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VD HAR ORDET

I takt med
skogsnäringen
– mot 2020
SDC MOBILISERAR NU skogsnäringen i riktning
mot vårt för närvarande största gemensamma
mål – att kunna gå över till VIOL 3 i början av
2020. Det är en stor utmaning för SDC att nå ut
med all den kunskap och information som alla
företag som gör virkesaffärer i Sverige måste få
för att övergången ska bli smidig.
Från SDCs sida jobbar vi med de aktiviteter
som går ut på att klara övergången från VIOL
2 till VIOL 3 i ett samlat projekt som vi kallar
Forest Storm. Vi tycker att denna benämning
väl beskriver den stora insats som krävs för att
vi ska lyckas med vår ansats. Först ut är några
sk Pilotföretag som redan nu är igång med att
förbereda övergången och med att testa tillgängliga delar av systemet.

VIOL-förnyelsen har handlat om
att standardisera sättet att kommunicera data
mellan SDC och branschen. Den nya kommunikationslösningen bygger på standarden papiNet
som redan tidigare tillämpas inom andra delar
av skogsindustrin. Målet för detta arbete har
varit att alla branschföretag ska ha gått över till
att kommunicera via papiNet senast under de
första månaderna 2018. Erfarenheterna bland
de företag som redan framgångsrikt genomfört
övergången pekar mot att även övriga branschföretag ska kunna lyckas med samma resa.
Just nu går det en våg över landet där företagen tillsammans med VMF ersätter stora delar
av arbetet ute på industrimätplatserna med
mätning som baseras på fjärranalys, sk fjärrmätning. Vågen har startat i norr och rör sig
nu snabbt söderut. Detta är en viktig del i en
automatiseringsprocess inom virkesmätningen
som är nödvändig för att hålla nere branschens
kostnader i logistikkedjan från skog till industri.
Den pågående utvecklingen i denna riktning har även bidragit till att vi på ett helt nytt
sätt hittat vägar för att effektivisera även andra
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EN DEL AV

delar i transportflödet före och efter själva mätningsoperationen. Vi kallar detta flöde av information för den ”digitala kedjan” och intressanta
projekt pågår nu på SDC för att exempelvis
automatisera identifikationen av fordon och last
vid ankomsten till industrierna.
den teknik som behövs för att kunna genomföra det vi drömde om på 90-talet och
det vi visionerade om på 2000-talet.
Dagens diskussion kring digitalisering handlar ofta om hur vi ska kunna tillgodogöra oss
nyttan av all ny tillgänglig teknik. Vi behöver
hitta nya sätt att arbeta och nya sätt att förhålla
oss till utmaningar.
Vi har ”Internet of things” som möjliggör
kommunikation mellan olika utrustningar i
realtid. Vi har lärt oss hantera ”big data” - hur
vi kan utnyttja information via stora datamängder för att förbättra processer på olika sätt
inom olika branscher. Och vi kan i vardagen på
jobbet, under fritiden och oberoende av var vi
befinner oss, komma åt data och kommunicera
med varandra via ”molnet” och olika sociala
kommunikationskanaler.
Min övertygelse är att de stora möjligheter
som finns inom räckhåll för att förverkliga bygget av skogsnäringens ”digitala kedja” kommer
att vara den enskilt viktigaste komponenten i
branschens utvecklingsresa under de närmaste
åren.
Vi på SDC tycker att det är fantastiskt intressant, men förstås även en stor utmaning, att
få vara med att leda skogsbranschen in i en allt
mer digitaliserad värld med sikte på 2020 och
framtiden!
IDAG HAR VI

ANDERS RIXON, VD
Anders Rixon
Verkställande direktör
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rerats i så enorma mängder. Alla pratar om digitalisering och vad den kan göra för skogsbranschen. Men
den stora utmaningen handlar inte om teknik utan
mer om nya arbetssätt och nya sätt att tänka. En
effektiv, obruten kommunikation genom och mellan
olika värdekedjor och aktörer kommer att bli än mer
viktig för den svenska skogsbranschen. Här presenterar vi sju exempel från den digitala skogen.

