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2 Syfte och nytta med Korrigera transportuppgifter 

enkla fall  

2.1 Bakgrund 

Mätresultat transport är de uppgifter om transporten som rapporteras in av 
chauffören i samband med att leveransen av råvara hanteras på en mätplats. 
Uppgifterna rapporteras i de flesta fall in via en leveransavisering som hanteras av 
mätplatssystemet som skickar in ett mätresultat transport till affärssystemet. 
 
Mätresultat transport kan inte hanteras lika proaktivt som mätuppgifter som samlas i 
mätplatsstödet eftersom transportera-processen är mycket mer snabbrörlig och det är 
många aktörer inblandade, det går inte alltid att kontrollera att uppgifterna är 
korrekta när de registreras. Därför finns ett behov av att kunna korrigera uppgifter i 
efterhand. Mätresultat transport ses inte som ett mätresultat som skapas och ägs av 
mätaprocessen, mätplatsstödet är endast en insamlingspunkt för informationen som 
ägs av transporteraprocessen. Därför ska uppgifterna inte korrigeras i mätplatsstödet 
utan i affärssystemet VIOL 3. Mätresultat transport behöver kunna korrigeras i 
efterhand antingen beroende på att de inrapporterade uppgifterna är felaktiga, 
formellt eller affärsmässigt, eller beroende på att stödjande objekt till exempel 
transportmedel, transportunderlag eller transportkontrakt saknats eller innehållit 
felaktiga uppgifter när mätresultatet ursprungligen togs emot. 
 
Ett rättat mätresultatet ska resultera i samma slag av värdeberäkningar och 
integrationer som ett ordinarie mätresultat men ska också skicka signal till berörda 
parter om att det föregående mätresultatets uppgifter inte längre gäller. 
 

När transportuppgifter korrigeras i affärssystemet ska ändringsorsaken sättas till 
”Korrigerade transportuppgifter”. Ändringsorsaken ska kunna förmedlas ut i 
integrationerna Transportuppgifter-UT och Värde transport-UT. 
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2.2 Attestering av korrigerade transportuppgifter (Kommer i etapp 2) 

Det ska finnas möjlighet för köparen i första affärsledet (befraktaren) att begära att 
”korrigeringsbeställningar” ska attesteras innan de får gå vidare till värdeberäkning. 
Attestkrav ”beställs” i befraktarkontraktet. Om användaren som registrerar 
korrigeringen inte är behörig enligt köpare i första affärsled, ska det korrigerade 
resultatet sparas, men inte gå vidare i bearbetningen. Det korrigerade mätresultatet 
ska vara markerat. Det blir då möjligt att se en lista med korrigeringar som väntar på 
attest för att sedan därifrån öppna, titta och eventuellt attestera korrigeringen, som 
går vidare till bearbetning. Om man inte godkänner korrigeringen genom att 
attestera, makulerar man den i stället. Om ett Mätresultat är korrigerat och väntar på 
attest ska det inte vara möjligt att göra ytterligare korrigering innan den som väntar 
på attest är godkänd/makulerad. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Roller och behörigheter. 

Biometria administratör får: Korrigera mätresultat transport  
 
Transportadministratör får: Korrigera mätresultat transport där man finns med som 
befraktare, ansvarigt transportföretag eller utförande transportföretag.  
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3 Korrigera transportuppgifter – Ändra i masterdata 
 
Stegen för att korrigera de uppgifter som hämtas från transportaffären, tex 
transportkontrakt, transportunderlag och ekipage är lika. Det kräver att man ändrar i 
de enskilda objekten så att de innehåller korrekt information. Därefter utförs en 
korrigering av leveransen. En sådan korrigering kan göras för att åtgärda en avvisad 
leverans eller för att åtgärda en redovisad leverans där någon uppgift inte blivit 
korrekt. 
 
Det kan exempelvis vara att man vill ändra ordning eller tillföra avståndstyper i 
gällande avståndsprioritering i befraktarkontraktet för att sedan korrigera mätningar 
som redovisats på den gamla avståndsprioriteringen. Ett annat exempel är om 
prisräkning inte ska ske via prislista utan via ett à-pris från transportunderlag och 
detta uppdagas först efter att leveransen redovisats. Funktionalitet för att korrigera 
ekipage kommer levereras i senare delar av korrigerafunktionen (kallad etapp 2). 
Nedan visas ett exempel på hur man utför en korrigering genom att först ha rättat de 
olika objekten i transportaffären.  

