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VD har ordet

Rekordår i leveranssäkerhet
2003 ligger bakom oss och när jag tittar i backspegeln
tycker jag att det mesta gick SDCs väg. Speciellt glad
är jag för att vi kan presentera ett rekordår ifråga om
leverenssäkerhet av mätdata till företagssystem.
Mätningar har levererats årets alla 365 dagar utan
försening  en kvalitet som aldrig tidigare uppmäts i
SDCs 40-åriga historia.
Redovisningsvolymen ökade från en tidigare hög
nivå till 114,1 milj m3fub (110,6) en ökning som
främst tillskrivs industrins ökade förbrukning och
energisortiment. Rörelsen visade på ett positivt resultat
på 3 Mkr. De finansiella resurserna är fortsatt betryggande med en soliditet över 70%.
Operativt har 2003 varit ett år av konsolidering där
vi ytterligare har stabiliserat VIOL och datordriften.
Våra kunder förväntar sig 100% stabilitet och vi har
hela tiden högsta prioritet på att förbättra driftssäkerheten. Även kundtjänst är något vi sätter i främsta
rummet  där sker det dagliga mötet med våra kunder
och där kan vi fånga upp signaler för framtida
utveckling. Den enkät om kundnöjdhet som genomförts
visar att betyget på SDCs service överlag är mycket
gott.

Stora utvecklingsinsatser
En styrkefaktor i SDCs verksamhet som inte är lika
synlig är våra olika utvecklingsprojekt, i tid räknat ca
40% av verksamheten. Under 2003 har flera viktiga
projekt förts framåt till slutfas eller genomförande.
Dominerande projekt har varit:
 Systemutveckling inom VIOL
 Nytt transportredovisningssystem
 Skoglig Nationell Vägdatabas
 Systemprodukter inom området virkesflöde
 VMRs utvecklingsprojekt
Med detta urval av projekt vill jag fokusera på den
utvecklingsstyrka som SDC besitter och som bidrar till
att stärka vår verksamhet som möjliggör handel,
logistik och administration av virke inom skogsnäringen. Utvecklingsarbetet berörs utförligare i
förvaltningsberättelsen och särskilda artiklar men här
är några ytterligare kommentarer:
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Värdefull kunddialog på transportsidan

Virkesmätning och redovisning

Vi har fått bra respons på det nya transportredovisningssystemet. En användargrupp slutförde arbetet
under sommaren och de var nöjda med kravställningarna. Utifrån detta startades under andra halvåret
ett genomförandeprojekt som beräknas vara infört
2005.

När det gäller VMR har vi kommit igång med arbetet
att ta fram nya mätinstruktioner. VMR är också
delaktiga inom virkesflödesområdet med att lösa
kontroll- och kalibreringsfrågorna kring
skördarrapporteringen.

Vägdatabasen ny tjänst 2004

Internt har vi utvecklats och förbättrats. Vi har tagit till
oss valda delar av ett nytt arbetssätt för
systemutveckling som baseras på Rational Unified
Process. Vi går igenom hur vi arbetar med
kärnverksamheten i syfte att höja funktionaliteten, öka
effektiviteten och därmed får vi ett säkrare arbete.
Detta arbetssätt är en stor utmaning och kompetensmässigt krävande. Uthållighet krävs och vi har därför
valt ett successivt förfarande.
På personalsidan har vi under året etablerat ett
arbetssätt inom SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete).
Vidare har dokumentet gällande vår företagskultur
varit levande i organisationen. Att individen är
engagerad och intresserad av sitt arbete ser jag som en
framgångsfaktor för SDC.

Under året har vi fått i uppdrag att upprätta SNVDB
(Skoglig Nationell Vägdatabas). Databasen skall
innehålla information om hela Sveriges vägnät,
vägarnas egenskaper och på sikt innehålla rutiner för
àjourhållning. Utvecklingsarbetet bedriver vi
tillsammans med medlemsföretagen och Skogforsk.
Beslut är taget på att SDC ska tillhandahålla tjänsten
och vi har köpt in expertkompetens för att genomföra
utvecklingen. Målet är att ha SNVDB i drift i mitten
av 2004.

Över 550 skördare anslutna
Inom området virkesflöde har vi kommit ytterligare en
god bit på väg. Över 550 skördare har installerat SDCs
programvara för inrapportering av mätdata  en
ökning med ca 300 under året. Vidare har vi ca 300
användare av produktionsinformationssystemet PRINS.
Utvecklingen fortsätter härnäst med att förfina
insamlingsrutinerna för skördare och skotare.

Ökade marknadsandelar på
energiområdet
På energiområdet har det gått bättre än förväntat och
vi har utvecklats starkt som huvudleverantör av
tjänster i Sverige. Enligt en marknadsundersökning
(utförd av SVEBIO) gjord under året har området
fortsatt stor potential och vi har utarbetat strategier för
att ta fler marknadsandelar.

Interna förbättringar

Med sikte på 2004
Avslutningsvis tar jag mig friheten att tro att ägare och
kunder är nöjda med SDCs verksamhet. Vi tillgodoser
kraven på en kostnadseffektiv virkesredovisning efter
marknadens krav och utvecklas i en takt som inte
äventyrar den stabila ekonomin. Vi har ett bra
arbetsklimat och bra relationer med intressenter och
samarbetspartners. Jag ser med tillförsikt fram emot
samma goda utveckling under 2004!

Bengt Wikman, VD
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Kort om SDC
SDC levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell
handel, logistik och administration.
IT-tjänsterna fokuseras på virkes-, energi- och
transportredovisning samt system för virkesflödet från
skog till industri.
I tjänsterna ingår datautrustningar, -kommunikation
och -produktion med tillhörande service.
SDC är en ekonomisk förening som ägs av 54
medlemmar inom svensk skogsnäring. Vidare är ca 130
sågverksföretag anslutna till SDC via de sågverksorganisationer som är medlemmar i föreningen.
SDC har ca 110 anställda och en omsättning på ca
115 miljoner kronor.
SDC svarar för virkesredovisning i Sverige och
tillsammans med Virkesmätningsföreningarna borgar vi
för en korrekt och opartisk virkesredovisning.
Virkesmätningsföreningarna, VMF, mäter och klassificerar medan SDC utför virkesredovisning.
Inom SDC finns VMR (Virkesmätning och redovisning). VMR är ett samordnande organ som bl a företräder skogsnäringen i frågor som berör virkesmätning och
virkesredovisning

Väl fungerande informationssystem är idag en
nödvändighet inom skogsnäringen. Alla intressenter har
ett gemensamt behov av att volymer och virkesvärden
beräknas på ett snabbt och effektivt sätt.
Alla parter som är engagerade i virkesmarknaden
behöver enhetliga, samverkande och lättillgängliga
informationssystem. SDC satsar därför på en fortsatt
framsynt utveckling och förvaltning av system som
möjliggör rationell handel, logistik och administration
från skog till industri.
Affärsidé
SDC levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell handel, logistik och administration.
Vision
SDC ska vara skogsnäringens första val av IT-företag
från skog till industri.
Mål
SDC ska vara känt för kontinuitet, stabilitet, god kundservice och hög kvalitet på produkter och tjänster.

SDCs engagemang från skog till industri
Virkesaffärer
SDC-Pris
Virkesorder
Virkesinformation
STAR
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Avverkning
Skördar- och
skotarmätning
Produktionsinformationssystem
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Virkeslager
Väglagersystem

Transport

Mätning
Mätplatssystem och
utrustning

Skoglig
Nationell
Vägdatabas

Redovisning
Virke och
transport

Redovisningsresultat
Virkesinformation
Följdregister
Arkivsystem

Våra medlemmar
Are Skogsprodukter AB
J.G. Anderssons Söner Aktiebolag
arCHIPelago Data Aktiebolag
Billerud Aktiebolag
Boxholms Skogar Aktiebolag
Bäckhammars Bruk Aktiebolag
Camfore AB
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fabriker Aktiebolag
Frantschach Pulp & Paper Sweden Aktiebolag
Geijer Timber Aktiebolag
Gransjöverken Aktiebolag
Holmen Skog Aktiebolag
Industriskog Aktiebolag
J. N. Jonasson Skogsaktiebolag
Jämtfrakt AB
Korsnäs Aktiebolag
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsäliitto Sverige Aktiebolag
Moelven Notnäs Aktiebolag
Naturbränsle i Mellansverige AB
Norra Skogsägarna Ek. för.
Norrbottens läns Skogsägare Ek. för.
Norske Skogindustrier ASA
AB Persson Invest
Primaskog Nord AB
Prästlönetillgångarna i Skara Stift

Rottneros AB
Aktiebolaget Rundvirke
Rundvirke Skog Aktiebolag
Rörvik Timber AB
Saugbrugsforeningen
SCA Skog AB
Scaninge Timber AB
Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening
Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening
Smurfit Munksjö Aktiebolag
Stora Enso Skog Aktiebolag
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Swedspan Aktiebolag
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för.
Sydved Aktiebolag
Sågverken Mellansverige service AB
Sågverkens Riksförbund
Sågverksföreningen SÅGAB-Sågverken Norrland ek. för
Sågverksföreningen Såg i Syd
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Trätransporter i Norrbotten AB
WEDA Skog AB
Vida Skog AB
Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag
Västskog Sågråvaru Aktiebolag

Vidare är ca 130 sågverksföretag anslutna till SDC via de sågverksorganiationer som är medlemmar i föreningen.

