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Nr. 2020-02 Dato 22.12.20 

Da begynner 2020 å nærme seg slutten. Dette har vært et spesielt år for NVM, vi startet året med stor 
optimisme etter et 2019 med høyeste volum av salgsmåling i NVM sin historie. Så endret det seg raskt i 
mars og vi fikk en situasjon med pandemi og sviktende volum som ingen kunne ha forestilt seg. Selv om vi 
har hatt våre utfordringer har vi tross alt vært veldig heldige og sammenlignet med mange andre har vi klart 
oss relativt bra gjennom 2020.  
 
Innmålt volum ligger pr november på 10,7 mill m3 (7% lavere enn i 2019) og vi har hatt en samlet 
produktivitetsøkning for hele NVM på 2,5%  
 
Noen høydepunkt fra 2020: 

- Forprosjekt på nytt innmålingssystem der vi har beskrevet og spesifisert nytt system for innmåling 
sammen med Skogdata 

- Startet opp med bruk av droner til lagermåling 
- Målereglement C – Kontrollmåling er revidert og nytt opplegg for kontrollmåling implementeres i 

løpet av Q1 
- Bygget og satt i drift 2 nye fotorigger  

 
Ser vi fremover mot 2021 er vi veldig spente på markedene, våre medlemmer har meldt inn volumer som 
tilsier kvantum på linje med 2020 men usikkerheten er relativt stor. Til neste år har vi flere spennende 
prosjekter å aktiviteter som vi håper vil komme våre medlemmer til gode å forbedre våre tjenester: 

- Målereglementene og generelle leveringsbetingelser skal revideres i samarbeid med partene. 
- Like over nyttår starter vi opp med et spennende utviklingsprosjekt på fotoweb der vi skal utvikle en 

innmålings app for telefon/nettbrett. Denne vil dekke både tradisjonell FMB måling for å erstatte 
våre håndterminaler og ha en løsning der sjåførene tar målbare (kalibrerte) bilder med 
telefon/nettbrett å sender inn for fotomåling av NVM.  

- Vi starter et forprosjekt i fotoweb som skal se på automatisk støtte til måling ved bruk av 
maskinlæring. 

- Strategiprosess for 2022-25 starter når nytt styre er valgt etter representantskapsmøte i april. 
 

Endring av nedslagskoder og måleplassens vrak 
NVM har revidert årsakskoder for utlegg og vrak og fra 1. januar gjelder nye koder. Viktigste endring er at 
NVM nå vil gå bort fra bruken av måleplassens vrak.  Se vedlegg «Måleteknisk info 15» 

 

Ny prisliste for 2021 
I styremøtet 10. desember ble ny prisliste for NVMs tjenester som gjelder for 2021 godkjent. Følgende 
priser blir gjeldende fra 01.01.21. Se vedlegg 

Ønsker dere en God Jul og et Godt Nytt År!  

Hilsen alle oss i Norsk Virkesmåling 

 



 

  

 

 

 

Sagtømmer nedslagskoder og Massevirke vrakkoder 

Nr:  15 Måleteknisk info  
Prosesseier: Peter Bækkelund 
Utgave:  5 
   
Dato:  2021-01-01 

Forutsetninger Ordinærmåling: 
Alle måleobjekter som blir nedklasset til vrak i massevirke, utlegg i sagtømmer eller 
vrak i sagtømmer registreres med nedslagskode. 
 
Kontrollmåling: 
Alle måleobjekter som blir nedklasset til vrak i massevirke, utlegg i sagtømmer eller 
vrak i sagtømmer registreres med nedslagskode. 

 
Praktisk  
Gjennom-
føring 
 
 
 
 

1. Årsakskode nedslag sagtømmer 
 

Kodenr. Salgsmåling Prøvelassmåling Nedslagsårsak 

1 1 Råte 

2 2 Føyre 

3 3 Rotbein-rotjarer 

4 4 Avvirkning. 

