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Prislista leveransvirke HSD3L1

Geografi prislistan gäller för är Småland Nord. Giltighetstid från 2023-02-01 och tills vidare. 

För nedan angivna priser gäller leveransvillkor för leveransvirke. 

Talltimmer (sortimentskod 011)

Pris kr/m³to ub

Diameter (cm) 18- 20- 22- 24- 25- 26- 28- 29- 30- 34- 38+

Klass 1 910 980 1035 1090 1090 1135 1165 1165 1185 1205 1155

Klass 2-3 760 765 770 780 780 800 825 825 835 845 815

Klass 4 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 655

Längdkorrektion i %

Längd (cm) 368 428 458 488 518 548

18-24,9 cm 92 100 80 106 80 108

25-28,9 cm 92 80 80 104 80 107

29+ cm 92 80 100 103 105 107

Uppsamlingspris kr/m³to ub

14-15,9 cm 365 kr

16-17,9 cm 515 kr

Grantimmer (sortimentskod 012)

Pris kr/m³to ub

Diameter (cm) 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 31- 34- 38+

Klass 1-2 860 895 930 950 970 975 975 975 975 770

Längdkorrektion i %

Längd (cm) 368 428 490 548 608

18-21,9 cm 92 91 103 104 100

22-30,9 cm 91 92 102 103 105

31+ cm 90 93 101 104 106

Uppsamlingspris kr/m³to ub

14-17,9 cm 515 kr

I det fall grantimmer (18+ cm) travmäts betalas det med 800 kr/m3fub.
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Klentimmer/kubb (sortimentskod 26XX, 27XX, 28XX)

Klentimmer Kubb

Pris kr/m³to ub 12- 14- 16- 18+ Pris kr/m³fub

Tall 640 kr 685 kr 715 kr 730 kr Tall 550 kr

Gran 635 kr 685 kr 730 kr 775 kr Gran 575 kr

Klentimmer i längd 370 cm och kortare betalas med 90 % av grundpriset. 

Massaved

Pris kr/m³fub Barrmassaved Granmassaved Björkmassaved

Prima

Sekunda

För kvalitetskrav, se leveransvillkor. 

Bränsleved

Pris kr/m³fub Bränsleved

Prima

För kvalitetskrav, se leveransvillkor. 

Certifieringstillägg

FSC- eller PEFC-certifierat virke (timmer & massaved) får ett tillägg på 20 kr/m3fub respektive 24 kr/m3to.

För virke certifierat enligt båda systemen blir tillägget 40 kr/m3fub respektive 48 kr/m3to. 

300 kr

445 kr430 kr

Klentimmer/kubb tas ut om avsättning finns vid avverkningstillfället. I normalfallet apteras 

klentimmer/kubb i diameterintervallet 12-17,9 cm.

465 kr 480 kr 505 kr

470 kr
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LeveransviLLkor Leveransvirke

Timmer (braviken och Linghem)

Längd: Talltimmer: Minimilängd är 368 cm och längsta längd 548 cm. Grantimmer: Minimilängd är 368 cm och längsta längd 
608 cm. För övriga längdönskemål, se prislista. Klentimmer/kubb (tall och gran): Längd är 308 cm. Längd får ej underskridas.
Diameter: Tall- och grantimmer apteras från 18 cm i topp under bark. Max toppdiameter under bark 50 cm. I mån av avsätt-
ning och efter överenskommelse med Holmen kan klentimmer/kubb apteras från 12 cm i topp under bark. Max toppdiameter 
för kubb är 21,9 cm under bark.
Sortering: Både timmer och klentimmer/kubb levereras trädslagssorterat.
Vrak och mätningsvägran: I Braviken betalas massavedsdugliga grantimmerstockar som vrakas med sekunda granmassa-
vedspris och talltimmer som vrakas betalas med 100 kr/m3to. Övrigt vrak ersätts ej. I det fall blånad förekommer i timmer- 
sortiment kan volymen mätningsvägras. I Linghem ersätts vrak med 150 kr/m3fub (180kr/m3to), både för gran och tall. 
Aptering: Vid leverans till annan industri än Holmens anpassas längdfördelningen efter mottagande sågverks önskemål.
Prisräkning: Prisräkning för normaltimmer sker i enlighet med prislistans à-priser för diameter. Prisgrundande kvantitet är 
volymen beräknad från längdklassbotten enligt prislistans längdklasser. Vid leverans till annat sågverk än Braviken tillämpas 
mottagande sågs längder vid volymberäkning. Prisräkning för klentimmer och kubb enligt mottagande sågs mätnings-  
bestämmelser.  

massaved 
Prima/Sekunda: Se kvalitetskrav nedan för respektive sortiment. Utskott ersätts ej.  