Året i siffror

Leveranssäkerhet

Resultat

Leverans av mätningar utan försening har skett för
RTV-mätning 1)
365 av 365 dagar
Sågtimmermätning
362 av 365 dagar

Moderföreningens rörelseresultat uppgick till
3,0 (5,8) Mkr. Efter finansiella poster och skatter
redovisas årets resultat till 3,2 (0,1) Mkr.

1)

Räkning, Travmätning och Vägning

Personal

Kundnöjdhet

Antalet anställda var i medeltal 101 (96).

Levererad servicekvalitet från SDCs kundtjänst får av
kunderna betyget 7,9 av 10,0.

Volym

Priser
Medelpriset för virkesredovisningen uppgick till
51 (52) öre per m3fub.

114,1 milj m3fub har under 2003 redovisats genom
SDC. Dessutom tillkommer ca 26 milj m3fub som
redovisats från skotare och skördare.

Virkesredovisningspriser 1994-2003

Redovisade kvantiteter per förening 2003
Virkesmätningsförening

Mätmetod
Stockmätning

Övrig mätning

2003

2002

3 395

28 866

32 261

31 979

11 066

39 267

50 333

48 112

9 841

11 521

21 362

20 895

370

9 731

10 101

9 648

24 672

89 385

114 057

110 634

VMF Nord
VMF Qbera
VMF Syd
Partsmätning
Totalt
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Total kvantitet
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Virkeskvantiteter redovisade genom SDC åren 1994-2003
1000-tal m3fub

År

Stockmätning
m 3fub

1)

% förändr.

Övrig mätning
m 3fub

Totalt

% förändr.

m 3fub

% förändr.

1994

18 329

+

14,0

62 012

+

8,4

80 341

+

9,6

1995

20 253

+

10,5

67 375

+

8,6

87 628

+

9,1

1996

17 939

-

11,4

63 980

-

5,0

81 919

-

6,5

1997

20 589

+

14,8

70 481

+

10,2

91 070

+

11,2

1998

19 574

-

4,9

75 546

+

7,2

95 120

+

4,4

1999

20 360

+

4,0

75 909

+

1,0

96 270

+

1,0

2000

21 622

+

6,0

82 146

-

8,0

103 768

-

7,8

2001

21 323

-

1,3

82 409

+

0,3

103 732

2002

24 255

+

13,8

86 379

+

4,8

110 634

+

6,7

2003

24 672

+

1,7

89 385

+

3,5

114 057 1)

+

3,1

0

Ca 26 milj m3fub tillkommer som redovisats från skotare och skördare.
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Året i siffror

Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning
2003

2002

2001

2000

1999

110 397

105 852

100 002

90 224

83 914

5 293

3 251

1 018

16 648

397

61 205

58 981

56 674

59 674

40 591

70,5

67

67,5

63,6

64,7

Avkastning på totalt kapital %

2,9

10,1

2

33,5

1,3

Avkastning på eget kapital efter skatt %

4,6

0,3

-0,9

30,5

2,1

Medeltal anställda

101

96

84

79

75

Nettoomsättning kr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr
Soliditet %

Andra nyckeltal
Antal

December -03

December -02

STAR-installationer

28

25

Lagerinstallationer

10

3

378

373

53

50

Skördare

559

193

Skotare

250

100

1 295

1 256

256

0

Mätplatser
Mätplatser, energi

Antal användare
Virkesinformationssystemet
(VIS)
PRINS
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VIOL-systemet nu i
förädlingsskedet
för SDC gäller det att vara lyhörd för detta och vara
aktiv i processerna innan förändringar sker.

Intressanta tillväxtområden för SDC?

Mats O. Olsson
SDCs styrelseordförande

– Efter förnyelsen av VIOL är vi nu inne i vad jag
vill beteckna som ett viktigt förädlingsskede. Det
pågående projektet med en förändrad struktur
med utvecklade rutiner och tydligare styrning av
VIOL är ett viktigt led i detta.
Detta säger Mats O. Olsson, bitr. skogsdirektör i Södra
Skogägarna efter knappt ett år som ordförande i SDC.

Intryck av ordförandeskapet så långt?
 Kanske lite högre tempo än vad jag hade föreställt
mig. Även om SDC i stor utsträckning arbetar med
långsiktiga planer och visioner upplever jag att vi
befinner oss i en ständig brytningstid genom den
fortgående, snabba utvecklingen.

Inriktning i några års perspektiv?
 Jag ser VIOL som kärnverksamheten i relationen
mellan SDC och ägarna. Ett viktigt arbete är nu att
ytterligare förstärka säkerheten i driften av VIOL och
att utveckla tjänster som är enkla att hantera i alla led
hos kunderna, både av avancerade och mindre
avancerade handläggare, t ex i handdatorer. Det är
några inslag i det jag kallar förädlingen.

Andra inslag i inriktningen?
 Såväl formerna för handeln på marknaden som
mätningsförfarandet är stadda i snabb förändring och
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 I första hand öka information om virkesflödets alla
led; avverkning, skotning, transporter och inmätning
vid industri. SDC är bara i början av sitt engagemang i
förmedlingen av data i virkesflödet även om t ex
skördarmätningen ökar i snabb takt. Ytterligare mätvärden i flödet som t ex sammansättning och kvalitet
av det skördarmätta är en förutsättning för att kunderna skall få se virket innan det kommer till vedgården.
Den informationen är utomordentligt viktig för
främst sågverken med krav på aptering, diameter m.m.
Men även massa- och pappersbruken har stor nytta av
tidig information om ingående virkesleveranser, t ex
densitet.
Mer omfattande information är också intressant i
andra riktningen för de som utfört avverkningen och
transporterna med besked om det slutliga utfallet, som
t ex kan påverka kalibreringen av skördarna.
 När det gäller utvecklingen inom virkesflödet vill
jag understryka vikten av det samarbete SDC etablerat
med Skogforsk i syfte att formulera en gemensam
vision inom området logistik i vid bemärkelse. Detta är
viktigt för att tidigt fånga upp trender och att vi i
styrelsen skall tala samma språk. Samarbetet med
Skogforsk inom logistikområdet bör fördjupas och vara
en prioriterad verksamhet.

Andra tillväxtområden; grot, sopor?
 Det måste vi vara öppna för eftersom vi här talar om
kunder, t ex biobränsleverk, som redan har skogsbränsle i sitt sortiment och när det är varor som kan
hanteras med samma system som vi använder i VIOL.
Jag ser inget hinder för att redovisa produkter som har
ett annat ursprung än skogen.

MoR-utredningen – och sedan?
 Det beslut som tagits är att erfarenheterna av
genomlysningen är positiva. Vi bör dock låta
verksamheten ytterligare stabilisera sig innan vi går
vidare så att vi får en ny bas för att bedöma ev fördelar
av en fördjupad integration mellan mätning och
redovisning.

Nytt transportsystem
ger nya möjligheter
I juni 2002 påbörjade SDC arbetet med att ta fram
ett nytt transportredovisningssystem (TR). Det nya
systemet kommer att utgöra en del av VIOL och
innehålla både nya och förfinade funktioner
jämfört med det gamla transportredovisningssystemet.
Representanter från 12 kundföretag bildar en
användargrupp som deltar aktivt i projektets arbete.
Användargruppen har bl a påverkat utformandet av
kravspecifikationen som färdigställdes under 2003.
Sedan 2003 är systemutvecklingen i full gång.
Tester av systemet och systemomläggningen till det
nya transportredovisningssystemet har planerats ske
under 2005. Många delsystem i övriga VIOL kommer
att anpassas till TR varför planeringsarbetet inför
systemomläggningen redan har påbörjats.

Nya och förbättrade funktioner i TR
Transportkontrakt och Transportprislista
Beställningsuppgifter och prioriteringar som tidigare
låg i ett kundregister är synliga och möjliga för
kunden själv att ändra för varje affär som görs, via
transportkontrakt och prislista.

TIS = Transportinformationsystem
En transportaffär kommer att kunna redovisas för två
affärsled. Alla parter som varit inblandade blir
behöriga att se affären. Genom att använda transportinformationssystem (TIS) och förteckningar kommer
uppföljningsmöjligheterna att öka. I TIS söker
användaren information om transporterade volymer,
vikter, värden, redovisningsnummer och tillägg och
avdrag. TR har liksom VIOL generationshantering,
dvs alla händelser kan spåras i TIS.

Rutt
Ruttfunktionen finns kvar i TR. Skillnaden är att
inrapportering av rutt sker först då rutten är komplett
och att inga mätningar lämnas oprisräknade p g a att
de ingår i en rutt. Genom detta förenklas administrationen avsevärt.