3.1 Korrigera leverans med felaktigt avstånd. 

I befraktarkontraktets avståndprioritering finns avståndstypen ”korrigerat avstånd”. 
Detta är ett separat objekt som kommer i senare leverans av 
korrigerafunktionaliteten. Har en leverans fått ett felaktigt avstånd kan man åtgärda 
detta. Det första inbegriper att man ändrar avståndsprioriteringen i ett 
befraktarkontrakt för att få det den prioriteringen man anser vara korrekt. Det andra 
sättet innebär att man ändrar avståndet som chauffören angetts vid inmätningen 
genom att rätta uppgifter i leveransen. Hur korrigering sker genom att rätta 
mätegenskaper för avstånd kommer beskrivas i ett senare avsnitt i handboken. 
 

Korrigera avstånd genom att lägga till avstånd i Transportunderlag  samt ändra 

avståndsprioritering i befraktarkontraktet. 

I detta fall har det transportprisgrundande avståndet tagits av avståndstypen 
”Avstånd angivet vid inmätning”, men man önskar en annan 
avståndsprioritering i befraktarkontraktet. Den avståndstyp man, från och med 
nu, vill ska vara gällande är ”TU angivet avstånd”. För hantera detta går man 
först in i Befraktarkontraktet och ändrar till önskad avståndsprioritering. För 
att läsa mer om avståndsprioritering i befraktarkontrakt läs handboken: 
”Handbok-Transportkontrakt och sortimentsgrupp” på viol3.se.” Sedan går 
man in i aktuellt TU och anger avstånd (km) under ”Avtalat avstånd”. För hur 
man hanterar avstånd i transportunderlag läs handboken: ”Handbok 
Transportunderlag och Transportinstruktion” på viol3.se När dessa två steg är 
gjorda kan en korrigering utföras. Om avståndprioriteringen sedan innan är 
korrekt räcker det med att lägga in avstånd (km) under ”Avtalat avstånd” i 
aktuellt TU. 



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  6 (34) 
   

Korrigera transportuppgifter enkla fall 
 

2021-11-16 

 

 
1. Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport 

och sök ut din leverans. Notera vilken avståndskälla som har använts för den 
redovisade mätningen transport. Klicka sedan på ”Funktioner” 
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2. Välj sedan ”Utför korrigering” 

 
 

3. När man klickat på utför korrigering kommer följande ruta upp med 
information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj ”Utför 
korrigering” 
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4. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så 
kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske 
om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget 
och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av 
korrigeringen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att 
resultatet skall visas.  Notera att avståndskällan och avstånd har förändrats.   
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4 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper 
 
I VIOL 3 har man möjlighet att korrigera transportuppgifter. Det är en funktion som 
innebär att man förändrar de transportuppgifter som tillhör en leverans och som 
ursprungligen sänts in från mätplatsstödet. Det inbegriper transportuppgifter om 
Aktörer, Plats, Avstånd, Transportuppgifter och Övrigt. 
En sådan korrigering kan göras för att åtgärda en avvisad leverans eller för att 
åtgärda en redovisad leverans där uppgifterna inte blivit korrekta. 
 

4.1 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper – Aktörer  

4.1.1 Korrigera leverans genom att ändra ansvarigt eller utförande transportföretag.  

1. I detta exempel korrigeras en leverans där uppgifter kring aktör är felaktiga.  
För att rätta en leverans genom att förändra aktörer måste det finnas 
befraktarkontrakt och eventuella transportföretagskontrakt uppsatta innan 
leveransen rättas. Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad 
mätning transport och sök ut aktuell leverans som är godkänd, men där det 
ansvariga transportföretaget har angetts fel. Välj sedan: Register 
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2. När man klickat på ”Register” visas nedanstående menyval och man väljer 
”Mellanlagringsregister” 

 
 

3. I följande formulär väljer man ”Mätegenskaper” och sedan ”Påbörja 
korrigering” för att låsa upp fälten under mätegenskaper.  
 

