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1 Förutsättningar 
Vad krävs för att genomföra mätning i Mätplatsstödets testklient? 
 

- En destinering av ett avtalsobjekt och handelsobjekt har skapats för den 
aktuella mottagningsplatsen med tillhörande mätplatser.  

 
- En transportmätorder har skapats. 

 

2 Begreppslista 
• Avtalsobjekt: Identitet på avtalsobjekt som destineringen avser 

Beskrivning: Köpare och säljare bestämmer själv vad avtalsobjektet ska 
representera. Ett avtalsobjekt kan vara en avverkningsplats i skogen. En 
terminal, en båtleverans, en flis- eller torvhög. 
 

• Ekipage: Unik kombination av registreringsnummer och nationskod för 
dragbil och släp. 
 

• Leverans: Ett handelssortiment från ett avtalsobjekt till en mottagningsplats 
på en lastbil 
Beskrivning: Den del av ett destinerat sortiment till en mottagningsplats som 
levereras vid ett tillfälle. Avser ett handelssortiment. 
 

• Leveranstillfälle: Alla leveranser som anländer på en mätplats på samma 
lastbil vid ett tillfälle 
Beskrivning: Tillfälle då en eller flera leveranser överlämnas till dess 
mottagare. Leveranserna kan avse mätning på en mätplats där leveranserna 
ska till olika mottagningsplatser eller samma mottagningsplats. 
 

• Mottagningskontroll: Syftet med en mottagningskontroll är att kontrollera 
att virket registreras mot rätt skogsägare och att kontrollera att leveransen 
är fri från föroreningar. Mottagningskontrollen möjliggör även en 
mätningsvägran för en leverans. 
 

• Måttkort: En traves enskilda egenskaper bedöms i måttkortet för att 
generera en vedvolymandel. 
 

• Mätobjekt: Den enhet (Trave, Skäppa, Leverans, stock (Prov)) som mäts och 
ingår i en leverans 
Beskrivning: En fysisk enhet som är föremål för mätning för att bestämma 
dess egenskaper eller kännetecken. Exempelvis en stock som vid ett 
mättillfälle får bestämda kännetecken av längd, diameter kvalitetsklass etc. 
 

• Mätresultat: Resultatet av en utförd mätningstjänst på ett eller flera 
mätobjekt. 
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3 Biometria Porten 
Nedan beskrivs de steg som krävs för att registrera mätuppgifter och 
transportuppgifter i Mätplatsstödets (MPS) testklient. 
 
Biometria Porten är en tjänsteportal för samtliga av tjänster som finns i VIOL3. 
Öppna Biometria Porten i webbläsaren https://porten.beta.sdc.se/login 
 

 
 
Porten innehåller tjänster inom: 

- Redovisning av råvara och transport 
- Mätning 
- Produktion 

 
 

https://porten.beta.sdc.se/login
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För mätning finns följande möjligheter: 
 

 
 
Anmäl leveranstillfälle 
Här kan användaren anmäla en ny leverans så att mätning kan genomföras. 
Registrering av uppgifter för dragbil. Registreringsnummer och landskod för 
dragbil, antal släp med dess registreringsnummer och landskod samt maxvikt 
för ekipaget. Uppgifterna som anges motsvarar delar av det som man kan skicka 
in i en leveransavisering.  
 
Förbered mätning 
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Här kan användaren administrera mätningstjänster, mätningsflöden och 
affärsvillkor. Här finns förutsättningar för att skapa mätordrar.  
 
Administrera mätplats 
Här kan användaren administrera inställningar och uppgifter för en mätplats. 
Bland annat information om behållare för prover, uppkoppling till molnet, 
öppettider, avvikande öppettider och utrustning för mätplatsen. Möjlighet att gå 
vidare till mätplatsens leveranstillfällen.  
 
Genomför mätning 
Här kan användaren registrera mätresultat och transportuppgifter på ett redan 
aviserat leveranstillfälle. 
 
Genomför mätning i bild 
Här kan användaren genomföra mottagningskontroll och mätning i bild. Detta 
är inte aktuellt just nu i testsyfte. 
 
Följ upp mätning 
Här kan användaren följa upp resultat för ordinarie mätning, stickprov- och 
kontrollmätning. 
 

