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Information till dig som utför transportbokning hos oss på Bring Frigo 
 
När vi går över i ett nytt transportsystem är det några saker som är extra viktiga att du tänker på. Texten nedan ger 
dig en översikt på vilken information vi behöver av dig när du bokar en transport hos oss. 
  

Information Förklaring 
Vid förmedling av 
transportbokningstjänst av 
Bring Frigo Lager 

Avsändar-ID                      
EDI-bokning 

Ett unikt ID för avsändaren (EDI parten). Fungerar som 
ett EDI kundbegrepp för att identifiera och styra 
mottag och bearbetning av meddelande hos Bring Frigo  

Bring Frigo lagersystem är EDI-
parten och tillför denna 
information till bokningen. 

Boknings-ID                    
EDI-bokning 

Ett begrepp som identifierar en enskild bokning från 
kund.  
Används för att koppla en uppdatering/ 
transportinstruktion mot rätt bokning.  
Varje unikt ID uppfattas som en bokning  
ID:t skapas av bokningsavsändaren 

Bring Frigo Lager tillför denna 
information till bokningen. 

Meddelandetyp                 
EDI-bokning 

 
Transportinstruktionen måste alltid föregås av en 
Bokning                                               
1. Bokning, med kod för nyupplägg, ändring eller 
makulering                                                                     
2. Transportinstruktion (fraktsedel), kan bara 
förekomma en gång 

Bring Frigo Lager tillför denna 
information till bokningen. 

Transportföretag                 
EDI-bokning 

Bring Frigo AB, Sverige 
För befintliga EDI-kunder 
behöver inga koder ändras. 

Fraktbetalarkundnummer Fraktbetalande kundnummer hos Bring Frigo   

Lastningsdatum Datum när godset ska lastas hos avsändaren/lagerhuset   

Godsavsändare                
Namn 

Namnet skall anges i klartext                                                   
Ev. c/o namn anges i samma fält som Godsavsändarens 
namn.                                                                                         
Vid extern lagring: Lagringskundens Namn c/o 
Lagerhållarens Namn                                                                                         
Inga kontaktuppgifter eller referenser i detta fält 

Kod för lagerställe skickas till 
Bring Frigo Lager.  
Bring Frigo Lager tillför 
godsavsändare till 
transportbokningen = 
lagringskund c/o Bring Frigo 
Lager. 

Lastningsadress 

Gatuadress (ej box-adress), postnummer, postort, 
landskod. Alla uppgifter i separata fält                                               
Postnumret måste vara relaterat till gatuadressen                        
Vid extern lagring: Lagerhållarens gatuadress (ej box-
adress), postnummer, postort och landskod 

Kod för lagerställe skickas till 
Bring Frigo Lager 
Bring Frigo Lager tillför sin 
lastningsadress till 
transportbokningen 

Godsmottagare  
Namn 

Namnet skall anges i klartext. Endast namn på 
mottagande företag eller privatperson.  
Vid externlagring: Varuägarens Namn c/o 
Lagerhållarens namn  
Inga kontaktuppgifter eller referenser i detta fält 
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Information Förklaring 
Vid förmedling av 
transportbokningstjänst av 
Bring Frigo Lager 

 
Lossningsadress 

Gatuadress (ej box-adress), postnummer, postort, 
landkod Alla uppgifter i separata fält. 
Postnumret måste vara relaterat till gatuadressen. 
Vid extern lagring: Lagerhållarens gatuadress (ej box-
adress), postnummer, postort och landkod. 

 

 
Transportinstruktioner 

 
Specialinstruktioner för transportens utförande av 
Bring Frigo;  
Temperaturkod: Kylt, Fryst eller Torrt (Endast 1 
temperaturzon/bokning) 

 
 

 
Transportkolli-slag 

Anger i vilken enhet som kvantiteten är angiven; PALL, 
HÖGPALL, HALVPALL, KARTONG, RULLBUR, SJÖPALL, 
TANK, CONTAINER, FAT, SRS-BACK, PALLETAINER, HÄCK 
Vid EDI anges kollislag i motsvarande EDI-koder enligt 
separat beskrivning för filformat. 

Bring Frigo Lager tillför denna 
information 

Transportvolym 
Om volym ej anges används standardvolym för angivet 
transportkollislag  

Transportkolliantal/ 
Kvantitet 

Antalet transportkolli sändningen innehåller 
 

Bruttovikt i kg Total bruttovikt för sändningen 
Bring Frigo Lager tillför denna 
information 

 
Leveransanvisningar 
 

Förutsättningar för transportens utförande enligt avtal: 

Lossningsplats (ex. port), avisering, avtalad tidslossning, 
gods får ej belastas ovanpå 

 

 
Pallregistreringsnummer - 
Godsavsändare 

 
Godsavsändarens pallregistreringsnummer för Bring 
Frigo Pallöverföringssystem. 
Inget pallregistreringsnummer = ingen pallöverföring 

 

 
Pallregistreringsnummer - 
Godsmottagare 

 
Godsmottagarens pallregistreringsnummer för Bring 
Frigo Pallöverföringssystem. 
Inget pallregistreringsnummer = ingen pallöverföring 

 

 
Antal godkända 
pallöverföringspallar 

Här anges antalet EUR pallar (lastbärare) som är 
godkända för pallöverföring enligt BF PÖS.  
Inga pallar = ingen pallöverföring 

 
Bring Frigo Lager tillför denna 
information. 
 

 
Fraktsedelsnummer  

  
= Sändningsnummer 

 
Bring Frigo Lager skapar 
fraktsedelsnummer och tillför 
denna information 

 
Kolli-identiteter, 
SSCC-nr 
 

De kollinummer som är knutna till sändningen, ett 
SSCC-nr per transportkolli, som möjliggör skanning av 
transportkolli 

 
Bring Frigo Lager tillför denna 
information. 

 


