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DET RÄTTA VIRKET

EN LOKAL AKTÖR FÖR DIG OCH DIN SKOG
Brattby Sågverk AB och NK Lundströms Trävaror AB storsatsar i ett gemensamägt virkesköpande företag för långsiktig sågtimmerförsörjning till sina sågverk. I Qbik sammanför de båda sågverksföretagen sina egna virkesköpande
organisationer. Under 90 år har Qbiks ägare förädlat de Västerbottniska skogarna.
Nu har det på kort tid skett stora förändringar i Västerbottens virkesmarknad samtidigt som vi ser fantastiska
möjligheter framåt för våra trävaror.
Qbik är en satsning som ska säkra vår fortsatta utveckling mot över 100 år i branschen! Vi vill tydligt visa vår ambition
och långsiktighet. Vi vill göra affärer direkt med människorna som delar vår passion för vår värdekedja från skog till
färdiga trävaror – Västerbottens lokala skogsägare!
Med denna satsning får vi två finansiellt starka ägare, all vår gemensamma erfarenhet, alla våra erfarna skogliga
medarbetare som redan idag samarbetar med er, våra lokala entreprenörer och framförallt, alla relationer med er
skogsägare. Vi satsar nu bara större och siktar högre!
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AVVERKNINGSUPPDRAG
Avverkningsuppdrag innebär i korthet att vi åtar oss att avverkningsplanera, sköta myndighetskontakter, med våra
anlitade entreprenörer avverka och transportera virke till industrin där den mäts av opartisk aktör (Biometria). Ni ersätts för överenskomna virkespriser minus uppdragets kostnader (t.ex kostnader för avverkningens genomförande).

SÅGTIMMER TALL, GRAN, KLENTIMMER
Talltimmer: 550 kr/m3fub
Grantimmer: 550 kr/m3fub
Klentimmer tall och gran: 460 kr/m3fub
Skogsägaren ersätts för hela den inmätta
timmervolymen, inklusive vrakade timmerstockar.
Inget transportavdrag på sågtimmersortimenten.
Dimensioner tall/grantimmer
Toppdiameter: 16 – 60 cm på stockens grövsta del
Längd: 34 – 55 dm
Dimensioner klentimmer
Toppdiameter: 10 – 15,9 cm
Längd: 40 – 55 dm

PRIMA MASSAVED

(AVVERKNINGSUPPDRAG & LEVERANSVIRKE)
Barrmassaved (tall och gran): 370 kr/m3fub
Björkmassaved: 370 kr/m3fub
Aspmassaved: 300 kr/m3fub
Dimensioner massaved
Toppdiameter: 5 – 60 cm
Längd: 29 – 59 dm
För den massaved som vid avverkningsavdrag av
opartisk virkesmätare (Biometria) klassats som sekunda eller utskott görs ett avdrag med 40 kr/m3fub. Vid
leveransvirke görs ett avdrag med 40 kr/m3fub för
sekunda och 100 kr/m3fub för utskott. Utskott har
tydlig koppling på sortering i skogen, därav skillnad i
avdrag vid avverkningsuppdrag och leveransvirke.

ÖVRIGA SORTIMENT
Övriga sortiment som bränsleved och vedbjörk köper vi även, mer info om pris får du av din virkesköpare.
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LEVERANSVIRKE
Leveransvirke innebär att markägaren själv avverkar och transporterar virket till för timmerbil tillgänglig väg. Vi köper
virket vid vägkant och transporterar virke till industrin där det mäts av opartisk aktör (Biometria). Ni ersätts för
överenskomna virkespriser i enlighet med den kvalitet och volym mätningen ger.
Talltimmer
Pris kr/m3to (toppdiameter under bark, cm)
Toppdiam, cm

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Kvalitet 1

670

720

784

829

873

903

922

942

952

Kvalitet 2

632

678

681

684

684

684

684

684

684

Kvalitet 3

517

550

581

623

624

628

632

637

637

Kvalitet 4

461

468

468

469

469

472

472

472

472

Längdkorrektion kr/m3to (toppdiameter under bark, cm)
Längd, dm

34

37

40

43

46

49

52

55

Kvalitet 1-4, diam 14-60 cm

-70

-55

-70

10

-20

30

10

30

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Kvalitet 1

594

634

666

678

682

685

685

685

685

Kvalitet 2

559

574

578

580

582

582

582

582

582

Grantimmer
Pris kr/m3to (toppdiameter under bark, cm)
Toppdiam, cm

Längdkorrektion kr/m3to (toppdiameter under bark, cm)
Längd, dm
Kvalitet 1-4, diam 14-60 cm