4 Anmäl leveranstillfälle 
Ett leveranstillfälle innefattar alla leveranser som anländer på en mätplats på 
samma lastbil vid ett tillfälle. Leveranserna kan avse mätning på en mätplats där 
leveranserna ska till olika mottagningsplatser eller samma mottagningsplats. 
En leverans innefattar ett handelssortiment från ett avtalsobjekt till en 
mottagningsplats på en lastbil. För utförligare beskrivning, se begreppslistan. 

 
Exempel på leveranstillfälle med två leveranser (Samlast). 
 
 
För att anmäla ett nytt leveranstillfälle, använd genvägen ”Anmäl 
leveranstillfälle”.  
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Att anmäla ett nytt leveranstillfälle sker i 3 steg: 
 
1. Ekipagets sammansättning  
Här kan användaren ange registreringsnummer och landskod för dragbil och 
släp samt ekipagets maxvikt. Uppgifter med * är obligatoriska. 
 
Ett ekipage (dragbil och släp) kan inte ha två leveranstillfällen aktiva samtidigt 
När ett nytt leveranstillfälle är registrerat för mottagningskontroll och 
mätningen inte är slutförd, då kan inte samma registreringsnummer registreras 
för dragbil för ytterligare ett nytt leveranstillfälle. Meddelandet ”Ett ekipage med 
denna dragbil har redan ankommit” visas. 
 
2. Fördela last 
Här kan användaren ange antalet lastplatser på dragbil och släp. Information 
om fullt lass och om kran finns. Om leveranstillfället innehåller flera leveranser 
fördelas lasten på dessa leveranser. Innehåller en trave flera leveranser kan 
användaren dela traven. 
 
3. Leveransuppgifter 
Här kan användaren ange avtalsobjekt, handelssortiment, mottagningsplats och 
mottagare. Information för mottagningsplats och mottagare hämtas automatiskt 
från mätordern när handelssortiment anges. 
 
Uppgifter för mätresultat och transportuppgifter måste vara slutförda för att ett 
nytt leveranstillfälle ska kunna ske med samma dragbil (ex. 
registreringsnummer ABC123). Kontroll sker på registreringsnummer för att 
avgöra ifall ekipaget redan har ankommit. 
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Uppgifter för mätresultat och transportuppgifter måste vara slutförda för att ett 
nytt leveranstillfälle ska kunna ske med samma dragbil (ex. 
registreringsnummer ABC123). Kontroll sker på registreringsnummer för att 
avgöra ifall ekipaget redan har ankommit. 

4.1 Ekipagets sammansättning 

Ange registreringsnummer och landskod för dragbil (ex. ABC123) och släp (ex. 
CDE456). När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda kan användaren gå vidare till 
att fördela lasten. Nästa gång samma ekipage inkommer till en mätplats finns 
ekipagets maxvikt sparad. 
 
Uppgifter med * är obligatoriska.  
 

 

4.2 Fördela last 

Ange antal lastplatser för dragbil och släp. Uppgifter om fullt lass och kran är 
förinställda på ”Nej”.  
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Klicka på traven om ett leveranstillfälle innehåller flera leveranser, i exemplet 
ändras A till B för släpets andra lastplats. Om en trave är delad, använd ”Dela 
trave” för att fördela traven på de aktuella leveranserna. 
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Använd krysset  i travens övre högra hörn för att göra ändringar. Välj mellan 
alternativen ”Uteslut”, ”Ingen last” och ”Avbryt”. 
 

 

4.3 Leveransuppgifter 

När användaren anger avtalsobjekt hämtas uppgifter från mätordern 
automatiskt för handelssortiment, mottagningsplats och mottagare.  

  
När informationen är komplett kan användaren anmäla leveranstillfället. 
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Informationen i leveranstillfället kontrolleras mot mätordern och syns sedan 
under fliken ”Leveranstillfällen”. Leveranstillfällen som visas i översiktsvyn är 
sorterade efter datum, det som inkom först visas högst upp. Exemplet ABC123 
visas längst ner. Blå färg visas för de leveranstillfällen som någon på mätplatsen 
arbetar med och orange färg för övriga. 
 

