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Norra Timber är en del av Norra 
Skog, en medlemsägd organisa-
tion som drivs av att göra skogs-
ägarlivet i Norrland så värde-
fullt som möjligt för våra 27 000 
skogsägare. Tillsammans äger 
de 2,1 miljoner hektar skogsmark 
som årligen avkastar 3 miljoner 
skogskubikmeter, som vi förädlar 
och därmed bidrar med hållbara 
produkter till samhället.  

Vår verksamhet omfattar tre sågverk, tre 
förädlingsenheter samt en stolpfabrik. 
Norra Timber producerar årligen närmare 
800 000 kubikmeter sågade trävaror, 250 
000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt 
cirka 60 000 svarvade furustolpar och 
150 000 spånbalar per år. Av trävaruför-
säljningen exporteras ungefär 60 pro-
cent. Skogsägarföreningen Norra Skog 
äger också 30 procent av massabruket 
Husum Pulp AB. 2020 omsatte koncernen 
4,7 miljarder kronor.   

Vi står för att skapa hållbarhet, jäm-
ställdhet och värna om en levande 
landsbygd. Det är med stolthet vi kon-
staterar att våra medlemmars skogar 
förädlas till miljövänliga framtids-
produkter som används över stora 
delar av världen. 
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Vårt virke kommer från ett av världens 
bästa skogsdistrikt – norra Sverige. Här i 
den norrländska marken växer skogen i 
nästan hundra år. De 
långa vintrarna ska-
par täta årsringar 
som gör virket hårt, 
formstabilt och tåligt. 
Det ger en råvara 
som är frisk, stark 
och håller jämn hög 
kvalitet över tid.  Där-
för anses senvuxen 
tall och gran från 
Norrland vara en av 
de mesta ansedda träråvarorna. Vi brukar 
lite ödmjukt kalla den för “årgångsvirke”.   
 
Vi värnar om ett hållbart skogsbruk. Det 
handlar om långsiktig hållbarhet utifrån 
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt per-
spektiv. Våra 27 000 medlemmar bidrar 
tillsammans med mångfald till framtida 

generationer genom ett hållbart brukande 
av skogens förnyelsebara råvara. Vi synar 
ständigt vår egen verksamhet för att mi-

nimera påverkan 
på miljön, och med 
våra certifieringar 
säkerställer vi mil-
jökrav och råvarans 
kvalitet.  

Sverige var tidigt 
ute inom forsk-
ning och utbild-
ning i skogsfrågor 
genom bildandet 

av Skogsinstitutet 1928 och har därmed 
en lång tradition inom skogsskötsel och 
skogsvård, vilket vi delat med oss av till 
många delar av världen. I Sverige bygger 
skogsbruket sedan 1903 på skogsvårds-
lagen som bl.a. reglerar återbeskogning, 
skötsel och naturvård. Detta har bidragit 
till Sveriges position som en av Europas 
viktigaste skogsnationer. 

Hållbart 
skogsbruk för   

kommande 
generationer 

Du vet väl att den 
norrländska skogen 
är lite speciell?  
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Från planta 
till planka 

Med utgångspunkt i att optimera det skogen ger 
oss så att den håller för många generationer 
framåt, gör vi alltid en bedömning av hur vi 
får så lite spill som möjligt och på bästa sätt 
kan nyttja råvaran från varje tillvarataget 
träd. Vi väljer de bästa plantorna för den 
aktuella växtplatsen, som sedan underhålls 
med röjning och gallring fram tills det är tid 
för avverkning. I ett tidigt skede väljer vi ut vilka 
träd som ska bli träprodukter, vilka som ska stå 
kvar för mångfalden och ge föda till viltet. När 
träden avverkas kapas de med syfte att så lite 
som möjligt ska gå till spillo. Därför har vi olika 
längder på virket och inte bara en enda längd. 

När timmerstocken kommer till sågen mäts, 
sorteras och läggs den ihop med likande stockar 
som sågas för att optimera andelen användbart 
virke. Stockarna sågas till plankor och bräder 
och torkas därefter till den fuktkvot marknaden 
efterfrågar. Produkterna används sedan i 
snickerier som gör fönster och dörrar eller går 
vidare till hyvlerier och målerier där färdiga 
huspaneler och hyvlade reglar produceras. Tack 
vare modern teknologi i sågverk och torkar blir 
måttvariationen minimal och spillet efter hyvling 
litet. Men även det tas till vara. 