EXEMPEL FRÅN DEN
DIGITALA SKOGEN

DATORTOMOGRAFI AV STOCKAR. Med hjälp av skiktröntgen går det att få detaljerad information om enskilda träd. Norra skogsägarna är först ut med att installera en datortomograf direkt i såglinan.
På bilden av stocken syns nu varenda spricka, kvist och kådlåpa. Datorer räknar sedan ut hur stocken
ska sågas optimalt och teoretiskt kan värdet på stocken höjas med åtta procent.
DRÖNARTEKNIK. Drönaren har blivit ett aktivt inslag i avverkningsplanering och uppföljning. Genom
att den kan inspektera ett hektar på ett par minuter finns det mycket tid att spara. Skogsstyrelsen räknar
med att drönare idag används av 3 000 skogsägare, prognosen för 2020 är 30 000 användare.

3

SATELLITDATA. Satellitbilder ger effektiv koll på vad som sker i skogen och används bland annat av
Skogsstyrelsen för att se till att Skogsvårdslagen efterföljs. Det är också möjligt för skogsägare att själva
ta del av bilderna. Med de nya europeiska Sentinelsatelliterna uppdateras datan varje månad.

4

PAPINET. En standardisering av begrepp och dataflöden behövs för att nå en effektiv och obruten
kommunikation både genom och mellan olika värdekedjor och aktörer. Ett exempel är papiNet - den
globala standarden för elektroniska dokument inom pappers- och skogsindustrin. SDCs förnyelse från
VIOL 2 till VIOL 3 använder papiNet som standard.

5

RFID-TAGGAR. RFID (Radio-frequency identification) är en teknik som används för att läsa information på avstånd från transpondrar, sk taggar. Virkesbilar förses med RFID-taggar och skickar automatisk
information om exakt när ett fordon anländer till en mätstation. På så sätt kan logistiken styras optimalt
utifrån industrins råvarubehov. RFID-tekniken skulle även kunna användas för vältlappar.

6
7
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Aldrig förr har så avancerade data om skogen gene-

LEVERANSAVISERING. En SDC-tjänst som förenklar råvaruhanteringen och håller ihop den digitala kedjan från skogen till industrin. Chauffören gör en digital avisering när virket hämtas med information
om last, lastbil och beräknad ankomsttid till mätplatsen. Genom att bygga in tjänsten i transportörens
fordonsdatasystem skapas många rationaliseringsmöjligheter.
FJÄRRMÄTNING. Fjärrmätning är bildmätning av virke på distans. Kameror placerade i en rigg tar
bilder på timmerbilarnas last, chauffören knappar in sina uppgifter, bilderna skickas vidare för fjärrmätning och efter mottagningskontroll kan bilen åka vidare. Tekniken på mätplatsen varierar men syftet är
detsamma – effektiv och bättre informationslogistik. Idag finns fjärrmätning på SDC:s Fjärrmätningscentral i Sundsvall, Bildmätningscentralen i Östersund samt på mätstationen på Värö bruk.
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och följa upp den egna affären.
Genom våra system och tjänster slussar vi dygnet runt, året
runt, data om produktionsinformation, lagerförflyttningar och

300 miljoner

Därutöver tillkommer
90 miljoner m3fub
som transportredovisas och
85 miljoner m3fub som
produktionsrapporteras från
skördare och skotare.
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inmätning för virkes-, transportoch biobränsleaffärer i hela
Sverige. Det är ett förtroende
från våra medlemsföretag som
vi är rejält stolta över.

Lä

Siffror, statistik och fakta från
skördare, skotare, avlägg, lastbilar, mätplatser, industrier och
värmeverk blir underlag för att
kunna redovisa, planera, opti
mera, effektivisera, estimera

n.

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för
mer än 70 miljarder kronor. Det
som händer ute i den skogliga
verkligheten omvandlar vi till
exakta besked för våra kunder.

m3fub redovisas/år

mätbesked/år

skogsmaskiner
rapporterar till SDC

3.000
Virkesvärden för

70
miljarder
kronor per år

3.100

användare
av system
och tjänster

18.000
kundtjänstärenden
per år

1.450
400

mottagningsplatser

mätplatser

Marknadskontor
på 5 orter

Omsättning per år

190 miljoner

135

anställda

ILLUSTRATION: PER MATSSON
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FJÄRRMÄTNING

Fjärrmätning på framm
Under de senaste åren har
ny virkesmätningsteknik
som fjärrmätning genom
bildanalys och automatisk
travmätning fått sitt stora
genombrott. Flest anläggningar har byggts i Norrland och i Mellansverige,
men nu är den nya tekniken på stark frammarsch
även i södra Sverige.
virkesterminal i
Falköping finns sedan flera år
en anläggning för fjärrmätning. Vid Stora Ensos bruk i
skånska Nymölla startades
nyligen en bildmätningsanläggning med Cindteknik.
Då det gäller automatisk
travmätning var Braviken
Bruk först ut med en Mabema GPV-anläggning. I början
av november tog Södra i drift
en Mabema GPV-anläggning
vid Värökombinatet.
VID SÖDRAS

