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Hur kan VIOL 3 bidra till att sänka 
transportkostnaderna?

1. Några minuter om VIOL3 som möjliggörare
2. Några minuter om transportredovisning och fördelning av pengar
3. Några minuter om att vi alla måste lyfta blicken



VIOL 3, en möjliggörare
Informations-
strukturer
• Standardiserat 

integrationsgränssnitt

• Enklare och tydligare 
meddelandestruktur

• Gemensamma 
meddelandepaket

Kommunikation & 
integration
• Ökade möjligheter att 

hantera information i 
realtid

• Nya möjligheter att dela 
och förmedla information

• Bättre åtkomst till data

• Skogsnäringens 
informationsnav

Lek med tanken att..
• Transportledare och 

chaufförer skulle kunna 
se alla tillgängliga 
returlass oavsett 
transportlednings-
system

• Transportledare och 
chaufför alltid skulle 
kunna se nuvarande och 
förväntade kösituationer 
på samtliga industrier

• Etc..



Det ena leder till det 
andra..

Lek med tanken att…
Transportledare och 
chaufförer skulle kunna se 
alla tillgängliga returlass
oavsett transportlednings-
system

Snabba förändringar i 
transportaffärsleden.

• Mindre andel 
tomkörning

• Bättre nyttjande av 
resurser



En transportaffär uppstår 
ibland här och nu eller där 
och då..

Skogsbolaget A – Transportföretag X – Transportföretag Y 

Kan snabbt 
förändras till

Skogsbolaget A – Transportföretag X – Transportföretag Z 

Skogsbolaget A – Transportföretag X – Transportföretag Z – Transportföretag V  

Eller till..

Skogsägarföreningen C – Transportföretag X – Transportföretag Z – Transportföretag V  

Eller kanske till…



Behov av en tydlig 
transportredovisning

Varför blev det just det 
beloppet?
(avstånd, kvantitet, pristillägg 
och prisavdrag)

Vilket belopp ska till 
vems konton?

• VIOL 3 bidrar med MÖJLIGHETEN att sätta upp definierade affärsledskedjor. 
• VIOL 3 bidrar med lättåtkomliga rapporter för att samtliga inblandade parter 

skall kunna vara med i sin egen match. 



Vi backar lite...
Lek med tanken att…
Transportledare och 
chaufförer skulle kunna se 
alla tillgängliga returlass
oavsett transportlednings-
system

Snabba förändringar i 
transportaffärsleden.

• Mindre andel 
tomkörning

• Bättre nyttjande av 
resurser

Vilket belopp ska till 
vems konton?

Varför blev det just det 
beloppet?

Vore det inte bra om tillägget Lossning med egen kran till mark betyder just det 
oavsett i vilken affärsledskedja tillägget uppkommer?



Vi har nio grundprinciper 
att förhålla oss till…
Unikt identifierade affärspartner

Väldefinierade sortimentsspecifikationer

Väldefinierade mätningstjänster

Beslutsstöd för användare

Skilj på affär och logistik

Proaktiv styrning av mätning och redovisning

Transparenta prisvillkor

Ändamålsenliga branschbegrepp

Självständiga affärsobjekt

I ett standardsystem



Utmaningarna är många, här kommer 
en…

Kund (ägare): ”Vi måste ha kvar PKODT”

Biometrian: ”Det får ni inte för det är inte ett transparent prisvillkor.”

Kund (ägare): ”Det spelar ingen roll. Det räcker med att våra åkerier vet vad det betyder, för våra 
åkerier ska köra åt oss och ingen annan.”



Här kommer en annan..
Kund (ägare): ”Har ni något tips på hur vi, genom Biometrias transportredovisning, skulle kunna 
göra ett pristillägg för att den statliga vägen inte var plogad. Vi vill kunna följa upp just detta 
fenomen också.”

Biometrian: ”Njaaaää, men ni använder ju inte tillägget ’Slutkört, handelssortiment slut på avlägg, 
skotning återstår’ i era transportaffärer. Ni kanske skulle kunna använda det? Som en kod liksom..”



Det gäller att veta när 
man ska ge sig själv en 
smäll på käften.
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