Lastspecifikation
Den nya funktionaliteten för att hantera samlaster
kommer att ta hänsyn till trädslag och dess specifika
vikter. Minimikvantiteter, som gäller för hela lasset,
kommer att hållas samman. Varje mätning skall
automatiskt tilldelas en lastidentitet  Last-ID. Därmed
förenklas möjligheten till kontroll och uppföljning.

Statistik och avprickningsfunktion
Exempel på två helt nya funktioner är möjligheten att
visa statistik för ett av användaren angivet urval, t ex
medeltransportavstånd och möjligheten att pricka av
mätkvitton mot mätningar som finns i VIOL samt att se
status för dessa.
TR kommer att ha stor inverkan på övriga system i
VIOL, t ex mätplatssystemet, kvantitetssystemet och
virkesordersystemet. För att begränsa felaktigheter i TR
kommer t ex fler kontroller att införas i dessa system.

Ökad kundnytta
Med nya TR kommer kunderna att kunna styra och
hantera sina transportaffärer på ett effektivare sätt.
Genom förfinade sökmöjligheter och ökad spårbarhet
får kunden utökade uppföljningsmöjligheter.

SDC ÅRSREDOVISNING 2003
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Data från virkesflödet ökar
snabbt i redovisningen
Ett av de dominerande inslagen i SDCs utvecklingsarbete är samarbetet med Skogforsk om en beskrivning
av visioner för redovisning av data och dess innehåll
från olika punkter i virkesflödet från avverkning till
industrin.
 Till dags dato har vi kunnat konstatera att SDC
successivt byggt upp en funktionell infrastruktur för
hantering av datakommunikationen från skördare,
skotare och transport som innebär att information hålls
samman av virkesordern, säger Björn Bergman, chef
för avdelningen Affärsutveckling logistik.
Mätdata från virkesflödesområdet i SDCs redovisning fortsätter också att öka i snabb takt.
SDCs programvara var i mars 2004 installerad i
närmare 600 skördare, en ökning med ca 400 jämfört
med utgången av 2002. Det motsvarar mer än 50 % av
det totala antalet skördare i Sverige.
Skotarrapporteringen omfattar ca 250 enheter och
produktionsinformationssystemet PRINS har ca 300
användare.
Bakgrunden till den snabba utvecklingen är att
industrin utvecklas alltmer mot större och specialiserade enheter med större krav på produktutveckling
och effektivt råvaruutnyttjande. Inrapporteringen av
mätdata från flera punkter i virkesflödet kan därför
förväntas fortsätta att öka som en följd av alltmer
specifika krav på en god beskrivning av skördat och
skotat virke och spårbarhet till källan.
Inom massa- och pappersindustrin kan det gälla
fibrernas längd och bredd, densitet och ursprung.
För sågverken kan utöver längd och diameter noteras
intresse för uppgifter om stocktyp, leveranssäkerhet
med angivelse av ev avvikelser från leveransplan. För
bränsleindustrin anges densitet som en viktig egenskap.
Den pågående diskussionen indikerar en stegvis
utveckling inom logistikområdet med inrapportering
från säljare, köpare, skördare, skotare, lastbilar och
mottagningsplatser.

Redovisningen av skördarmätta data fortsätter att öka snabbt och kommer, enligt
den utveckling som pågår, att omfatta alltmer detaljer om det skördade virket.
Detta som en följd av alltmer specifika krav på en god beskrivning av skördat och

Mer detaljer från skördarna
 Ett område som vi nu arbetar med är att utveckla
datainsamlingen från skördarna med mer detaljer om
det skördade virket och förbättrad kontroll av skördarna
genom en utförlig instruktion som VMR håller på att
utarbeta. I dagens system för virkesredovisning är
kommunikationen enkelriktad från skördare till SDC.
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I framtidens skördarredovisning kan förväntas krav på
tvåvägskommunikation mellan alla aktörer i virkesflödet. Här finns behov av snabb och flexibel kommunikation, vilket kan inkludera att SDC bör kunna erbjuda
företagen möjlighet att nå avverkningsmaskinerna via
SDCs kommunikationsnät, säger Björn Bergman.

Handdatorn kommer även att kunna användas för
datainsamling från transportör.
Det är också troligt att kunderna i en vidareutveckling
kommer att efterfråga en integrering av skotarrapporteringen som en del i skördarredovisningen.

Integration av lastbilsdata
 Ett annat inslag i utvecklingsarbetet knutet till
visionen är att ta fram förbättrade system för
mätplatserna. I detta ingår att vi har ambitionen att
integrera lastbilen med mätplatsen för att uppnå
effektivare mätning och snabbare registrering av vad
som levererats och vad som tömts ur resp väglager.
Rutinen skulle kunna fungera så här:
Lastbilen sänder en specifikation av det lastade
virket till mätstationen som en förlaga till
registreringen och mätningen med data om vad som är
lastat och mot virkesorder vem som äger vad i lasten.
Mätaren behöver då bara komplettera med mätdata.
Lastbilen får återföring av registreringen mot den
specifikation den lämnat och verifierar att virket mätts
mot rätt virkesorder som en kontrollerande funktion i
sin roll som leverantörens ombud. Mätkvittot utgör
underlag för verifieringen och för betalning till
transportören och registreras i SDCs transportredovisningssystem. Mätaren och chauffören samarbetar på
detta sätt för en effektiv mätning och lossning för att
uppnå kortast möjliga väntetid för lastbilen.

Många förutsättningar för genomförande

skotat virke. Vidare förutses en efterfrågan på en integrering av
skotarrapporteringen som en del i skördarredovisningen

 Även skotarrapporteringen, som hittills sker via
talsvar, utvecklas med specialanpassade insamlingsfunktioner och användande av bl a handdator, som är
under utveckling. Ett framtida scenario kan också
innehålla dataöverföring av skördarens information till
skotaren.

 För att visionen skall bli verklighet måste flera
förutsättningar uppfyllas. En är att lastbilarna tillförs
datautrustning, som är integrerad med totalsystemet
och en annan att applikationerna är synkroniserade och
fungerar över hela landet. Det krävs således rikstäckande lösningar, en för order och en för mätstationerna.
Annars är det risk för dubbla lösningar och dubbla
kostnader. Därför måste man hålla ihop utvecklingen
för att skapa samordnade rutiner med ett
standardgränssnitt i kommunikationen.
 Det bör understrykas att den här skissade visionen
inte innefattar gemensamma transportplaneringssystem.
De är som nu, företagens angelägenhet, säger Björn
Bergman.

SDC ÅRSREDOVISNING 2003

15

Nytt stort uppdrag kan spara 280 miljoner
Skoglig Nationell Vägdatabas

SDC har fått uppdraget att upprätta en skoglig
nationell vägdatabas, förkortad SNVDB. Denna
kompletterar för skogsnäringens del den
nationella vägdatabas som bl a på skogsnäringens begäran upprättats av Vägverket.
Engagerade i arbetet med skogliga vägdatabasen
är SDC tillsammans med Skogforsk och
representanter från skogsnäringen.
Det svenska vägnätet omfattar nära 550 000 km, varav
310 000 km är skogsbilvägar. På dessa vägar transporterar svensk skogsnäring virke för 2,8 miljarder
kr/år.
En studie gjord av Skogforsk visar att transportkostnaderna för skogsnäringen skulle kunna minskas
med upp till 10% per år, d v s 280 miljoner kronor
genom att optimera virkesflöden, väginvesteringar och
körscheman. Utöver dessa besparingar tillkommer
andra vinster som säkrare och miljövänligare
transporter.
En förutsättning för att göra dessa besparingar
möjliga är en nationell vägdatabas innehållande alla
vägar som finns i Sverige.

Nationell vägdatabas
Skogsnäringen har länge verkat för att få en nationell
vägdatabas till stånd och var därmed en viktig faktor
till att Vägverket 1996 fick uppdraget av regeringen att
ta fram en nationell vägdatabas, NVDB kallad.

Denna skall innehålla data om alla Sveriges vägar.
Den ska tillgodose behovet, även på lång sikt, av
grundläggande väginformation och vara tillgänglig för
både offentliga och kommersiella aktörer.
Skogsnäringen ansvarar för data för skogsbilvägnätet i
den nationella vägdatabasen.
De stora väghållarna inom skogsnäringen ansvarar
själva för dataförsörjningen till den nationella vägdatabasen. För att möjliggöra dataförsörjning till
skogsbilvägnätet utanför de stora väghållarna bildades
år 2000 tre ekonomiska föreningar, SVDB Norr, SVDB
Mitt och SVDB Syd. SVDB står för skogens vägatabas.