8

I småländska Alvesta bygger sågverkskoncernen VIDA
en ny Mabema GPV-anläggning för automatisk travmätning av sågkubb, vilken ska
vara klar inom kort. Om allt
går som förväntat kommer
liknande anläggningar sannolikt att byggas även vid
andra VIDA-bruken.
– Det är väldigt positivt
att det byggs fjärrmätningsanläggningar såväl vid terminaler och massabruk som
vid sågverk. Om några år
är vi sannolikt uppe i 8–10
mätplatser med olika typer
av sådan automatiserad teknik här i Sydsverige, säger
Anders Svensson.

som tillträdde som VD den
1 november 2017, framhåller
att det är ledsamt för varje
enskild person som drabbas.
Han tror dock att neddragningsprocessen inte kommer
att bli alltför dramatisk.
På grund av VMF Syds åldersstruktur och normala
personalomsättning kommer
mycket att ske genom naturliga avgångar.
– För oss i företagsledningen är det förstås en väldigt viktig uppgift att hantera den här omställningen så
att de negativa konsekvenserna för dem som berörs blir så
små som möjligt, säger han.
ANDERS UNDERSTRYKER

cirka
200 virkesmätare men teknikutvecklingen kommer att
leda till personalneddragningar. Anders Svensson,

VMF SYD HAR IDAG
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också att det bland medarbetarna finns förståelse för att
VMF måste ligga i framkant
av teknikutvecklingen.
– Svensk skogsnäring

verkar på den internationella
marknaden och våra medarbetare är väl medvetna om
branschens krav på konkurrenskraft och effektivisering.
Det gäller förstås också mätningstekniken som är en viktig del i kedjan från skogen
till kunden.
Många medarbetare kommer att uppleva teknikomställningen som positiv,
genom mer intressanta arbetsuppgifter och en förbättrad arbetsmiljö. Samtidigt
som behovet av manuell travmätning minskar, ökar VMF
Syd sin verksamhet inom
andra områden. Det kan t ex
gälla uppdragen med kvalitetssäkring av skördare och
utbildning.
– Vi har en spännande
tid framför oss då vi säkert
får uppleva stora, positiva
förändringar av VMF Syds

marsch
verksamhet. Till exempel
hoppas jag att vi i en inte
alltför avlägsen framtid får
se nya koncept för stockmätning vid sågverk, säger
Anders Svensson.
Vad gäller virkesmätningen och virkesredovisningen
i landet som helhet är han
också optimistisk.
– Jag är övertygad om att
vi redan om några år i hela
skogsnäringen har en virkesmätning och redovisning
som inte bara är mer rationell än idag utan också ännu
mer enhetlig och noggrann.
Då har vi vunnit mycket både när det gäller effektivitet
och trovärdighet gentemot
skogsägare och virkesköpare,
säger Anders Svensson.

”

JÖRGEN BENDZ, VIRKESCHEF SCA

”För Sverige är logistikkostnaden en stor utmaning, i jämförelse med de flesta av våra
konkurrenter är vår skog gles och ligger långt från industrin. Det kräver effektiv logistik.
Dels att kunna transportera billigt, dels att skapa fördelar med bättre informationslogistik. Effektiv virkesmätning och redovisning är en av de få konkurrensfördelar svenskt
skogsbruk har, och som vi nu fortsätter att förstärka. För SCA har det därför varit en
självklarhet att driva på i fjärrmätningsfrågorna. ”
ANDERS PÅLSSÅN, VD FYRÅS TRÄ

”Vi har haft fjärrmätning sedan maj 2015 då vi även fick bredband via fiber. Längre
öppethållande är den stora vinsten för oss. Vår råvara hämtas på upp till 25 mils avstånd och nu behöver inte chaufförerna stressa för att hinna till oss före en viss tid.
Mätningen utförs på VMF Nords bildmätningscentral i Östersund där virkesmätarna
jobbar tvåskift. Tekniken har fungerat problemfritt, vi har haft stopp två gånger men det
berodde på strömavbrott.”
OLLE PETTERSSON, VD TRÄTÅG

