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Sveaskogs utredning

Metodik
• Genomgång av transportavtal 70-80 st

• Gemensamt beslut kring förekomster som skaver + nya möjligheter

• Dokumentation till gruppering som tar fram avtalsmall för Viol 3

• Tester i klient
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• Läsa dokumentation på Biometria.se

• Testa, testa, testa.. (både utforskande och systematiskt med dokumentation)

• Testa tillsammans med andra

• Se över hur era avtal ser ut idag

• Förenkla?

Var började vi med transport i VIOL 3?
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Innehåll

• Förändrade förutsättningar  - Holmen

• Transparenta prisvillkor – Holmen

• Befraktarkontraktet - Holmen

• Transportprislista - Holmen

• Unikt identifierade affärsparter –Sveaskog

• Leveransaviseringens roll i transportredovisning och prisräkning – Sveaskog

• Nya möjligheter/förbättrad funktion

• Startavstånd i grundprisformel – Sveaskog

• Sortimentsgrupper – Sveaskog

• Avtalsjustering – Sveaskog

• Uppföljning och kontering - Holmen

• Instruktioner – Sveaskog

• Driftsättning/parallelldrift - Sveaskog



• Transportörsnummer försvinner

• Ersätts av definierade affärsledskedjor samt ->

• Fordonsregister

• Avtala om vem som ska administrera

• Virkesordern är uppdelad i många delar

• Transportunderlag per avlägg, handelssortiment, mätplats och mottagningsplats

• Transparanta prisvillkor istället för koder

Förändrade förutsättningar för 
transportprisräkning
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Transparanta prisvillkor

• Standardpriskomponenter 

– Namnsätt egna biblioteket tydligt 

(som Biometria)

• Vissa möjligheter försvinner, nya tillkommer

• Överblickbarheten är en utmaning

– Befraktarkontrakt/transportkontrakt

– Prislista

– Komponenter som är ”dolda” för motpart

• Drivmedelsindex

• Sortimentsgrupp

• Transportområde

Holmen
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Befraktarkontrakt

• Beställning underlag transportaffär –
Viktigt!

• Avståndsprioritering

• Kvantitetsprioritering med övervikt och 
lastutfyllnad MÅSTE vara här

– Varning för uppdatering

• Går att lägga många prisdelar här, men 
jag rekommenderar så lite som möjligt

Holmen
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• Drivmedelsindex

• Förenklad administration

• Grundprisformler

Transportprislista

Holmen

9



• Tillägg och avdrag

• Var noga med namnsättningen – rekommenderar samma namn som standardkomponenten

• Uppdateringar i priskomponenten i biblioteket når INTE in i prislistan

Transportprislista

Holmen
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Unikt identifierade affärsparter

• Alla organisationer ska ha- och använda egna huvudkoder

• Transportörsnummer försvinner

• Identifierar idag både organisation och egenskaper på ekipage

Hkod+Intnummer Ekipage

• Större utmaning för förmedlande och utförande transportföretag

• Ur befraktarperspektiv: Hur ersätter vi transportörsnumret i prisräkningen?



Leveransaviseringens roll i transportredovisning

Bröta Åkeri Anitas Åkeri



Transportprisgrundande info på mätning (leveransavisering)



Helgkörning

2=Ja,1= Nej



Transportområde

 Verktyg för att differentiera prissättning utifrån exempelvis:

– Returmöjligheter

– Allmänna vägenskaper inom en geografi ( I väntan på transportprisräkning baserat 

på totalt motstånd KV)

 Byggstenar för att definiera geografi: LLD

 Endast ägaren ser området (LLDerna)

 Kraftfullt i kombination med mottagningsplats



Transportområde exempel

+ X%

Villkor

LLD=321045, 321046….