Skoglig nationell vägdatabas
Ett seminarium 2002, anordnat av Skogforsk, med
medverkan av skogsnäringen och leverantörer av ITtjänster inom GIS (Geografiska informationssystem)
och väginformatik lade grunden till det pågående
projektet. Syftet med seminariet var att ge skogsnäringen en bild av vad marknaden har att erbjuda
idag och att akuella leverantörer i sin tur skulle få en
uppfattning om skogsnäringens behov samt att
identifiera gemensamheter i användandet av den
nationella vägdatabasen.
Ett resultat av seminariet visade att skogsnäringen
har behov av vägdata för bl a
 transportplanering
 beräkning av transportersättning
 drift och underhåll av vägar
 avverkningsplanering

Högsta prioritet för näringen är vägregister och
transportavstånd.
I det forsatta samarbetet beslutade man att
tillsammans utveckla en gemensam komponent som
beräknar transportavstånd och presenterar föreslaget
vägval. Syftet med komponentutveckling är att kunna
använda samma funktion i flera applikationer.
En komponent som beräknar transportavstånd kan
t ex användas för att beräkna avstånd för transportersättning samt presentera föreslaget vägval. Dessutom
kan komponenten utgöra basen för transportoptimering
m m.
Eftersom den nationella vägdatabasen endast
innehåller en begränsad mängd grundläggande data
om Sveriges vägar finns dessutom behov av en
gemensam skoglig nationell vägdatabas som innehåller
den information som finns i den nationella vägdatabasen samt ytterligare information om skogsbilvägarna.

Projektet
Utifrån dessa behov har Skogforsk och SDC tillsammans med representanter från skogsnäringen
startat ett projekt vars mål är att skapa en gemensam
skoglig nationell vägdatabas som etableras hos SDC
samt att utveckla en komponent för beräkning av
vägavstånd och presentation av föreslaget vägval.
IT-företaget Triona, Borlänge, som specialiserat sig på
väg- och transportinformatik har valts för utvecklingen
av den skogliga nationella vägdatabasen.

Under andra halvåret 2003 har projektet arbetat
med att ta fram kravspecifikationer för vägvalskomponenten och den skogliga nationella vägdatabasen. Triona startade konstruktionsarbetet i början av
2004. Målet är att ha en SNVDB och en komponent för
beräkning av vägval och avstånd satt i produktion hos
SDC i juni 2004.

Framtida utveckling
Projektet innebär att skogsnäringen skapar en bas för
att uppnå målet att minska transportkostnader genom
att optimera virkesflöden, väginvesteringar och
körscheman samt möjliggöra säkrare och miljövänligare transporter.
För SDCs del finns planer på att utnyttja
vägdatabasen och vägvalskomponenten för att beräkna
transportavstånd för transportersättning. Dessutom kan
vägdatabasen och vägvalskomponenten användas för
att beräkna transportavdrag vid prissättning av virke.
På många företag finns planer på att utnyttja
vägdatabasen och vägvalskomponenten i olika system.
Sannolikt kommer även flera gemensamma komponenter som utnyttjar vägdatabasen att tas fram.

Fortsatt snabb tillväxt
för energiområdet
Den snabba tillväxten inom produktområdet Energi
fortsätter. SDCs mätplatssystem var i mars installerat
hos 42 kunder, främst värmeverk men även ett stort
antal pelletsindustrier. Därutöver sker inrapportering
från drygt 10-talet företag med egen mätutrustning
liksom från massa- och pappersindustrier med
förbrukning av biobränsle.
Tillväxten har genererat en kraftig ökning av
inrapporterade mätningar under 2003, drygt 181.000,
en ökning med ca 35.000. I januari och februari 2004
har mätningarna uppgått till drygt 23.000 per månad,
volymer som indikerar inemot 220.000 mätningar
under 2004 exklusive ev nya kunder.

Under 2003 introducerades också nya mätbesked. Den
största skillnaden är att de nya modulerna innehåller
samtliga vid mätningen förekommande måttslag, dvs
ton rå och torr vikt,Th, MWh, m3s, Styck och m3fub.
Uppgifterna finns både ackumulerade på sortimentsnivå
och detaljerade på mätningsnivå.
VMR har tagit fram ett förslag på ny struktur för
sortimentskoderna som baseras på produktgrupper och
ett flödestänkande från skog och återvinning. Förslaget
innebär bl a en utökning av antalet sortiment.
Införandet beräknas ske under 2005.

Nytt mätplatssystem

Fotnot: Läs mer om VMRs förslag i förvaltningsberättelsen, sidan 22.

Under året introducerades ett nytt mätplatssystem för
energi som bättre skall svara upp mot nya krav och
önskemål om utveckling.
Förändringar är främst av teknisk natur som bl a
tillför ökad säkerhet genom att SDC tar backup på
programvara och alla mätdata. Förändringarna ger
också förutsättningar för nya funktioner, bl a lagerredovisning.
För att vidga kundkontakterna planeras under 2004
att, utöver den användargrupp som finns för produktområdet i sin helhet, organisera en särskild användargrupp för de företag som arbetar med SDCs mätplatssystem energi.
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Nya mätbesked och sortimentskoder

Mätplatser vid värmeverk/pelletsindustrier
som är anslutna till SDC

Alingsås
Arvika
Borås
Enköping (2 st)
Eskilstuna
Falun (2 st)
Forsnäs
Främlingshem
Gävle
Götene
Halmstad
Hagfors
Hedemora
Hofors
Hudiksvall
Härnösand (2 st)
Karlstad
Kristinehamn
Krokom
Kungsbacka
Kungälv
Lit
Ljusne
Ludvika
Luleå
Lycksele
Malmbäck
Malung
Mariestad
Mora
Märsta
Mölnlycke
Norberg
Nynäshamn
Nässjö
Orsa
Piteå
Rättvik
Sala
Skellefteå
Skövde
Säter
Ulricehamn
Vaggeryd
Valbo
Västerås
Östersund
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Effektivare VIOL-förvaltning
och vidgad kunddialog
I spåren av förnyelsen av VIOL – nu inne i sin
slutfas – sker en översyn av rutiner och styrning
av VIOLs förvaltning. Syftet med översynen är att
uppnå en högre kvalitet genom en effektivare
förvaltning, vidgad kunddialog och bättre
framförhållning vid förändringar.
Översynen har i ett inledande skede omfattat intervjuer
med en bred representation för SDCs användare med en
förankring i Skogsdatagrupperna, SDCs styrelse och
användargrupp. Även berörda bland SDCs personal har
ingått i intervjuurvalet, som totalt omfattat närmare
50-talet personer.
Resultatet av dessa intervjuer kan sammanfattas i tre
dominerande slutsatser:
 att Skogsdatagrupperna är fundamentet för SDCs
förankring och rådgivning vid prioriterade
förändringar i VIOL
 att VIOLs användargrupp som fungerat som
rådgivande organ för förnyelsen har fullgjort sitt
arbete och bör avvecklas
 att SDC bör utveckla rutiner för och styrning av
förvaltningen

Vad tycker intressenterna?
Intervjuerna med intressenterna visar att SDCs
affärsidé är mycket bra och alla intervjuade är i
grunden mycket positiva till SDCs funktion, skötsel
och kompetens.
Under senare delen av 2003 inleddes ett förändringsarbete för att utveckla SDCs förvaltningsprocesser mot
större kundnärhet och ökad information samt att s k
releaseförfarande införs för alla systemförändringar.

Så här ska VIOL styras
I systemförvaltningen skiljer man på akuta och
planerade förändringar. Akuta förändringar är fel
som hindrar eller stör funktioner i VIOL. Dessa ska
åtgärdas snarast enligt fastställd servicenivå.
Planerade förändringar utgörs av mindre allvarliga
fel men framförallt önskemål om förbättringar i VIOLs
funktioner. Planeringen och prioriteringen av dessa
förändringar ska ske enligt följande övergripande
principer.
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Förvaltningen av VIOL styrs på årsbasis av en fastställd verksamhetsplan. Inom ramen för verksamhetsplanen sker akuta felrättningar och planerade åtgärder
för ändringar av VIOL.
Löpande prioritering sker efter rådgivande överläggningar mellan VIOL-chefen och Skogsdatagrupperna. I frågor om lösningar och prioritering av
frågor som bör behandlas lika för hela Sverige och där
Skogsdatagrupperna har olika uppfattning kan chefen
för systemutveckling och förvaltning av VIOL,
remittera dessa till VMR för rådgivning.
Uppstår behov av förändringar som inte ryms inom
verksamhetsplan och budget initierar VIOL-chefen
planering för detta. Efter beslut i ledning/styrelse
revideras verksamhetsplan och budget, alternativt
initieras ett utvecklingsprojekt.

