
Logistikfilen
(rec6LK) - Innehåll och layout 

Postnummer lämpliga för paket- och godsleveranser. Innehåller endast de postnummer 
som går till "vanliga" adresser. Postnummer till boxar, storkundspostnummer, tävlingspost 
m.m. är alltså inte med i denna fil.

Art.nr / Filnamn: rec6LK

Filformat: CSV, Excel, Textfil med fast radlängd

Antal rader: ca 10 000 st

Kolumner: Postnummer, Postort, Länskod, Län, Kommunkod, Kommun,  
AR-kod, Adresstyper

Teckenkodning: ISO-8859-1

Filen används vanligen för kontroll av att postnumret är "giltigt" för paket/godsbefordran 
eller till boende då filen bara innehåller de postnummer som går till "vanliga" adresser.
De postnummer som går till administrativa adresser som t.ex. boxar och storkunder finns 
inte med i filen. Sista fältet i filen anger vilka adresstyper (ortskoder) som finns inom 
postnumret.

OBS! Denna fil anger de postnummer som de flesta paket/godsdistributörer normalt 
godkänner som giltiga "leveranspostnummer". Det är dock alltid den logistikleverantör 
som ni anlitar som i slutändan bestämmer vad som är en giltig leveransadress.

Att bara titta på postnumret ger en möjlighet att enkelt fånga upp de grövsta felen. Tänk 
på:
• Filen innehåller inte samtliga Sveriges postnummer, endast ca 10 000 st av totalt ca 17 000 st.
• Att i vissa fall sträcker sig samma postnummer över en läns eller kommungräns. Det medför att ett sådant 

postnumret förekommer på fler rader än en.
• Oftast är det mest lönsamt att direkt teckna abonnemang på denna fil på månads- eller veckonivå då det 

ofta räcker med efter fåtal fall av feladresseringar till ett "boxpostnummer" för att tjäna in merkostnaden.



Layout
Följande tabell visar hur denna fil är uppbyggd.
Kolumnerna ”Start” och ”Längd” är endast intressant för de som använder filformatet 
”Textfil med fast radlängd”.

Start Längd Innehåll

1 5 Postnummer

6 20 Postort

26 2 Länskod

28 38 Län klartext

66 4 Kommunkod

70 38 Kommun klartext

108 2 AR-kod

110 40 Adresstyper *

110 2 Radslut CR + LF

Alla typer av kolumner och koder finns förklarade i ett separat dokumentet, ”Kolumntyper”, som finns att 
ladda hem på vår webbplats: http://www.postnummerservice.se.

* Adresstyper
Ortskoden för de adresser som finns inom postnumret. Innehåller alltid AL och eller AT samt 
eventuella övriga koder för de adresser som finns inom postnumret separerade med komma. Ett 
exempel på innehåll "AL,AT,BO" eller "AT". En komplett lista med tillhörande förklaring av de 
ortskoder som förekommer finns på vår webbplats: http://www.postnummerservice.se.
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