 
 

5 Genomför mätning 
När ett leveranstillfälle är anmält visas översiktsvyn ”Leveranstillfällen”. 
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Högst upp till vänster finns flikar att navigera mellan. 

 
Från vänster: 

 
Leveranstillfällen 
Här kan användaren se aviserade leveranstillfällen för mätplatsen. 

Användaren kan även skapa ett nytt leveranstillfälle genom ”Skapa nytt 
leveranstillfälle” i övre högra hörnet. Leveranstillfällen syns här tills mätresultat 
och transportuppgifter är slutförda. 
 
När mätresultat och transportuppgifter är slutförda för leveranstillfället finns 
det sedan i 5 dagar under fliken längst till höger ”Senast slutförda”. 

 
Fraktionsbestämningar 
Här kan användaren se fraktionsbestämningsprov för mätplatsen.  
 
Torrhaltsbestämningar 
Här kan användaren se torrhaltsbestämningsprov för mätplatsen.  
 
Stockmätningar 
Här kan användaren se stockmätningar för mätplatsen. 
 
Stockmätningar prov 
Här kan användaren se stickprov för mätplatsen. 
 
Senast slutförda 

Här kan användaren se slutförda mätresultat och transportuppgifter för 
leveranstillfällen i 5 dagar. 
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5.1 Genomför mätning (Exempel Travmätning) 

Ett mätningsflöde som innehåller mätningstjänsten travmätning kan exempelvis 
ske i fyra steg: mottagningskontroll, vägning, travmätning och 
transportuppgifter. Detta exempel liknar en bryggmätning där alla 
mätningstjänster utförs vid ekipagets ankomst. Travmätningen är i detta fall den 
ersättningsgrundande mätningstjänsten. 

 
Mottagningskontroll 

Här anger användaren virkesidentitet och om leveransen är godkänd för 
mottagningskontroll. Om leveransen inte är leveransgill ska orsak till 
mätningsvägran anges. När streckade linjer finns under text/rubrik kan 
användaren hålla muspekaren på texten för att få mer information. 
Obligatoriska uppgifter är markerade med *. 

 
Vägning 

Här anger användaren vikt vid ankomst för hela ekipaget och viktfördelning 
mellan leveranserna om leveranstillfället innehåller flera leveranser. 
Viktfördelningen kan anges som andel eller som procent av den totala lasten.  

 
Travmätning 

Här anger användaren mätuppgifter för leveransen/leveranserna: travbredd, 
travhöjd, vedlängd, vedvolymandel, kvalitetsklass, eventuell nedklassningsorsak 
och fördelning av giltiga produkter enligt handelssortiment. Om man inte väljer 
att ange vedvolymandel direkt så finns det möjlighet att använda funktionen 
”Beräkning av vedvolymandel”, där man fyller i ett antal parametrar som leder 
fram till en vedvolymandel. Under rubriken ”Andel vrakprodukter” kan 
användaren ange procentandel för respektive orsak till vrak. Uppgifter kring 
fördelning av giltiga produkter enligt handelssortiment är en obligatorisk 
uppgift. 

 
Transportuppgifter 

Här anger användaren utförande transportföretag för leveranstillfället, samt för 
varje leverans ett ansvarigt transportföretag, platser för transport, uppgifter för 
avstånd och väg och uppgifter kring lastning, transport och lossning. 
Användaren har även möjlighet att ange information om förmedlande 
transportföretag och lastande transportföretag. I det framtida mätplatsstödet 
kommer dessa uppgifter att komma från en leverans- / ankomstavisering. 

5.1.1 Mottagningskontroll 

Genomför mottagningskontroll genom att använda fliken 
”Leveranstillfällen” i övre vänstra hörnet och därefter symbolen 
för mottagningskontroll. 
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Innan mottagningskontrollen är genomförd kan transportuppgifter registreras 
men inte uppgifter kring vägning och travmätning. Låssymbolen visas i högra 
hörnet för dessa tills mottagningskontrollen är genomförd.  

 
När streckade linjer finns under text/rubrik kan användaren hålla muspekaren 
på texten för att få mer information. Obligatoriska uppgifter är markerade med 
* och/eller orange färg. Fyll i virkesidentitet och om leveransen uppfyller kraven 
på mottagningskontroll. 
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När en leverans är godkänd syns en grön bock till höger i rubrikfältet. 
 

