
VMK-dokument för virkesmätning   Sida 1 av 5 

Dokument: Allmänt om typgodkännande av utrustning och metoder för ersättningsgrundande 

virkesmätning   Datum: 2020-02-11 

Status: Antagna  Version: 5 

 

 

 

 

 

Allmänt om typgodkännande av utrustning och metoder för 
ersättningsgrundande virkesmätning 
 

 

1 INLEDNING OCH SYFTE ............................................................................................................................ 2 

2 ALLMÄNT OM TYPGODKÄNNANDE ......................................................................................................... 2 

3 ANSÖKAN OCH GILTIGHET ...................................................................................................................... 2 

4 AVGIFT FÖR TYPGODKÄNNANDE ............................................................................................................ 3 

5 KRAV FÖR TYPGODKÄNNANDE ............................................................................................................... 3 

5.1 INFÖR MÄTNINGSTEKNISKT TEST OCH INSTALLATIONSTEST ...................................................................................... 3 
5.2 MÄTNINGSTEKNISKT TEST ................................................................................................................................ 3 

5.2.1 Mätnoggrannhet ............................................................................................................................. 3 
5.2.2 Mätvariabler, teknisk beskrivning och produktspecifikation........................................................... 3 
5.2.3 Daglig tillsyn, periodisk kontroll etc. i manual ................................................................................ 4 
5.2.4 Utrustning och specifikation för kontroll ......................................................................................... 4 

5.3 FUNKTIONALITETSGODKÄNNANDE ..................................................................................................................... 4 

6 REVISIONSHISTORIK ................................................................................................................................ 5 

 

 



VMK-dokument för virkesmätning   Sida 2 av 5 

Dokument: Allmänt om typgodkännande av utrustning och metoder för ersättningsgrundande 

virkesmätning   Datum: 2020-02-11 

Status: Antagna  Version: 5 

 

 

1 Inledning och syfte 

Med VMK-dokument avses instruktioner som på övergripande nivå reglerar hur det mätande 

företaget ska bedriva sin kontrollverksamhet eller hur VMK ska agera. Exempel på sådana 

dokument är ”Riktlinjer för auktorisation”, ”Normer för kontroll av virkesmätning och 

virkesredovisning” samt ”Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet”. 

 

Syftet med detta VMK-dokument är att lägga fast de krav som gäller vid typgodkännande av 

utrustning och metoder för ersättningsgrundande virkesmätning. 

 

 

2  Allmänt om typgodkännande 

Mätutrustning1 ska för att användas för ersättningsgrundande virkesmätning utförd av 

Biometria och VMK-auktoriserat virkesmätande företag till såväl fabrikat som modell vara 

typgodkänd av VMK, alternativt ha erhållit annat relevant godkännande. För godkännande 

krävs att mätutrustningen uppfyller de krav som framgår av dessa anvisningar och att den i 

övrigt är så utformad att den väl lämpar sig för ersättningsgrundande virkesmätning. 

 

Typgodkännandet består normalt av två delar: 

 

• Mätningstekniskt godkännande som innefattar mätnoggrannhet och kontrollerbarhet. 

Det mätningstekniska godkännandet beslutas av VMK:s styrelse. 

• Funktionalitetsgodkännande som bekräftar att utrustningen kan användas i praktisk 

virkesmätning. Godkänd funktionalitet tillstyrks av Biometria och fastställs av VMK:s 

styrelse som också beslutar om typgodkännande. 

 

Intyg om att mätutrustningen respektive mätmetoden typgodkänts utfärdas av VMK. 

 

Vid varje enskild installation utförs installationsgodkännande av det mätande företaget. I 

övrigt förväntas leverantören tillse att utrustningen uppfyller av myndigheter ställda krav 

rörande arbetsmiljö, CE-märkning etc. 

 

 

3 Ansökan och giltighet 

Utrustningsleverantör som önskar få sin utrustning eller mätmetod typgodkänd ska ansöka om 

detta hos VMK. Se www.virkesmatningskontroll.se under fliken ”Typgodkännande”. 

 

Typgodkännande gäller tills vidare eller tills att VMK med visst varsel beslutar ändra 

villkoren för typgodkännande. Anledningar till ändrade villkor kan vara att tekniken 

utvecklats med medföljande förändringar avseende krav på mätnoggrannhet, kontrollerbarhet 

etc. Typgodkännande kan utfärdas med begränsad giltighetstid (interimistiskt), exempelvis 

när utredningar pågår som kan komma att påverka de krav som ställs. VMK:s styrelse kan 

                                                 

 
1 Handredskap utan elektronik är undantagna från kravet på typgodkännande. 

http://www.virkesmatningskontroll.se/


VMK-dokument för virkesmätning   Sida 3 av 5 

Dokument: Allmänt om typgodkännande av utrustning och metoder för ersättningsgrundande 

virkesmätning   Datum: 2020-02-11 

Status: Antagna  Version: 5 

 

 

med en månads varsel återkalla typgodkännanden om det påvisas att något av de uppställda 

kraven ej uppfylls. 

 

 

4 Avgift för typgodkännande 

Typgodkännande är avgiftsbelagt enlig avtalsmall mellan utrustningsleverantör och VMK. 

Ansvarsfördelning och VMK:s ansvarsbegränsning ska framgå i avtalet. 

 

 

5 Krav för typgodkännande 

5.1 Inför mätningstekniskt test och installationstest 

Utrustningsleverantör är innan mätningstekniskt test och installationstest skyldig att tillse att 

utrustningen är kalibrerad och att förutsättningar finns för ett godkänt test. Utrustnings-

leverantören förväntas således utföra egna tester för att säkerställa att man klarar uppsatta 

krav. 

