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Genom Brattby Såg AB och NK Lundströms Trävaror AB’s storsatsning på en gemensam inköpsorganisation är vi idag 
en större, starkare och tydligare aktör. Tillsammans drar vi nytta av våra nischade marknader, våra specialsortiment 
och våra olika sätt att förädla de västerbottniska skogarna för att skapa större värde i affären med er skogsägare. 

Enligt samma grundfilosofi strävar Qbiks erfarna köpare och entreprenörer efter att skapa värde i skogen genom att 
ge bra råd, genomföra av alla de åtgärder som krävs för ett aktivt lönsamt skogsbruk. 
Men Qbik, som är en riktig utmanare i skogen, vårdar också skogens värde genom säkerställa en sund konkurrens i 
Västerbottens idag rätt begränsade marknad. Vi maximerar timmerutfallet genom vårt unika klentimmersortiment. 

Som enda aktör fristående från fiberindustrin har vi även förutsättningar att göra flexibla och bra affärer även på
massaveds- och bränslesortimenten. Utanför de traditionella flödena. Allt för att skapa maximalt värde.

EN LOKAL AKTÖR FÖR DIG OCH DIN SKOG
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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 er-
sätts för överenskomna virkespriser minus uppdragets kostnader (t.ex kostnader för avverkningens genomförande).

Bränsleved ersätts enligt samma princip  som barrmassaved men med ett avdrag på 150 kr från massavedens grundpris.
Övriga sortiment som vedbjörk köper vi även när efterfrågan finns, hör med din virkesköpare om prisförutsättningar.

Talltimmer: 590 kr/m3fub
Grantimmer: 590 kr/m3fub
Klentimmer tall och gran: 490 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

Barrmassaved (tall och gran): 450 kr/m3fub
Björkmassaved: 450 kr/m3fub
Aspmassaved:  360 kr/m3fub

Dimensioner massaved
Toppdiameter: 5 – 60 cm
Längd: 29 – 59 dm

För den massaved som vid avverkningsavdrag av 
opartisk virkesmätare (Biometria) klassats som sekun-
da 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.

AVVERKNINGSUPPDRAG

SÅGTIMMER TALL, GRAN, KLENTIMMER

PRIMA MASSAVED 
(AVVERKNINGSUPPDRAG & LEVERANSVIRKE)

ÖVRIGA SORTIMENT
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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)

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

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.

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.

Längdkorrektion kr/m3to (toppdiameter under bark, cm)

Längdkorrektion kr/m3to (toppdiameter under bark, cm)

Toppdiam, cm

Toppdiam, cm

Längd, dm

Längd, dm

Kvalitet 1

Kvalitet 1

Kvalitet 1-4, diam 14-60 cm

Kvalitet 1-4, diam 14-60 cm

718

646

-70

-80

768

685

-55

-60

832

716

-70

-80

877

727

10

10

920

731

-20

-20

950

733

30

25

969

733

10

10

989

733

30

25

999

733

734

629

734

630

734

630

734

630

734

630

734

630

671 671 675 679 684 684

517 517 519 519 519 519

731

628

629

517

729

625

598

517

685

611

586

511

Kvalitet 2

Kvalitet 2

Kvalitet 3

Kvalitet 4

30

30

28

28

55

55

26

26

52

52

24

24

49

49

22

22

46

46

20

20

43

43

18

18

40

40

16

16

37

37

14

14

34

34
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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 och bränsleved (avverkningsuppdrag och leveransvirke) 
Transporten för massaved och bränsleved betalas av köparen men från angivna grundpriser på massaved
och bränsleved görs ett transportavdrag på 30 öre/m3fub och kilometer till för sortimentet närmaste mottagande 
industri för sortimentet (cellulosaindustri för massaved respektive värmeverk där Qbik har avtal för bränsleveden).

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 speci-
aliserade 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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KONTAKT VIRKESKÖPARE

ÖVRIGA KONTAKTER

STEFAN GOTTHARDSSON
- VIRKESKÖPARE

079-103 45 45
stefan.gotthardsson@qbikab.se

Tavelsjö, Sävar

JONAS TELLSTRÖM
- VIRKESKÖPARE

070-600 69 19
jonas.tellstrom@qbikab.se

Vännäs, Bjurholm, Åsele,
Nordmaling, Lycksele

MARCUS STRANDBERG
- VIRKESKÖPARE

070-570 84 49
marcus.strandberg@qbikab.se

Vännäs, Vindeln, Umeå,
Nordmaling, Örnsköldsvik

ANDERS BERGH
- VIRKESKÖPARE

076-942 96 66
anders.bergh@qbikab.se

Vännäs, Vindeln, Umeå,
Bjurholm, Åsele

ROLF SANDBERG
- VIRKESKÖPARE

070-600 21 15
rolf.sandberg@qbikab.se

Vännäs, Vindeln, Umeå,
Lycksele, Robertsfors

KRISTOFFER STIGHALL
- VIRKESKÖPARE

070-295 82 96
kristoffer.stighall@qbikab.se

Umeå, Nordmaling

ANDERS RINGSELL
- VD

070-525 08 76
anders.ringsell@qbikab.se

TOMAS EKSTRÖM
- PRODUKTION
- VIRKESSPECIALIST

070-517 88 41
tomas.ekstrom@qbikab.se

MATS LINDFORS
- VIRKESKÖPARE

070-295 63 20
mats.lindfors@qbikab.se

Umeå, Mellanbygden

HASSE JOHANSSON
- VIRKESKÖPARE

070-666 31 16
hasse.johansson@qbikab.se
Vindeln

Kontor: Företagsvägen 12, 911 35 Vännäsby
 Häradsvägen 131, 922 31 Vindeln
 Gulltjärn 109, 915 92 Robertsfors
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Företagsvägen 12 | 911 35 Vännäsby | info@qbikab.se | 070 525 08 76

www.qbikab.se

DET RÄTTA VIRKET