 
Om en leverans inte är godkänd för mottagningskontroll, markera ”Nej” för 
”Leveransgill” och vilken bruttovolym som är mätningsvägrad. Ange en orsak till 
mätningsvägran: gummi, impregnerad ved, kemikalier, kol/sot, metall, målat trä, 
plast, bristande märkning, upparbetning, skogsröta, lagringsröta, avvikande 
längd, avvikande diameter, krök eller felaktigt sortiment. 
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När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda kan användaren slutföra 
mottagningskontrollen på ”Slutför” i nedre högra hörnet. Efter att 
mottagningskontrollen är slutförd kan inte uppgifterna ändras. 
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5.1.2 Vägning 

I mätplatsstödets testklient används endast funktionen att manuellt skriva in 
vikt. Användaren anger vägning vid ankomst för hela ekipaget, vikt med last, i 
ton. 
 

 
När leveranstillfället innehåller flera leveranser anger användaren 
viktfördelning mellan leveranserna. Viktfördelningen kan anges som andel eller 
som procent av den totala lasten. I exemplet fördelas leveranserna A och B, med 
viktdel A=2 (2/3) respektive viktdel B=1 (1/3) eller viktdel A=67(67%) respektive 
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viktdel B=33(33%). När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och vägningen 
sparas kan uppgifterna inte längre ändras. 
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När uppgifter kring vägning är sparade ser användaren leveranstillfället under 
”Leveranstillfällen” och symbolerna visar att mottagningskontroll är genomförd 
och vägningen är påbörjad men inte slutförd. Detta beror på att uppgifter ännu 
saknas för vägning vid avgång, vikt utan last, i ton.  
 

 
Vägning vid avgång används för att beräkna vikten för leveransen/leveranserna. 
I mätplatsstödets testklient skriver användaren in vikten manuellt.  När alla 
obligatoriska uppgifter är ifyllda kan användaren slutföra vägningen på 
”Slutför” i nedre högra hörnet. När vägningen är slutförd kan inte uppgifterna 
ändras. 
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Om användaren går till fliken Leveranstillfällen visar symbolerna att vägningen 
är slutförd. 

 

5.1.3 Travmätning 

När streckade linjer finns under text/rubrik kan användaren hålla muspekaren 
på texten för att få mer information. Travmätningen är indelad i fem delar: 
 
Mätuppgifter 
Här anger användaren travbredd, travhöjd, vedlängd och vedvolymandel. Om 
man inte väljer att ange vedvolymandel direkt så finns det möjlighet att använda 
funktionen ”Beräkning av vedvolymandel”, där man fyller i ett antal parametrar 
som leder fram till en vedvolymandel. 
 
Beräkning av vedvolymandel 
Här anger användaren utgångstal, sågbart sortiment (ja/nej), travat mot ändstöd 
(ja/nej), medeldiameter, krokighet, kvistning, stamform, snö och is, vedlängd T/A. 
Användaren kan kopiera uppgifterna för beräkning av vedvolymandel i den 
aktuella leveransen till nästföljande leverans. 
 
Kvalitetsklassning 
Här anger användaren kvalitetsklass och eventuell nedklassningsorsak. 
 
Andel vrakprodukter 
Här anger användaren vrak i % fördelat på orsak trädslag/sortiment, krök, 
skogsröta, diameter, längd, kvalitet, upparbetning, föroreningar eller 
lagringsröta, samt summa vrak (%) och preliminär nettovolym (m3f). 
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Fördelning giltiga produkter 
Här anger användaren fördelning av leveransens giltiga produkter fördelat på 
barrmassaved, tallmassaved och granmassaved. Informationen är obligatorisk 
och summan av giltiga produkter måste vara 100%. 
 
 

 
Ange mätuppgifter, kvalitetsklassning och fördelning av giltiga produkter. Ange 
vid behov uppgifter för beräkning av vedvolymandel och andel vrakprodukter. 
Obligatoriska uppgifter är markerade med *. 
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Under rubriken ”Beräkning av vedvolymandel” finns måttkortet med möjlighet 
för användaren att utifrån en bedömning av travens enskilda egenskaper 
generera en vedvolymandel. 
 

