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VMF NORDS SERVICETJÄNSTER
VMF Nord kan erbjuda många olika slags servicetjänster. En del av dessa är integrerade med
mätuppdrag genom att de utförs när det tillfälligt är avbrott i virkesmätningen, tid som annars vore
väntetid. Andra är mer fristående och bestämda i tid, exempelvis utbildningsinsatser.
VMF Nord har som målsättning att utveckla och kunna erbjuda fler tjänster och öka mängden uppdrag
i syfte att ytterligare förbättra föreningens resursutnyttjande, generera mervärden till kunder och skapa
mer varierande och stimulerande arbetsuppgifter för personalen.
En grundläggande förutsättning är att servicetjänst ej är av sådan karaktär att föreningens ställning
som opartisk kan ifrågasättas.
Nedan följer en förteckning med exempel på uppdrag. Den bygger på de uppdrag som utförs idag samt
uppdrag som har utförts tidigare och bedöms kunna bli aktuella igen.
Förteckningen avser ej att utgöra en begränsning utan skall ses som en ”bank” för uppdrag som kan
utföras inom ramen för föreningens policy, en bank till vilken ytterligare, nya tjänster välkomnas.

EXEMPEL PÅ SERVICETJÄNSTER
Sortering
Den vanligaste formen är diametersortering av sågtimmer. Sortering kan även göras efter
kvalitetsvariabler enligt sågverkets specifika önskemål.

Kontroll av råvara
Bevakning eller undersökning och avvisning/rapportering av vissa virkesleveranser kan utföras enligt
uppdragsgivares särskilda anvisningar, exv. gällande kontroversiellt ursprung eller
växtskyddsaspekter.

Registreringsuppdrag
Uppdraget kan avse registrering av logistikdata eller särskilda observationer gällande virkesleveranser,
men även av annat än skogsprodukter (exv. sten och grus).

Specialmätningar
Detta kan avse särskilt intressanta kvalitetsparametrar utöver de som normalt ingår i mätning eller
särskild uppföljning av visst mätningsförfarande.

Inventering av lager
Uppdraget kan omfatta rundvirke, flis, bark eller annat material, även annat än skogsprodukter.

Tillredning av utsorterade stockar
Stockar som innehåller metall, sten etc., är överlånga, dåligt kvistade eller har andra tillredningsfel kan
tillredas så att de blir sågbara.
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Tillsyn och skötsel
Detta avser vanligen utrustning vid mätstationen utöver det som ingår mätuppdraget. Men det kan exv.
även gälla barkmaskin eller mätram för processtyrning i sågverket. Exempel finns där virkesmätare
även är övervakare/operatör (barkmaskin).

Truck- och traktorkörning vid mätplatsen
Hur väl arbetet med transport av virke till och från mätstationen fungerar kan ha stor inverkan på
mätningens effektivitet. Att virkesmätare tillfällig deltar i detta kan ibland vara av stort värde.

Reparation och underhåll i och omkring mätstationen
Virkesmätare kan på uppdrag delta i eller ansvara för regelmässiga eller mer tillfälliga underhålls- och
reparationsarbeten. Hit kan även räknas städning runt mätstationen.

Mätplatsanalys
Analyserna syftar till att kartlägga flaskhalsar och möjliga åtgärder för effektivisering
genom omläggning av rutiner, arbetsscheman etc. eller alternativa tekniska lösningar.

Utbildningar
Såväl grundläggande som specialinriktade utbildning inom virkesmätningens område tas fram efter
behov och kan rikta sig till leverantörer och/eller köpare av virke.
Guldkortet Avverkning
Detta är en utbildning om virkesmätning, tillrednings- och leveransbestämmelser, märkning av virke
m.m. som riktar sig till avverkningspersonal, avverkningsledare, personal ansvarig för mätningsfrågor
och privata skogsägare.
Guldkortet Virkestransport
I denna utbildning behandlas virkesmätningsfrågor med tyngdpunkt på regler och rutiner kring
transport och virkesleveranser.
Cellulosaflisen i fokus
Kursen behandlar kvalitetsfrågor, mätning och värderingsmodell för cellulosaflis.
Utbildning för virkesköpare
Utbildningen är inriktad på virkesmätnings- och redovisningsfrågor med koppling till virkesköp.
Kvalitetssäkrad virkeshantering
Utbildningen riktar sig till förare av traktorer och lastmaskiner och behandlar de vid mätstation
gällande rutinerna för hantering, särhållning och identitetssäkring av virkesleveranser och stickprov.

Uppföljande mätningar inom sågverksproduktionen
Detta kan t ex omfatta mätningar på sågat virke (dimension, kvalitetsegenskaper).
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Uppföljning avverkning
Tjänsten kan utformas på många sätt och kan t ex utgöras av rapportering av andel massaved i
sågtimmerleverans (och nedklassningsorsaker) och/eller andel timmer i levererad massaved.
Tjänsten ”Titt i trave ” är utformad för att få en snabb återkoppling till avverkningslag avseende
sortimentsuppdelning och tillredning.
Uppföljningar med inriktning på apteringen kan göras med fokus på tillredning eller som
apteringsanalyser med hjälp av programpaketet TimAn (timmeranalys).

Kvalitetssäkring av skördares längd- och diametermätning
Revisionsuppdrag utifrån VMRs ”Instruktion för kvalitetssäkring av längd- och diametermätning med
skördare”. VMF Nord åtar sig inte revision av virkesmätning med skördare.

Övrigt
Skogsvårdsarbete, exv. röjning. Detta kan under vissa omständigheter passa utmärkt som servicetjänst
när det finns längre uppehåll i mätarbetet.
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