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Möte med Rådet för Produktion och Transport (RPT) 
 
Datum  2019-05-21 
Plats  Krusenbergs herrgård 
 
Deltagare  Henrik Sakari (HS) Ordförande, SCA 

Patrik Anderchen (PA), Södra 
Kristofer Ek (KE), Mellanskog 
Jonas Eriksson (JE), Holmen 
Håkan Gard (HG), Siljan Skog 
Anders Järlesjö (AJ), Sveaskog  
Paul Kewenter (PK), Derome 
Johan Möller (JM), Skogforsk 
Jörgen Olofsson (JO), Stora Enso  
Sören Staaf (SS), Norrskog 
Johan Adolfsson (JA), Biometria 
Magnus Ulin (MU), Biometria 
Anders Westström (AW), Sydved 
Håkan Rönnbäck (HR), VMK, (pkt 7) 

 
Ej deltagande Gunnar Björkholm (GB), Mellanskog 

Thomas Frick (TF), Södra 
Fredrik Söderström (FS), VSV 
Thomas Wikström (TW), Skogsentreprenörerna 

 
   
 
Vid protokollet Magnus Ulin / Johan Adolfsson 
Justerare  Henrik Sakari / Anders Westström  
Föredragande (namn vid rubrik, se nedan) 
 
Bilagor 
1. … 
2. … 

  
1 Mötets öppnande och val av justerare (HS) 
Henrik hälsade samtliga välkomna. Anders Westström valdes till justerare jämte ordföranden. 
 
2 Föregående protokoll (MU) 
Inget särskilt noterades. 
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3 Tagna styrelsebeslut (HS/MU) 
Grundpriset för Krönt Vägval har justerats från och med 1 maj. Justeringen, som är 
kostnadsneutral, har gjorts för att avgiften även ska inkludera Biometrias övriga vägrelaterade 
arbete som klassning, rapportering till Trafikverket och avvikelsehantering. Detta arbete 
hanterades tidigare regionalt av respektive VMF och betalades av företagen på regional basis. 
 
”Förbättrat vägdata” i Götaland finansieras separat.  
 
Skypeseminarium om Krönt Vägval och övrigt arbete med vägfrågor kommer att hållas vid 
två tillfällen. MU välkomnade RTP-ledamöterna att delta vid seminarietillfället 28 maj. 
 
4 Nominering (HS) 
Nomineringsarbete till råd/kommittéeer pågår och beslut om representationen kommer att tas 
29 maj. Transport- och entreprenörsföretagen kommer att erbjudas permanent platser i RPT, 
vilket förutsätter medlemskap i Biometria.  
 
KV-nämnden nomineras via RPT. Brukargruppen har idag ingen officiell nominering via 
RPT, men utgör en referensgrupp till RPT. 
 
Det noterades att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i råd/kommittéeer. 
 
5 Status VP (MU) 
Prima/sekunda massaved 
Mätningsinstruktionen är klar. Systemleveransen kommer att vara klar 30 juni inför 
produktionsstarten 1 augusti.  
 
Omfattande utbildningsinsatser har genomförts och pågår. Utbildningen är klar för landets 
virkesadministratörer, som därmed fått ett rimligt tidfönster för att hantera kontrakt och 
prislistor inför säsongsstart. 
 
Utbildning av virkesköpare, distriktschefer, produktions- och transportledare pågår nu. Här 
kommer mer än 300 personer att delta vid något av de tolv tillfällen som erbjudits. För 
målgrupperna entreprenörerna och transportörer, som omfattar ca 9 000 individer, erbjuds 
webbutbildning. Biometria erbjuder också kundspecifika företagsutbildningar vid både skog 
och industri i sammanhanget. 
 
Fjärrmätning 
Arbete pågår för att möjliggöra fjärrmätning kopplat till Mabema liksom anpassning av 
redovisningstjänster för att kunna redovisa automatisk dimensionsfördelning från 
mätutrustning. 
 
Mätningsinstruktioner 
Ett harmoniseringsarbete pågår som avslutas i en första etapp 1 augusti. Extern publicering av 
mätningsinstruktionerna kommer i nästa steg. 
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Utbytesprognoser 
Inbjdan har gått ut till en workshop i början av juni för att precisera den gemensamma 
kravbilden. Angeläget med god uppslutning till detta möte för att kunna gå vidare i frågan. 
 
6 Reflexioner från gemensamt möte (HS/Alla) 
Redovisning av priolistan för kommande 6 månader medförde ingen längre diskussion under 
det gemensamma mötet. Mer utredningar/förstudier skulle enligt JM kunna läggas ut på 
forskningsinstitutioner/universitet för att öka kapaciteten. Geofencing är ett sådant exempel på 
detta. En förstudie av geofencing i form av ett examensarbete som inte belastar Biometrias 
resurser diskuterades i gruppen. HG och HS tar gemensamt fram ett förslag på 
uppdragsbeskrivning för ett examensarbete gällande geofencing. 
 
Allt på nettolistan garanteras inte att utföras/slutföras under en 6 månaders period. 
Ordningsföljden för aktiviternas utförande är inte heller given. Prioriteringen är ett input 
tillsammans med rådande resurssituation och andra beroenden.  
 