 
När användaren anger kvalitetsklass Sekunda eller Utskott, är det obligatoriskt 
att ange nedklassningsorsak. 
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Om användaren anger andel vrakprodukter räknas summan för vrak (%) ut 
automatiskt tillsammans med den preliminära nettovolymen (m3f). 
Informationen för fördelning av giltiga produkter är obligatorisk och summan 
av giltiga produkter måste vara 100%. 
 
När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda kan användaren spara travmätningen. 
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5.1.4 Transportuppgifter 

Transportuppgifterna är indelade i 7 delar: 
 
Utförande transportföretag 
Här anger användaren det transportföretag som har utfört transporten för 
leveranstillfället. Använd företagsnamnet eller huvudkod-internt nummer. 
Användaren har möjlighet att ange transportenhet. 
 
Ansvarigt transportföretag 
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Här anger användaren det transportföretag som är ansvarigt för respektive 
leverans. 
 
 
Förmedlande transportföretag 
Här anger användaren ett eller flera förmedlande transportföretag för 
respektive leverans.  
 
Lastande företag 
Här anger användaren lastande företag för respektive leverans. 
 
Platser för transport 
Här anger användaren startplats och slutplats. Användaren har möjlighet att 
ange avlastningsplats och mätplats.  
 
Avstånd och väg 
Här anger användaren vägens bärighetsklass, framkomlighetsklass och 
transportavstånd (km). Användaren har möjlighet att ange returavstånd och 
skriva en kommentar. 
 
Lastning, transport och lossning 
Här har användaren möjlighet att ange uppgifter kring försvårad lastning, 
försvårad transport, tidpunkt för lossning, extra tidsåtgång (min), lossning, 
omlastning, antal avgiftsbelagda vägsträckor, antal färjeöverfarter, slutkört, 
beordrad helgkörning och följesedelnummer. 
 

 
Ange utförande transportföretag genom att skriva in företagsnamn eller 
huvudkod-internt nummer.  
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När mätningen för leveranstillfället är slutförd, kan användaren se 
leveranstillfället under fliken ”Senast slutförda”. Det senast slutförda 
leveranstillfället visas högst upp och leveranstillfällen finns kvar i 5 dagar. 
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5.2 Genomför mätning (Exempel Stockmätning)  

Ett mätningsflöde som innehåller mätningstjänsten stockmätning kan 
exempelvis ske i fyra steg: mottagningskontroll, angiven bruttovolym, 
stockmätning och transportuppgifter. Detta exempel innebär att alla 
mätningstjänster inte utförs vid ekipagets ankomst. Stockmätningen är i detta 
fall den ersättningsgrundande mätningstjänsten.  
 
Observera att detta exempel på mätningsflöde baseras på ett leveranstillfälle 
som presenterats i Avsnitt 4: Anmäl leveranstillfälle, med exempelekipaget 
ABC123 (dragbil) och CDE456 (släp). 
 

 Mottagningskontroll 
Här anger användaren virkesidentitet och om leveransen är godkänd för 
mottagningskontroll. Om leveransen inte är leveransgill ska orsak till 
mätningsvägran anges. När streckade linjer finns under text/rubrik kan 
användaren hålla muspekaren på texten för att få mer information. 
Obligatoriska uppgifter är markerade med *. 
 

Angiven bruttovolym 
Här anger användaren bruttovolym i m3f för respektive leverans i 
leveranstillfället. 
 
 

Stockmätning 
Här registrerar användaren stockar manuellt. Användaren anger produkt, 
stockens bruttolängd, stockens bruttodiameter, kvalitetsklass, barktyp och 
trädslagsklass. Användaren kan även ange eventuellt diameteravdrag och 
längdavdrag. Stockarna kan registreras på en eller flera delmätningar. 
 

 Transportuppgifter 
Här anger användaren utförande transportföretag för leveranstillfället, samt för 
varje leverans ett ansvarigt transportföretag, platser för transport, uppgifter för 
avstånd och väg och uppgifter kring lastning, transport och lossning. 
Användaren har även möjlighet att ange information om förmedlande 
transportföretag och lastande transportföretag. 