34

37

40

43

46

49

52

55

-80

-60

-80

10

-20

25

10

25

Massavedsdugliga vrak av tall eller gran levererade i sågtimmer ersätts med 340 kr/m3fub minus avdrag
motsvarande transportavdrag för massaved. Vrak innehållande metall, kol, sot, sten, plast är ej massavedsdugliga.
Dimensioner leveransvirke av Tall/Grantimmer
Toppdiameter: 14 – 60 cm på stockens grövsta del
Längd: 34 – 55 dm
Kontakta våra virkesköpare för ytterligare upplysningar innan ni hugger ert leveransvirke för information om
förutsättningar. Utöver listan kan premier tillkomma.
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LEVERANSVILLKOR
Sortering leveransvirke
Tall- och grantimmer, liksom barr och lövmassaved, skall vara väl sorterade per sortiment vid avlägget.
Märkning av leveransvirke
Märkning med särskilt tilldelad krita eller penna. I varje trave ska minst 5% av stockändarna, väl utspridda märkas.
Omärkt eller ej korrekt sorterat virke är ej leveransgillt.
Mätning och redovisning
Biometrias mätbestämmelser för timmer och massaved om inte annat anges i virkeskontrakt eller prislista. För volymer som toppmäts räknas volymen om till m3fub med av och med Biometrias omräkningstal för resp längd, dimension och kvalitet. För travmätta volymer tilldelas volymen direkt i m3fub enligt Biometrias rutiner och mätinstruktioner.
Se Biometrias hemsida www.biometria.se
Eventuella, av Biometria, genomförda förändringar i sortimentsidentiteter, nationella mätningsföreskrifter och eventuella lokala mätinstruktioner kan medföra att prisräkning måste ske mot annan prislista eller mätprincip. I förekommande fall kommer virkesvärdet utifrån denna lista bibehållas med tillägg eller avdrag från en eventuell ersättningslista
så denna kontrakterade listas nivå bibehålls.
Färskhetskrav vid leveransvirke
Vinteravverkat sågtimmer avverkat tiden 1/9 tom 31/5 mottages vid industri senast 15/6. Timmer upparbetat övrig
period skall vara levererad inom 2 veckor från avverkningstillfället.
Transportavdrag massaved (avverkningsuppdrag och leveransvirke)
Transporten för massaveden betalas av köparen men från angivna grundpriser på massaved görs ett
transportavdrag på 30 öre/m3fub och kilometer till för sortimentet närmast mottagande industri.
Bidrag till marknadsföring
På timmer görs ett avdrag på 50 öre/m3fub för den branschgemensamt finansierade marknadsföringssatningen
Svenskt Trä. Avdragen särredovisas ej på mätbeskeden från Biometria.
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VÅRA ÄGARE

NK Lundströms trävaror AB är ett familjeföretag som har varit verksamt i branschen sedan 1931. Företaget som är
beläget i Tväråbäck utanför Vännäs har ca 38 anställda. Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt med investeringar och
utveckling i produktionsanläggningen för att vara en säker leverantör för våra kunder och en trygg samarbetspartner
för våra leverantörer. Detta har gjort att vi har en effektiv anläggning som för närvarande har en produktion på
ca 70 000 m3 färdigvara av både tall och gran.
Ca 35% av produktionen förädlas i vårt hyvleri främst i form av ytterpanel, impregneringsvaror och råspont. En
betydande del av övriga furuvaror levereras som specialanpassat kvalitetsvirke mot lokal och extern möbelindustri.
En viss del av granvarorna är specialanpassade mot limträtillverkning. Ungefär halva produktionen går på export,
främst till den skandinaviska och europeiska marknaden men även till Nordafrika.

I snart 100 år har familjeföretaget Brattby Såg utanför Umeå sågat och förädlat norrländsk fura och gran. Vi är specialiserade på svenskt byggträ och lagerlägger ett brett sortiment av reglar i C14 och C24, glesreglar, råspont,
ytterpaneler, impregneringsvaror mm. Vi är också en av landets största producenter av formsättningsmaterial som
framför allt används vid gjutning vid infrastrukturprojekt eller andra byggnationer.
Sågen ligger i ett väldigt bra råvarudistrikt med tillgång till både fura och gran av toppkvalitet. Vi nyttjar stocken ända
ner till 10 cm i topp och sågar årligen ut ca 60 000 m3 och av det förädlas ca 80% genom hyvling. 80% av det vi
producerar säljs också inom landet som sågad vara till andra förädlare eller som färdighyvlade varor till brädgårdar
och byggvaruhus. Vi är en av landets största producenter av formsättningsmaterial.
På industrin jobbar ca 35 personer i sågning, hyvling, kvalitetssortering, underhåll, administration och
råvaruanskaffning.
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Företagsvägen 12 | 911 35 Vännäsby | info@qbikab.se | 070 525 08 76
www.qbikab.se
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