”Vi har bara varit igång sedan våren 2017 men jag är nöjd med fjärrmätningen på
virkesterminalen i Lomsmyren. På sikt kommer genomströmningen av lastbilar att bli
snabbare och det leder till sänkta kostnader. Nu följer jag med spänning utvecklingen
inom tjänsten leveransavisering, om vi i god tid får veta när bilarna kommer och vilken
last dom har med sig kan vi planera arbetet bättre och även ytterligare korta ned virkesbilarnas stopptid.”
ELIN KARLSSON, MÄTPLATSCHEF VÄRÖ

”Här på Värö är vi 16 medarbetare från VMF Syd som arbetar omväxlande med traditionell bryggmätning och fjärrmätning. Vi hanterar ett brett sortiment av såväl sågtimmer som massaved av gran, tall och löv som transporteras hit med bil, båt och tåg.
Därmed har vi omväxlande arbetsuppgifter där den nya tekniken för fjärrmätning är ett
spännande inslag.”
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FMC

Snabb tillväxt för
Fjärrmätningscentralen
Från noll till 9 miljoner
kubikmeter på 10 månader.
Sedan starten den 1 april
2017 har verksamheten vid
den nationella Fjärrmätningscentralen accelererat
med rekordfart.
Fjärrmätningscentralen på SDC
startade 1 april 2017 och
fick direkt en stark tillväxt.
Under hösten anslöt sig Stora
Enso Nymölla, Billerud/
Korsnäs Karskär i Gävle och
Trätågsterminalen i Hällefors. I slutet av året kom
ytterligare stora volymtillskott från Stora Enso-bruken
Kvarnsveden och Fors och

utbildade fjärrmätare.
– Centralenär sedan september öppen dygnet runt,
sju dagar i veckan, så vi har
kapacitet att växa vidare,
säger Stefan Backman.
på 9 miljoner
kubikmeter har fjärrmätningscentralen redan nått
upp till cirka 20 procent av
den totala volymen massaved som travmäts i landet.
Många talar om att den volymen kommer att dubbleras
under de närmaste åren som
en följd av att de nuvarande användarna fortsätter
att investera i kamera- och
laserbaserade mätningsan-

MED EN VOLYM

FOTO: PETRA BERGGREN

DEN NATIONELLA

nu efter årsskiftet är det dags
för Skutskär.
– Vi är jätteglada för den
här utvecklingen och stolta
över att ha levt upp till de
tuffa krav som branschen
ställt på oss. Jag vill inte
sticka under stol med att det
inledningsvis har varit en
del logistikproblem vid vissa
fjärrmätningsstationer. Den
situationen är mycket bättre
nu, men med det finns fortfarande mycket att göra, säger
Stefan Backman, som är chef
för fjärrmätningscentralen.
Sedan starten har verksamheten successivt byggts
upp och arbetsstyrkan har
ökat från 8 till 21 special

– Det goda samarbetet med Bildmätningscentralen i Östersund har bidragit till den fina starten för vår
anläggning här i Sundsvall. Vi var faktiskt startklara före tidsplanen, vilket gjorde att vi kunde köra igång i
högt tempo, säger Stefan Backman.
10
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läggningar. Samtidigt får
nya användargrupper upp
ögonen för fjärrmätningens
fördelar.
– Det kan gå snabbare än
vi tror. Utöver massaindustrin är andra delbranscher
också intresserade. Ett par
bioenergiföretag och sågverk
är på gång att ansluta sig till
vårt system och de blir säkert
många fler. Att travmäta
sågtimmer kommer förmodligen ganska snart att vara en
etablerad metod, inte för alla
sågverk men för en stor del
av företagen och sortimenten, säger Stefan Backman.
Stefan Backman välkomnar en fortsatt snabb volymutveckling, men samtidigt
framhåller han att en snabb
expansion innebär betydande utmaningar för alla
inblandade.
– Den kanske största utmaningen är att öka takten i
teknikutvecklingen. Bild- och
lasermätningen är på väg att
till viss del automatiseras, vilket gör att de som arbetar på
fjärrmätningscentralerna kan
öka sin produktivitet. För att
hantera de mycket stora volymer som vi ser framför oss
måste automatiseringsgraden
emellertid öka ytterligare och
ett effektivare teknikstöd till
fjärrmätarna måste tas fram.
Detta bör ske snabbt, vilket
förstås är en utmaning för
teknikleverantörerna, säger
Stefan Backman.
ANDERS THORÉN

RIKARD FROSTEVALL
Ålder: 33 år
Yrke: Fjärrmätare
Tidigare jobb: Virkesmätare på VMF Nord
Fritid: Träna, fiska och sport

