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I denne medlemsinfoen informerer vi om ny prisliste for NVMs tjenester, bruk
av 3D-rammer for innmåling og sikkerhet ved automatmåleanlegg. Norsk
Virkesmåling vil også gjerne takke for samarbeidet i 2016 og ønske alle sine
medlemmer et godt nytt år!
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Bruk av 3D-rammer for innmåling av tømmer (a.ovrum@m3n.no)
På alle automatmåleanlegg hvor NVM måler inn tømmer i dag måles toppdiameter og lengde
med enveis målerammer. På seks av disse anleggene er det i tillegg montert 3D-rammer som
brukes til sortering av tømmeret i diameterklasser. Enkelte er av den oppfatning av at regler i
NVM hindrer bruk av 3D-målerammer til innmåling, men det er ikke riktig. I det generelle
reglementet under avsnitt 4.1.3 står det at «Ved optisk-elektronisk måling registreres diameter
ved en eller flere måleretninger». Det betyr at de som ønsker det står fritt til å benytte 3Drammer til innmåling. Rent praktisk vil en måtte gjøre en parameterendring i styringssystemet
for sorteringsanlegget slik at NVMs målePC vil motta filer fra 3D-rammen. Dette krever et
dagsbesøk av en tekniker fra leverandør av styringssystemet. Godkjenning av målerammen vil
utføres som ved godkjenning av de tradisjonelle enveis målerammene. NVM gjennomførte en
sammenligning av ulike typer målerammer i 2006-07, og en rapport fra dette arbeidet finner
du på http://www.m3n.no/rap_prosj/Automatanlegg%203D.pdf

Fokus på sikkerhet på automatmålestasjoner i 2017 (a.ovrum@m3n.no)
Automatmåleanlegg er de potensielt farligste arbeidsplassene for ansatte i NVM, og det er
viktig å etablere gode og trygge rutiner for arbeid på slike stasjoner. Vi gjennomfører i dag
vernerunder på slike plasser minst hvert tredje år med lokalt verneombud, regionleder og
representanter fra måleplasseier. For å sette ekstra fokus på sikkerheten på slike måleplasser i
2017 vil vårt hovedverneombud gjennomføre risikoanalyser av hvert eneste anlegg, 22
stykker totalt. Vi vil da få en helhetlig gjennomgang av alle automatmåleanlegg NVM jobber
på. Vi tror dette vil kunne bedre sikkerheten gjennom å overføre gode rutiner mellom
målestasjoner i større grad. Risikoanalysene vil gjennomføres sammen med lokal regionleder
og verneombud i NVM, og vi forventer at måleplasseier også stiller med representanter med
riktig myndighet. Da kan vi sammen gjøre disse arbeidsplassene så trygge som mulig.
Informasjon om dato for disse gjennomgangene vil gis til måleplasseiere i god tid i forveien.

MEDLEMSINFO

Nr. 2016-03 Dato 30.12.2016

Ny prisliste for NVM (a.ovrum@m3n.no)
I styremøtet i NVM 14. desember i år ble ny prisliste for NVMs tjenester som gjelder for
2017 godkjent. Endringene fra prislisten for 2016 er:
• Fotowebsatsen settes ned til (sats for 2016 i parentes):
o 7,96 kr/m3 (8,12) for stasjoner under 100’ m3
o 6,19 kr/m3 (6,34) for stasjoner mellom 100’ m3 og 200’ m3
o 5,48 kr/m3 (5,63) for stasjoner over 200’ m3
• Satsen for annet arbeid lav sats, såkalt ukvalifisert arbeid, vil de 200 første timene på
en måleplass være 298 kr/time. For de påfølgende timene vil den øke til 323 kr/time.
• Satsen for sortering på automatanlegg er økt til 323 kr/time.
For ordinærmåling er det ingen endringer, og disse satsene har vært uendret siden 2014.
Under vises komplett prisliste. Denne legges også ut på www.m3n.no
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