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Med en god tillgänglighet till din
skogsfastighet uppnår du både ett mer
kostnadseffektivt och klimatsmart skogsbruk.
Vägbyrån finns till för dig som privat skogsägare i alla vägrelaterade frågor.
Vi hjälper bland annat till med att bilda vägföreningar, anlägga och upprusta
skogsbilvägar samt beräkna andelstal. Våra vägspecialister arbetar i nära samarbete
med våra skogsinspektorer för att kunna erbjuda dig bästa möjliga rådgivning.

Kontakta en av våra skogsinspektorer för beställning av våra vägtjänster.

Beräkning av andelstal

Tjänsten för dig som äger en skogsbilväg tillsammans med andra kan det vara svårt att veta
hur kostnader ska fördelas. Här tar vi fram ett bra underlag för fördelning av kostnaderna vid
anläggning, upprustning och löpande underhåll av gemensamt ägda vägar.

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.

Vi hjälper dig från idé till färdig väg
Avtalsservitut

Med ett avtalsservitut säkerställer ni er, och framtida generationers rätt, att nyttja en
gemensam skogsbilväg. Med tjänsten avtalsservitut hjälper vi er upprätta ett juridiskt
bindande avtalsservitut helt utifrån era önskemål.

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

Gå från ord till handling och gör drömmen om din skogsbilväg till verklighet. Med tjänsten
vägentreprenad hjälper vi till med nybyggnation, upprustning och underhåll.

Broinspektion

Att äga och förvalta en bro medför ett stort ansvar för brons funktion och säkerhet. Det är
lämpligt att utföra inspektioner regelbundet för att säkerställa att kraven på framkomlighet
och säkerhet uppfylls. Efter inspektionen erhålls ett underlag som beskriver brons tillstånd,
vilket kan användas för planering av underhåll och reparationer av bron.