FRIDA LARSSON

Fjärrmätare
– ett framtidsyrke

Ålder: 23 år
Yrke: Fjärrmätare
Tidigare jobb: Inom handel och vård
Fritid: Träna, umgås med familj och vänner

FOTO: PETRA BERGGREN

Frida Larsson och Rikard Frostevall är två av de drygt 20
fjärrmätare som under 2017 anställts på Fjärrmätningscentralen i Sundsvall. Rikard började i mars och Frida i
maj. Efter dryga halvåret i fjärrmätningens tjänst börjar de
bli varma i kläderna.
– Jag har aldrig trivts så bra på något jobb som jag gör
här, konstaterar Frida.
och stämningen koncentrerad. På skärmarna avlöser bilderna varandra i en aldrig sinande ström. Det
som då och då bryter tystnaden är signalen för mottagningskontroll som berättar att en virkesbil är redo att mäta in sin
last någonstans i Sverige.
Virkesmätarna på fjärrmätningscentralen jobbar i skift på
ett schema som sträcker sig över sju veckor. Antingen jobbar
du förmiddag, eftermiddag eller natt och det är alltid minst två
stycken på plats.
– Verksamheten pågår ju året runt, dygnet runt, berättar
Rikard. Vi har störst tryck på förmiddagarna men det finns
alltid saker att göra.
Rikard har varit några år i branschen. Först läste han den
treåriga utbildningen till skogsmästare i Skinnskatteberg
och efter det har han jobbat som virkesmätare på Ortviken i
Sundsvall. För Frida är skogsnäringen en helt ny upplevelse.
- Jag gick Samhälle med internationell inriktning på gymnasiet och har tidigare jobbat inom handel och vård så den här

LJUDNIVÅN ÄR LÅG

typen av jobb är helt nytt för mig. Visst har det varit en utmaning att lära sig alla begrepp, men det finns alltid någon mer
erfaren att fråga.
För både Rikard och Frida startade fjärrmätarjobbet med
några veckors intensivutbildning. Arbete med handledare
framför skärmarna kombinerades med studiebesök på en rad
mätplatser. Bland annat har de varit på Skärblacka, Frövi, Aspa, Ortviken, Töva och Östrand.
– Utbildningen var jätteviktig, konstaterar Frida. Du måste
ha kunskap om och förståelse för hur verkligheten fungerar.
FJÄRRMÄTNINGSCENTRALEN har växt snabbt under 2017 och
planen är att fler industrier och terminaler ska ansluta sig allt
eftersom. Både Rikard och Frida tycker att det är riktigt roligt att vara med och bygga upp något från grunden.
– Vi blir lyssnade på och får vara med och påverka, förklarar Rikard. Inget sitter i väggarna eftersom verksamheten är
ganska ny. Alla vill att det vi gör ska hålla hög kvalitet.
– Jag gillar kontrasterna i yrket och att vi själva kan styra
arbetet, säger Frida. Det är en bra mix mellan att ha kontakt
med många människor och ett mer koncentrerat arbete framför skärmar.
Och när hon själv är ute på vägarna och hamnar bakom en
virkesbil kopplar jobbhjärnan på.
– Jag sätter vedvolymen på alla bilar, säger hon med ett
skratt. Man blir väl lite yrkesskadad.
S D C Å R S R E D OV I S N I N G 2 017
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KRÖNT VÄGVAL

Användningen av SDC-tjänsten Krönt Vägval ökade kraftigt under 2017. Alla skogsbolag använder tjänsten och en klar majoritet nyttjar Krönt Vägval
som direkt grund för transportaffären.
– Idag används Krönt Vägval för att räkna fram de prisgrundande transportavstånden för mer än 70 procent av skogsbranschens råvarutransporter. Vi är på god väg att få en de facto standard, vilket är branschens målsättning, säger Magnus Ulin, ansvarig för SDCs tjänsteområde Transport.