5 5 Lengdefeil 

6 6 Diameterfeil 

7 7 Gankvist – tverrkrok 

8 8 Krok – tennar 

9 9 Dobbel marg, vedborende insekt, feil 
treslag, uspesifisert utlegg foto 

           
 2.   Årsakskode vrak massevirke og vrak sagtømmer  

 

Kodenr. Salgsmåling Prøvelassmåling Nedslagsårsak 

1 901 Skogsåte 

2 902 Lagringsråte 

3 903 Tørt virke 

4 904 Avvirking 

5 905 Lengdefeil 

6 906 Diameterfeil 

7 907 Kløft 

8 908 Feil treslag 

9 909 Stein, sot, metall, krok, Uspesifisert vrak 
foto 

 

 



           NVM prisliste - gyldig fra 1. januar 2021

Kontroll/revisjonsstjenester
Avtale skrives med oppdragsgiver Kr/time Månedsavgift
Kontroll av sjåførmåling inkl månedsrapporter 705,00 + reisekostnader 1500,00
Revisjon/kontroll av hogstmaskin 705,00 + reisekostnader
Annen kontrollmåling og revisjonstjeneste 705,00 + reisekostnader
Kontroll av bemyndiget måling* 705,00 + reisekostnader
* Kostnad for kvalitetssikring og for opplæring av måler, i tillegg kommer m3-kostnad i hht til måletjenestetabell under

Måletjenester
Avtale skrives med oppdragsgiver (ofte måleplasseier) 1,5

Metodetype Metode Kr/time Kr/m3 

Stokkvis måling Automatanlegg og klavemåling 480,00 2,05
Stolpemåling 480,00 2,05

FMB-måling FMB måling 480,00 2,05

Vektmåling Vektmåling rundvirke3 480,00 2,05
Vektmåling flis2 480,00 1,35

Løsvolummåling Løsvolummåling flis2 480,00 1,35
Stikkprøve FMB stikkprov 480,00 1,35

Fotoweb- Måleplasser under 100 000 m3 7,65

måling 100 000 - 200 000 m3 6,40

Over 200 000 m3 5,85

Terminalavgift4 0,55

Selgers andel av måletjenester, refunderes kjøper når aktuelt

Kr/m3 

Sagtømmer 5,20
Massevirke 3,92
Stolpemåling 15,00
Terminalavgift 0,275
1 Oppdragsgiver faktureres for kostnad for avtalt skiftbemanning, avtalt ekstraordinært bemanningsbehov eller endringer av

  bemanning med kort varsel.
2 Med eller uten fuktprøvetaking / flissolding
3 Omregningfaktor for leverandørs andel ved vektmåling rundvirke er 0,409 tonn/m3

4 Gjelder på terminaler der NVM bekoster målebrakke og utlegging av kontrollag, samt måling på tilfeldige måleplasser der 

  NVM bekoster målestillas og brakke.
5 Forbrukende kjøper faktureres hele kostnaden og selgers andel refunderes deretter kjøper.

Måle/kontrolltjenester til oppdragsgivere uten avtale
Priser som med oppdragsgivere med avtale, men en framkjøringsavgift på 300 kr/dag.

Andre tjenester
Kr/time Kr/m3 Kr/st

Ukvalifisert arbeid med måleplassavtale (begrenset til 300 timer) 336,00
Ukvalifisert arbeid med måleplassavtale (over 300 timer) 386,00
Sortering på automatanlegg (uten måling) 386,00
Kvalifisert målerelatert arbeid, lagermåling o.l. 480,00
Opplæring, kursing, utredningsarbeid etc 705,00
Registrere volum, produsere måledokument 480,00 2,05
Porto og konvoluttering pr målekvittering 14,00
Målekvittering på XML 0,63
Årsabonnement på SMS-meldinger 1 000,00
Registrering av kontrakt 500,00
Registering av prisliste 1 000,00
Lagermåling med Drone (Årsavtale) 480,00 50 000,00
Lagermåling med Drone (enkeltmålinger) 8 000,00


