäller tills t.o.m. datum infaller 
eller tills att en ny transportprislista med senare 
fr.o.m. datum skapas.  

T o m km 

T.o.m. km anger till och med kilometer i ett kilometerintervall. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om priser enligt formel ska anges eller om 
prisöversikt ska skapas. Och om fr.o.m. km anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. T.o.m. km ska vara större än 
fr.o.m. km. Både fr.o.m. och t.o.m. km ska anges, 
öppna intervall är inte tillåtet. I priser enligt 
formel är det inte heller tillåtet med överlappande 
intervall. Luckor mellan intervallen är tillåtet. 

Transportled  

Anger hur transportparter får använda transportprislistan.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Om transportprislistan är spärrad kan 
medgivanden tilldelas andra företag under fliken 
medgivanden i transportprislistan. 
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Transportsedlar ska attesteras av befraktare 

Markering anger att befraktaren ska attestera skapade transportsedlar. 
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Befraktaren attesterar transportsedeln genom att 
markera fältet attest i transportsedeln. Om 
befraktaren ska attestera transportsedeln enligt 
transportkontraktet och detta inte är gjort larmas 
transportsedeln med larmkod VATT - Väntar på 
attest. 

Transportör 

Den transportör som utför transporten. 
 
Giltigt värde 7 positioner. Blankt eller 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej.  

Bra att veta Transportkontraktets identitet består av 
kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör 
och fr.o.m. datum för kontraktsperioden. Om 
transportör anges måste även huvudkod för 
TrpSäljare anges. Om det inte finns några 
uppgifter i fältet transportör är 
transportkontraktet öppet. Det innebär att 
transportören kan vara vem som helst. Observera 
att om du lämnar fältet tomt kan du inte fylla i det 
efter att kontraktsidentiteten har sparats.  
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TRKnr 

Transportkontraktsnummer. Numret är unikt och tilldelas med automatik av 
transportsystemet när alla kontroller är gjorda och transportkontraktet sparats. 
 
Giltigt värde 15 positioner. 0-9.  

Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Klartext Högst 35 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta  Transportkontraktets identitet består av 
kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör 
och fr.o.m. datum för kontraktsperioden. 
Klartexten gör det lättare att hitta 
transportkontraktet vid sökning i förteckning.  

TrpKöpare 

Transportköparen. Den part i transportaffären som har köpt tjänsten. 
 
Giltigt värde Huvudkod enligt Biometrias aktörsregister. 
Klartext Namn och adress kommer automatiskt upp då 

transportkontrakt sparas. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Transportkontraktets identitet består av 
kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör 
och fr.o.m. datum för kontraktsperioden. 
Observera att du inte kan ändra uppgifterna i 
fältet efter att kontraktsidentiteten har sparats. 

TrpMätning 

Vald kombination av mätsyften som ska användas vid prisräkning. Tryck på knappen 
lägg till och ett fönster öppnas där du gör ditt val. 
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda vald. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om Trpmätning ska anges (se nedan). 

Bra att veta I ett aktivt befraktarkontrakt måste TrpMätning 
anges.  
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TrpPrislista 

Transportprislista som ska användas för angiven fråntyp, frånbegrepp, 
mottagningsplats och fordonskombination. 
 
Giltigt värde Högst 10 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om prislista är vald som prisräkningstyp. 

Bra att veta Även Ägare måste anges om prislista är vald som 
prisräkningstyp.  

TrpSäljare 

Transportsäljaren. Den part i transportaffären som har sålt tjänsten. 
 
Giltigt värde Blankt eller huvudkod och internt nummer enligt 

Biometrias aktörsregister.  
Klartext Namn och adress kommer automatiskt upp då 

transportkontrakt sparas. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej.  

Bra att veta Transportkontraktets identitet består av 
kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör 
och fr.o.m. datum för kontraktsperioden. Om 
internt nummer anges måste även huvudkod 
anges. Om det inte finns några uppgifter i fältet 
TrpSäljare är transportkontraktet öppet. Det 
innebär att säljaren kan vara vem som helst. 
Observera att om du lämnar fältet tomt kan du 
inte fylla i det efter att kontraktsidentiteten har 
sparats.  

V 

Valuta 

Anger i vilken valuta priserna i transportprislistan är angivna.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Skickas enbart med som information i mätningen. 
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Villkor 

Det värde som term ska innehålla för att tillägg/avdrag ska beräknas. 
 
Giltigt värde 0-9. Se antalet positioner i fältet beskrivning. 

Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan 
över registrerade tillägg/avdrag.  

Obligatorisk 
uppgift 

Ja om fältet är öppet vid registrering av 
tillägg/avdrag. 

Virkesled 

Anger hur virkesparter får använda transportprislistan.  
 
Giltigt värde Välj något alternativ i den lista som finns med 

förutbestämda val. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Om transportprislistan är spärrad kan 
medgivanden tilldelas andra företag under fliken 
medgivanden i transportprislistan. 

Visa 

Markering anger att företagsvisa medgivanden avser rätten att se transportprislista.  
 
Giltigt värde Blankt eller markerad. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Visa övriga 

Tryck på knappen för att även se ej valda avstånd i fältet avståndsprioritet. I fältet 
avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid prisräkning. 

Å 

Återställ 

Tryck på knappen för att ta bort ej valda avstånd i fältet avståndsprioritet. I fältet 
avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid prisräkning. 