I SVERIGE UTFÖRS årligen
mer än två miljoner transporter av skogsråvara från
200 000 avlägg i skogen till
hundratals industrier och
terminaler. Köravståndet
mellan avlägg och inmätningsplats är en viktig parameter vid fastställandet av
betalningen för dessa transporter. Exakt vilken väg
bilen ska köra kan emellertid
vara en svårbedömd fråga.
Ofta är den kortaste och/
eller den snabbaste rutten
inte den effektivaste. En rad
andra faktorer som vägarnas
bredd, bärighet, backighet
och kurvighet måste också
vägas in, liksom miljöaspekter, trafiksäkerhet med mera.

och
åkerier ska få ett enkelt och
effektivt sätt att enas om
det optimala vägvalet – och
därmed om det ersättningsgrundande avståndet – har
Skogforsk på uppdrag av
SDC utvecklat algoritmerna
i Krönt Vägval.
– Förr fanns det ett flertal olika sätt att bestämma
körrutter och prisgrundande
transportavstånd, vilket

FÖR ATT SKOGSBOLAG
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skapade osäkerhet och onödiga förhandlingssituationer.
Med Krönt Vägval har branschen fått ett gemensamt,
mer rättvist och transparent
system, säger Lars-Erik
Jönsson, tjänsteutvecklare
på SDC med ansvar för
Krönt Vägval.
KRÖNT VÄGVAL baseras
främst på information från
Trafikverkets nationella vägdatabas och på facitrutter
som gemensamt tagits fram
och underhålls av branschen.
Med hjälp av denna information och avancerad matematik beräknar programmet
motståndsvärden för varje
delsträcka. Dessa värden
vägs samman och resulterar i
valet av den optimala rutten.
Genom Krönt Vägvals
ruttoptimering öppnas
möjligheter till kostnadsbesparingar och minskad
miljö- och klimatpåverkan.
Dessa besparingar sker
som en följd av till exempel minskad körtid, lägre
drivmedelsförbrukning och
ett effektivare utnyttjande
av fordonen. Även de administrativa kostnaderna
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minskar, som en följd av att
avståndsberäkningen automatiseras och behovet av
prisförhandling om enskilda
transporter minimeras. I ett
större perspektiv har Krönt
Vägval också utvecklats till
en betydelsefull länk i den
alltmer digitaliserade kedjan
från skog till industri.
– Kostnaderna för branschens lastbilstransporter av
rundved uppgår till uppemot
åtta miljarder kronor per år.
En enda procents effektivisering ger alltså en årlig besparing på 80 miljoner kronor.
Tillsammans med SDCs
övriga tjänster bidrar Krönt
Vägval till en sådan effektivisering, säger Magnus Ulin.
UNDER 2017 har cirka 90
miljoner fastkubikmeter
skogsråvara transportredovisats i VIOL hos SDC. Det
motsvarar 2,6 miljoner fullastade timmerbilar, vilka i
ökande omfattning får både
sin rutt och ersättningen för
körningen framtagen med
hjälp av Krönt Vägval.
Statistiken visar att Krönt
Vägval nyttjas i genomsnitt
två gånger per körning,

FOTO: PETRA BERGGREN

Ett rekordår
för Krönt Vägval

vilket ger hela 5,6 miljoner
kundanrop per år. Kundanropen görs i olika situationer. Dels i planerings- och
uppföljningssammanhang
före och efter transporten
och dels under själva transporten, där Krönt Vägval
fungerar som ett direkt stöd
för det operativa utförandet.
– Här har vi ambitionen
att åstadkomma en ökning
av andelen transportstödjande anrop och där är den
ökade realtidsorienteringen
av tjänsten ett viktigt medel,
betonar Magnus Ulin.

Kort om
Krönt Vägval
MÅLSÄTTNINGEN med Krönt Vägval är att

erbjuda skogsbranschen ett gemensamt sätt att
ta fram ett ersättningsgrundande avstånd för råvarutransporterna. Krönt Vägval är alltså en standardmodell med vilken skogsbolag och åkerier på
ett enkelt och objektivt sätt beräknar det optimala
vägvalet och därmed också avståndet. På så sätt
effektiviseras administrationen och onödiga förhandlingssituationer undviks.

KRÖNT VÄGVAL SKA INTE i första hand ta

fram den kortaste eller snabbaste vägsträckan,
utan beräkningsmodellens uppgift är att väga samman bränslekostnader, körtid, trafiksäkerhet, miljö
med mera till det mest effektiva vägvalet.

FÖR ATT FINNA den optimala rutten tar Krönt

Vägval hänsyn till viktiga vägegenskaper som
vägklass, maxhastighet, bredd, bärighet, kurvighet
med mera. Beräkningarna baseras på information
från Trafikverkets nationella vägdatabas, och på
Facitrutter. Utifrån sådan information beräknar programmet Motståndsvärden (vikter) för varje vägegenskap (t ex vägbredd 4 m). Egenskapens värde
multipliceras med dess längd och summeras för
varje vägsträcka till en total. För att bestämma den
optimala rutten väljer systemet ut den kombination
av delsträckor som ger den lägsta summan av
vikter. Resultatet blir det krönta vägvalet.

