
KVALITETSKRAV och  LEVERANSBESTÄMMELSER 

VÄNERBLOCK 
av tall, gran, lärk och ädelgran (endast kval 3) för svarvning och tillverkning av plywood 

DIMENSIONER Längd: 255 och 520 cm – betald längd (önskvärt övermål 5 cm) 

 Min. diameter: 26 cm i topp u.b.  

 Max. diam:  Obegränsad 
 Längder under 255 cm klassas som vrak 

KVALITET Blocken redovisas i klasserna 1, 2 och 3 enligt följande 
                           (Dubbelblock kvalitetsbedöms som en enhet) 
      
 FEL                    Kval 1 Kval 2   Kval 3 
  
 Kvist 1)             < 6cm      Obegränsat  Obegränsat 
 Skogsröta 2)        Ingen Max 5%  Max 10% 
 Tjurved 3)           Max 20%  Obegränsat    Obegränsad 
 Stockblånad        Ingen Obegränsat    Obegränsad 
 Växtsprickor       Tillåts ej Tillåts ej    Tillåts ej 
 Insektskador        Ingen Obegränsat    Obegränsat 
 i veden 
 Barkdr. lyra        Max topp-      Tillåts     Tillåts 
                            diam. längd 

1)  Med kvist avses grövsta kvistkärnans storlek mätt vinkelrät mot  
         stockens längdaxel och gäller alla kvisttyper i obegränsat antal 
  

2) Procentuell andel av ändytan. I kval 3 dock ej i centrum. Hos rotstock ställs 
rötarean i relation till tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan 

  
3)   Max. 20% av ändytan och hos rotstock ställs tjurvedsarean i rel. till    
tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan 

TILLREDNING Blocken skall vara tillredda av friskt virke, jämnkapade i båda ändar samt 
 väl kvistade intill stammen.  

 ”Fäll och kapsprickor”, krokighet”, ”öppna lyror”, ”rotveck”, ”mekaniska
 skador” behandlas med nedsättning av diametern. Max tillåten nedsättning i båda 
 kvaliteterna är 6 cm. Vid större fel vrakas blocket. 

”Fällkam” och ”besvärande rotben” behandlas med 3 cm nedsättning 

”Urdrag i stockända” tolereras i kval. 1 om urdragets diameter ej överstiger 5 cm. 
Urdrag med diameter mellan 5 cm och 10 cm tolereras i kval. 2 med nedsättning 
om 6 cm. Stock med urdrag av större diameter vrakas. 

VRAKNING Block med fel som inte är inom toleransgränserna, eller som av 
andra skäl som spjälk (ej ytlig), kapsprickor, lagringsröta, kol, sot, sten, och 
metallföremål inte är behandlingsbara, klassas som vrak.

Specialvirke AB 0451-849 00 info@specialvirke.se                                                                  
Helsingborgsvägen 14
281 49  HÄSSLEHOLM