Material som inte kvalificerar för trävaror går 
till massabruk eller används som biobränsle 
vilket är ett miljövänligt alternativ till olja och 
brunkol. Kutterspån från våra hyvlerier förädlas 
till stallströ. Genom att maximera nyttjandet 
av skogen får skogsägaren bästa möjliga 
ersättning samtidigt som vi tar ansvar för hela 
skogens kretslopp, från planta till planka. 

Resursutnyttjande med ansvar 
för hela skogens kretslopp.
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Från planta 
till planka 

Vid avverkning tas hela trädet tillvara. Den kraftigaste delen blir virke till hus och möbler, och den tunnare 
blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil. Trädets toppar och grenar går till produkter som 
bioenergi, biodrivmedel mm.

Illustration: Skogsindustrierna
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Skogen gör bäst nyttja i ett levande och 
långsiktigt skogsbruk. Skog som brukas 
ingår i den naturliga cirkulära kolcykeln, som 
antingen börjar med en skogsbrand eller 
genom av människan påverkad avverkning. 
Träden nyttjas sedan till klimatsmarta 
produkter såsom kartong, bygge av bostäder, 
möbler etc. och spillet går till bränsle. Att bruka 
trä ger stora miljöfördelar jämfört med att 
använda andra mer påfrestande material 
som olja, plast, betong och cement. Virke som 
används inom konstruktioner där trä bevaras 
behåller det bundna kolet tills det långt senare 
kan komma att bytas ut, och används då 
till uppvärmning av bostäder i form av ved i 
pannor, i bränsle i fjärrvärmeverk, eller multnar 

naturligt ner. Först då avges det bundna 
kolet i form av CO2 som naturen därefter 
binder upp i cellulosa igen i fotosyntesen, dvs 
den naturliga kolcykeln som jorden genom 
årtusenden klarat av. 

Dessutom planteras för varje avverkat träd två 
nya träd som binder koldioxid i luften medan 
de under 80 år växer till fullstora träd redo att 
ge oss ny klimatvänlig råvara. 

Svenskt skogsbruk ligger i täten vad gäller 
miljöarbete och långsiktighet, och tillsammans 
med våra skogsägande medlemmar arbetar 
vi ständigt med att hitta rätt balans mellan 
biologisk mångfald och brukandet av skog. 

Utsläppen ökar 
om skogsbruket 
minskar

Illustration: Skogsindustrierna
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Sortimentstabeller

Norra Timber 
är medlem i Svenskt Trä och vi är certifierade enligt Vilmastandarden på våra svenska 
produkter.  Vi är även medlemmar i FINFO för enkelt utbyte av data mellan oss och våra 
bygghandelskunder. Vi är också medlemmar i Nobb, en databas där all relevant varuin-
formation, bilder, produktdokumentation, priser och egenskaper finns lagrad och åtkom-
lig för våra Norska kunder. 

Svenska produkter

Vi utför all målning med höga kvalitetskrav
Vi kan för den svenska marknaden erbjuda Certifierad Målad Panel (CMP) vilket är ett sys-
tem för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade ytterpanel. CMP-systemet säkerställer 
höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen 
för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av 
panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjlig-
göra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet. Varje panelbit 
märks på baksidan med CMP-logotypen och tillverkningsnummer. 



Sortimentstabeller

Ytterpanelbrädor Målningstyp 22x45 22x70 22x95 22x120

CMP-G Vit VB1047 VB1048 VB1049

CMP-G/M Vit VB1086 VB1087 VB1088 VB1089

Grund Vit VB2232 VB2233 VB2234 VB2235

Mellan Vit VB-profil VB-profil

Ingen VB2300 VB2301 VB2302 VB2303
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Lockläkt fasad Målningstyp 22x45

CMP-G/M Vit VB1116

Grund Vit VB2351

Ingen VB2319

Svenska produkter



Trä är ett fantastiskt material.
Det finns många anledningar till att välja trä. Det är ett 
förnybart och hållbart material, det är enkelt att underhålla 
och forskning visar att bostäder med interiör i trä ökar väl-
befinnandet hos människorna som bor där. Så du som 
använder träprodukter spelar en viktig roll. För när du väljer 
trä gör du ett klimatsmart val. Och det tycker vi är viktigt.
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Dubbelfas fals Målningstyp Övrigt 22x120 22x145 22x170