För att utvärdera tjänsten
följer SDC kontinuerligt upp
anropsstatistiken. En annan
viktig parameter är i vilken
utsträckning Krönt Vägval
fungerar som den direkta
informationskällan för det
prisgrundande avståndet. Efter att ha legat nästan stilla
i många år har den andelen
stigit snabbt under perioden
2016 – 2017, från 45 procent
till mer än 70 procent.
– Det visar att Krönt
Vägval är på väg att bli det
effektiva system för standardiserad avståndsmätning

som branschen efterfrågar,
konstaterar Magnus Ulin.
tillväxten
har skett under 2017 och
mycket talar för att den positiva utvecklingen fortsätter
under de kommande åren.
– Hundra procent är förstås
inte realistiskt, men vår ambition är att successivt närma oss
den siffran. Ju fler aktörer som
använder Krönt Vägval för att
ta fram de ersättningsgrundande transportavstånden, desto
större blir branschnyttan, säger Magnus Ulin.
DEN SNABBASTE

SDC-TJÄNSTEN Krönt Vägval är en webbaserad tjänst som kan integreras i företagens egna
transportsystem.

SDC ÄGER OCH DRIVER Krönt Vägval och

har ett nära samarbete med Skogforsk främst då
det gäller utvecklingsarbetet. Rådet för Produktion
och Transport (tidigare Logistikrådet) har tillsatt en
särskild nämnd, KV-nämnden, för att skapa en god
förankring av Krönt Vägval i hela landet. KV-nämnden hanterar bland annat branschens rapportering
av avvikelser och beslutar om åtgärder, exempelvis införande av rekommenderade leder etc.
En annan viktig uppgift för KV-nämnden är att
dra upp riktlinjer för och medverka i vidare utveckling av Krönt Vägval. Till exempel har
KV-nämnden varit starkt engagerad i den översyn
av Facitrutter som genomförts under 2017.
I KV-nämnden ingår sex branschledamöter.
Ordförande är Anders Järlesjö, Sveaskog.
S D C Å R S R E D OV I S N I N G 2 017
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JAKOB
BJÖRKLUND
Ålder: 50 år
Gör på SDC: IT-chef
Bor: I Sundsvall
Intressen: Utförsåkning,
längdskidåkning och jakt.
Motto: Det löser sig alltid,
människor kan mer än
dom tror.

ANNA-KARIN NORMELLI CALLHAMMAR
Ålder: 58 år
Gör på SDC: HR-chef
Bor: I Sundsvall och i Hälsingland sommartid
Intressen: Ta vara på ledig tid tillsammans med
familj och vänner med stort fokus på
barnbarnet Svante, snart 3 år.
Motto: Att leva som vi lär
14
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VI PÅ SDC

Kompetens- och kulturfrågor
viktiga i förändring

FOTO: PETRA BERGGREN

Förnyelsen är inte bara en teknisk resa. Bakom plattformar, integrationer och molnet finns individer vars
yrkesroller påverkas. Hur gör man för att förändring ska
bli en naturlig del av jobblivet? Möt Anna-Karin Normelli
Callhammar och Jakob Björklund, i ett samtal om förändringsprocesser.

ringsresan med ett skräddarsytt ledarskapsprogram.
– Värdegrunden måste levas och därmed även kunna
förändras, konstaterar Anna-Karin. Vägen framåt kan vara
en rad olika lösningar och min främsta uppgift är att stötta
chefer och ledare. Men eftersom jag själv har personalansvar
måste jag också gå från teori till praktik i mitt eget ledarskap,
det är väldigt nyttigt.

