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Chaufförens ansvar/uppgifter vid mätning/ 
redovisning av råvara och transport 
 

Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Stockmätning av 
timmer  

Chaufförsavlämning 
på 
avlämningsterminal, 
leveransaviserat 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger  

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Leveransavisera virket i transportsystemet 
• Vid ankomst till mätplats registrera 

identitetsuppgifter i mätplatssystemets 
förarterminal och hämta information från 
leveransaviseringen 

• Märka upp virket med utskrivna 
märkningslappar från mätplatssystemet 

Chaufförsavlämning 
på 
avlämningsterminal, ej 
leveransaviserat 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger  

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Vid ankomst till mätplats registrera 
identitetsuppgifter, uppgift om virket samt 
transportuppgifter i mätplatssystemets 
förarterminal 

• Märka upp virket med utskrivna 
märkningslappar från mätplatssystemet 

Muntlig/postad 
avlämning, med eller 
utan leveransavisering 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger  

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Ev. leveransavisera virket i 
transportsystemet 

• Inför ankomst till mätplats fylla i och 
överlämna blanketten "Avlämnings-/ID-
handling" (eller motsvarande handling). 
Handlingen innehåller identitetsuppgifter, 
uppgift om virket samt transportuppgifter 

• Märka upp virket 
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Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Travmätning på 
mätbrygga av 
massaved, 
bränsleved och 
sågbara sortiment  

Chaufförsavlämning 
på 
avlämningsterminal, 
leveransaviserat 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern anger  

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Leveransavisera virket i transportsystemet 
• Registrera transportörsidentitet i samband 

med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Vid ankomst till mätplats registrera 
identitetsuppgifter i mätplatssystemets 
förarterminal och hämta information från 
leveransaviseringen 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 

Chaufförsavlämning 
på 
avlämningsterminal, 
ej leveransaviserat 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern anger  

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Vid ankomst till mätplats registrera 
identitetsuppgifter, uppgift om virket samt 
transportuppgifter i mätplatssystemets 
förarterminal 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 

Muntlig/postad 
avlämning, 
leveransaviserat 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern anger  

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Leveransavisera virket i transportsystemet 
• Registrera transportörsidentitet i samband 

med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Inför ankomst till mätplats ankomstavisera 
leveransen (för att leveransaviseringen ska 
vara tillgänglig i mätplatssystemet) 

• Blanketten "Lastningsspecifikation" (eller 
motsvarande handling) används endast som 
reservmedium 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 
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Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Muntlig/postad 
avlämning, ej 
leveransaviserat 

• Kontrollera att det finns vältlapp på virket 
med virkesordernummer 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Inför ankomst till mätplats fylla i och 
överlämna blanketten 
"Lastningsspecifikation" (eller motsvarande 
handling). Handlingen innehåller 
identitetsuppgifter, uppgift om virket och 
lastningen på fordonet samt 
transportuppgifter 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 

 

  



Biometriabilaga 
Chaufförens ansvar/uppgifter vid mätning/ 

redovisning av råvara och transport 
2020-10-01 

Biometria  
Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  4 (8) 

Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Fjärrmätning av 
massaved, 
bränsleved och 
sågbara sortiment 

Chaufförsavlämning på 
avlämningsterminal, ej 
chaufförsgodkännande 
av bild, leveransaviserat 

• Kontrollera att bankar är uppmätta och 
tydligt märkta 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger. 

• Kontrollera att virket, när det är lastat, har 
tillräckligt god märkning enligt 
chaufförsinstruktion C.02 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Leveransavisera virket i transportsystemet 
• Registrera transportörsidentitet i samband 

med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage genom mätportal (Cind) samt 
även identitetsuppgifter och hämta 
information från leveransaviseringen 
(Mabema) 

• Parkera fordonet för bildtagning av 
fordonstravarna (Biometria-rigg) 

• Vid ankomst till mätplatsen registrera 
identitetsuppgifter i mätplatssystemets IRIS-
terminal och hämta information från 
leveransaviseringen (Biometria-rigg/Cind) 

• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg) 
• Kontrollera att bildtagningen fungerat och 

sedan begära mottagningskontroll av 
Biometria (Biometria-rigg/Cind/Mabema) 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven  

Chaufförsavlämning på 
avlämningsterminal, ej 
chaufförsgodkännande 
av bild, ej 
leveransaviserat 

• Kontrollera att bankar är uppmätta och 
tydligt märkta 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger  

• Kontrollera att virket, när det är lastat, har 
tillräckligt god märkning enligt 
chaufförsinstruktion C.02 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Leveransavisera virket i transportsystemet 
• Registrera transportörsidentitet i samband 

med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage genom mätportal (Cind) samt 
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Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

även identitetsuppgifter, uppgift om virket 
och lastningen på fordonet samt 
transportuppgifter (Mabema) 

• Parkera fordonet för bildtagning av 
fordonstravarna (Biometria-rigg) 

• Vid ankomst till mätplatsen registrera 
identitetsuppgifter, uppgift om virket och 
lastningen på fordonet samt 
transportuppgifter i mätplatssystemets IRIS-
terminal (Biometria-rigg/Cind) 

• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg) 
• Kontrollera att bildtagningen fungerat och 

sedan begära mottagningskontroll av 
Biometria (Biometria-rigg/Cind/Mabema) 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 

Chaufförsavlämning på 
avlämningsterminal, 
chaufförsgodkännande 
av bild, leveransaviserat 

• Kontrollera att bankar är uppmätta och 
tydligt märkta 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger 

