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Avverkningsuppdrag tallsågtimmer 

Pris kr/m3to 
Toppdiameter under bark, cm

Diam, cm 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kvalitet 1 430 500 560 615 685 730 770 800 820 840 845

Kvalitet 2 370 435 515 565 570 575 

Kvalitet 3 325 360 415 450 480 515 525 525 530 535 535

Kvalitet 4 300 310 340 350 350 350 355 360 360 360 360
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Avverkningsuppdrag gransågtimmer 

Pris kr/m3to
Toppdiameter under bark, cm

Diam, cm 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kvalitet 1 310 355 420 470 505 520 525 530 530 530 530

Kvalitet 2 285 315 375 395 400 405 405 410 410 410 410

För att vi vid avverkningstillfället ska kunna anpassa timret efter diameter och längdönskemål 
från sågverkets kunder, ingår en apteringspremie i prislistan. 

För att räkna ut ett ungefärligt fastvolympris används omräkningstal fastställda av Biometria. 
Omräkningstalet varierar beroende på stocklängd och toppdiameter. 
T.ex. har en grantimmerstock, 22 cm i topp med en längd på 46 dm, ett omräkningstal på 1,22. 
För att räkna ut ett ungefärligt pris används då formeln 525 kr/1,22 = 430 kr.

Timmer apteras från 14 cm toppmätt under bark. I mån av avsättning kan timmer apteras från  
12 cm efter överenskommelse.

Utöver prislista kan premier tillkomma. Kontakta våra virkesköpare för ytterligare upplysningar.
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Leveranser tallsågtimmer 

Pris kr/m3to
Toppdiameter under bark, cm

Diam, cm 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kvalitet 1 420 490 550 600 665 710 755 785 805 825 835

Kvalitet 2 360 420 500 550 555 560     

Kvalitet 3 310 350 395 430 460 495 505 510 515 520 520

Kvalitet 4 300 310 335 345 345 345 350 355 355 355 355

          
Längdkorrektioner Tall, kr/m3to 

Längd, dm   cm 34 37 40 43 46 49 52 55

Kvalitet 1-4   12-60 -70 -55 -70 10 -20 30 10 30
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Leveranser gransågtimmer 

Pris kr/m3to
Toppdiameter under bark, cm

Diam, cm 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kvalitet 1 310 355 405 450 485 500 505 510 510 510 510

Kvalitet 2 280 310 370 390 400 400 400 405 405 405 405

Längdkorrektioner Gran, kr/m3to

Längd, dm   cm 34 37 40 43 46 49 52 55

Kvalitet 1-2   12-60 -80 -60 -80 10 -20 25 10 25

För att räkna ut ett ungefärligt fastvolympris används omräkningstal fastställda av Biometria. 
Omräkningstalet varierar beroende på stocklängd och toppdiameter. 
T.ex. har en grantimmerstock, 22 cm i topp med en längd på 49 dm ett omräkningstal på 1,23. 
För att räkna ut ett ungefärligt pris används då formeln (505 + 25) /1,23 = 431 kr.

Timmer apteras från 14 cm toppmätt under bark. I mån av avsättning kan timmer apteras från  
12 cm efter överenskommelse.

Utöver prislista kan premier tillkomma. Kontakta våra virkesköpare för ytterligare upplysningar.
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Massaved

Pris kr/m3fub

Sortiment  Prima  Sekunda  Utskott  Mottagningsplatser

Barr  320  280  280  Obbola, Husum, Domsjö

Björk  280  240  240                Husum

Asp           70 % av priset på björkmassa                 Husum

Övrigt löv          Ej leveransgillt som massaved

För leveranser görs avdrag för sekunda med 40 kr, utskott ersätts med 100 kr.
Barrmassaved från lagringsskadat virke betalas med 65% av priset på barrmassaved.
Bränsleved betalas med 200 kr/m3f bruttovolym.

Utöver prislista kan premier tillkomma. Kontakta våra virkesköpare för ytterligare upplysningar.
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Leveransvillkor

Längd och diameter – sågtimmer 
Minst 31 dm och max 55 dm längd. För leveranser är kortast leveransgiltiga längd 34 dm.
  
Minsta diameter är 14 cm i topp under bark och max 60 cm på grövsta delen av stocken. 
12 - 13 cm diameter i topp under bark kan vid marknadsförutsättningar och efter överenskommelse 
vara leveransgillt som timmer.

Längd och diameter – massaved
Minst 29 dm och max 58 dm.
Minst 5 cm i topp och max 60 cm under bark på grövsta delen av stocken.

