
En skogsbilväg har en livslängd som kan sträcka sig över flera skogsgenerationer.

Att beställa skogsbilväg

Från stubbe till industri

Beställa en skogsbilväg 
En bristfällig planering och bristande utförande kan innebära 
att man för alltid har onödiga transportkostnader. Genom en 
bra planering och en tydligt skriven beställning av utförandet 
skapas förutsättningar för ett bra ekonomiskt utfall. Om du är 
osäker beträffande planering eller då det gäller beställning av 
vägbyggnadsentreprenör kan du anlita en fristående expert. 

•	 Hur lönsam är den tänkta vägen? 
•	 Finns möjlighet att samverka för att fördela investe-

ringen? 
•	 Lämplig föreningsform vid samverkan? 
•	 Vilken miljöhänsyn skall tas? 
•	 Är vägen placerad rätt för optimalt skotningsavstånd? 
•	 Är vägen placerad på bästa möjliga undergrund? 
•	 Vilka lagar och andra myndighetskrav berör vägen? 

Utförandedelen 

•	 Planeringsfasen 
•	 Vilket skogsområde är i behov av skogsbilväg? 

•	 Är allt klart med berörda myndigheter, då det gäller 
lagar och andra myndighetskrav? 

•	 Vilken produkt skall beställas? Vägklass m.m.? 
•	 Vid samverkan är alla handlingar klara? 
•	 Vilka entreprenörer har den efterfrågade kompetensen? 
•	 Hur upphandlas utförandet av entreprenaden? 
•	 Hur skrivs ett entreprenadkontrakt? 
•	 Hur avslutas entreprenadarbetet? 

Genom att besvara ovanstående frågor skapas goda förutsättningar för en långsiktigt god inves-
tering. Samtidigt som det skapar goda möjligheter för ett aktivt och lönsamt skogsbruk.



Kontakta Skogsstyrelsen för mer 
information. Se även hemsidan 
www.skogsstyrelsen.se
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Punkter att ta upp med entreprenören 

•	 Kontraktsumma, pris per meter eller  
totalpris terrassering 

•	 Kontaktperson, entreprenör och beställare 
•	 Pris för grusning (kan ingå i  

kontraktsumman) 
•	 Vägklass 
•	 Trumkostnader 
•	 Tid för utförande 
•	 Garantitid 
•	 Väglängd 
•	 Miljöhänsyn vid utförande 
•	 Byggteknik 

•	 Lagar och andra myndighetskrav, vem  
ansvarar och för vad? 

•	 Betalningsplan 
•	 Slutbesiktning 

Anlita expert om du känner osäkerhet inför denna 
investering! 