• Kontrollera att virket, när det är lastat, har 
tillräckligt god märkning enligt 
chaufförsinstruktion C.02 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Leveransavisera virket i transportsystemet 
• Registrera transportörsidentitet i samband 

med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage genom mätportal (Cind) samt 
även identitetsuppgifter och hämta 
information från leveransaviseringen 
(Mabema) 

• Parkera fordonet för bildtagning av 
fordonstravarna (Biometria-rigg) 

• Vid ankomst till mätplatsen registrera 
identitetsuppgifter i mätplatssystemets IRIS-
terminal och hämta information från 
leveransaviseringen (Biometria-rigg/Cind) 

• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg) 
• Kontrollera och godkänna att bildtagningen 

håller tillräcklig kvalitet samt att virket är 
leveransgodkänt 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 
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Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Chaufförsavlämning på 
avlämningsterminal, 
chaufförsgodkännande 
av bild, ej 
leveransaviserat 

• Kontrollera att bankar är uppmätta och 
tydligt märkta 

• Kontrollera att virkets märkning 
överensstämmer med det virkesordern 
anger  

• Kontrollera att virket, när det är lastat, har 
tillräckligt god märkning enligt 
chaufförsinstruktion C.02 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage på fordonsvåg (om vägning är 
aktuellt) 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage genom mätportal (Cind) samt 
även identitetsuppgifter, uppgift om virket 
och lastningen på fordonet samt 
transportuppgifter (Mabema) 

• Parkera fordonet för bildtagning av 
fordonstravarna (Biometria-rigg) 

• Vid ankomst till mätplatsen registrera 
identitetsuppgifter, uppgift om virket och 
lastningen på fordonet samt 
transportuppgifter i mätplatssystemets IRIS-
terminal (Biometria-rigg/Cind) 

• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg) 
• Kontrollera och godkänna att bildtagningen 

håller tillräcklig kvalitet samt att virket är 
leveransgodkänt 

• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av 
denna på anvisad plats samt märka upp 
stickprovs-/kontrolltraven 

 

Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Mätning av 
sönderdelat 
material/bränsleflis 
(vägning med 
torrhaltsbestämning) 

Chaufförsavlämning 
på av Biometria 
bemannad mätplats 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörsidentitet i samband 
med passage på fordonsvåg 

• Beroende på typ av förarterminal vid 
fordonsvågen även registrera 
virkesidentitet (virkesorder, sortiment) 
alternativt överlämna uppgift om 
virkesidentitet till Biometrias personal för 
registrering 
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Process för mätning Förutsättningar för 
chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

• Vid import av RT-flis överlämna korrekta 
handlingar i form av Movement Document 

• För uttag av torrhaltsprov på bränslelasset 
stanna vid mätplatsen för att låta 
Biometrias personal ta provet. På vissa av 
Biometria bemannade mätplatser hanterar 
chauffören provet själv (till exempel vid 
skyttel för automatisk provtagning) 

Chaufförsavlämning 
på av Biometria 
obemannad 
mätplats  
(kameraövervakad) 

• Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörsidentitet och 
virkesidentitet i samband med passage på 
fordonsvåg 

• För uttag av torrhaltsprov på bränslelasset 
stanna vid mätplatsen och själv utföra 
provtagning på lasten samt märka denna 
enligt anvisningar från Biometria 
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Process för mätning Förutsättningar 
för chauffören 

Chaufförens ansvar/uppgifter 

Mätning av 
cellulosaflis (vägning 
med 
torrhaltsbestämning
) vid bemannad 
mätplats 

 • Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörs- och virkesidentitet i 
samband med passage på fordonsvåg  

• Vid utfall av stickprov på flislasset stanna vid 
mätplatsen för att låta Biometrias personal 
ta provet 

Mätning av 
cellulosaflis (vägning 
med 
torrhaltsbestämning
) vid fjärrmätning 
 

 • Kontrollera att sortiment och 
mottagningsplats överensstämmer med 
virkesorder 

• Registrera transportörs- och virkesidentitet i 
samband med passage på fordonsvåg 
(Biometria-rigg och även vid inmätning utan 
besiktning av lasset) 

• Parkera fordonet för bildtagning av 
fordonstravarna (Biometria-rigg) 

• Vid ankomst till mätplatsen registrera 
identitetsuppgifter samt transportuppgifter i 
mätplatssystemets IRIS-terminal (Biometria-
rigg) 

• Kontrollera att bildtagningen fungerat och 
sedan begära mottagningskontroll av 
Biometria (Biometria-rigg) 

• Vid utfall av stickprov på flislasset utföra 
provtagning på lasten och märka denna 
enligt anvisningar från Biometria 

   
Skördarmätt virke Viss styrning mot 

ökad travmätning 
istället för 
stockmätning. 
Fortsatt 
särhållning av 
virke /separata 
virkesorder per 
leverantör  

 

 
Övriga instruktioner 
Lastningsinstruktion vid bildmätning 
C.01 Chaufförsinstruktion vid utfallet stickprov eller utfallen kontrolltrave 
C.02 Chaufförsinstruktion, krav gällande virkets märkning vid fjärrmätning i bild 
C.03 Chaufförsinstruktion gällande för begärd kontroll vid fjärrmätning i bild 
C.04 Chaufförsinstruktion gällande placering av mätningsvägrade mätenheter 
C.05 Chaufförsinstruktion vid driftsstörningar samt trasig utrustning 
 
Samtliga instruktioner finns att hitta på www.biometria.se 
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