5.2.1 Mottagningskontroll 

Genomför mottagningskontroll genom att använda fliken 
”Leveranstillfällen” i övre vänstra hörnet och därefter symbolen 
för mottagningskontroll. 
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Innan mottagningskontrollen är genomförd kan transportuppgifter registreras 
men inte uppgifter kring angiven bruttovolym och stockmätning. Låssymbolen 
visas i högra hörnet för tills mottagningskontrollen är genomförd.  

  
Observera att mätningstjänsten Stockmätning inte finns i översiktsvyn för 
leveranstillfällen, användaren når istället stockmätningen via fliken 
”Stockmätning” högst upp till vänster, se bild nedan.

 
När streckade linjer finns under text/rubrik kan användaren hålla muspekaren 
på texten för att få mer information. Obligatoriska uppgifter är markerade med 
* och/eller orange färg. Fyll i virkesidentitet och om leveransen uppfyller kraven 
för mottagningskontroll. Om leveransen bedöms som icke leveransgill, anger 
användaren mätningsvägran volym i m3f samt orsak till mätningsvägran. 
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5.2.2 Angiven bruttovolym 

Ange bruttovolym i m3f för respektive leverans i leveranstillfället. 

 
 

 

5.2.4 Transportuppgifter 

Transportuppgifterna är indelade i 7 delar: 
 
Utförande transportföretag 
Här anger användaren det transportföretag som har utfört transporten för 
leveranstillfället. Använd företagsnamnet eller huvudkod-internt nummer. 
Användaren har möjlighet att ange transportenhet. 
 
Ansvarigt transportföretag 
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Här anger användaren det transportföretag som är ansvarigt för respektive 
leverans. 
 
Förmedlande transportföretag 
Här anger användaren ett eller flera förmedlande transportföretag för 
respektive leverans.  
 
Lastande företag 
Här anger användaren lastande företag för respektive leverans. 
 
Platser för transport 
Här anger användaren startplats och slutplats. Användaren har möjlighet att 
ange avlastningsplats och mätplats.  
 
Avstånd och väg 
Här anger användaren vägens bärighetsklass, framkomlighetsklass och 
transportavstånd (km). Användaren har möjlighet att ange returavstånd och 
skriva en kommentar. 
 
Lastning, transport och lossning 
Här har användaren möjlighet att ange uppgifter kring försvårad lastning, 
försvårad transport, tidpunkt för lossning, extra tidsåtgång (min), lossning, 
omlastning, antal avgiftsbelagda vägsträckor, antal färjeöverfarter, slutkört, 
beordrad helgkörning och följesedelnummer. 
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När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda kan användaren slutföra 
leveranstillfället. 
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När leveranstillfället är slutfört, kan användaren se leveranstillfället under 
fliken ”Senast slutförda”. Leveranstillfällen finns kvar i 5 dagar. Observera att 
stockmätningen återstår.  
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5.2.5 Stockmätning 

Stockmätningen kan registreras på två sätt, via fliken ”Stockmätning” eller via 
fliken ”Senast slutförda”. 
 
Genomför stockmätning från fliken ”Senast slutförda” genom att använda 
symbolen för Stockmätning. I exemplet är referensnumret 0300 och 0301 för 
leverans A respektive B. 

 
Även från fliken ”Stockmätningar” kan användaren genomföra stockmätningen. 
I exemplet är referensnumret 0300 och 0301 för leverans A respektive B. 



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  36 (44) 

Copyright© Biometria Ekonnomisk förening. Med ensamrätt.  
   

 
 

 
Här registrerar användaren stockar manuellt. Användaren anger produkt, 
stockens bruttolängd, stockens bruttodiameter, kvalitetsklass, barktyp och 
trädslagsklass. Användaren kan även ange eventuellt diameteravdrag och 
längdavdrag. Stockarna kan registreras på en eller flera delmätningar. 
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Stockmätningen slutförs när användaren har registrerat alla stockar för 
leveransen, sparat dem och sedan tryckt på slutför.  
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Användaren kan registrera flera delmätningar för en stockmätning. 
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Leveranstillfället är helt slutfört först när alla stockmätningar som hör till 
leveranstillfället är slutförda. 