 



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  11 (34) 
   

Korrigera transportuppgifter enkla fall 
 

2021-11-16 

 

4. När fälten under Aktörer är redigeringsbara så kan man börja med att rätta de 
felaktiga uppgifterna. Börja med att söka ut det korrekta ansvariga 
transportföretaget och ange det. Under ”Aktörer” finns det ytterligare saker 
som man har möjlighet att korrigera. De uppgifter man kan korrigera är:  
”Utförande transportenhet”, ”lastande företag” och ”lastande transportenhet”.  
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5. När ”Ansvarigt transportföretag” är ändrat klickar man på ”Verifiera 

korrigering”.  ”Verifiera korrigering” gör en kontroll att allt stämmer i 
leveransen som man korrigerat och så att inga andra saker kan orsaka en 
avvisning av leveransen. Efter det väljer man ”Spara”. 
 

 
 

 
6.  För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade 

mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet.  
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7. Följande formulär visas och här väljer man ”Funktioner” och sedan ”Utför 
korrigering” 

 

 

8. När man klickat på ”Utför korrigering” kommer följande ruta upp med 
information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan ”Utför 
korrigering” 
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9. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så 
kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske 
om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget 
och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av rättningen 
tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas.  
Notera att transportaffären nu har fått ytterligare ett led som ett resultat av att 
Ansvarigt transportföretag ändrades.  
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4.1.2 Korrigera leverans genom att ändra förmedlande transportföretag. 

 
1. I följande exempel korrigeras en leverans där man glömt att ange ett 

förmedlande transportföretag vid ankomstregisteringen i mätplatsstödet. Det 
är viktigt att tänka på att alla transportkontrakt måste finnas uppsatta för att 
korrigeringen ska lyckas och att leveransen skall bli godkänd, då en helt ny 
affärsledskedja kommer att skapas. Gå till arbetsytan Hantera Transport -
>Övrigt -> Redovisad mätning transport och sök ut aktuell leverans. Välj sedan: 
”Register” 

 
 
 
 

2. När man har klickat på ”Register” visas nedanstående menyval och där väljer 
man ”Mellanlagringregister” 
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3. I följande formulär väljer man ”Påbörja korrigering” och sedan ”Förmedlande 
transportföretag” för att låsa upp rubrikerna ”Lägg till rad” eller ”Ta bort”. 
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4. Nu är det möjligt att antingen lägga till eller ta bort förmedlande 
transportföretag. I detta exempel ska ett förmedlande transportföretag läggas 
till. OBS, det är viktigt att det finns transportkontrakt uppsatta mellan 
ansvarigt, utförande och förmedlande transportföretag annars kommer 
rättningen eller korrigeringen inte att lyckas. För att lägga till det förmedlande 
transportföretaget som glömdes bort vid ankomstregistrering i 
mätplatssystemet, klickar man på ”Lägg till rad”. Sedan söker man efter och 
anger önskad aktör   
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5. När önskat ”Förmedlande transportföretag” angetts klickar man på ”Verifiera 

korrigering”. ”Verifiera korrigering” gör en kontroll att allt stämmer i 
leveransen som man korrigerat och att inga andra saker kan orsaka en 
avvisning av leveransen. Efter det väljer man ”Spara”. 

 
 

6. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade 
mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet. 
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7. Följande formulär visas och här väljer man ”Funktioner” och sedan ”Utför 
korrigering” 

 
 

 
8. När man klickat på ”Utför korrigering” kommer följande ruta upp med 

information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan ”Utför 
korrigering” 
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9.  När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så 
kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske 
om man lagt in en prislista på kontraktet och angett att man vill 
transportprisräkna leveranser. Resultatet av rättningen tar en stund och man 
kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas. Notera att 
transportaffären nu har fått ytterligare ett led som ett resultat av att 
Förmedlande transportföretag lades till. 
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4.2  Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper - Avstånd. 

 

4.2.1 Transportprisgrundande avstånd är felaktigt - Ange ett avstånd genom att ändra 

mätegenskaper. 