CMP-G/M Vit VB1128 VB1129

Grund Vit Änd-sp VB-profil VB-profil VB-profil

Mellan Vit Änd-sp VB-profil VB-profil

Ingen VB2025 VB2027

Ingen Änd-sp VB-profil VB-profil VB-profil

Enkelfas fals Målningstyp Övrigt 22x120 22x145 22x170

CMP-G/M Vit VB1125 VB1126

Grund Vit Änd-sp VB1044 VB2024 VB-profil

Mellan Vit Änd-sp VB-profil VB-profil VB-profil

Ingen VB2020 VB2021

Ingen Änd-sp VB1040 VB1041 VB-profil
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Norra Timbers 
ytterpaneler
Till Norra Timbers ytterpaneler 
används endast den bästa norr-
ländska granråvaran. Skogsråva-
ran kommer från våra medlem-
mars skogar och sågas i våra 
egna sågverk. Den långsamma 
tillväxten ger täta årsringar och 
därmed en mycket snygg och 
hållbar panel. Vi kan också er-
bjuda bredare paneler av limträ-
panel som är av högsta kvalitet. 

Brandskydd 
Norra Timber AB samarbetar med 
Woodsafe Timber Protection för 
att du som är byggare, konstruktör, 
brandkonsult eller arkitekt ska kun-
na använda trä med bibehållna 
egenskaper och samtidigt uppfylla 
alla brandtekniska krav, även på 
flervåningshus. Brandskyddet har 
den högsta brandklassen som kan 
fås på brännbara material; B-s1, d0.
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Falsad spårpanel m 
fasade kanter

Målningstyp Övrigt 22x120 22x145

CMP-G Vit VB1065 VB1066

CMP-G/M Vit VB1117 VB1118

Grund Vit Änd-sp VB-profil

Mellan Vit Änd-sp VB-profil

Ingen VB2322 VB2323

Ingen Änd-sp VB-profil VB-profil

Falsad spårpanel m 
raka kanter

Målningstyp Övrigt 22x120 22x145

Ingen VB2015 VB2016

Stockpanel Målningstyp Övrigt 22x173

Grund Vit Änd-sp Egen ritn.

Mellan Vit Änd-sp Egen ritn.

Ingen Änd-sp Egen ritn.

Mesterpanel Målningstyp Övrigt 22x170

Grund Vit Änd-sp Egen ritn.

Ingen Änd-sp Egen ritn.
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Fjällpanel Målningstyp 22x120

Ingen VB2317

Läkt Övrigt 12x48 25x36 25x48 45x45

Buntad VB1180 VB1106 VB1108

Trekantsläkt VB1202

Formvirke Övrigt 21x95 45x95 95x95

Gran el. Furu VB1207 VB1208

G4-2 VB0827

Underlagsspontlucka & 
Takfotslucka

Målningstyp Övrigt 20x540 23x540

Ingen G4-3 VB2068 VB2069

Mellan Vit G4-2 VB-profil VB-profil

Underlagsspont Övrigt 17x95 20x95 20x120 23x120

Ändspont VB2058 VB2061 VB2062 VB2065
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Vår Underlagsspont och 
Underlagsspontlucka 
innehåller enbart granråvara från sidobord 
vilket gör dem mindre känsliga för mögelpåväxt 
och mer formstabila. En lucka är spontbräder 
som sammanfogats i 540 mm breda skivor för 
snabbare montering. Norra Timber är en av de 
största leverantörerna av underlagsspontluck-
or på den svenska marknaden, där luckorna 
dominerar försäljningen. Våra kunder upp-
skattar att vi saluför många olika längder av 
luckorna och att vi dessutom har ändspont på 
underlagssponten för att minimera spill. Våra 
produkter håller genomgående en hög kvalitet. 
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Vårt konstruktionsvirke 
saluförs till bygghandlare, takstolstillver-
kare och husfabriker i hela norden. Vi är 
kända för vår höga kvalitet med rakt virke, 
täta årsringar och små kvistar. Vi kan er-
bjuda hållfastighetssorterat virke i kvali-
teterna C14, C24 och C30 och G4-2 (OS-V).  
Allt konstruktionsvirke levereras i gran om 
inte annat överenskommits med kunden. 
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Hållfasthets-
sorterat virke

