
PRISLISTA 1410

ALKUBB 2760 MÄTNING
Pris i SEK per m3fub fritt skogsbilväg Partsmätning eller biometria

Kvalitet m3fub

Klass 1 PRISTILLÄGG
Klass 2 Certifiering: PEFC och/eller FSC 10 kr extra/m3fub.

DIMENSION SORTIMENTSKOD
Diameter: Min 18 cm topp ub. Max 60 cm rot pb. Alkubb: 2760

Längd: 3 m + 1 dm övermål (apteringslängd 3,1 m).

ÖVRIGT
KVALITET

Klass 1 Klass 2

22 cm+

Torrkvist rötkvist

Rödkärna röta

Minsta leverans 10 m3. För volymer under minimum tar 

BBForest ut en avgift på 500 kr.

Betalning sker 30 dagar netto efter erhållet 

fakturaunderlag.

AL

520

350

Varje stock under 22 cm ska vara sågningsrak.

På stock som är 22 cm och grövre är största tillåtna böj i en 

plan 3 % (9 cm) av längden.

Stocken skall vara jämnsågad i båda ändarna och väl 

kvistad. Änd- och tvärkrök får inte förekomma.

Tillåts ej Max fem st per stock 

med en diameter av 2,5 

cm.

Tillåts ej I bitar under 22 cm 

tillåts ingen rödkärna 

eller röta. I bitar över 22 

cm tillåts rödkärna eller 

fast röta motsvarande 

20 % av diametern. 

Lösröta eller hålröta 

tillåts med en diameter 

om högst 4 cm.

Diam cm topp ub 18 cm+

Frisk kvist Tillåts ej Fem kvistar tillåts per 

stock med en diameter 

av högst 30 % av 

stockens diameter.
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PRISLISTA 1406

BJÖRKKUBB 2740 MÄTNING
Pris i SEK per m3fub fritt skogsbilväg Partsmätning eller biometria

Kvalitet m3fub

Klass 1 PRISTILLÄGG
Klass 2 Certifiering: PEFC och/eller FSC 10 kr extra/m3fub.

DIMENSION SORTIMENTSKOD
Diameter: Min 18 cm topp ub. Max 60 cm rot pb. Björkkubb: 2740

Längd: 3 m + 1 dm övermål (apteringslängd 3,1 m).

ÖVRIGT
KVALITET

Klass 1 Klass 2

22 cm+

Torrkvist rötkvist

Rödkärna röta

BJÖRK

620

Tillåts ej

Tillåts ej

Dia cm to ub

Frisk kvist

Varje stock under 22 cm ska vara sågningsrak.

På stock som är 22 cm och grövre är största tillåtna böj i en 

plan 3 % (9 cm) av längden.

Stocken skall vara jämnsågad i båda ändarna och väl 

kvistad. Änd- och tvärkrök får inte förekomma.

Minsta leverans 10 m3. För volymer under minimum tar 

BBForest ut en avgift på 500 kr.

Betalning sker 30 dagar netto efter erhållet 

fakturaunderlag.

460

Tillåts ej I bitar under 22 cm 

tillåts ingen rödkärna 

eller röta. I bitar över 22 

cm tillåts rödkärna eller 

fast röta motsvarande 

20 % av diametern. 

Lösröta eller hålröta 

tillåts med en diameter 

om högst 4 cm.

18 cm+

Fem kvistar tillåts per 

stock med en diameter 

av högst 30 % av 

stockens diameter.

Max fem st per stock 

med en diameter av 2,5 

cm.
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PRISLISTA 1409

ASPKUBB 3550 KVALITET
Pris i SEK per m3fub fritt skogsbilväg

Kvalitet m3fub

Se nedan

MÄTNING
Partsmätning eller biometria

DIMENSION

PRISTILLÄGG Krokighet

Certifiering: PEFC och/eller FSC 10 kr extra/m3fub.

Lösröta

SORTIMENTSKOD
Aspkubb: 3550

ÖVRIGT Faströta

Lagringsröta Tillåts ej.

Stamröta Tillåts ej.

Missfärgning Tillåts i högst 10 % av stycketalet.

Ringsprickor

Rotveck

Tillåts ej.

Virket skall bedömas med hänsyn till dess användbarhet ur 

svarvsynpunkt.

Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från 

lagringsröta och insektsskador.

Den skall vara jämnkapad och kvistad längsmed 

mantelytan. Max 25 mm från mantelytan.  

Minsta leverans 10 m3. För volymer under minimum tar 

BBForest ut en avgift på 500 kr.

Betalning sker 30 dagar netto efter erhållet 

fakturaunderlag.

ASP

450

Diameter: Minsta toppdiameter under bark 24 cm på 

lågkant. Max rotdiameter 75 cm under bark.

Längd: 3,1 m. Kortare stockar eller stockar längre än 

3,3 m vrakas.

Tillåts i stubbskäret på rotstock intill en 

1/3 av diametern. Centrumställd lös 

röta tillåts till max 50 mm på övriga 

ändytor. 

Tillåts fastöta med en diameter av max 

70 mm i ändyta. Den sammanlagda 

ytan av fast- och lösröta får vara max 

70 cm.

Öppen mer än 5 mm i ändytan från 

mantelyta till mantelyta inom 2/3 av 

ändcentrum tillåts ej.

Frisk och torr kvist Alla kvistars sammanlagda diameter på 

stocken får ej överstiga 1,5 ggr 

toppdiametern under bark. Enskild 

kvist får vara max 80 mm. Halv kvist i i 

kapskäret med missfärgning/röta i 

direkt anslutning till kvisten tillåts.

Max 10 cmTillåten avvikelse från 

mittlinjen 10 cm (båghöjd).

Avverkningsspricka 

(spjälkning)

Växt och 

forstspricka

Spricka som följer årsring. Tillåts till 

max halva årsringens längd.

Uppkomst under trädets tillväxt samt 

frost- och torksprickor som uppkommit 

efter avverkning tillåts.

Metal, sten och 

annat

Får ej gå djupare än 20 % av ändyte 

diametern.
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