1.  I exemplet korrigeras avståndet (km) i avståndskällan ”Angivet vid 
inmätning”. Leveransen är alltså godkänd men det angivna avståndet är 
felaktigt å till Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad 
mätning transport och sök ut aktuell leverans. Välj sedan: ”Register”.   
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2. När man har klickat på ”Register” visas nedanstående menyval och man väljer 
”Mellanlagringregister”  

 
 

3. I följande formulär väljer man ”Mätegenskaper” och sedan ”Påbörja 
korrigering för att låsa upp fälten under mätegenskaper.
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När fälten under mätegenskaper är redigeringsbara så är det möjligt att ändra 
det felaktiga avståndet på leveransen. Detta ändras under rubriken ”Avstånd” 
och i rutan ”transportavstånd angivet (km)” Nedanför finns en ruta som har 
rubriken ”transportavstånd krönt vägval (km) och det är ett avstånd som avser 
ett krönt vägvalsavstånd från en eventuell leveransavisering. För närvarande 
är det fältet redigeringsbart vilket det inte kommer att vara i framtiden när 
leveransavisering är implementerat. 
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4. Välj sedan att ”Verifiera korrigering”.  ”Verifiera korrigering” gör en kontroll 

att allt stämmer i leveransen som man korrigerat och så att inga andra saker 
kan orsaka en avisning av leveransen. Tryck ”Spara”. 
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5. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade 

mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet 

 
 
 
 

6. Följande vy dyker upp och här väljer man ”Funktioner” och sedan ”Utför 
korrigering” 
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7. När man klickat på ”Utför korrigering” kommer följande ruta upp med 
information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan ”Utför 
korrigering” 
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8. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så 
kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske 
om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget 
och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av 
korrigeringen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att 
resultatet skall visas.  Notera att det rättade avståndet redovisas i leveransen.  
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4.3 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper – 

Transportuppgifter och Övrigt.  

Korrigera leveranser genom att ändratransportuppgifter och Övrigt - ett exempel  

 
Under ”Transportuppgifter” och ”Övrigt” finns möjlighet att ändra de uppgifter som 
angavs vid ankomstregistreringen. De uppgifter som anges här är starkt kopplade till 
Tillägg/Avdrag i transportprisräkningen och används ofta för att lösa ut T/A- 
komponenter i transportprislistan eller befraktarkontraktet. För att läsa mer om T/A 
komponenter för transport läs handboken: ” Priskomponenter för 
transportredovisning 0.22.0 VIOL 3” på viol3.se 
 
 

1. I exemplet korrigeras en leverans där uppgiften om bärighetsklass är 
felaktig och att det har skett en lossning som inte har registrerats. Gå till 
arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport och 
sök ut aktuell leverans. Välj sedan: Register. Notera att bärighetsklassen är 
BK1 samt att försvårad lossning har kod:0. I detta fall har fel bärighetsklass 
angivits vid inmätningen samt att en lossning har skett med Kod:4 
”Lossning med egen kran till mark ” men inte registrerats.  
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2. När man har klickat på ”Register” visas nedanstående menyval och man 
väljer ”Mellanlagringregister 

 
3. I följande formulär väljer man ”Mätegenskaper” och sedan ”Påbörja 

korrigering” för att låsa upp fälten under mätegenskaper. 
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4. När fälten under mätegenskaper är redigeringsbara är det möjligt att ändra 

de uppgifter som behövs korrigeras under rubriken ”Transportuppgifter ”. 
Ändra uppgiften under rubriken ”Försvårad lossning” och ange kod:4 
”Lossning med egen kran till mark” samt ändra uppgiften under rubriken 
”Bärighetsklass” från BK1 till BK2. 
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5. Välj sedan att ”Verifiera korrigering”.  ”Verifiera korrigering” gör en 
kontroll att allt stämmer i leveransen som man korrigerat och att inga 
andra saker kan orsaka en avisning av leveransen. Efter det väljer man 
”Spara”. 

 
 
 
6. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den 

redovisade mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet. 

 
 
7. Följande formulär dyker upp och här väljer man ”Funktioner” och sedan 

”Utför korrigering” 
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8. När man klickat på ”Utför korrigering” kommer följande ruta upp med 
information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan 
”Utför korrigering” 
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9. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så 
kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan 
ske om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på 
transportunderlaget och angett att man vill transportprisräkna leveranser. 
Resultatet av korrigeringen tar en stund och man kan behöva uppdatera 
sidan för att resultatet skall visas. Notera att Bärighetsklassen samt 
Försvårad lossning har ändrats. Notera att ytterligare två tillägg har 
kommit till på värdeberäkning rad.  

 