Övrigt 45x95 45x120 45x145 45x170 45x195 45x220

C24 VB1971 VB1972 VB1973 VB1974 VB1975 VB1976

Dimensionshyvlat 
virke

Övrigt 28x45 28x70 34x70 45x45 45x70 45x95

G4-2 VB0811 VB1822 VB-
profil

VB-
profil

G4-2 
Ändspont

VB-
profil

G4-3 VB0806 VB0807 VB0833

G4-3 
Ändspont

VB0831

Tryckimpregnerat 
konstruktionsvirke

Impregne-
ringstyp Övrigt 45X45 45X70 45X95 45X120 45X145 45X170 45X195 45X220

NTR AB C14 VB-
profil

VB2901

NTR AB C24 VB2922 VB2923

NTR A C24 VB2924 VB2925 VB2926 VB2927

Tryckimpregnerad 
trall/ staketläkt

Impregne-
ringstyp Övrigt 22X95 28x45 28x70 28X95 28X120 28X145 34X145

NTR AB G4-2 VB2994 VB2031 VB2070 VB2998 VB3000 VB3003 VB3009

NTR AB Brun G4-2 VB-profil

NTR AB Rillad 
G4-2

VB2034 VB2036

NTR AB Brun Rillad 
G4-2

VB2033
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Tryckimpregnrade 
Ytterpaneler

Impregne-
ringstyp Övrigt 22x45 22x70 22x98 22x123 22x148

NTR AB G4-2 VB-profil VB-profil VB-profil VB-
profil

VB-profil

Tryckimpregnerad 
Handledare

Impregneringstyp Övrigt 34x120 34x120

NTR AB G4-2 VB3033 VB3034

Tryckimpregnerade 
Stolpar Impregneringstyp Övrigt 70x70 95x95

NTR A G4-2 VB2979 VB2980

Tryckimpregnerade 
Sparrar Impregneringstyp Övrigt 125x125 150x150

NTR A G4-2 VB2979 VB2980
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Den norrländska 
furukvaliteten 
med små kvistar på trävaran 
passar mycket bra till att bli 
synligt utomhusträ. De täta 
årsringarna bidrar till att det 
tränger in väldigt lite impreg-
neringsvätska i våra produkter, 
kärnvedens naturliga röt-
beständighet är istället det 
som skyddar våra varor mest. 
Därav får vi högsta betyg i de 
olika miljöklassningarna. 

Vi kan leverera grön- eller 
brunimpregnerade varor 
enligt NTR:s (Nordiska Trä-
skyddsrådets) regler i alla de 
vanligaste dimensionerna 
och sorterna som används 
vid byggen. Läs mer om
impregnerat virke på 
www.byggaute.nu 
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Värt att veta om Norra Timber
Vi finns idag i 37 länder runt om i världen där vi leve-
rerar trävaror till kunder som har höga krav på kvalité, 
leveransförmåga och god leveransprecision. Och det 
är med stor stolthet vi konstaterar att våra medlem-
mars skogar förädlas till miljövänliga framtidsproduk-
ter som används över stora delar av världen. 
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Värmebehandlat trä, så kallad ThermoWood®, är ett miljövänligt alternativ till 
tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som motståndskraft mot 
röta och svamp, ökad formstabilitet, minskad sprickbildning och förbättrad isoleringsförmåga. 

Thermowood® kan med fördel användas till produkter för utomhusbruk som behöver stå 
emot hårda värderleksförhållanden som fasadpanel, trädäck, dörrar och fönster samt staket 
och utemöbler. Tack vare sin vackra gyllenbruna färg uppskattas träet även inomhus till möbler, 
golv och väggpaneler.

ThermoWood®
Kvalitetsklasser Standard för 

handelssortering av trävaror SS-EN 1611-1
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ThermoWood®
Kvalitetsklasser Standard för 

handelssortering av trävaror SS-EN 1611-1

Sorteringsregler Kvalitetsklasserna – handelssorterna

Handelssortering 
av trävaror

OS Kvinta Utskott

I II III IV V2) VI VII

SS-EN 1611-1
4-sidig sortering G4-0 G4-1 G4-22) G4-3 G4-4

2-sidig sortering 1) G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4

1) 2-sidig sortering, G2, används sällan i Sverige. 
2) Vanligaste byggvirket.

