
Mätningsbestämmelse: 8106

Hassela – mätningsbestämmelse för svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran
 

MÄTPLATS: Hassela

  

KÖPARE: Plyfa Plywood AB

  

SÄLJARE: Samtliga

  

MÄTMETOD: 2. Stockmätning

  

 
 
SVARVTIMMER AV GRAN:

 
SORT/TRSL:

 
052 Svarvtimmer av gran – kvalitetsklass 1

  

MÄTNINGS-
INSTRUKTION:

I tillämpliga delar SDCs instruktion för kvalitetsbestämning av 
sågtimmer samt ”Mätning av timmer av tall och gran” Cirkulär A-271.

  

Allmän regel för 
svarvtimmer:

Svarvtimmerstock av gran skall uppfylla kraven för klass 1 enligt
SDC:s instruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer med 
undantag/preciseringar enligt tabellen. Volymbehandling 
(avkortning/nedsättning) tillåts och utförs utifrån sågcylindern

Kvalitet:
Råkvist (> 15 mm)

Torr/Barkkvist (> 9 
mm)

 

Råkvist Storlek max 50 mm 
(ej stora kvistgrupper) 
*/
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Torrkvist Storlek max 30 mm 
(ej stora kvistgrupper) 
*/

Barkdragande kvist Storlek max 30 mm 
(ej stora kvistgrupper) 
*/

Sprötkvist Storlek max 30 mm

Barkdragande lyra Tillåts i längd 
motsvarande stockens 
toppdiameter

Fast skogsröta Tillåts i centrum intill 
max 70 mm diameter

Tjurved Max 20 % av ändytan 
(på rotstock ställs 
arean i relation till 
tvärsnittsarean 10 cm 
in från ändytan)

Växtvridenhet

Tillåts intill ett halvt 
varv per 45 dm 
stocklängd

Märgspricka Spricka med längd 
överstigande 80 mm 
tillåts ej

Stockblånad Tillåts ej

Dubbeltopp Tillåts ej

Tvärkrök/toppbrott Tillåts ej

*/  Definition av
   ”Stor kvistgrupp”

Med ”stor kvistgrupp” avses minst 4 kvistar med en storlek av minst 35 mm 
för råkvist och minst 20 mm för torrkvist, som helt ryms inom en sträcka av 
20 cm av stockhalvans längd.
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TILLREDNING: Tillfredställande kvistad stock

  

DIMENSIONER:

Fasta längder:
 
 
 
 
 
 

Diameter:

Minsta längd: 40 dm
Minsta utbyteslängd: 40 dm

Max längd: 55 dm
Längre stockar vrakas
 
Fasta längder: 40, 43, 45, 49 och 53 dm
Inmätning sker utifrån stockens verkliga längd. Prisräkningen i VIOL sker 
emellertid utifrån ovanstående fasta längder.

 
Min diam to ub: 22 cm
klenare stockar vrakas

Max diam rot ub: 70 cm på högkant (mäts 10 cm från rotändan)

 

 
ROTSTOCKAR /GROVTIMMER AV GRAN (Speciella leveranser)

 
SORT/TRSL:
 
 
Grovt sågtimmer i 
fallande längder:

 
082. Rotstockar/Grovtimmer av gran – kvalitetsklass 1
Inmäts enligt bestämmelserna för sort/trsl 052
 
Leveranser av sort/trsl 082 utgörs av utsorterade partier av grova 
sågtimmerstockar i fallande längder från olika sågverk. Dessa partier skall 
mätas enligt bestämmelserna för sort/trsl 052
 

DIMENSIONER: Min längd: 40 dm
Minsta utbyteslängd: 40 dm
 
Max längd: 55 dm
Längre stockar vrakas
 
Min diam to ub: 22 cm
Klenare stockar vrakas
 
Max diam rot ub: 70 cm på högkant (mäts 10 cm från rotändan)
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SÅGTIMMER

 SORT/TRSL:
 
 
 
 
 
 
 
 

012. Sågtimmer av gran

Stock av svarvtimmer (sort/trsl 052) och stock 
av rotstockar/grovtimmer (sort/trsl 082) som ej 
uppfyller kvalitets- /dimensionskraven för 
sortiment 052/082 men för sågtimmer inmäts 
som sågtimmer sort/trsl 012 med fullständig 
klassning enligt MB nr: 271. Volymbehandling 
tillåts inte för sortiment 012.
 

DIMENSIONER: Min längd: 40 dm
Minsta utbyteslängd: 40 dm

Max längd: 55 dm
Längre stockar vrakas

Fasta längder : -40, -43, -45, -49 och 53 dm

Max diam rot ub: 60 cm på högkant
(mäts 10 cm från rotändan)

Min diam to ub: 22 cm
Klenare stockar vrakas

  

ÖVRIGT:
Fällkam och annan ojämnhet i stockända

Sort/trsl; 052/082/012:
Max tillåten höjd för fällkam eller annan 
ojämnhet är 10 cm (tolkning enligt kompendiet; 
del IV)
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AVVERKNINGSSKADOR:
Fäll-  och kapsprickor
Dubbskador

Avverkningsskadeklass bestäms enligt SDC:s 
instruktion för kvalitetsbestämning av 
sågtimmer

Svarvtimmer 052: Stock med fäll-  och 
kapspricka behandlas generells med avkortning 
om minst 6 dm.

Sågtimmer 012 och grovtimmer 082: Finns 
fäll-  och kapspricka i sågtimmerdelen i ett 
stamblocksparti; klass 3. ingen fäll-  och 
kapspricka: klass 1. Finns såväl fäll och 
kapspricka som dubbskador; klass 4.

 

 
1176:9 A-271 Mätning av sågtimmer av tall och gran.
Relaterat dokument
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