 
Aspmassaved: Rensorterad aspmassaved köps efter särskild överenskommelse.
Övergrov massaved: Köps efter särskild överenskommelse, levereras särsorterad i egen välta. 
Längd: Minimilängd är 30 dm och maxlängd 58 dm. Stockar utanför leveransgillt längdintervall klassas som utskott. 
Diameter:  Tillåtet diameterintervall för massaved är 5-70 cm (under bark).

bränsLeved

Prima/Utskott: Se kvalitetskrav enligt tabellen nedan. En bränslevedstrave skall uppfylla kraven för Prima för att vara  
leveransgill. En trave som inte uppfyller kraven kan mätningsvägras eller mätas in som utskott. Utskott ersätts ej. 

Läs om den nya kvalitetsklassningen på https://www.biometria.se

Orsak Krav på prima bränsleved

Fel trädslag Max 5% fel trädslag

Skog- och lagringsröta Obegränsat

Kvistning, dimension (exkl övergrovt) Max 20%

Övergrovt Ej tillåtet

Nedsmutsade stockar Max 5%

Främmande material Sten, grus, metall, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet

Orsak Prima Sekunda

Barrmassaved Granmassaved Björk- och 
aspmassaved

Barrmassaved Granmassaved Björk- och 
aspmassaved

Fel trädslag, torrstock Max 1% Max 1% Max 1% Max 5% Max 2% Max 2%

Skogsröta 
(% av traves ändyta)

Max 5% Max 2% Max 5% Max 25% Max 2% Max 25%

Kvist, klyka, dimension
(exkl övergrovt)

Barr- och granmassaved max 10%, 
Contorta-, björk- och aspmassaved max 20%

Övergrovt >70 cm Ej tillåtet

Nedsmutsade stockar Max 5%

Främmande material Ej tillåtet



avdrag

Längd: För massaved i 3-meters standardlängd görs ett prisavdrag med 15 kr/m3fub.
Avläggsbestämmelser: I den mån avlägget inte kan nås med bil och släp sker ett avdrag med 25 kr/m3fub eller 30 kr/m3to.  
Liten leverans: För leveranser som understiger 10 m3fub görs ett prisavdrag med 400 kr per sortiment.

ÖvrigT

Sortering: Tall- och grantimmer, klentimmer/kubb liksom gran-, barr- och lövmassaved ska levereras åtskilda. Stockar i  
timmertrave som inte håller kraven för normaltimmer vrakas.  
Färskhetskrav 
Virke avverkat under perioden november - februari ska vara anmält för transport vid farbar väg senast den 15 mars.  
Virke avverkat under perioden mars - oktober ska vara anmält för transport senast två veckor efter fällning.
Vältlapp   
Virket ska vara ordentligt märkt med vältlappar. Använd som tumregel tre vältlappar per 15 m3fub. Endast aluminiumstift får 
användas för att fästa vältlappen i virket. Se ytterligare instruktioner på vältlappens baksida. 
Mätning och redovisning 
Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller generella mätbestämmelser samt lokala anpassningar 
inom Biometria (www.biometria.se). 
Bidrag till forskning och marknadsföring 
Massaved 
Holmen ombesörjer att det från grundpriset sker ett avdrag till gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte 
att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet 
och består av följande delar: Skogforsk (60 öre/m3fub), Älgbetesinventeringen Äbin (13 öre/m3fub).  
Timmer 
Samma avdrag som massaved samt Svenskt Trä (50 öre/m3fub). Till Svenskt Trä bidrar sågverken med samma belopp. 
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