Ungefärliga relationer mellan de olika kvalitetsklasserna 
– handelssorterna

Omvandlingstabell



Norska produkter
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Rektangulær 
Kledning 16-19mm

Målningstyp 16x98 19x98 19x123 19x148

Grunnet Vit 352st/pkt 308st/pkt 252st/pkt 196st/pkt

Malt Vit 252st/pkt 196st/pkt

Ubehandlet 352st/pkt 308st/pkt 252st/pkt 196st/pkt

Rektangulær 
Kledning 22mm

Målningstyp 22x45 22x70 22x98 22x120 22x148 22x170 22x198

Grunnet Vit 576st/pkt 336st/pkt 264st/pkt 216st/pkt 168st/pkt 144st/pkt 120st/pkt

Malt Vit 576st/pkt 336st/pkt 216st/pkt 144st/pkt 120st/pkt

Ubehandlet 576st/pkt 336st/pkt 264st/pkt 216st/pkt 168st/pkt 144st/pkt 120st/pkt

Dobbelfals 
Gml Type 28gr ep

Målningstyp 19x123 19x148

Grunnet Vit 270st/pkt 210st/pkt

Malt Vit 210st/pkt

Ubehandlet 270st/pkt 210st/pkt

Dobbelfals 
Ny Type 60 gr ep

Målningstyp 19x148

Grunnet Vit 210st/pkt

Malt Vit 210st/pkt

Ubehandlet 210st/pkt



Norska produkter

NO
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Dobbelfals 
m spor ep

Målningstyp 19x148

Grunnet Vit 224st/pkt

Ubehandlet 224st/pkt

Buerpanel ep Målningstyp 19x148

Grunnet Vit 224st/pkt

Ubehandlet 224st/pkt

Weatherboard Målningstyp 21x120

Ubehandlet 270st/pkt

Dobbefals
 Rettkant ep

Målningstyp 19x148

Grunnet Vit 224st/pkt

Ubehandlet 224st/pkt

Dobbefals Rett-
kant m spor ep

Målningstyp 19x148

Grunnet Vit 224st/pkt

Ubehandlet 224st/pkt
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Konstruksjonsvirke 
36mm

Øvrigt 36x73 36x98 36x148 36x198

C24 210st/pkt 165st/pkt 105st/pkt 80st/pkt

C30 165st/pkt 105st/pkt 80st/pkt

Konstruksjonsvirke 
48mm

Øvrigt 48x73 48x98 48x148 48x198 48x223

C24 165st/pkt 121st/pkt 77st/pkt 55st/pkt 55st/pkt

C30 121st/pkt 77st/pkt 55st/pkt 55st/pkt

Formvirke Øvrigt 22x98 48x98 48x198 95x95

Gran el. Furu 264st/
pkt

121st/pkt 55st/pkt

G4-2 55st/pkt

Mesterpanel ep Målningstyp 22x170

Grunnet Vit 168st/pkt

Ubehandlet 168st/pkt

Stokkpanel ep Målningstyp 22x173

Grunnet Vit 156st/pkt

Ubehandlet 156st/pkt



NONO
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Läkt Øvrigt 11x36 23x48 30x48 36x48 36x68 48x48 48x68 48x73

Buntad 648st/
pkt

440st/
pkt

352st/
pkt

330st/
pkt

256st/
pkt

264st/
pkt

192st/
pkt

165st/
pkt

Trekants-
läkt

264st/
pkt

Taktro/ Rupanel Øvrigt 15x120 18x120 20x120

Endeplöyd 306st/pkt 252st/pkt 234st/pkt

Impregnert 
K-virke

Impregnert Øvrigt 36x148 48x98 48x148 48x198 70x70 98x98

NTR AB C24 84st/pkt 99st/pkt 63st/pkt 45st/pkt

NTR A G4-2 105st/
pkt

55st/pkt

Impregnert 
Terrassebord/ 
Staketlekt

Impregnert Øvrigt 22X95 28x45 28x70 28X95 28X120 28X145

NTR AB G4-2 220st/
pkt

352st/
pkt

210st/
pkt

176st/
pkt

153st/
pkt

112st/
pkt

NTR AB Brun G4-2 112st/
pkt

NTR AB Rillad 
G4-2

144st/
pkt

112st/
pkt

NTR AB Brun Rillad 
G4-2

144st/
pkt

Impregnert 
Lekt

Impregnert Øvrigt 23x48 30x48 36x48 36x68 48x48 48x68 48x73

NTR AB Buntad 440st/
pkt

352st/
pkt

264st/
pkt

NTR AB Obun-
tad

192st/
pkt

198st/
pkt

144st/
pkt

126st/
pkt
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Impregnert 
Rekkebord

