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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 22-02-28 

Plats: Teams 

 

Deltagare: 

Håkan Broman, Sveaskog (ordf.) 

Roger Andersson, Södra 

Lars Björklund, Biometria 

Stefan Björ, Stora Enso 

Björn Fredriksson, Holmen Skog 

Åke Forsgren, Metsäliitto 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

Henrik Sakari, SCA 

 

§ 654 Mötets öppnande 

• Håkan B öppnade mötet. Samtliga kallade medverkade utom Per Ericsson och Stefan 

Merum. 

• Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Björn Fredriksson och Roger 

Andersson. 

• Dagens agenda godkändes. 

 

§ 655 Föregående protokoll – genomgång och kommentarer 

Teknikpresentationer 

Radarbolaget - torrhaltsbestämning: Håkan B informerade att utvecklingsarbetet fortgår. 

 

Teknosavo – noggrann travmätning med laserskannrar för effektiv mätning av kontrolltravar: Lars B 

informerade om möten som hållits. Bland annat hade representanter för Teknosavo besökt Karskär 

och fått noggrann genomgång av den svenska mätningen. Teknosavo har för avsikt att bygga 

demoanläggning på hemmaplan i Finland. 

 

Klykor i massaved 

Lars B informerade att de nya reglerna som innebär att klykben uteslutsvid volymbestämning av 

enskild stock kommer att införas 1 april. De nya skrivningarna har remissats med RMR. 

 



  Anteckningar 
   
  Datum 

  2022-02-28 

§ 656 Sortimentskoder för längder 

Frågan om sortimentskoder för olika vedlängder lyftes eftersom det kommit flera önskemål om 

affärsvisa mätningsbestämmelser med koppling till olika standardlängder. Vi har idag SS 10 för 

fallande längder och SS 12 och 13 för standardlängder (främst 2- respektive 3-metersved). 

Avvikande längdspecifikationer tycks främst vara virke för import/export. Av olika skäl passar då 

inte de svenska standardalternativen i VIOL 2.  

 

I diskussionen påpekades bland annat: 

• Vad gäller standardlängder (fasta längder) bör vi ha en koordinering mellan massaved och 

kubb (sågtimmer i fast längd). För kubb finns sedan lång tid en kodifiering för ett stort antal 

olika längder. 

• Grundtanken med SS 10 för fallande längder och SS 12-13 för standardlängder följs inte 

alltid. ”Speciallängder” registreras ibland som fallande längder. 

• Södra använder ofta den så kallande 90-serien (företagsspecifika sortimentskoder) för import. 

 

Det konstaterades att det inför VIOL 3 är bra att enas om vilka principer som ska gälla. Med VIOL 3 

kommer möjligheter att hantera olika längder dels som handelssortiment, dels som egenskaper. Det 

beslutades att bjuda in Magnus Engberg till nästa möte för att få en uppdatering om hur VIOL 3 är 

tänkt att användas. 

§ 657 Virkesförbrukningsstatistiken – vad, hur, varför? 

Lars B informerade om det pågående arbetet med att sammanställa statistiken för 2021. Nytt sedan 

ifjol är bland annat att resultaten redovisas dels per prisområden, dels per landsdelar. Rapporten ska 

vara klar till 1 april. 

§ 658 Övriga frågor 

Vägning av importvirke med hamnkran 

Åke F informerade att man i Husum under våren påbörjar ersättningsgrundande mätning där 

importvirke vägs med hamnkran. En viktig del i utvecklingsarbetet har varit att få en funktion för 

uttag av stickprov. Stickproven stockmäts varvid omvandlingstal till fub-volym erhålls. 

 

Henrik S påpekade att samma mätmetod införs vid Östrand. 

 

 

§ 659 Nästa möte 

Tisdag 10 maj kl 10-12 

 

Justerat: 

 
 

  

Håkan Broman Roger Andersson Björn Fredriksson 
 


