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Byggkostnader, strategier och arbetssätt
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Not: 1) Inklusive skogstillgångar i Baltikum. Prognos för December 31, 2019.

The image part with relationship ID rId4 was not found in the file.

KONCERNPRESENTATION

Avverkning egen regi 

7,6m m3f/år

Industribehov

10m m3f/år
Vägbyggnad egen skog

100mil/år

Väg i egen skog

2 600mil



Huvudsyfte: Effektiv försörjning av virke till industrin 
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Varför vägar?

• Förkorta terrängtransporten för avverkningsmaskiner (hitta lägsta 
kostnad för väg och avverkning, traditionell nyttokalkyl)

• Transportera maskiner och personal

• Göra avläggen åtkomliga

• Möjliggöra skogsskötsel och skoglig planering

• Rädda skogsvärden vid händelse av brand, stormfällning, 
insektsangrepp, mm



Vad påverkar vägbeslutet och resultatet, några exempel
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Varför vägar?

• Försörjningsbehovet av industrin (långsiktsplanering skog, LSP)

• Köpvolymerna (trädslag, sortiment, bärighet, begränsningar, osv)

• Drivningsliggaren (färdigplanerad traktbank)

• Virkesbilarnas utseende, 64-74 ton, CTI

• Allmänna vägnätet

• Täkter

• Broar

• Ekonomiska ramar (investeringsmedel, nyttokalkyl)

• Långsiktiga klimatförändringar, väder enstaka år

• Långsiktiga förändringar av industriförbrukning

• Beslutade arbetssätt och instruktioner

• Samråd, certifieringar, mm



”Gräv där vi står” – Påverka det vi kan påverka!
- Beslut, arbetssätt och instruktioner skall vara underbyggda 
med fakta så långt det går

Skogforsk bidrar med vetenskaplighet – Skogsföretagen med 
operativa resurser såsom maskiner, grus, vägar, osv
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Mer forskning kring vägar

• Broförvaltning, på väg att implementeras praktiskt

• Materialframställning av överbyggnad, dimensionering, krossning, 
delvis på gång

• Teknikutveckling av anläggningsmaskiner och gruslastbilar

• Metodutveckling för nybyggnation och upprustning

• ”Grundforskning” om vattnets effekter och åtgärder

• Fältprojektering av väg - drönare, laser, fallvikt, mm

• Vägunderhåll - vad är rätt 
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Väghållning - Hur arbetar SCA

• Instruktioner

• IT-verktyg

• Uppföljning och utvärdering

• Fältprojektering, nyttokalkyler, budget och investeringsmedel

• Efterkalkyler

• Lära av varandra

• Verksamhetsutveckling

• Aktiva i forskningsprojekt



Mer om SCA
https://www.sca.com
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