 

5.2 Mätningstekniskt test 

5.2.1 Mätnoggrannhet 

Biometria rekommenderar och VMK godkänner noggrannhetskrav och rutiner för det 

mätningstekniska testet. Kraven kan t.ex. röra:  

▪ Systematiskt fel 

▪ Tillfälliga fel (standardavvikelse) 

▪ Repeterbarhet 

▪ Frekvens grova fel 

 

Mätningstekniskt test ska utföras av VMK eller någon som VMK utser. Former för 

mätningstekniskt test framgår enligt gällande kontrollanvisningar, vilka utarbetas för varje typ 

av mätning som blir aktuell för VMK:s typgodkännande. Utrustningsleverantör som begärt 

godkännandetest ansvarar för att lämplig provningsutrustning (exempelvis provkroppar) finns 

tillgänglig och att aktuella mått kan kontrolleras med tillfredsställande noggrannhet av 

förrättningspersonerna. 

 

5.2.2 Mätvariabler, teknisk beskrivning och produktspecifikation 

Krav rörande tillgång till mätdata från utrustningen kan, förutom de data som ingår i den 

ersättningsgrundande mätningen, även inkludera variabler relaterade till kontroll och 

uppföljning.  

 

Utrustningsleverantören ska tillhandahålla en översiktlig teknisk beskrivning över 

mätningsförloppet och de beräkningar som görs. Detta för att underlätta för personalen att 

upptäcka och förstå fel och avvikelser i mätningen. 

 

Vid typgodkännande ska utrustningsleverantören inkomma med en produktbeskrivning där 

för mätningen betydelsefulla komponenter (hårdvaror) specificeras. Det åligger sedan 
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utrustningsleverantören att sända uppdaterade produktbeskrivningar till VMK när 

komponenter byts eller uppgraderas. Exempel på vad som avses är kameror och lasrar. 

 

5.2.3 Daglig tillsyn, periodisk kontroll etc. i manual 

Manualen ska beskriva hur utrustningen ska användas med avseende på ersättningsgrundande 

virkesmätning samt inkludera kontroll- och kalibreringsfunktioner som kan bli aktuella vid 

daglig tillsyn, periodisk kontroll etc. 

 

5.2.4 Utrustning och specifikation för kontroll 

Utrustningsleverantören ska tillhandahålla lämpliga objekt och rutiner för daglig tillsyn av 

utrustningen. Syftet med den dagliga tillsynen är att kontrollera att utrustningen och dess 

ingående komponenter (t.ex. lasrar) fungerar. Detta kan göras genom mätning på provkroppar 

men även på annat sätt. Provkroppen ska uppträda som det material som ska mätas. VMK kan 

ange specifikationer beträffande provkroppars utformning och beskaffenhet. Utrustnings-

leverantören ska tillhandahålla skyddsutrustning som kan behövas vid bruk av provkroppar 

och kontrollverktyg. 

 

5.3 Funktionalitetsgodkännande 

Godkänd funktionalitet innefattar bl.a. nedanstående delar. 

• Utbildning 

• Arbetsmiljö och ergonomi 

• Manual för handhavande (på svenska) 

• Behörighet 

• Funktionalitet och handhavande 

• Gränssnitt mot användare/operatör 

• Interaktion mot annan teknisk utrustning 

• Service, kalibrering och kontroll av utrustning 

• Datakommunikation och gränssnitt 
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6 Revisionshistorik 

 

 

Datum Avsnitt Ändring Signatur 

2011-09-20  
Dokumentet ”Allmänt om typgodkännande av mätutrustning för 

vederlagsmätning” antas av VMK-nämnden. 

 

VMK 

2017-12-06 
 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

4 

5.1 

5.2.3 

Bytt kategori till (övergripande) VMK-dokument. 

Nationella instruktioner. 

Namnbyte till ”Allmänt om typgodkännande av mätutrustning 

för ersättningsgrundande virkesmätning” med tillhörande 

ändringar. Typgodkännande består av mätningstekniskt 

godkännande och funktionalitetsgodkännande. 

Stycke med beskrivning av VMK-dokument tillagt. Syftet något 

tydligare. 

VMK-nämnden kan återkalla typgodkännande. 

Avgift och avtal uppdaterat. 

Nytt: Inför mätningstekniskt test och installationstest. 

Bytt rubrik t. ”Daglig tillsyn, periodisk kontroll etc. i manual”. 

 

VMK 

2018-10-04 
 

2 

 

 

5.2.1 

Namn och innehåll ändrat till att även omfatta mätmetoder. 

Typgodkännande består normalt av två delar: 

• Mätningstekniskt godkännande 

• Funktionalitetsgodkännande 

Tillfälligt fel (standardavvikelse) 

 

VMK 

2019-04-09 
 

 

5.2.4 

Ändrat med anledning av bildandet av Biometria ek för och 

Virkesmätningskontroll VMK ek för. 

Krav på provkropp förtydligat. 

 på provkropp förtydligat. 

VMK 

2020-02-11 
 

5.2.1 

 

5.3 

VMK-nämnden omformades den 29 maj till VMK:s styrelse. 

Bl.a. Biometria rekommenderar och VMK godkänner 

noggrannhetskrav för det mätningstekniska testet. 

Lagt till: Datakommunikation och gränssnitt 

VMK 