Impregnert Øvrigt 34x120 34x120

NTR AB G4-2 117st/pkt 84st/pkt

Impregnert 
Skurlast

Impregnert Øvrigt 125x125 150x150

NTR A G4-3 32st/pkt 21st/pkt

Impregnert 
Dreid Gjerde-
stolp & Stokk

Impregnert Øvrigt 6cm 
dia

8cm 
dia

10cm 
dia

12cm 
dia

14cm 
dia

18cm 
dia

19,5cm 
dia

NTR A  ½ 
Gjerde

80st/
bunt

NTR A Gjerde 126st/
bunt

84st/
pkt

55st/
pkt

36st/
pkt

24st/
pkt

NTR A Stokk 36st/
pkt

56st/
pkt

30st/
pkt

25st/
pkt

Impregnert 
Kledning

Impregnert Övrigt 19x98 19x123 19x148 22x98 22x123 22x148 22x198

NTR AB Rekt. 
kledn.

264st/
pkt

216st/
pkt

168st/
pkt

220st/
pkt

180st/
pkt

140st/
pkt

100st/
pkt

NTR AB DF G:a 
Type

192st/
pkt



NO
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Norra Timber är en del av Norra Skog, en 
medlemsägd organisation som drivs av 
att göra skogsägarlivet i Norrland så 
värdefullt som möjligt för våra 27 000 
medlemmar. Vår vision är ett fritt, lönsamt 
och ansvarsfullt skogsföretagande för ett 
hållbart samhälle. Genom de fem kärn-
värdena; Hållbarhet, Jämställdhet, Nytän-
kande, Tillsammans och Glädje bygger vi 
grunden för vår vision och vårt uppdrag, 
och det formar även hur vi bemöter och 
agerar mot varandra och vår omvärld.
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Stallströ 

Norra Timbers stallströ är fritt från damm, tack vare vår unika 
reningsprocess. Produkten är särskilt lämplig för känsliga hästar, 
fjäderfän eller kliniker med högt ställda renlighetskrav. 

Den slutna och väl kontrollerade pro-
duktionsprocessen säkerställer att torr 
råvara utan mögel används, samtidigt 
som avsaknaden av damm i balarna 
skapar en mjuk och luftig bädd med låg 
risk för svamp- och mögelangrepp vid 
användandet. 
 
Emballaget som används i balarna är av 
återvunnen och återvinningsbar plast. Det 
rena träet i pallarna kan energiåtervinnas. 
Vi har hög leveransförmåga och kan leve-
rera snabbt. 

Vårt stallströ är miljöcertifierat enligt PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification). 

För prisuppgift och beställning: 
Kontakt Göran Mattsson 
tel 072-700 10 08 eller 
spanbalar@norrskog.se 

Produktinformation
• Balstorlek: 21-22 kg

• Pallstorlek: Engångspall i europapallstorlek,  
 800x1200 mm. 

• Antal balar per pall: 21 st.

• Pallens totalvikt: ca 450 kg

• 17 st pallar levereras med bil

• 33 st pallar levereras med trailer

• 47 st pallar levereras med släp
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Stallströ Leverans & order

Beställnings- och transportvolym
Att minimera fraktkostnaden på våra transporter är viktigt för vår gemensamma affär, därför 
anpassar vi våra frakter för att uppnå maximal lassfyllnad. 

Beställningar ska vara anpassade till de fraktbetingelser som överenskommits, dragbil 
(ca 8 pkt), trailer eller släp (ca 16 pkt) eller fullt ekipage (ca 24 pkt). Observera att paketantalet 
kan behöva justeras ner pga överskriden vikt, eller justeras upp pga korta längder.

Vi jobbar inte med att restnotera lagerprodukter. Finns inte beställda varor eller längder erbjuds 
alternativ i dialog med beställaren. Specialvaror samlastas med lagerbeställningar vid leverans.

Orderbekräftelse 
Orderbekräftelse med bedömd leveranstid skickas per mail inom 24 timmar. Det är kundens 
ansvar att kontrollera den och återkoppla vid fel.  Återkoppling måste ske inom 12 timmar, 
därefter förutsätts att ordern är korrekt. Inga justeringar kan normalt göras på beställningar 
som orderbekräftats och godkänts.