Releaser leder till ökad kvalitet
Alla planerade förändringar kommer från och med
halvårskiftet 2004 att levereras i så kallade releaser.
Målsättningen är att nya releaser ska levereras två till
tre gånger per år.
Införande av releaser innebär:
 En strukturerad beslutsprocess som dels blir tydlig
för intressenterna och dels skapar grund för bättre
beslut/prioriteringar av ändringar av VIOL
 Bättre möjligheter att informera användarna när
ändrade/nya funktioner införs
 Effektiviserad ändringshantering genom färre och
mera kontrollerade produktionssättningar,
effektivisering av testhantering, mindre administration
 Högre kvalitet i leveranser genom ökade
testmöjligheter
 Bättre arbetsmiljö genom att antalet akuta
ändringar minskar och ändringshanteringen blir
planerad

SDCs systemförvaltningsmodell

Kundföretag
VMF

Ändringskrav utom ramarna

Krav

- Förslag verksamhetsplan
- Ändringskrav utom
ramarna
- Periodiska rapporter

Krav

- Förslag verksamhetsplan
- Förslag prioritering
- Periodiska rapporter

Skogsdatagrupper

- Rådgivning
- Krav

Förfrågan

Styrelse
VD

- Beslut om ändrade regler/
nomenklatur
- Rådgivning/prioritering på
övergripande nivå
- Krav

- Beslutad verksamhetsplan
inkl. mål och budget
- Reviderad verksamhetsplan

Förvaltningsgrupp
Prioriterar och beslutar
inom ramar för verksamhetsplan/
reviderad verksamhetsplan

Krav

Uppdrag

Virkesmätningsrådet

Införande

Systemförvaltare

Kunddialogen förbättras
Ansvaret inom SDC för VIOL-systemet kommer att
indelas i produktområden. Produktområdet leds av en
förvaltningsledare som fokuserar på en aktiv dialog
med SDCs kunder.

Information

Inför varje release kommer preliminära planer att
presenteras och när releasens innehåll definitivt har
fastställts kommer information om detta att lämnas.
Målet är också att SDC ska fastställa servicenivåer för
förvaltningen inklusive användarstöd. Uppföljning mot
dessa servicenivåer kommer också att kunna
presenteras på VIOL-webb.

Information om planerat och pågående arbete med
förbättringen av VIOL kommer löpande att presenteras
på VIOL-webb.
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Förvaltningsberättelse

VMR, VIRKESMÄTNING
OCH REDOVISNING
Från effektivare till förändrad
sågtimmermätning
Resultaten från Effektivare sågtimmermätning, ett
utvecklingsprojekt som pågått sedan 1999, redovisades
på en konferens på Arlanda i april. De drygt 100
deltagarna fick höra om kvalitetsklassning via stockens
form, diametermätning under bark, trädslagsseparering, kapspricksdetektering med mera.
Inför konferensen togs en 30-sidig slutrapport för
projektet fram. VMR-rådet utsåg därefter en
arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med förändrad
sågtimmermätning.
Under hösten genomfördes företagsinterna och
regionala remissarbeten. I början av 2004 skall VMRrådet bedöma när en ny mätinstruktion, eller delar
därav, kan införas.

Nya mätmetoder
Under sommaren genomfördes lovande försök med
automatisk mätning av växtvridenhet på obarkade
stockar vid Forssjö Bruk. Systemet bestod av kameror
och lasrar som automatiskt känner var det finns
barkavskav och därmed blottade vedytor.
Lovande resultat erhölls även vid försök med
dynamisk provning för att sortera stockar i olika
hållfasthetsklasser. Dessa metoder kan på sikt tänkas
komplettera mätningen av sågtimmer. De sedan 1999,
med vissa avbrott, pågående försöken med lasermätning av biltravars volym avbröts under våren 2003
då det visat sig att tillfredsställande resultat ej kunde
uppnås. Ungefär samtidigt rapporterades däremot
mycket lovande resultat från Finland för en principiellt
likvärdig anläggning. Ett svenskt företag har uttryckt
stort intresse för metoden och det kan därför bli aktuellt
för VMR att typgodkänna den finska utrustningen för
lasermätning för användning av de svenska
virkesmätningsföreningarna.
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Kvalitetssäkrad skördarmätning
Arbetet med kvalitetssäkring av skördardata fortsatte
under 2003. Centrala delar i en VMR-instruktion blir
krav på skördarens tekniska utrustning, förarnas
kunskaper, regelbunden kalibrering, mätning av
slumpvis utvalda kontrollträd, öppen redovisning av
kalibrering och kontroll via SDC samt extern kontroll
av skördarlagets egen kontroll.
VMR-avdelningen medverkar i utvecklingen av
nomenklatur och variabler som behövs i StanForD och
VIOL för kvalitetssäkring av mätdata samt för logistikområdet som helhet.
Sedan september har data från en skördare
regelbundet samlats in och analyserats. Även simulerad
extern kontroll inklusive test att återfinna kontrollstammar med GPS genomfördes. Dessa praktiska
erfarenheter bidrar starkt till att föra ämnesområdet
framåt. För närvarande pågår utveckling av andra
generationens insändningsprogram som ska kunna
sända flera filtyper samtidigt och även innehålla en del
kontroller av filernas innehåll.

Förslag på nya sortimentskoder
för biobränslen
Under 2003 togs ett förslag fram på ny struktur för
sortimentskoderna i VIOL för biobränslen. För många
av de aktuella sortimenten är trädslag inte relevant.
Det föreslås därför att trädslagsfältet ska kunna ges
annan funktion. Vidare påpekas att fältet egenskap
framgent bör användas flitigare än i dag. Då kan en
del sortimentskoder undvaras samtidigt som ett ökat
antal sortiment kan särhållas. Beslut ska fattas under
2004.

Begärda kontroller
VMR administrerar även begärda kontroller vilket
innebär att någon av affärsparterna begär en noggrann
kontroll av mätningsresultatet. Under 2003 begärdes 23
sådana kontroller.

PRODUKTION
2003 har varit ett rekordår i leveranssäkerhet av
mätdata till företagssystem. För leverans av sågtimmer
till följdregister har leveranserna skett prickfritt i 362
av årets 365 leveransdagar. För övriga mätningar har
leverans skett alla årets 365 dagar utan försening. En
sådan kvalitet i leveranserna har aldrig tidigare
uppmätts i SDCs dryga 40-åriga historia.
Då stabiliteten i vårt bassystem VIOL har slagit alla
tidigare rekord uppdaterades även vårt
informationssystem VIS med samma höga kvalitet.
Dessutom är förbättringar gjorda under året så att
systemet uppdateras i realtid, dvs så fort en mätning
inkommer till SDC blir den åtkomlig i VIS. Produktion
och leverans av mätbesked har även det skett med
fortsatt hög kvalitet.
Driftmiljön har fungerat stabilt under hela året. I
syfte att ytterligare säkra produktionen i händelse av
haveri har stora delar av produktionsmiljön dubblerats.
Förbättringar har dessutom gjorts avseende
säkerhetskopiering av databaserna.
En gemensam IT-plattform för SDC och VMF har
etablerats och innehåller bl a E-post och MS Office via
en central lösning till alla mätplatser.
Första etappen av det nya indatasystemet har tagits
i drift, vilket innebär att resursförbrukningen i
stordatorn reduceras väsentligt. Under senhösten har ca
160 mätplatser ändrats till insändning till UNIXdatorn.
På stordatorn har arbetet med att minska resursförbrukningen hittills resulterat i att diskutrymmet
reducerats med 45% och att bearbetningstiden reducerats med 20% under året.

KUNDTJÄNST
SDCs kundtjänst har ambitionen att leverera hög
service för alla produkter och tjänster. Funktionen
utvecklas successivt och har under verksamhetsåret
etablerats även för virkesflödesområdet. Alla serviceaktiviteter loggas i SDCs ärendehanteringssystem.

Antal ärenden per månad i kundtjänst

Kundnöjdhet
Under våren 2003 mättes levererad servicekvalitet i en
enkät. Enkäten skickades ut till 150 företag och
svarsfrekvensen blev 76,6%.
Betyget på SDCs service är överlag mycket gott,
kundtjänstfunktionen får betyget 7,9 på en skala 1-10.
Det framgick av svaren att:
·
kunderna blir vänligt bemötta i kundtjänst
·
att kundtjänst anstränger sig för att lösa kundens
problem
·
återrapporteringen fungerar bra när problemet är
löst
·
kompetensen är bra hos SDCs lärare vid
utbildningar
·
kunden har stor nytta av SDCs utbildningar i sitt
dagliga arbete
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Jämfört med den enkät som gjordes år 2000 är
kundtillfredsställelsen väsentligt högre nu än tidigare.
Förbättringsområden som påtalades vid enkäten var:
·
SDC ska vara snabbare med information om
störningar och fel
·
SDC ska förbättra information om ändringar,
nyheter, utbildningar m m
·
handböckerna på VIOL-webb önskas aktuella och
användarvänliga
Utifrån svaren fortsätter arbetet med att förbättra SDCs
service. Fler än hälften av kunderna tror att behovet av
SDCs tjänster kommer att öka i framtiden.

Kundutbildning
SDCs externa utbildningar sköts av en liten kärngrupp
som vid behov förstärks av flera mer eller mindre
specialiserade medarbetare. Utbildningarna genomförs
efter förfrågan och ges nästan uteslutande som
företagsanpassade kurser, antingen på kundens företag
eller hos SDC.
Under hösten kunde en något minskande efterfrågan
på utbildningar märkas från våra kundföretag. Trots
detta har vi under år 2003 genomfört 80 lärardagar
och 480 deltagardagar inom virkesredovisning, virkesorder och virkesinformation. Dessutom tillkommer ett
mindre antal mera specialiserade utbildningar inom
t ex prisräkning.

