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GENERELLA KONTRAKTSBESTÄMMELSER, STÄDBARK TILL
JÄMTKRAFT, LUGNVIKSVERKET
Utöver VMF Nords allmänna mätningsbestämmelser gäller följande för leveranser till
Jämtkraft, Lugnviksverket.
För sortiment gäller mätningsvägran för mätenhet som innehåller ej tillåtet material av sådan storlek
eller omfattning att huggstål, krossutrustning eller förbränningsutrusning kan förväntas skadas, eller
som orsaka driftstörning på förbränningsanläggningen.

LEVERANSGILLT SORTIMENT
Städbark obearbetad 89
Mätmetod 9, vägning med torrhaltsprovtagning och uttag av stickprov som kvalitetskontrolleras.
Lastens kvalitet besiktigas i samband med enkel mätning (mottagningsmätningen) (stickprov om
sortimentet är på kollektiv annars totalmätning vilket innebär provtagning på alla laster).
Last som innehåller ej tillåtet material mätningsvägras.
Får innehålla
Bark från barr och löv, strön, mellanlägg och knubb accepteras i lasten.
Små kvistar och bräckagestockar med en diameter om maximalt 30 cm.
Ej tillåtet material i sortimentet, och som därmed föranleder mätningsvägran är enligt
nedanstående:
•

•
•
•
•
•
•

Snö och is får ej utgöra mer än 10 % av lasten. Om lasten också innehåller extremt stor andel
snö och is som medför att korrektionsfaktorn för nederbörd bedöms av mätaren att överstiga >
-15% skall lasten vägras mätning.
Metall
Plast
Sten, betong, tegel
Tryckimpregnerat eller kreosot
Flis och spånandelen får högst vara 20 %
Övrigt främmande material.

Rapportering om mätningsvägran sker i samtliga fall av konstaterad mätningsvägran vid
mottagningsmätningen.

STICKPROV
Om stickprov faller ut skall bilens skäppa tippas på anvisad plats om redovisningsnumret slutar med
en udda siffra, om redovisningsnumret har en jämn slutsiffra skall släpet tippas. Saknar fordonet släp
faller bilens last automatiskt ut som stickprov oberoende av slutsiffra.
Åkaren skall märka sitt stickprov med stickprovslapp och redovisningsnummer.
Lasten besiktigas optiskt och kontrolleras med avseende på fraktion och föroreningar.
Ur stickprovet tas en representativ andel för att fastställa torrhalt, askhalt och värmevärde. Detta görs
genom att 4-5 spadtag (8-10 liter) tas i midjehöjd runt om flishögen.
Provet delas ned till en påse om ca 250-300 gram för att fastställa torrhalten och en hink om ca 4 liter
för att fastställa värmevärde och askhalt. Hinkprovet tillförs månadsprovet för respektive leverantör
och sortiment.
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Avvikelse
I händelse av att utfallna stickprov efter noggrann kvalitetskontroll inte bedöms hålla avtalade
kvalitetskrav, meddelas köparen och säljaren omedelbart. Denna rapportering skall innefatta samma
uppgifter som framkommer vid ordinarie mätningsvägran.
Rapportering om mätningsvägran sker ifall något avviker enligt ovan.
Avvikelse dokumenteras med digital bild
Om det efter inmätning men vid lossningen framkommer att det i botten på skäppan framkommer
otillåten eller felaktigheter som skulle ha medfört mätningsvägran skall lasten larmas av traktorförare
på platsen (sker direkt till mätare VMF som stoppar transportören vid utvägningen).
VMF gör därefter inspektion och dokumentation av lasten inför beslutet om lasten skall vägras.
Om lasten då av VMF bedöms som otillåten skall transportören beordras att bortföra lasten från
Jämtkraft likt mätningsvägran och mätningen som gjorts blir således makulerad.

VMF Nord Ek. För.

Tomas Olofsson
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