Leverans och mottagningskontroll
Leverans sker så snart som möjligt, dock senast inom fem dagar från order på lagervaror i 
normalfallen. Hamnar vi i leveransproblem på enskilda lass återkopplar vi snarast.

När du mottar dina varor:
• Kontrollera att levererade paket överensstämmer mot följesedeln.
• Fuktkvot: ta stickprov på ett antal virkesstycken med fuktkvotsmätare för att få en indikation  
 på att fuktkvoten stämmer med beställningen. (Läs mer om fuktprov på svenskttra.se)

• Kontrollera att virket är rent från jord och smuts och att emballaget är helt.

Reklamation 
Reklamera virket omedelbart till säljare om det vid leverans har en fuktkvot eller kvalitet som 
inte överensstämmer med beställningen, om fel produkter levererats, eller fel pris använts. Mon-
terat virke kan inte reklameras, utom för skador som inte kunnat ses vid leveransen eller monte-
ringen. Observera att hela virkespaketets innehåll ska vara tillgängligt vid en reklamation.

Lagra på rätt sätt
Trä som ska användas synligt inomhus, till exempel lister, innerpaneler och golvbräder, ska lag-
ras i ett väl ventilerat utrymme med inomhusklimat. Virke för utomhusbruk och inbyggnad ska 
lagras i utomhusklimat skyddat mot nederbörd och stänk från marken. 
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TEAM BYGGPRODUKTER 

Logistik & säljsupport
Per Boman
+46(0)73-584 92 77
per.boman@norraskog.se

Teamledare 
Erik Högbom
+46(0)70-237 51 27
erik.hogbom@orraskog.se

Säljare Stallströ 
Göran Mattsson
+46(0)72-700 10 08
spanbalar@norraskog.se

Säljare Norge 
Björn Sanchez
+46(0)70-295 00 44
bjorn.sanchez@norraskog.se

MARKNADSCHEF
.
 

Erik Eliasson
+46(0)70-628 80 08
erik.eliasson@norraskog.se

Vi skapar vinnande samarbeten!

PRODUKT & LOGISTIKSUPPORT  

Produktchef
Ola Wilhelmsson
+46(0)70-624 10 05
ola.wilhelsson@norraskog.se

Produktadministratör
Patrik Rådin
+46(0)70-666 39 99
patrik.radin@norraskog.se

Beställa varor
Varor från prislistan beställs genom mail till någon av 
våra mailadresser för order:

orderbp@norraskog.se 

Vi tar inte order per telefon eller på personlig mail då det 
ger ökad risk för misstag. De produkter som finns i pris-
listan är de lagervaror vi har. Övriga varor benämns som 
Specialvaror och offereras och beställs genom säljarna. 

Säljare Sverige
Hugo Malmqvist 
+46(0)70-656 80 45
hugo.malmqvist@norraskog.se
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Vi skapar vinnande samarbeten!

ORDERMOTTAGARE

Anna Arvidsson
+46(0)72-147 78 27
anna.arvidsson@norraskog.se

Annette Wennerberg
+46(0)70-238 14 91
annette.wennerberg@norraskog.se

BUSINESS SUPPORT

Anna Norlin
+46(0)72-886 79 01
anna.norlin@norraskog.se

Tobias Strömberg
+46(0)70-658 10 90
tobias.stromberg@norraskog.se

Marie Bergström
+46(0)70-238 26 42
marie.bergstrom@norraskog.se

Eva-Britt Sundkvist
+46(072-886 79 06
eva-britt.sundqvist@norraskog.se

UTLASTNING

Karin Dahlin
+46(0)70-463 37 18
karin.dahlin@norraskog.se

Tony Karlsson
+46(0)70-284 90 85
tony.karlsson@norraskog.se

Mats Edlund
+46(0)70-595 46 01
mats.edlund@norraskog.se

Ella Stenman 
+46(0)76-126 75 02
ella.stenman@norraskog.se
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Norra Timber har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat 
av Jordbruksverket. Certifikatet kräver att virkestorkarna upphettar det så-
gade virket till minst 56° C i minst 30 minuter. Sågverk med godkända torkar 
får ett godkännandemärke, som är den officiella märkningen som intygar 
att virket är fritt från skadeinsekter

ISPM 15 är en internationell standard för emballage av trä som innebär att 
träemballaget som är tillverkat av trä inte får vara rått utan måste ha ge-
nomgått en värmebehandling, som säkerställer att skadeinsekter inte finns 
kvar i virket. KD-certifierat virke är en garanti för det. Jordbruksverket ansva-
rar för detta system.