& mottagningsplats 29120

I praktiken:



Lastfyllnadskomponent

 Om transportaffären ska kunna bli klar, utan att virket är mätt, 

kan lastutfyllnadskomponenten inte baseras på inmätt volym

 Baseras på signal från mätningen



Lastutfyllnadskomponent - varianter

1. Lastutfyllnad rel tillåten maxvikt

• Tar hänsyn till ekipagets registrerade maxvikt och rapporterad BK

2. Lastutfyllnad rel. fast gränsvärde

• Lämplig då vikt inte finns

Utmaning: Ekipage med högre maxvikt (74-ton) skulle få  mycket lastutfyllnadsersättning (lastar mer 

sällan till ekipagets maxvikt), därför finns nu:

3. Lastutfyllnad rel. totalvikt och fast gränsvärde

• Fritt att definiera upp kombinationer av maxvikter, bärighetsklasser, gräns när 

lastfyllnadskomponenten ska aktiveras, samt till vilken vikt komponenten ska justera till

1=Ja,2= Nej



(18,99 +((TransportprisgrundandeAvstand -0) * 0.5231) * (1+Drivmedelsfaktor)  * (1 + (Avtalsjust*0.01)))*TransportprisgrundandeKvantitet

Vid 90km transportavstånd: 66,069kr/ton

(18,99 +((TransportprisgrundandeAvstand -1) * 0.5231) * (1+Drivmedelsfaktor)  * (1 + (Avtalsjust*0.01)))*TransportprisgrundandeKvantitet

Startavstånd i grundprisformel
0 eller 1 km?

0km

1km

Vid 90km transportavstånd: 65,5459kr/ton

Handbok priskomponenter för transportredovisning:



Sortimentsgrupper

• Kommer behöva överlappande 

sortimentsgrupper för olika 

användningsområden:

• Kvantitetsprioritering

• Styra till specifik prislista

• Omvandlingstal

• Specifika T/A

• Ibland kan transportaffären ställa 

krav på specifikt handelssortiment



Avtalsjustering

• En justering av hel prislista kan läggas på kontraktens prisrad

• Potentiella användningsfall:

• Procentuell uppräkning av pris under avtalsperiod

• Differentiering av priser mellan parter som använder samma prislista

• Utan att respektive part ser andra parters justering

• ”Ränta på ränta” –effekt

• Effekten av avtalsjustering syns inte på redovisad mätning 



Uppföljning och kontering

• BI för rapporter

• Viktigaste delen för de 
flesta användarna!

• Svårt att testa utan stor 
datamängd

• Har ni kontering utifrån 
utsökningar i TIS?

Holmen
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Avtalsarbete

• Sveaskog tar fram ny avtalsmall 

för Viol 3

• Standardiserad Viol 3-

nomenklatur

• Vanligt med instruktioner i 

transportavtal som beskriver vad 

som ska registreras för att ett 

särskilt tillägg ska fall ut

• Instruktioner i avtal är inte att 

rekommendera

➢ Instruktioner i bilaga 



Parallelldrift Viol 2 – Viol 3
Start skarp verifiering

-Ett fåtal av Sveaskogs transportföretag 

behöver parallella avtal

Go live startar

-Alla transportföretag behöver parallella 

avtal

Viol 2 stänger

-Behov av parallellitet 

upphör

Parallelldrift Sveaskog

Avtal, transportsystem, transportbeordring, avisering, 

mätning, redovisning, prisräkning, avräkning, fakturering, 

avvikelsehantering, uppföljning/analys mm…

Parallelldrift alla



Sammanfattning

• Presentationen ur Sveaskogs och Holmens perspektiv som befraktare

• Gör en plan för hur ni ska närma er VIOL 3 – inte endast ett teknikprojekt

• Ny funktionalitet

– Tvingande

– Valbar

• BI är inte TIS

• Förstå sortimentsstrukturen och dess inverkan på transportprisräkningen

• Se över era avtal

– Viol 3-anpassade avtal utifrån tvingande och valbar funktionalitet

– Bra tillfälle för städning

– Vad har vi för styrning (samt uppföljning) på transportörsnummer och hur ersätter vi?

• Börja fundera på hur ni ska hantera parallelldrift

– Tekniskt

– Operativt

– Avtalsmässigt
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Kontaktuppgifter
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