Nedklassat timmer – kvalitet 8 
Prissätts med priset på klass 4 för talltimmer och klass 2 för grantimmer. 

Vrak och mätningsvägran
Timmerstockar som vrakas men klarar kraven för massaved ersätts med 270 kr. För vrakorsak 8 dvs 
främmande material som sot, sten, plast och metall utgår ingen ersättning.

Sortering
Tall- och grantimmer liksom barr- och lövmassaved ska levereras åtskilda. 
Timmertrave som innehåller mer än 5 volymprocent massaved och vrak vägras mätning. 

Märkning av virket
Märkning av virke till NK Lundströms utförs vanligtvis av entreprenör eller virkesköpare. Vid märkning 
används stämpel med tilldelad märkfärg. Vid leveranser kan märkning med krita med tilldelad 
märkfärg användas. I varje trave ska minst 5 % av stockarna märkas. Omärkt eller ej korrekt märkt 
virke mottages ej vid industri.

Mätning och redovisning
Biometrias mätbestämmelser för timmer och massaved gäller om inte annat anges i virkeskontrakt 
eller prislista. 
  
För sortiment som toppmäts räknas volymen om till fast volym under bark enligt av Biometria 
fastställda omräkningstal för respektive längd, dimension och kvalitet.

Eventuella förändringar i sortimentsidentiteter, nationella mätningsföreskrifter och de vid mätningen 
tillämpade lokala mätningsföreskrifterna kan medföra att prisräkning måste ske mot annan prislista 
eller mot annan princip än denna. Om det blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån denna prislista att 
bibehållas genom tillägg eller avdrag från den prislista som ersätter den i kontraktet angivna prislistan.

Leveransbestämmelser 
Vinteravverkat sågtimmer hugget under tiden 1/9 - 31/5 mottages vid industri t o m 15/6, såvida inte 
annat avtalats. 

Sommaravverkat sågtimmer hugget 1/6 - 31/8 ska levereras till industri inom två veckor från 
avverkningstillfället, såvida inte annat avtalats.

Transportavdrag massaved
Från angivna massavedspriser görs ett transportavdrag på 30 öre/ m3fub och kilometer till närmast 
mottagande industri. Transportkostnaden i övrigt betalas av köparen. 

Bidrag till forskning och marknadsföring 
Från grundpriserna dras 40 öre/m3f för timmer och massaved för finansiering av Svensk 
Skogsnärings gemensamma marknadsföringsprojekt, Svensk Skog. Sågverken bidrar på 
motsvarande sätt med en avgift baserad på företagets lönesumma. 
  
Från grundpriserna på timmer dras 50 öre/m3fub för finansiering av Svenskt Trä som syftar till att bredda 
marknaden för trä och öka värdet på träprodukter. Sågverken bidrar med lika mycket till projektet. 

Avdragen särredovisas inte på leverantörsbesked eller mätbesked.
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NK Lundströms trävaror AB – i branschen sedan 1931

NK Lundströms Trävaror är beläget i Tväråbäck utanför Vännäs och har ca 40 anställda. Företaget 
förfogar över hela produktionskedjan, från skogen till leveransfärdiga sågade och hyvlade trävaror. 

Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt med investeringar och utveckling  i produktions-
anläggningen för att vara en säker leverantör för våra kunder och en trygg samarbetspartner  
för våra leverantörer.  

Vi sågar ca 140 000 m3fub timmer varje år. En stor del av råvaran kommer från lokala skogsägare.

Vår PEFC-utbildade personal ombesörjer avverkning, transport samt skogsvård hos de skogsägare
vi fått förtroende att hjälpa.
 
Våra virkesköpare kan erbjuda Dig som skogsägare:

Vi erbjuder även skogsvårdstjänster och rådgivning i frågor som rör din skog.

Förmånliga priser

Heltäckande service

En kontaktperson genom hela kedjan 

Vi har helhetsgreppet
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Marcus Strandberg
Virkesköpare
0935-305 08
marcus.strandberg@nkltra.se
Vännäs, Vindeln, Umeå,  
Nordmaling, Örnsköldsvik

Jonas Tellström
Virkesköpare
0935-305 13

jonas.tellstrom@nkltra.se
Vännäs, Bjurholm, Nordmaling,  

Lycksele, Åsele

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Rolf Sandberg
Virkesköpare
0935-305 06

rolf.sandberg@nkltra.se
Vännäs, Vindeln, Umeå,  

Lycksele, Robertsfors
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