VIRKES- OCH TRANSPORTREDOVISNING (VIOL)
Utveckling
Mätbeskeden har ytterligare anpassats i enlighet med
kundernas önskemål. Möjlighet har införts för
kunderna att vid valfri tidpunkt själva begära utskrift
av mätbesked  s k händelsestyrda mätbesked.
Arbetet med att ta fram ett nytt beställningssystem
för uthandlingar har fortsatt. Utvecklingsarbetet har
vidare inriktats på att införa nya mätbeskedsmoduler
för bl a biprodukter, vägtrafikavgifter samt ersättandet
av det gamla Köparebesked 2.
Ett nytt mätbesked, anpassat för energiredovisning,
har satts i produktion.
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Det nya transportredovisningssystemets
kravspecifikation är fastställd av den utsedda
användargruppen och utvecklingsarbetet har påbörjats.
Det nya systemet innehåller bl a funktioner för
transportprisräkning av virke och andra varuslag samt
informationssystem för transporterade kvantiteter. Det
kommer att integreras med VIOLs mätplats- och
kvantitetssystem, virkesprisräkning samt utredovisning.
Ny prislistehänvisning har utvecklats och satts i
produktion. Detta förenklar och standardiserar
hänvisning till olika prislistor.
Förstudie kring ett nytt och enhetligt mätplatssystem
som ska ersätta dagens system har fortsatt under året
med komplettering av kravspecifikationer samt
framtagande av användningsfall. Syftet är bl a att få ett
direktuppdaterande system med fullständiga kontroller
vid källan, snabb återföring av mätningsinformation,
möjlighet att ange tilläggsinformation, t ex lastspecifikation samt integrering med lastbilssystem.
Det nya indatasystemet har utvecklats för RTVmätning (Räkning, Travmätning och Vägning) och
håller successivt på att tas i drift. Därigenom skapas en
gemensam plattform för såväl mätdata som för data
inom virkesflödesområdet.

Förvaltning
Integration av flisredovisning med kvantitets- och
stickprovssystemen har satts i produktion under
sommaren 2003.
Inom VIS, virkesinformationssystemet, har under
året införts direktuppdatering av databaserna. Kravspecifikationen för en ny databasstruktur har tagits
fram.
Möjlighet att i virkeskontrakten ange fria termer,
vilka via följdregisterutgången kan nyttjas av företagen,
har införts.
Förberedelser har gjorts för att kunna ange och
utnyttja nya termer, såsom olika former av
entreprenörsbegrepp, beståndsegenskaper, signal om
vederlagsgrundande mätningsform.
Företag kan på beställning begära utskrift av valfritt
antal vältlappar att nyttja för virkestravars märkning.
En utredning har initierats inom VMF Qberas område
som syftar till att möjliggöra virkets spårbarhet i första
affärsledet.

Virkesflödessystem
Under året har ca 350 nya skördare anslutits till SDCs
system. Vid årets slut var det över 550 skördare som
regelbundet rapporterar produktionsdata till SDC.
Fyra nya kunder har tillkommit i lagersystemet.
Under året har ett nytt informationssystem tagits
fram; PRINS (Produktionsinformationssystem).
Systemet ger information om vad skördare har producerat och innehåller även skotade och industrimätta
volymer.
I systemet kan rapporter tas ut som visar
jämförande resultat. Systemet används för närvarande
av ett stort antal (250 st) kunder/användare. Dessa
utgörs av både avverkningsföretag och drivningsledare.
En handdatorlösning för skotarrapportering har
utvecklats och fälttester har påbörjats.

Skoglig Nationell VägDataBas (SNVDB)
SDC har fått uppdraget att upprätta en skoglig
nationell vägdatabas, SNVDB. Denna kompletterar för
skogsnäringens del den nationella vägdatabas som
Vägverket upprättat.
SDC har tillsammans med skogsföretagens representanter tagit fram en kravspecifikation om hur vägdatabasen skall läggas upp datatekniskt samt krav på
beräkningsfunktioner för val av transportväg och
vägavstånd. Planering för 2004 års utvecklingsarbete
har genomförts.

UTVECKLING AV INTERNA
PROCESSER
Utbildning av SDCs personal i projektstyrning har
genomförts.
En översyn av rutiner och styrning av VIOLs
förvaltning har genomförts. Arbetet ska leda till en ny
förvaltningsmodell för SDC med syfte att effektivisera
förvaltningen och öka kunddialogen.
En testmodell är framtagen och de tekniska
miljöerna installeras under 2004.
SDC satsar på en objektorienterad systemutveckling
vid framtagande av nya system. Som utvecklingsmodell
tillämpas en SDC-modell som är grundad på valda
delar av systemutvecklingsmodellen RUP (Rational
Unified Process). Programspråket Java används när
programmeringen är objektorienterad.
SDC har etablerat rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket ger goda förutsättningar för att
bibehålla och förbättra arbetsmiljön.
Företagskulturen har följts upp och de förbättringsområden som framkom arbetar vi med att utveckla.

Energiredovisning
Produktområdet Energi har fortsatt att öka i
omsättning och antal installationer. Under 2003
uppnåddes nya rekord i antal mätningar i VIOL,
181.300, en ökning med 25% jämfört med 2002. Antal
installationer uppgick till 42.
Under året har arbetet fokuserats på att öka antalet
installationer, ta fram ett nytt mätbesked och ett nytt
mätplatssystem för värmeverk. Utvecklingsarbetet
slutfördes enligt plan och det nya mätplatssystemet
finns driftsatt hos 11 kunder.
En marknadsundersökning visar på en stor tillväxtpotential för SDC inom energiområdet.

Virkesadministrativa system
Utvecklingsarbetet i STAR har koncentrerats på att ta
fram ett gränssnitt mot ekonomisystem och att etablera
drift via en central serverlösning.
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Koncernens resultaträkning

Not

2003

2002

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

110 397 094
4 268 392

105 851 744
4 399 762

Summa

114 665 486

110 251 506

1
2

- 20 643 640
- 23 259 906
- 63 209 243

- 20 338 544
- 20 644 264
- 59 513 299

6

- 3 731 550

- 3 848 872

- 785 280

- 72 368

- 111 629 619

- 104 417 347

Rörelseresultat

3 035 867

5 834 159

Resultat från finansiella investeringar:
3
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
4
Upp-/Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter

- 179 761
525 211
2 011 700
- 83 674

433 386
702 308
- 3 544 316
- 151 160

Summa

2 273 476

- 2 559 782

Resultat efter finansiella poster

5 309 343

3 274 377

- 1 312 179

- 2 001 810

3 997 164

1 272 567

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

5
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Koncernens balansräkning

Not

2003

2002

6

8 925 690

8 371 404

8 925 690

8 371 404

16 169 392

14 374 037

16 169 392

14 374 037

25 095 082

22 745 441

12 386 997
12 220
0
771 856
146 551
2 177 803

7 981 451
9 148
3 509 805
235 025
87 883
2 429 391

15 495 427

14 252 703

0

2 006 010

0

2 006 010

19 926 717

19 303 616

Summa omsättningstillgångar

35 422 144

35 562 329

SUMMA TILLGÅNGAR

60 517 226

58 307 770

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Kortfristig del av Alecta/SPP-medel
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
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8

Not

2003

2002

54 000
6 639 702

49 000
5 843 070

6 693 702

5 892 070

32 890 255

32 414 319

3 997 164

1 272 567

36 887 419

33 686 886

Summa eget kapital

43 581 121

39 578 956

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

2 063 883

1 754 640

Summa avsättningar

2 063 883

1 754 640

5 557 735
9 053
2 752 956
6 552 478

8 597 534
9 016
1 274 060
7 093 564

Summa kortfristiga skulder

14 872 222

16 974 174

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

60 517 226

58 307 770

16 000 000

16 000 000

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

9

Bundet eget kapital
Insatser
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

10

11

SDC ÅRSREDOVISNING 2003

29

Koncernens kassaflödesanalys

2003

2002

109 712 447
- 106 983 487
3 509 805
345 450
- 83 674
- 1 027 668

114 976 117
- 101 454 800
6 333 797
705 841
- 151 160
- 2 001 810

5 472 873

18 407 985

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av långfristiga värdepapper

- 5 067 481
- 3 635
216 345

- 4 862 007
54 940
-329 704

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 4 854 771

- 5 136 771

Finansieringsverksamheten
Inbetalda insatser
Återbetalda insatser

6 000
- 1000

4 000
-3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 000

1 000

Årets kassaflöde

623 102

13 272 214

Förändring av likvida medel

623 102

13 272 214

Likvida medel vid årets början

19 303 616

6 031 402

Likvida medel vid årets slut

19 926 718

19 303 616

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Justering för utbetalning av SPP-medel
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Moderföreningens resultaträkning

