
Våra vägtjänster

Med en god tillgänglighet till din  
skogsfastighet uppnår du både ett mer  
kostnadseffektivt och klimatsmart skogsbruk. 

Vi finns här för dig när du behöver stöd i frågor som rör din skogsbilväg eller er vägförening. 
Vi erbjuder allt ifrån andelstalsberäkningar till vägunderhåll och byggnation av nya vägar. 
Kontakta oss för att få kvalificerad hjälp och rådgivning redan idag.

Kontakta en av våra skogsinspektorer för beställning av våra vägtjänster. 

Andelstal
När en skogsbilväg ägs tillsammans med andra är det viktigt att kostnader fördelas på ett 
 rättvist sätt. Vi hjälper er att upprätta andelstal för fördelning av kostnader vid anläggning, 
 upprustning och löpande underhåll av gemensamt ägda vägar. Vi hjälper även till med att 
upprätta andelstal för befintliga vägar och uppdaterar befintliga andelstalslängder som blivit 
inaktuella på grund av förändringar i vägsystemet eller ingående fastigheter. Vår beräkning är 
opartisk och utförd enligt lantmäteriets vedertagna metoder.

Vägförening
Skogsbilvägar kan skötas på många olika sätt. Oavsett form är det viktigt att organisera sig  
för att underhållet på skogsbilvägen ska fungera och vara ekonomiskt hållbart. Med denna tjänst 
får ni hjälp att starta en vägförening eller på annat sätt ordna en gemensam skötsel  
av er skogsbilväg. 

norraskog.se
010-583 10 00



Avtalsservitut
Med tjänsten avtalsservitut hjälper vi er att säkerställa er och framtida generationers rätt att 
nyttja en gemensam skogsbilväg.. Ett avtalsservitut innebär att en fastighet får rätt att nyttja 
annans fastighet exempelvis för skogsbilväg. Genom att skriva in servitutet i fastighetsregistret 
säkerställs fastighetens rätt för all framtid, oberoende om någon av fastigheterna byter ägare.

Vägprojektering
Att rusta upp eller bygga en bra skogsbilväg kräver noggrann planering och många moment 
innan den kan trafikeras av en fullastad timmerbil. Med tjänsten vägprojektering erbjuder vi 
 kvalificerad hjälp med alla steg i projekteringsprocessen.

Vägentreprenad
Investera i din fastighet! Med en bra skogsbilväg ökar värdet på både virke och fastighet och du 
får dessutom en bättre tillgänglighet. Vi hjälper er med såväl nybyggnation som upprustning av 
skogsbilvägar.

Broinspektion
Äger du en bro och undrar vad den är i för skick? Då är en broinspektion något för dig. Att äga 
och förvalta en bro medför ett stort ansvar eftersom ägaren är ansvarig för brons funktion och 
säkerhet. Därför är det viktigt att regelbundet inspektera sin bro för att identifiera brister och 
behov av underhållsåtgärder.

Vägskötsel
Att sköta sin väg är en lika viktig investering i fastigheten som skogsvård. Med vår tjänst Väg
skötsel hjälper vi till med allt förekommande underhåll av din väg. Att fortlöpande sköta sin väg 
ökar dess livslängd, tillgängligheten bibehålls och underhållskostnader fördelas över en längre 
tidsperiod. 

Vägbyrån hjälper dig med din väg