Vilma är en branschstandard för artikelinformation som också har synkro-
niserats med BEAST och GS1 för att därigenom enkelt kunna användas av 
många. För trävaror innebär Vilma en gemensam standard för märkning 
och identifiering av trävaror. Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet 
Vilma som består av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs.

CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar 
bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker, och personlig 
skyddsutrustning. De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av 
särskilda europeiska direktiv. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven upp-
fylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse, samt att 
sätta CE-märket på produkten.

PEFC är en global fristående organisation för erkännande av nationella 
skogsstandarder för uthålligt skogsbruk. Norra Skog är certifierat enligt 
svenska PEFC som är en del av det internationella systemet för certifiering 
av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk 
med god balans mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård och 
sociala intressen.

Nobb är en norsk branschstandard för artikelinformation för bygghandel, 
byggindustri och byggentreprenörer. I NOBB registreras grunddata, pris, 
miljö- och produktdokumentation, bilder och produktegenskaper. 
Användarna av NOBB.no kan enkelt söka och finna alla typer av byggvaror. 
NOBB är tätt integrerat med datasystem både hos handel och byggare, 
varvid varuinformationen automatiskt sprids ut till många led, och brukas 
som huvuddata hos våra kunder i bygghandeln.

Våra standarder & certifikat
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Våra standarder & certifikat

Norra Timber är CMP-certifierad, Certifierad Målad panel, är ett system för 
kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-
systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen och den industriella 
målningsprocessen. I CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen 
för att möjliggöra spårbarhet av individuella ytterpanel brädor och garanterar 
hög kvalitet. Hela processen är oberoende certifierad och kontrolleras regel-
bundet av externa besiktningsmän.

Norra Timber tillhandahåller tryckimpregnerat virke märkt med NTR:s trä-
skyddsklasser, enligt SS-EN 351-1. I konstruktioner som är i kontakt med mark, 
vatten och fukt, behöver virket extra rötskydd i form av tryckimpregnering 
med godkända träskyddsmedel. Detta ger även skydd mot bakterier och 
insekter. Kvalitet på NTR-impregnerat trä garanteras av tre olika instanser. 
Kemikalieinspektionen, KEMI, godkänner med avseende på miljöpåverkan i 
förhållande till effektiviteten. Nordiska Träskyddsrådet, NTR, gör opartiska fält-
försök och klassificerar och godkänner med avseende på effektivitet. Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, RISE, kontrollerar att produktionen av NTR-trä sker 
enligt NTR:s kvalitetssystem (SS-EN 351-1).

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som 
bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. 
Byggvarubedömningens vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en 
giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande 
generationer.

Sunda Hus är ett oberoende privat företag som samlar in och lagrar produkt-
data och säljer strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar 
utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Finfo samlar in och distribuerar information enligt Vilma-standarden. Finfo 
validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och 
distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. All artikelinforma-
tion granskas för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter an-
vänds, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar 
som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.
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Välkommen 
som kund hos 
Norra Timber
Hos oss får du alltid ett personligt 
bemötande, hög leveranskvalitet 
och ett långsiktig samarbete. 

Våra säljare och experter har bred 
kompetens och arbetar ständigt 
för hitta de bästa affärslösning-
arna för varje kunds önskemål. Så 
du kan känna dig trygg med att vi 
förser dig med de produkter som 
just du behöver, i rätt mängd och 
i rätt tid. Genom en öppen dialog 
kan vi skapa smarta lösningar och 
växa tillsammans.

Vi hörs!
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Årgångsvirke 
från norrländska 
skogar
Vårt virke kommer från ett av världens bästa skogsområden – 
norra Sverige.  Det karga klimatet gör att skogen växer långsamt 
här. Det gör den senvuxen, finkvistig och med täta årsringar. Här 
har generationer av skogsägare vårdat skogen i nästan hundra 
år innan den förädlas och blir till virke av mycket hög kvalitet. 

norratimber.se