 

5.3 Genomföra mätning (Exempel Stockmätning med 

stockdatafil från Viol 2)  

I det förra kapitlet visade vi ett exempel på mätningsflöde där stockmätningen 
sker genom att användaren anger mätvärden per stock manuellt. I detta kapitel 
beskriver vi ett liknande mätningsflöde där vi använder oss av en funktion för 
att hämta stockar och mätvärden som ingår i ett redovisningsnummer i Viol2. 
Det innebär en möjlighet för användaren att jämföra kvantiteten för ett 
redovisningsnummer i Viol 2 med motsvarande leverans i VIOL 3. 
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5.3.1 Förutsättningar som gäller vid användandet av stockadatafunktionen 

Här beskrivs de förutsättningar som gäller för användandet av funktionen. För 
en mer detaljerad beskrivning hänvisas till den instruktion som tagits fram, 
”Instruktion simulera stockdatainsändning”. 

• Redovisningsnummer började lagras 9/12 2020 och varje 
redovisningsnummer lagras i 3 månader. Det betyder att vi successivt 
kommer att rensa stockdata äldre än 3 månader. 

• Vi lagrar stockmätningar med mätsyfte 1 (Vederlagsgrundande) och 4 
(stickprov) och har mätts i mätram. 

• Värden för bark- och diameterkorrigering är, i mätplatsstödets testklient, 
avgränsat till att bara hantera barktyp 0-3. Barktyp 4-8 kommer i 
kommande release 

• Om inte mätdatum är äldre än 3 månader kan ett redovisningsnummer 
användas hur många gånger som helst.  

• Eftersom stockdata inte innehåller någon information om köpare och 
säljare har alla användare tillgång till samtliga redovisningsnummer i 
mätplatsstödet. 

5.3.2 Genomför stockmätning med stockdatafunktion 

 
Utgångspunkten i detta fall är att användaren har aviserat en leverans och 
anmält ankomst till mätplatsen och ett nytt leveranstillfälle med en leverans har 
skapats i mätplatsstödet. Mottagningskontroll samt angivit en bruttokvantitet för 
leveransen är genomförd och transportuppgifter är registrerade. 
 
Istället för att registrera stockar manuellt så kan användaren välja om hen vill 
läsa in en stockadatafil från ett redovisningsnummer i Viol 2 och omvandla det 
till mätresultat i VIOL 3. 
 
Användaren startar från fliken stockmätning, där ett referensnummer (0003), 
som väntar på stockar från mätramen, visas. 

 
 
När användaren klickar in oss via ikonen för stockmätning (längst ut till höger) 
så öppnas detaljvyn för stockmätningen. Här kan användaren göra valet ”Läs in 
stockdatafil”.  
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Med de förutsättningar som beskrevs i början på kapitlet kan användaren nu 
ange ett redovisningsnummer från Viol 2 som ska läsas in. 
 

 
 
Om en stockmätning, för aktuellt redovisningsnummer identifierats får 
användaren en bekräftelse. Notera särskilt om bark- och diameterkorrigering 
har utförts eller inte. Det kan påverka jämförelsen mellan kvantiteten i Viol 2 
och kvantiteten i VIOL 3. Verkar allt ok så klickar användaren på ”spara 
delmätning”. Notera att det inte behöver vara samma mätplats i stockdatafilen 
som vi använder i testmiljön i VIOL 3. 
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Denna bearbetning kan ta en stund och användaren kan behöva ladda om sidan 
(F5) för att stockmätningen ska visas i listan. Resultatet blir i detta fall en skapad 
delmätning innehållandes 329 stockar. Användaren bekräftar delmätningen 
genom att markera ”Godkänn” och sedan ”spara” resultatet. 

 
Användaren kan välja mellan att ”spara” delmätningen vilket möjliggör 
inläsning av flera delmätningar i samma mätresultat eller ”slutför” mätning. Om 
allt är ok väljer användaren ”slutför”. 
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Nu är leveranstillfället slutfört och ett mätresultat för stockmätning har 
överförts för redovisning. Mätresultatet sparas några dagar under fliken ”Senast 
slutförda”.  

 
 
Notera leveransens identitet för den fortsatta uppföljningen, eftersom 
redovisningsnumret inte skickas med i mätresultatet. 

 


