
 
 
 
 
 
 
MASSAVED  2008-03-01 tills vidare i Uppland     I 25 1-L9 

Grundpriser (kr/m3fub). 
 
   Tall/Barr Gran           Björk         Asp rensorterad Asp   
   ----------- -------           ---------         -------- -------------------   
      250             265             250       200      230  
  
Vrak:  För ev. nervvrak utgår ingen ersättning. 
 
 
 
Skogsröta:  Maximalt tillåten röta i enskild massavedsbit. (Torra träd tillåts inte i något massavedssortiment). 
                                                         
    Barr               Gran                   Löv      
          
  
 
                                 67%                      10%                   67%                     
 
 
Lagringsröta:  Ej tillåten i granmassaveden, dock accepterat upp till 10% i barr- och lövmassaveden. 
   
Dimensioner: Minsta diam. 5 cm ub och max. diameter 70 cm ub på högkant  
  Längder Fallande längder 2,70 - 5,79 m. Eftersträvad medellängd 4,60 m eller längre. 
  OBS! Undvik standardlängd 3m. 3m längder medför ett prisavdrag på –15:-/m3fub. 
 
Barrmassaved:  Får bestå av alla barrträdsarter. Ev. ingående lövträdslag vrakas. Skogsröta tillåts upp till 67 %  

av stockens ändyta. Lagringsröta tillåts upp till 10% av stockens ändyta. 
 
Granmassaved: Får bestå av enbart vanlig gran och vara tillredd av levande träd. Ev. ingående torrgran och övriga 

trädslag vrakas. Skogsröta tillåts upp till 10% av stockens ändyta.  
 
Lövmassaved: Får bestå av enbart björk och asp. ÖVRIGA TRÄDSLAG VRAKAS. Skogsröta tillåts upp till 67% av 

stockens ändyta. Lagringsröta tillåts upp till 10% av stockens ändyta. 
 
Aspmassaved: Får bestå av enbart asp. ÖVRIGA TRÄDSLAG VRAKAS. Skogsröta tillåts upp till 67% av stockens 

ändyta. Lagringsröta tillåts upp till 10% av stockens ändyta. 
                                        
Avverkningstider:För sommaravverkad massaved, (fällningstid 1/4 - 30/9), gäller med hänsyn till färskhetskrav en snabb 

leverans efter fällning. Granmassaved ska vara anmäld vid farbar bilväg inom 2 veckor efter fällning. För 
barr- och lövmassaved är motsvarande tid inom 4 veckor efter fällning. 
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Mätning – Kvalitetskrav:  Mätning av volym och kvalitet sker genom opartisk virkesmätningsförening, VMF, enligt 

Virkesmätningrådets anvisningar. Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter gäller. Virkesmätningsrådet 
utfärdar mätningsbestämmelser, VMR 1-06. Därutöver gäller inom VMF Qbera cirkulär B-6010 och  
B-6010:6. Massaved mäts vid industri på bil genom travmätning med fastvolymbedömning under bark 
samt bedömning av vrakvolym och avdragsvolym för ev skogsröta i leveransgilla stockar. Provtravar 
utlottas slumpmässigt för stockmätning. Resultatet från provtravarna används sedan för att korrigera  
den från travmätningen bedömda brutto- och nettovolymen 

 
 
RÖTVED  (BOARDVED, FIBERPLATTVED ) 
Grundpris:  170:-/m3fub  gäller fr.om 2008-08-01 
 
Trädslag:  Tall och gran 
Dimensioner:  Minsta diam. c:a 3 cm, största diam. 70 cm i rot på högkant. 
  Längd: Fallande längder 2,5 - 5,5 m eller i 3 meters standardlängd. 
Kvalitet:  Röta tillåtes med högst 75% av ändytan. 
Övrigt:  Inget fraktavdrag göres. 
 
 
KLENTIMMER AV TALL OCH GRAN 

För specialsortiment såsom ex. klentimmer finns egna prislistor. Vi ber ta kontakt med oss, i de fall ni 
önskar mer information om dessa. 

 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Pristillägg:  Skogsägare som kan leverera större mängder kan få ett mängdtillägg. Kontakta oss för närmare besked om storlek och villkor. 
 
Prisavdrag  För leverans vid bilväg som medger transport med lastbil och släp utan särkoppling sker ett vägstandardavdrag med 10 

kr/m3fub motsvarande den fördyrade kostnaden. 
För bilvägsleverans av sortiment som ej uppgår till minst 10 m3fub leveransgill volym sker ett småtraveavdrag med 400 kr per 
leverans och sortiment. 

 
Mätmetod Mätmetoden är TS-mätning (Travmätning i kombination med Stockmätning). All massaved som levereras vid industri mäts på 

fordon i mätbrygga genom travmätning med fastvolymbedömning under bark samt bedömning av vrakvolym och avdragsvolym 
för skogsröta i leveransgilla stockar. Provtravar utlottas slumpmässigt för stockmätning inom olika mätkollektiv. I regel finns ett 
kollektiv per sortiment vid varje mätplats. Korrektionsfaktorer för brutto- och nettovolymer bildas inom varje kollektiv ur 
resultaten från stickprovstravarna och används för nivåläggning av respektive volymer i den första mätningen. TS-mätningen 
ger resultat som är fria från systematiska fel. 

 
Likvid:  Som regel senast 14 dagar efter det att mätbesked kommit parterna tillhanda. 
 
Förskott: Förskott utbetalas efter särskild överenskommelse. Ränta utgår i det fall förskottet betalas ut före transportanmälan, och tas ut 

fram till 14 dagar efter det att transportanmälan gjorts. 
 
Övriga   Specialsortiment såsom stamblock, mälarblock, stolp, tändstickstimmer etc. tas  
sortiment:  emot enligt särskild överenskommelse.   
   
Forsknings-  Från ovanstående baspriser har redan dragits ett forskningsbidrag till SkogForsk. Bidraget inbetalas  
Bidrag  av köparen för alla leverantörer utom för SkogForsks intressenter som själva svarar för inbetalning. Bidragets storlek är 60 

öre/m3fub. 
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