Not

2003

2002

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

110 397 094
4 268 392

105 851 744
4 399 762

Summa

114 665 486

110 251 506

- 20 643 640
- 23 247 872
- 63 209 243

- 20 338 544
- 20 636 764
- 59 513 299

- 3 731 550
- 785 280

- 3 848 872
- 72 368

- 111 617 585

- 104 409 847

Rörelseresultat

3 047 901

5 841 659

Resultat från finansiella investeringar
3
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
4
Upp-/Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag

- 179 761
524 795
2 011 700
- 83 545
- 28 405

433 386
701 560
- 3 544 316
- 151 160
- 30 521

Summa

2 244 784

- 2 590 906

Resultat efter finansiella poster

5 292 685

3 250 753

- 1 100 000

- 1 600 000

4 192 685

1 650 753

- 999 206

- 1 547 168

3 193 479

103 585

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

1
2
6

Summa

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

5
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Moderföreningens balansräkning

Not

2003

2002

6

8 925 690

8 371 404

8 925 690

8 371 404

13

800 000

800 000

7

16 169 392

14 374 037

16 969 392

15 174 037

25 895 082

23 545 441

12 386 997
48 952
12 220
0
771 856
146 551
2 177 803

7 981 451
34 096
9 148
3 509 805
235 025
87 883
2 429 391

15 544 379

14 286 799

0

2 006 010

0

2 006 010

19 765 624

19 142 939

Summa omsättningstillgångar

35 310 003

35 435 748

SUMMA TILLGÅNGAR

61 205 085

58 981 189

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Kortfristig del av Alecta/SPP-medel
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
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8

Not

2003

2002

54 000
1 328 020

49 000
1 328 020

1 382 020

1 377 020

33 637 281
3 193 479

33 533 695
103 585

36 830 760

33 637 280

38 212 780

35 014 30

7 352 420

6 252 420

7 352 420

6 252 420

Skulder till koncernföretag

629 307

629 307

Summa långfristiga skulder

629 307

629 307

5 557 735
156 909
2 752 956
6 542 978

8 597 534
128 504
1 274 060
7 085 064

Summa kortfristiga skulder

15 010 578

17 085 162

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

61 205 085

58 981 189

Ställda säkerheter

16 000 000

16 000 000

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Bundet eget kapital
Insatser
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

15

Summa obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser

16
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Moderföreningens kassaflödesanalys

2003

2002

109 697 591
- 107 169 328
3 509 805
345 034
- 111 950
- 798 695

114 973 555
-101 875 779
6 333 797
705 093
-181 536
-1 547 168

5 472 457

18 407 962

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av långfristiga värdepapper

- 5 067 481
- 3 635
216 345

-4 862 007
54 940
-329 704

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 4 854 771

-5 136 771

6 000
- 1 000

4 000
- 3 000

5 000

1 000

Årets kassaflöde

622 686

13 272 191

Förändring av likvida medel

622 686

13 272 191

Likvida medel vid årets början

19 142 939

5 870 748

Likvida medel vid årets slut

19 765 625

19 142 939

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Justering för utbetalning av SPP-medel
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Inbetalda insatser
Återbetalda insatser
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Redovisningsprinciper

Allmänt om redovisningsprinciper

Nyckeltalsdefinitioner

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd respektive
Redovisningsrådets rekommendationer enligt beskrivningar av företagets värderingsprinciper nedan.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Värderingsprinciper m.m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till
genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget
kapital.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet
med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas
förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Avskrivningstider
Datorer och datautrustning
Bilar
Kontorsutrustning

3-5 år
5 år
10 år

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av
rösterna.
Vid olika värderingar av tillgångar och skulder på
koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken
redovisas som latent skattefordran respektive latent
skatteskuld.
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Noter

Not 1

Arvode och kostnadesersättning för
revisionen
Ernst & Young, moderföreningen
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Ernst & Young, koncernen
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

2003

2002

80 500
10 320

57 775
26 950

90 820

84 725

92 000
10 320

63 775
26 950

102 320

90 725

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens
revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Not 2

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade
till en normal arbetstid.
2003
2002
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

101
31
70

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
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Sjukfrånvaro för samtliga anställda
Andel av sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)

3,18 %

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

3,25 %
3,15 %

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre
Sjukfrånvaro för personal 30-49 år
Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre

2,03 %
3,43 %
3,10%

SDC ÅRSREDOVISNING 2003

1,65 %

96
31
65

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till
följande belopp:
2003

2002

1 190 716
641 253

1 235 049
563 437

1 831 969

1 798 486

39 007 704
5 678 667

35 823 198
4 707 951

44 686 371

40 531 149

Sociala kostnader

14 426 812

13 472 455

Summa styrelse och övriga

60 945 152

55 802 090

Styrelsen och VD
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner
samt möjlighet att gå i pension från och med 62 års ålder.
Not 3

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
2003

2002

Utdelning
Räntor
Kursdifferens
Realisationsresultat
Nedskrivningar

150 980
282 969
0
- 613 710
2 011 700

96 574
442 728
0
- 105 916
- 3 544 316

Summa

1 831 939

3 110 930

Ned-/uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar hanteras skattemässigt
som icke avdragsgill kostnad/icke skattepliktig intäkt.
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Not 4

Återbäring Alecta/SPP
Total andel av Alecta/SPP-medel
Utbetalda företagsmedel 2000
Utbetalda företagsmedel 2001
Utbetalda företagsmedel 2002
Utbetalda företagsmedel 2003

17 090 294
- 3 428 818
- 3 817 874
- 6 333 797
- 3 509 805

Summa

2003

2002

0

429 853

1 312 179

2 001 810

Redovisat resultat före skatt

5 309 343

3 274 377

Skatt enligt gällande skattesats (28%)
Skillnad mellan beräknad och fastställd
skatt föregående år

1 486 616

916 826

29 685

- 16 751

Hänförligt till nuvärdeberäkningav Alecta/
SPP-medelingår i posten ”Övriga ränteintäkter och liknanderesultatposter”
en ränteintäkt med kronor
Not 5

0

Skatt på årets resultat, koncernen
Aktuell skatt
Skillnaden mellan koncernens skattekostnad
och skattekostnad baserad på gällande
skattesats består av följande komponenter:

Skatteeffekt av kostnader som inte är
skattemässigt avdragsgilla:
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Övriga kostnader
”Skattefållan”
Ned-/uppskrivning av finansiella
anläggningstillgångar

187 315
171 839

109 327
0

- 563 276

992 408

Redovisad skattekostnad

1 312 179

2 001 810
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Not 6

2003

2002

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

37 059 527
5 067 481
- 2 324 870

32 563 647
4 862 007
-366 127

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 802 138

37 059 527

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

- 28 688 123
1 543 225
- 3 731 550

- 25 078 070
238 819
- 3 848 872

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 30 876 448

- 28 688 123

8 925 690

8 371 404

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

14 374 037
- 216 345

17 588 649
329 704

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets upp-/nedskrivningar

14 157 692
2 011 700

17 918 353
-3 544 316

2 011 700

-3 544 316

16 169 392

14 374 037

Bokfört värde
Föreningen har ingått hyresavtal av
operationell natur enligt följande
År 2004, kronor
År 2005-2008, kronor
Not 7

1 487 148
1 173 519

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

Bokfört värde per 2003-12-31 motsvarar marknadsvärdet per 2003-12-31
Likvida medel på kapitalplaceringskonto SHB ingår med 591 221 kronor.
Not 8

Not 9

Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till
Eget kapital, koncern
Belopp vid årets ingång
Förskjutning mellan bundet
och fritt EK
Årets vinst

2 000 000

2 000 000

Insats
kapital
49 000

Bundna
reserver
5 843 070

Fritt eget
kapital
33 686 886

5 000

796 632

- 796 631
3 997 164

0

0

6 639 702

36 887 419

Årets omräkningsdifferens
Belopp vid årets utgång

54 000
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Not 10

Not 11

Not 12

2003

2002

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter, koncern
Semesterlöneskuld
Övertidsskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster

2 823 816
550 584
1 079 906
1 401 562
696 610

3 092 573
502 864
1 116 981
1 224 024
1 157 122

Summa

6 552 478

7 093 564

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Panter i eget förvar

2 000 000
14 000 000

2 000 000
14 000 000

Summa

16 000 000

16 000 000

999 206

1 547 168

Redovisat resultat före skatt

4 192 685

1 650 754

Skatt enligt gällande skattesats (28%)
Skillnad mellan beräknad och fastställd
skatt föregående år
Skatteeffekt av kostnader som inte är
skattemässigt avdragsgilla:

1 173 952

462 211

29 685

- 16 751

187 007
171 839

109 300

- 563 276

992 408

999 206

1 547 168

Skatt på årets resultat, moderföreningen
Aktuell skatt
Skillnaden mellan koncernens skattekostnad baserad på gällande skattesats
består av följande komponenter:

