Virkesprislista nr 7992-U2. Fr o m 22-08-01
Gäller inom N Värmland, Västmanland, Uppland.

Sågtimmer Tall
Grundpris kr/m3to, fritt bilväg
Toppdiam ub (cm)

13

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

42+

Klass 1

400

515

535

620

735

790

840

865

890

925

925

910

820

605

Klass 2

400

480

500

600

640

670

690

710

730

750

750

735

595

450

Klass 3

400

480

500

600

640

670

690

710

730

750

750

735

595

450

Klass 4

400

465

465

500

525

525

525

525

525

525

525

510

425

445

Längdkorrektion i kr/m3to
Längd (cm)
Toppdiameter ub 13+

340

370

400

430

460

490

520

550

-75

-50

-25

-15

0

10

15

20

Sågtimmer Gran
Grundpris kr/m3to, fritt bilväg
Toppdiam ub (cm)

13

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36+

KLASS 1

400

515

530

600

665

695

710

725

740

765

765

750

610

KLASS 2

400

485

485

520

540

540

540

540

565

565

565

550

395

Längdkorrektion i kr/m3to
Längd (cm)
Toppdiameter ub 13+

340

370

400

430

460

490

520

550

-75

-50

-25

-15

0

10

15

20

* Längden tas enbart ut vid specifik överenskommelse.

Leveransbestämmelser Tall

Leveransbestämmelser Gran

Uppsamlingspris

300 kr/m3to

Uppsamlingspris

300 kr/m3to

Mindiameter

13 cm. Uppsamlingspris för 12 cm

Mindiameter

13 cm. Uppsamlingspris för 12 cm

Maxdiameter

50 cm i topp ub

Maxdiameter

50 cm i topp ub

Minlängd

340 cm, uppsamlingspris fr 280 cm

Minlängd

305 cm, uppsamlingspris fr 280 cm

Maxlängd

579 cm, längre vrakas

Maxlängd

579 cm, längre vrakas

Max rotdiameter

Kontakta din virkesköpare

Max rotdiameter

Kontakta din virkesköpare

Aptering anpassas till mottagande sågverks önskemål.
Fråga alltid din köpare om aptering innan avverkning.
I prislistan ingår apteringspremie om 10 kr/m3to.

Områdestillägg Grantimmer till Heby och Hasselfors 30 kr/m3to söder om E18 i följande tre län:
Västmanlands län, Uppsala län samt västra Stockholms län. Undantag finns – kontakta din virkesköpare.
Sortering
Tall och grantimmer åtskiljes. Granstock i talltimmer och
tallstock i grantimmer betalas med uppsamlingspris. Tall
timmer dimensionssorteras normalt i klenare resp grövre än
20 cm.

Mätning
Sker enl. svensk lagstiftning och enligt Skogsstyrelsens
föreskrifter. Biometria utfärdar nationella mätbestämmelser.
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per dm för
längd resp klassmitt per cm för diameter.

Minsta leverans
50 stockar/parti. För mindre leveranser görs ett avdrag med
400 kr/parti.

Åtkomstavdrag
För leveranser som ej medger vändning och transport med
fullt utdraget släp sker avdrag med 15 kr/m3to.

Kvalitetsklasser – Tall
Klass 1: Detta är en i princip
rak kvistfri rotstock. Får ha
max 5 mindre kvistar samt
inga allvarliga fel. Används
som snickerivirke och till
ändamål där lite kvist är
önskvärd, exempelvis i lister
och karmar.

Klass 2: Raka mellanstockar
som måste ha råkvist eller
tydiga kvistvarv av torrkvist
i hela stocklängden. Inga
allvarliga fel tolereras.
Används som snickeri- och
byggvirke, exempelvis i
möbler och panel.

Klass 3: Alla stocktyper
tillåts. Måste vara rak men
får ha obegränsat med
kvist om inte dessa är för
grova. Inga allvarliga fel
tolereras. Används primärt
som byggvirke där kraven på
hållfasthet är höga.

Klass 4: Alla stocktyper
tillåts. Större tolerans för
allvarliga fel: Vissa stamfel
och viss krök. Virke för
engångsemballage och
motsvarande.

Kvalitetsklasser – Gran
Klass 1: Raka stockar av alla
stocktyper. Obegränsat med
kvist tillåts om inte dessa
är för grova. Allvarliga fel
tillåts inte. Används som
båda snickeri-, bygg- och
konstruktionsvirke.

Klass 2: Alla stocktyper
tillåts. Större tolerans för
allvarliga fel: Vissa stamfel
och viss krök och röta tillåts.
Virke för engångsemballage
och motsvarande.

Prissättningssystem sågtimmer

Virkesskador

Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden inget
fraktavdrag påföres säljaren. För leveranser understigande
50 stockar/parti uttages ett extra fraktavdrag om 400 kr/
parti. Stockar av gran och tall som ej uppfyller sortimentskraven för sågtimmer vrakas. För vrak orsakade av kol, sot
och metall utgår ingen ersättning. Moms tillkommer på angivna priser.

För att undvika blånad i timret bör vinteravverkat sågtimmer, med fällningsstid 1/11-31/3, vara anmält vid farbar
bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid
på året bör vara anmält vid farbar bilväg max två veckor
efter fällning.

Leveransvillkor sågtimmer
Sker enl. svensk lagstiftning och enligt Skogsstyrelsens föreskrifter. Biometria utfärdar mätbestämmelser. Därutöver kan
lokala anpassningar förekomma (www.biometria.se). Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per dm resp
klassmitt per cm för diameter.
Timmertrave mätningsvägras om andelen vrak och massaved uppgår till 10 procent eller mer.
Vinteravverkat sågtimmer hugget under tiden 1/4-31/5 mottages t om 15 juni. Sommaravverkat sågtimmer mottages
efter lokal överenskommelse.

För parti som bedöms innehålla mellan 1-10% av antalet
stockar med stockblånad, görs ett avdrag med 5 kr/m3fub.
Parti som har >10% stockar med stockblånad är normalt
inte leveransgillt.
Avverkningsskador i form av fäll- och kapsprickor och
dubbskador bedöms för helt parti och kan medföra värdereduktion.
Forskningsbidrag
Som virkesleverantör bidrar du till att finansiera gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att
utveckla och informera om svenskt skogsbruk samt för att
verka för att ökad användning av träbaserade produkter.
Avdragen består av följande delar: Forskningsstiftelsen
Skogforsk (60 öre/m3fub), Svenskt Trä (50 öre/m3fub)
samt Älgbetesinventeringen Äbin 2015 (13 öre/m3fub).

Tänk på!
• Virket skall vara upplagt så
att rationella virkestransporter
möjliggörs.

Apteringsanvisningar
• Ta reda på mätnings- och
leveransbestämmelser och
tillred virket enligt dessa.

• I takt med att kvalitetskraven
på industrins slutprodukter
skärps så ökar också industrins krav på råvarans färskhet och kvalitet.

• Granska träden före fällning.
Observera givna kapställen
och kvalitetsgränser.

• Utnyttja alla möjligheter att ta
ut sågtimmer av god kvalitet.

• Ta ställning till hela trädets
aptering före kapning.

• Tänk på att sågtimmer inte
längre får volymbehandlas.

• Aptera i första hand efter
kvalitet. Att passera en
kvalitetsgräns innebär alltid
förluster.

Eventuella förändringar i Biometrias mätningsföreskrifter kan orsaka att prisräkning måste ske mot mot annan prislista än
denna. Om detta blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån denna prislista att behållas genom tillägg eller avdrag på prislista
som ersätter denna.