Flera i RPT förordade en nettolista med färre aktiviteter och ökad grad av utpekande av vad 
som med stor sannolikhet kommer att bli utfört inom den närmaste halvårsperioden. Detta 
borgar i sin tur för rimliga och enhetliga förväntansnivåer. RPT tillstyrker den föreslagna 
nettolistan – VPn för andra halvåret 2019 – med begränsningstillägget som uppmaning för 
framtida nettolistor. 
 
Var sjätte månad görs nya prioriteringar i en rullande cykel. Situationen är inte statisk på 
något sätt och bruttolistan är ett rådsgemensamt verktyg.  
 
Noterades att RMR vid sitt möte under eftermiddagen rekommenderade Biometrias styrelse 
att fatta beslut om att upphöra med kollektivmätning av inhemsk massaved. 
 
7 Särhållning av travar på bil vs automatisk travmätning 

(HR/Alla) 
Håkan R konstaterade att det finns svårigheter att med del-/helautomatisk mätutrustning 
utföra en tillräckligt bra mätning i de fall travarna inte är väl åtskilda eller om de ligger direkt 
mot dragbilens framstam. 
VMK skrev i december i nationella mätningsinstruktioner för travmätning att travar ska vara 
väl åtskilda. 
Förslaget är att RPT tar ansvar för att säkerställa att lastningsinstruktioner uppdateras så att 
det framgår att fordonstravar ska särhållas väl enligt mätningsinstruktionerna. 
Johan A tar inom Biometria fram underlag på hur frekvent lastning med för dåligt särhållna 
travar är vid mätning med Mabema resp. Cind.  
Lastning/lastfördelning undersöks närmare (så att lasten inte förskjuts fel vid åtskillnad av 
travar) av Anders W/Anders J tillsammans med Fredrik S. 
 
Frågan får tills en en nationell lastningsinstruktion har uppdaterats hanteras lokalt av 
mätplatsägare/leverantörer. 
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8 Produktion (MU) 
Stabilt produktionsläge med all time high på både skotade resp. skördade volymer under 
2018. Under april 2019 svarade filer med standarden StanFord2010 för 83% av de filer som 
sändes in till Viol från skördare. StanFord2010 medför en tätare insändning av 
produktionsfiler. 
 
BI-rapporterna för produktion i Viol3 är klara. Arbetet med att utforma standardrapporter har 
skett med en aktiv referensgrupp och arbetssättet kommer att utnyttjas för andra tjänster. 
 
 
9 Rapport från KV-nämnden (AJ) 
Efter införandet av Krönt Vägval 5.0 så är träffbilden för avståndsberäkning förbättrad i flera 
geografier. 
 
En workhshop genomfördes för en månad sedan för att diskutera framtidens Krönt vägval. 
 
Ett arbete är under uppstart hos Skogforsk för att ta fram en kostnadsmodell/nytt tariffsystem 
som differentierar transportersättningen efter förutsättningarna på vägrutten. Biometria 
kommer att involveras i en implementeringsfas. 
 
BK4-vägnätet uppdateras via hantering i fem regionala bärighetsgrupper och 
förändringstakten varierar mycket mellan regionerna. 
 
 
10 Transport (MU) 
För 2019 är prognosen 92,5 miljoner m3fub och utfallet hittills indikerar att detta kommer att 
överträffas med 5%. 
 
Användningen av Krönt Vägval vid beräkning av transportersättning ligger nu på närmare 
75%. 
 
Leveransaviseringen har ökat kraftigt under inledningen 2019 (tillväxt på mer än 6% per 
månad) framförallt i södra och mellersta Sverige. Återanvändningen av leveransavisering 
ligger på 79% i ett rikssnitt. Jörgen O efterlyste en uppföljning för att kunna se hur stor andel 
av rundvirkesleveranserna per åkeri som leveransaviseras. Magnus noterade att det i Viol2 var 
svårt att kombinera antalet leveransaviseringar med totalt inmätta kvantiteter per 
mätplats/åkeri. Henrik S konstaterade att alla aktörer (befraktare/mätplatsägare/Biometria) 
aktivt behöver påverka de platser/personer som inte använder leveransaviseringen. 
 
 
11 Initiativ i Syd för förbättrat vägdata (JA) 
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Vägdatainsamlingen är igång med 10 bilvägsinventerare sedan april med nytt IT-stöd för 
registrering av vägdata i drift. Pågående arbetsområden och registrerat vägdata kommer att 
publiceras på en karta på Biometrias hemsida. 
 
 
12 Beslutslistan (MU) 
Aktuell status för ärendena på beslutslistan gicks igenom. Information om öppettider etc. på 
industrier/mottagningsplatser borde ingå i informationsutbytet… 
 
 
13 Information från RPT + utvärdering dagens möte (HS/Alla) 
Viktiga frågor att rapportera från RPT:s möte: 

• Brutto- och nettolista med 6 månaders perspektivet 
• Geofencing, intressant med sin stora potential, starta upp med t.ex. ett examensarbete 
• Leveransavisering 
• KV-nämnden med prissättning efter motstånd 
• Särhållning av travar, mer faktainsamling behövs 

 
 
Nästa möte 
Enskilt möte 17/9 i Stockholm (Sveaskogs lokaler) 
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