Övriga kostnader
”Skattefållan”
Upp-/Nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar
Redovisad skattekostnad
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Not 13

Andelar i koncernföretag
Antal/kapitalandel %

2003-12-31
Bokfört värde

2002-12-31
Bokfört värde

5 000
100%
1 000
100%
1 000

500 000

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

800 000

800 000

Insatskapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång
Inbetalda insatser
Återbetalda insatser
Årets vinst

49 000
6 000
-1 000

1 328 020

33 637 281

Belopp vid årets utgång

54 000

Företag och org.nr

Säte

SDC Virkessystem AB
556166-2288
SDC AU-Konsult AB
556206-2165
Skogsbrukets datacentral
SDC AB
556166-2254
Skogsdata AB
556094-0149

Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall

100%
1 000
100%

Sundsvall

Summa
Verksamheten i dotterbolagen är vilande
Not 14

Not 15

Not 16

Eget kapital, moderförening

3 193 479
1 328 020

36 830 760

2003

2002

Periodiseringsfond, taxering 2000
Periodiseringsfond, taxering 2001
Periodiseringsfond, taxering 2002
Periodiseringsfond, taxering 2003
Periodiseringsfond, taxering 2004

310 900
3 602 200
739 320
1 600 000
1 100 000

310 900
3 602 200
739 320
1 600 000

Summa

7 352 420

6 252 420

2 823 816
550 584
1 079 906
1 401 562

3 092 573
502 864
1 105 671
1 224 024

687 110

1 159 932

6 542 978

7 085 064

Periodiseringsfond

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter, moderförening
Semesterlöneskuld
Övertidsskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster
Summa
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Förslag till vinstdisposition

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står
Balanserad vinst
Årets vinst
Summa kronor

33 637 281
3 193 479
36 830 760

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres
Summa kronor

36 830 760
36 830 760

Koncernens fria egna kapital uppgår till:

36 887 419

Sundsvall 2004-03-10

Mats O Olsson
Ordförande

Bengt Wikman
Verkställande direktör

Erik Hörnell

Sture Karlsson

Patrick Bäckström

Bertil Larsson

Arvid Svanborg

Klas Ivert

Olov Söderström

Henrik Asplund

Min revisionsberättelse har avgivits 2004-03-10

Grim Wikander
Auktoriserad revisor

42

SDC ÅRSREDOVISNING 2003

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i SDC ek för
Org. nr 789200-4461

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SDC ek för för år 2003.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av
min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Som underlag för mitt
uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
och för koncernen, disponerar vinsten i föreningen enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Sundsvall den 10 mars 2004

Grim Wikander
Auktoriserad revisor
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SDCs styrelse

Styrelsen vid möte den 10 mars 2004 utanför Villa Marieberg, Sundsvall.
Främre raden från vänster: Erik Hörnell, Mats O Olsson, Bengt Wikman, Henrik Asplund, Olov Söderström och Sture Karlsson.
Bakre raden från vänster: Rolf Forsberg, Patrick Bäckström, Arvid Svanborg, Anders Öhman och Bertil Larsson.
Saknas på bilden gör ordinarie ledamot Klas Ivert.

Ordinarie ledamöter
Mats O Olsson, ordförande
Bertil Larsson, IT-chef
Patrick Bäckström, Virkeschef
Erik Hörnell, Administrativ direktör
Sture Karlsson, VD
Klas Ivert, Virkeschef
Arvid Svanborg, Virkeschef
Henrik Asplund, VD
Olov Söderström, Virkeschef

Verkställande direktör
Södra Skogsägarna ek för
SCA Skog AB
Sveaskog
Holmen Skog AB
Weda Skog AB
Stora Enso Skog AB
Skogsägarna Mellanskog ek för
Sågverksföreningen Såg i Syd
Skogsägarna Norrskog ek för
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Adjungerade personalrepresentanter
Rolf Forsberg, SIF
Anders Öhman, CF
Jan-Erik Wikman, SIF (suppleant)

Revisor
Auktoriserad revisor, Grim Wikander,
Ernst & Young

Suppleanter
Thomas Sjöbäck, ekonomichef
Morgen Yngvesson, transportchef
Åke Andersson, virkeschef
Henrik Permalm, virkeschef
Bo T Holm, VD
Roland Persson, AU-chef
Anders Berggren, transportchef
Magnus Norrby, VD
Mats Boström, virkeschef

Bengt Wikman

Södra Skogsägarna ek för
SCA Skog AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Industriskog AB
SÅGAB-Sågverken Norrland ek för
Sydved AB
Skogsägarna Mellanskog ek för
Sågverken Mellansverige service AB
Norra Skogsägarna ek för

VMR - Rådet för virkesmätning
och redovisning

Thomas Agrell, ordf
Sydved

Anders Rixon
VMF Qbera

Arvid Svanborg
Mellanskog

Bo T Holm
SÅGAB

Jan Gustavsson
Södra Skogsägarna

Göte Bengtsson
VMF Syd

Magnus Norrby
Sågverken Mellansverige

Mats Boström
Norra Skogsägarna

Patric Selin
VMF Nord

Kristian Olofsson
SCA Skog AB

Sven Johannesson
Stora Enso

Bernt Bengtsson
Såg i Syd

Ulf Eliasson
Närkes Häradsallmänningar

Tor Marntell
SDC - VMR

Lars Björklund
SDC - VMR

Bengt Wikman
SDC
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SDCs ledare

Bengt Wikman
VD
bengt.wikman@sdc.se
Tel: 060-16 86 01

Yvonne Westerlund
Ekonomi/personal och
marknadskommunikation
yvonne.westerlund@sdc.se
Tel: 060-16 86 50

Björn Bergman
Affärsutveckling logistik
bjorn.bergman@sdc.se
Tel: 060-16 86 20

Tor Marntell
VMR
tor.marntell@sdc.se
Tel: 060-16 86 03

Johan Arborelius
VIOL Utveckling och
förvaltning
johan.arborelius@sdc.se
Tel: 060-16 86 28

Jan Rikner
Produktion Tjänster
och Försäljning
jan.rikner@sdc.se
Tel: 060-16 86 54

Lennart Sanderyd
SDC-IT
lennart.sanderyd@sdc.se
Tel: 060-16 86 73

Magnus Ulin
Logistik och
Virkesadministraion
magnus.ulin@sdc.se
Tel: 060-16 86 65

Jan-Erik Wallgren
Drift o Teknik
jan-erik.wallgren@sdc.se
Tel: 060-16 86 09

Ingemar Aava
Konsult
ingemar.aava@sdc.se
Tel: 060-16 86 35
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SDCs organisation
VD
Bengt Wikman
Ekonomi/Personal/
Marknadskommunikation
Yvonne Westerlund
Försäljning
Jan Rikner

VMR-Rådet
Ordf. Thomas Agrell

VMR
Tor Marntell

VIOL
Johan Arborelius

Affärsutveckling
logistik
Björn Bergman

SDC-IT
Lennart Sanderyd

Utveckling
Förvaltning
Johan Arborelius

Produktion
Tjänster
Jan Rikner

Logistik
Virkesadm.
Magnus Ulin

Drift
Teknik
Jan-Erik Wallgren

VIOL utveckling och förvaltning
Affärsidé
Verksamhetsområde VIOL ska tillhandahålla gemensamma virkes- och transportredovisningslösningar till
skogsnäringen så att hög säkerhet, tillgänglighet och
effektivitet uppnås.

Konsult
Ingemar Aava

VMR, virkesmätning och
redovisning
Verksamhetsidé

Verksamhetsområdet VIOL ska tillgodose skogs-näringens behov av sammanhållen, effektiv och säker virkesoch transportredovisning.

VMR företräder skogsnäringen i frågor som berör
virkesmätning och redovisning samt tillgodoser
skogsnäringens gemensamma behov av:
 Utveckling av virkesmätning i samverkan med
virkesredovisning
 Utveckling och förvaltning av nomenklatur mellan
industri och skog
 Auktorisation och kontroll av virkesmätningsföretag

SDC-IT

Vision

Vision

Affärsidé
Verksamhetsområdet SDC-IT ska utveckla, marknadsföra och förvalta systemprodukter och tjänster till
företag inom skogsnäringen så att hög säkerhet och
effektivitet uppnås i handel, logistik och administration.
Dessutom skall SDC-IT tillgodose VIOL och VMF med
IT-tjänster.

VMR skapar förutsättningar för rättvis och effektiv
mätning och redovisning av virke och bidrar till hög
funktionalitet i informationssystem mellan industri och
skog.

Vision
Verksamhetsområdet SDC-IT skall vara VIOLs, VMFs
och den svenska skogsnäringens första val av partner
för skogliga IT-lösningar från skog till industri.
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SDC ek för
851 83 Sundsvall
Besöksadress:
Skepparplatsen 1
Tel:
060-16 86 00
Fax:
060-16 86 39
E-post:
vd-sekr/assistent@sdc.se
Hemsida:
www.sdc.se

