
Bilaga till leveranskontrakt

District:

Datum: 1.1.2022   Lagringsanvisningar

Version nr: 1/2022

Kontraktsnummer: 1. Vägen till lagringsplatsen skall vara tillräckligt bra för körning med en släpvagnsförsedd
Säljare: lastbil. Nära lagerplatsen skall finnas en vändplats.

Tilläggsvilkor för leveranskontrakt
Kapning och Stockarna bör kapas i de modullängder som angetts för olika kvalitetsklasser; sågstockarna Vändplatsens dimensionering

kubering av med  -3/+3 cm:s noggrannhet, och björkstockarna med -3/+5 cm:s noggrannhet. Då så gjorts kuberas

sågstock och stockarna enligt verklig längd. Om en stock är mer än 3 cm för kort, kuberas den enligt

björkfanerstock närmast nedåt tillåtna modullängd. 30 m   30 m

Om en stock är för lång, uträknas kubikmängden enligt den närmast nedåt tillåtna modul-

längden. Delen över den närmast tillåtna modullängden räknas som vrak.

Kapning och Gransvarvstockar skall kapas till modullängder med nedanstående noggrannhet:

kubering av  MW Lohja: riktlängd 582 cm, -3 / +5 cm:s noggrannhet

gransvarvstock  MW Punkaharju: riktlängd 530 cm, -3 / +5 cm:s noggrannhet

 MW Suolahti: riktlängd 518 cm, -3 / +5 cm:s noggrannhet

Då så gjorts kuberas gransvarvstockarna enligt verklig längd. Ifall en stock är för kort kuberas den enligt

närmast nedåt tillåtna modullängd (MW Lohja 392 cm, MW Punkaharju 267 cm, MW Suolahti 259 cm). Den del

som överskrider modullängden räknas som vrak. Stockar som underskrider den kortaste tillåtna modullängden

räknas i sin helhet som vrak. En för lång stock kuberas enligt den närmast nedåt tillåtna modullängden.

Delen över den närmast tillåtna modullängden räknas som vrak på samma sätt som för såg- och björkstockar.

Vinterlagerplats Virke på lagerplats som kan transporteras bara vintertid, bör överlåtas före utgången av februari.

Torkade och Ifall massaved under perioden 1.5 – 31.10 har torkat över 60 dygn före säljaren har anmält 

sorterade partier partiet som klart för transport, sänks priset på massaveden med 3 €/m3. 2. Vägen och vändplatsen skall ha tillräcklig bärighet vid den planerade transporttidpunkten.
Om man sorterat ut klentimmer eller sparrar till under 12 cm:s toppmått, sänks ifrågavarande

massaveds pris med 1,00 €/m3. 3. Bilen måste kunna köras upp tillräckligt nära virkestraven för för att virket skall kunna
Prissättning av Ifall stock, sparr eller klentimmer inte uppfyller respektive virkessortiments kvalitetsnormer betalas för dem lastas på. Avståndet mellan travens mittlinje och fordonet får vara högst 5 m.
undermålig 3,0 €/m3 mindre än för motsvarande massavedssortiment.

kvalitet För virke som inte uppfyller massavedens mått- och kvalitetskrav betalas ingenting. Fritt utrymme minst 10 m

Tidpunkt för Stock och slipmassaved mottas 1.3-15.6. endast vid menföresduglig väg; cellulosamassaved

punkt mottas också vid sommartransportduglig väg. Stock och slipmassaved mottas 16.6.-31.10.

endast vid sommar- eller menförestransportduglig väg

Försenad Om överlåtelsen försenas på grund av säljaren från överenskommen överlåtelsemånad, avdras

leverans 2,00 €/m3 från enhetspriset. Travens avstånd från vägen max. 5 m

Små stock- Timmerpartier och småstockpartier mindre än 3 m3 per virkesslag/lagerplats tas emot som massaved

och massaveds- och för dem betalas massaveds pris. Under 10 m3 massavedspartier kombineras med övriga barr- eller

partier lövmassapartier och för dem betalas det sortiments pris som partiet kombineras med.

Aspmassan är undantag, för den betalas aspmassaveds pris, även att den kombineras med björkmassaved.

Efter att ha kombinerat gagnvirkespartier har Metsäliitto Osuuskunta rätt att kombinera på lagerplatsen kvarstående,

under 10 m3 massavedspartier med energivirke. I så fall betalas för virket energivedspris.

4. Av säkerhetsskäl får virke inte lagras i närheten av el- eller telefonlinjer. Vid lagring

och hantering av virke får ingen del av maskin, lass eller börda komma närmare än

säkerhetsavståndet (5 m) till ledning och ingen del av det virke som lagras för vara under
linje. Dessutom är det förbjudet att lagra virke mellan levande träd och nära stenar, stubbar eller

andra hinder. Partier som lagras i strid med anvisningarna tas inte emot. Säljaren ansvarar för
alla kostnader som förorsakas av att virke som har lagrats i strid med anvisningarna

måste flyttas på ett tryggt sätt.

5. Lagerplatsen bör vara tillräckligt stor så att travar av olika virkessortiment kan hållas isär.
Travarna av de olika virkessortimenten bör göras så stora som möjligt.

6. Timmer som är avsett att mätas vid vägkant bör travas så att kvaliteten kan konsta-
teras. Fabriksmätningspartier travas enligt köparens direktiv.

7. Travarna får inte innehålla plast, stenar eller andra främmande föremål.

8. Travarna skall placeras så att de inte medför någon trafikfara eller försvårar underhållet av
vägen.


