Din skogsbilväg
är viktig
En väl underhållen skogsbilväg är en
långsiktig investering för framtiden,
som gör din skog tillgänglig och bidrar
till en säker arbetsmiljö.

Därför är det viktigt
med väl underhållna
skogsbilvägar
Bra skogsbilvägar är en viktig framtidsfråga.
Genom att se till att dina skogsbilvägar håller
bra standard kan du göra skillnad.

Bra skogsbilvägar och tillgång på korrekt väginformation
är viktigt för säkerheten för alla de tusentals personer som
dagligen utför olika arbeten i skogen. Bra skogsbilvägar är
också en förutsättning för att virkestransporter ska kunna
planeras och genomföras effektivt sätt. Det är dessutom en
investering för framtiden som ger möjlighet till ökat netto
på din skog genom att:
• undvika avdrag på grund av omlastning
• minska drivningskostnaden
• få tillgång till bärighetspremie

25 miljoner kronor – eller en krona per kubikmeter.
Så mycket kostar den bristfälliga informationen om
våra skogsbilvägar varje år.

Nu inventeras skogsbilvägarna
Biometria, tidigare VMF Syd, inventerar nu alla skogsbilvägar
i Götaland. Inventeringen kommer att pågå parallellt i olika
områden i Götaland fram till och med 2023. Vägklassningen
är branschgemensam och finansieras av de större aktörerna
i Götaland, däribland Södra.

Detta ingår i inventeringen
Funktionell vägklass
Vägens betydelse för transporter.
Indelas i tre klasser 7/8/9.
Framkomlighet
Hur vägen är dragen i terrängen:
kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvorna.
Fritt från hinder i sidled och höjdled.
Vändmöjlighet
Möjlighet till rundkörning eller vändning vid vägslut.
Typ av vändmöjlighet.
Svängmöjlighet
Möjlighet att svänga i en korsning med olika fordonskombinationer.
Tillgänglighet (bärighet)
När på året och under vilka väderleksförhållanden som
en timmerbil (fordon med vikt enligt BK1) kan nyttja vägen.
Dessutom registreras vägbredd, slitlager och förekomst av
bland annat vägbommar och broar.



Håll utkik efter information om när
ditt område kommer att inventeras
Tänk på det här inför inventeringen av dina skogsbilvägar:
• Håll dina skogsbilvägar tillgängliga under den tiden,
till exempel olåst vägbom.
• Se redan nu över dina skogsbilvägar. Behövs några
åtgärder göras för att upprätthålla klassning?

Vart hittar jag resultatet när
min skogsbilväg blivit klassad
På Biometrias hemsida kan du följa vilka områden som är
aktuella för inventering den närmsta tiden. Där kan du även
se delar av resultatet när en väg blivit klassad, men i Södras
app Min skogsgård får du tillgång till all information som
har samlats in när din väg har blivit klassad. Där ser du till
exempel framkomlighetsklass, tillgänglighetsklass men
även eventuella orsaker till nedklassning och kommentarer
från inventeraren.
Appen Min skogsgård laddar du ner
från App Store eller Google Play.
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Södra Kommunikationsavdelningen, 2020-06-02.

• Kontrollera frihöjden över vägbana, om det är fritt från
buskar och fasta hinder i vägkanten, kurvornas bredd samt
vändplanens storlek.