  



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  44 (47) 
   

Fältbeskrivningar och regler för 
transportkontrakt och transportprislista 

 2020-02-17 

 

Ä 

Ägare 

 
- Fliken prisräkning i transportkontrakt 
Huvudkod för ägaren till transportprislistan som ska användas för angiven fråntyp, 
frånbegrepp, mottagningsplats och fordonskombination. 
 

Giltigt värde Huvudkod enligt Biometrias aktörsregister. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om prislista är vald som prisräkningstyp. 

Bra att veta Även TrpPrislista måste anges om prislista är vald 
som prisräkningstyp.  

 
- Fliken ID i transportprislista 
Huvudkod för transportprislistans ägare. 
 

Giltigt värde Huvudkod enligt Biometrias aktörsregister. 
Klartext Namn och adress kommer automatiskt upp då 

transportprislista sparas. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja. 

Bra att veta Transportprislistans identitet består av 
prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum 
för prislisteperiod.  
Observera att du inte kan ändra uppgifterna i 
fältet efter att prislisteidentiteten har sparats. 

 
- Fliken priser i transportprislista 
Huvudkod för refererad transportprislistas ägare. 
 

Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet. 
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Bra att veta Huvudkod för ägare måste vara samma i 
refererad och refererande transportprislista. 
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Ändrad 

Ändratdatum. Datum och klockslag då transportkontrakt eller transportprislista 
ändrades.  
 
Giltigt värde Sätts automatiskt in av transportsystemet.  
Obligatorisk 
uppgift 

Nej. 

Ö 

Ökningsintervall 

Anger ökningen av kilometer inom ett kilometerintervall. Prisökning utöver fast del 
sker för varje ökningsintervall som uppnås. 
 
Giltigt värde Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. 
Obligatorisk 
uppgift 

Ja om priser enligt formel ska anges. 

Bra att veta En aktiv transportprislista måste ha minst en 
sortimentsgrupp med priser enligt formel eller 
priser enligt referens. Om ökningsintervall är 0 får 
varje kilometer i ett kilometerintervall samma 
pris. Är ökningsintervall 1 sker en ökning av priset 
per kilometer. Ökningen av priset per 
ökningsintervall anges i fältet prisökn/intervall. 
Fast del anges i fältet fast del. 
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Sammanställning över fält som är obligatoriska 
En del fält i transportkontrakt och transportprislista är obligatoriska att fylla i. Det 
innebär att om fälten inte är ifyllda går det inte att spara transportkontraktet eller 
transportprislistan. Nedan följer en sammanställning över vilka fält som du måste 
fylla i.  
 
Observera att om du ska aktivera ett transportkontrakt eller en transportprislista kan 
det finnas flera fält som är obligatoriska att fylla i än vad som anges i 
sammanställningen nedan. I ett transportkontrakt som ska aktiveras måste 
sortimentstyp, avståndsprioritet, transportmätning och måttslagsprioritet vara 
angivet. En transportprislista som ska aktiveras måste ha minst en sortimentsgrupp 
med priser enligt formel eller priser enligt referens. 

Transportprislista 

Ovanför flikarna 
- Måttslag 
- Prislista, namn och klartext 

 
Fliken ID 

- Prislisteansv 
- Ägare 
- Prislisteperiod Fr o m 

 
Fliken sortiment 
Om sortimentsgrupp ska anges: 

- Grupp  
- Text 
- SSTE, de tre första positionerna 

 
Fliken priser 
Om priser enligt formel ska anges: 

- Fr o m km  
- T o m km  
- Fast del  
- Prisökn/intervall  
- Ökningsintervall 

Eller om priser enligt referens ska anges: 
- Måttslag  
- Sortimentsgrupp  
- Omräkningstal  

 
Fliken tillägg/avdrag 
Om tillägg/avdrag ska registreras är de fält som öppnats efter att TA-kod är vald, 
obligatoriska att fylla i.  
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Fliken prisöversikt 
Om prisöversikt ska skapas: 
- Fr o m km 
- T o m km 
 
Fliken medgivanden 
Om företagsvisa medgivanden ska anges: 
- Distribution 
- E-post, om e-post är vald som distribution 
- Företag  
- Roll  
 
Fliken status 
Vid beställning av retroaktiv prisräkning: 
- Orsak till retroaktiv prisräkning  

Transportkontrakt 

Ovanför flikarna 
- TRKnr, klartext 
 
Fliken allmänt 
- TrpKöpare 
- Intnr eller internnummer 
- Kontraktsansvarig 
- Kontraktsperiod Fr o m  
 
Fliken prisräkning 
Om prislista ska anges i transportkontrakt befraktare eller transportör: 
- Fråntyp, Från, Mottpl och/eller FK 
- Prisräkningstyp 
- Ägare om prislista är vald prisräkningstyp 
- TrpPrislista om prislista är vald prisräkningstyp 
- Ber.Enhet om omräkning befraktarled är vald som prisräkningstyp 
- OmräknBefP om omräkning befraktarled är vald som prisräkningstyp 
Om prisgrundande parametrar ska anges i transportkontrakt befraktare: 
- Måttslagsprio 
- Mottpl och/eller SSTE fr o m och SSTE t o m 
 
Fliken debitering 
- Kontraktsadministration 
- Prisräkning 
- Databehandling 


