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Ett år med tjänsten ”Begärd ommätning i bild” 

 
Det pågår en effektivisering av travmätning av rundvirke och mätningen sker alltmer med 

hjälp av bilder. Detta gör det möjligt för part att begära att ”syna” utförd travmätning i 

bild. Tjänsten ”Begärd ommätning av travar i bild” har erbjudits av VMK i samarbete med 

Biometria i drygt ett år och har nu utvärderats. 

Under året har 44 begärda ommätningar i bild genomförts. Det är främst företrädare för 
säljare och enskilda leverantörer som använt sig av tjänsten och merparten av 
ommätningarna har berört barrmassaved. 
 

− Efter det här första året ser vi att arbetsprocessen för tjänsten fungerar väl i praktiken och 

fyller syftet vilket är positivt, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK. 

 

Begäran om ommätning i bild har i de flesta fall grundats på bruttovolym. Två fall om 
begäran av ommätning grundades på mätningsvägran, resultatet visade sig där vara korrekt 
bedömt av ordinarie mätare från början. Genomsnittlig värdeavvikelse har på leveransnivå 
varit 0,3 %. 
 
Ommätning i bild görs av tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya 

bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de 

parter som berörs och till VMK-styrelsen. 
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− Begärd ommätning är ett ”enklare” komplement till möjligheten att begära kontroll som 

utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de tillfällen då 

ordinarie bildmätning blivit grovt fel, säger Håkan Rönnbäck.  

 

Har Du frågor är du välkommen att kontakta: 

Chef VMK 

Håkan Rönnbäck 

hakan@virkesmatningskontroll.se 

010 - 228 51 13 

 

VMK:s mål är att, i samarbete med Biometria, VMF Estonia och VMF Latvia, säkerställa en 

objektiv och kvalitetssäkrad virkesmätning med beaktande av kraven på rationalisering. VMK 

typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar 

mätningsresultat. VMK handhar också begärda kontroller och begärda ommätningar av 

travar i bild samt auktoriserar mätande företag. Som stöd för arbetet finns VMK-styrelsen, 

vilken är beslutsinstans inom VMK. 

VMK ägs av virkesmarknadens parter och ägarna har beslutat att VMK ska vara en opartisk 

aktör. Om Du känner behov av att ifrågasätta Biometrias virkesmätning för en leverans kan 

du som berörd leverantör, avverkningsentreprenör, transportör, säljare eller köpare på 

www.virkesmatningskontroll.se få information om hur du beställer en begärd kontroll 

respektive begärd ommätning av travar i bild. Följ oss gärna på vår LinkedIn-sida: LinkedIn. 
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