
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Checklista för leveransvirke 

Meddela er virkesköpare i god tid 

innan planerad leverans av 

leveransvirke. Detta för att vi ska 

kunna planera transport och 

aptering.  

 

Det är viktigt att avlägg är 

välplanerat för att transporterna 

ska bli effektiva, samt för att 

virket ska erhålla hög kvalitet vid 

inmätning på industri.  

 

Observera! Leveransperioden är 
mellan 1 augusti och 15 april. 
Hela leveransvirkesvolymen ska 
finnas vid väg senast 15 april för att 
bli inmätt innan 
sommaruppehållet. 

 

Innan påbörjat arbete 
 

- Kontakta er virkesköpare. 

- Meddela en tilltänkt leveransplan med 
uppskattad volym vid väg, fördelat per månad. 

- Teckna ett leveransvirkeskontrakt med din 
virkesköpare. Virkesköpare tillhandahåller 
aktuell prislista.  

- Kontrollera vilka längder som är leveransgilla 
(gällande prislista vid kontraktstillfället).  

- Apteringsinstruktioner finns som bilaga eller 
tillhandahålls av din virkesköpare.  

- Kontrollera måttband och ta till extra övermål 
på grova stockar. 

- Observera att leveransperioden för 
leveransvirke är mellan 1 augusti och 15 april 
och kontraktet är giltigt 1 år från 
kontraktsdatum. 

- Planerar ni att avverka med egna maskiner ska 
detta meddelas till vår produktionschef för att 
tillhandahålla rätt apteringsfil.  

Planera avlägg: 
 

- Position för alla avlägg ska rapporteras till din 
virkesköpare. 

- Avlägg ska placeras med säkerhet från kurvor 
och backkrön. Avlägg ska placeras vid körbar 
väg (1,5–3 meter från vägrenen) och vara 
åtkomligt för timmerbil med släp. Det ska även 
finnas en genomfart, alternativt en vändplan 
anpassat för timmerbilar.  

-  Virkesvältor får inte placeras under elledning.  

- Avlägg ska vara röjd för att minimera risken för 
att dra med föroreningar i travarna. 

- Avläggen ska ha underlägg (placera två stockar 
av lågvärdigt material i botten på varje välta). 
Detta för att undvika föroreningar följer med i 
virket vid transport. 

- Användbara formler för avläggsstorlek och 
vältans volym finns på sida 2.  

- Mer information om placering av avlägg vid väg 
finns i trafikverkets bilaga: Upplag av virke vid 
allmän och enskild väg 

https://trafikverket.ineko.se/se/upplag-av-virke-och-skogsbr%C3%A4nsle-vid-allm%C3%A4n-och-enskild-v%C3%A4g
https://trafikverket.ineko.se/se/upplag-av-virke-och-skogsbr%C3%A4nsle-vid-allm%C3%A4n-och-enskild-v%C3%A4g
https://trafikverket.ineko.se/se/upplag-av-virke-och-skogsbr%C3%A4nsle-vid-allm%C3%A4n-och-enskild-v%C3%A4g


 

 

 
 

 

 

Tillredning: 

- Justera eventuella rotben och fällkammar för 
att undvika vrak. 

- Virket ska vara väl kvistat. 

- Sortera efter sortiment. Alla sortiment ska 
placeras i separata vältor och väl åtskilda.  

- Vältlappar ska fästas på virkesvältorna, 
virkesköparen tillhandahåller material för det.  

- Minst 1 vältlapp per 10 m3fub. 

- Minst 3 vältlappar per sortiment. 

- Använd aluminiumstift. 

- Avverka minst 10 m3fub per sortiment för att 
undvika småtraveavdrag. Minsta hanterbara 
volym är 5 m3fub. 

- Tillkommer eller minskas den tilltänkta 
leveransvolymen ska kontakt tas med er 
virkesköpare. 

Att tänka på:  

- 1 augusti 2019 ändrades kvalitetsklassningen 
av massaved till ”PrimaSekunda”. Läs mer om 
detta i bifogad bilaga på vår hemsida. 

- När ni avverkar, se till att skota fram virket till 
väg snarast möjligast. Låt inte virket lagras en 
längre period i skogen.  

- Meddela om det finns någon vägbom. 

- Vintertid ska vägen vara snöröjd under 
leveransperioden. 

- Kom ihåg att anmäla eventuella 
samrådspliktiga åtgärder och eventuell 
avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen minst 6 
veckor innan tilltänkt avverkning.   

 

 

 

 

Beräkna vältans volym 

        

 

Beräkna storleken på planerat avlägg 

         

 

Användbara formler: 