”DET ENDA VARAKTIGA ÄR FÖRÄNDRING” lyder ett visdomsord med cirka 2500 år på nacken. Och kanske har det aldrig
JAKOB KOM som IT-projektledare till SDC redan 2001. Melvarit mer med sanningen överensstämmande än för den tid
lan 2010 – 2014 gjorde han en avstickare till konsultvärlden.
vi lever i nu. En tid där digitaliseringen vrider och vänder på
När han kom tillbaka var det som ansvarig för systemleverans
affärsmodeller och gör att flera branscher stöps om från grunoch biträdande IT-chef. Sedan juni 2017 när Jan Selander
den. En tid när vi behöver utmana oss själva
gick in som Programchef för förnyelsen
i att inte göra som vi alltid har gjort.
har Jakob axlat jobbet som tf IT-chef.
På SDC har Anna-Karin Normelli Call– Min styrka är att pusha saker framåt
”Man får inte underhammar, HR-chef och Jakob Björklund, tf
och jag vet att jag utmanar många persoskatta själva förändIT-chef, jobbat med arbetsplatsens förändner på vägen, säger Jakob. Åh andra sidan
ringsresa sedan 2014. Parallellt med den
är min filosofi att ”det här löser vi”. Som
ringsprocessen för att
tekniska förnyelsen arbetar både ledare och
chef är jag i allra högsta grad delaktig i att
medarbetare med kompetensutveckling och
vara med och hitta bra lösningar både i
få ett lyckat resultat.”
kulturfrågor.
stort och smått.
– Behovet av att blicka framåt har blivit
Utmaningen för SDC ligger både i att
ett projekt i sig och en viktig del av det dagliga jobbet här
bygga VIOL 3 utifrån branschens alla förväntningar och att
och nu, förklarar Anna-Karin. Jag brinner för att koppla
samtidigt ställa om i de egna leden. När det är dags för den
HR-frågorna till lönsamhet och verksamhet. HR är ingenting
stora utrullningen 2020 ska all kompetens vara på plats.
som ligger på sidan om den övriga organisationens arbete, det
– Att gå från VIOL 2 till VIOL 3 blir som att gå från hammåste finnas en förståelse i ledningen att det är människan
mare till skruvdragare, förklarar Jakob. Vi byter verktyg helt
som är den viktigaste resursen.
och hållet. Men egentligen handlar det mer om förhållnings– Egentligen är det först nu som det blir konkret vad vi
sätt till det nya än om tekniken i sig.
behöver göra för att vara rätt rustade för VIOL 3, fortsätter
Jakob. Nu ligger förändringsprocessen som en del i vår linANNA-KARIN OCH JAKOB har inte svar på alla de frågeställjeorganisation och det är dags att börja arbeta mer praktiskt
ningar som en stor förändring skapar för varje enskild person
med till exempel medarbetarsamtal.
som blir berörd. Men ambitionen är att vara öppna och bjuda
in till dialog och diskussion för att varje medarbetare ska reANNA-KARIN HAR varit anställd på SDC sedan 2008. Innan
flektera och agera utifrån sin egen situation.
dess har hon lång erfarenhet av personalarbete och har även
– Man får inte underskatta själva förändringsprocessen
jobbat fackligt på heltid i fyra år, en viktig erfarenhet för att
för att få ett lyckat resultat, menar Anna-Karin. Gott om tid
kunna stötta en verksamhet i förändring.
och en bra attityd till det som komma skall är en bra utgångs– För att skapa förståelse i ett förändringsarbete är det
punkt.
viktigt att de fackliga organisationerna är med och spelar
– Inget annat företag i Sundsvall är i närheten av de stora
roll från början, säger hon. Det måste finnas en öppenhet och
förändringar på en organisations alla delmängder som vi gör
ömsesidigt förtroende, det tycker jag att vi har uppnått tilljust nu, konstaterar Jakob. Som chef kräver det intresse och
sammans med våra fackliga företrädare.
vilja av att få andra att växa.
Det som också är viktigt är att formulera tydliga budskap
LENA SJÖDIN
och att chefer och ledare blir förebilder utifrån den gemensamma värdegrunden. För att klara detta startade förändS D C Å R S R E D OV I S N I N G 2 017
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Hur ska
det gå till?

Användare

Vilka behöver
utbildning?

Testplan,
testfall,
dokumentation
av test?

Projektstyrning
hos kund

I 2 02 0

–V
3

1

Alla måste
verifiera

Arbetet med förnyelsen
har pågått i snart fyra
år. Nu skymtar slutet på
resan när hela branschen
den 1 februari 2020 ska gå
över till VIOL 3. Parallellt
med slutspurten i själva
produktionen av VIOL 3
pågår även projektet Forest Storm – att förbereda
och hjälpa branschen inför verifiering och igångkörning.

L
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• Holmen
• SCA
• Södra
• Stora Enso
• Sveaskog
• CGI

R
UA
R

Dokumentation

Kan vi starta
delar av affärer
före?

Utbildningsverktyg

Dokumentation
av VIOL3

Checkpoints
Verifiering

Forest Storm förbereder
branschen inför VIOL 3

PILOTFÖRETAGEN:
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Progressrapportering

Hur ska
kunderna
godkänna VIOL 3?

Stora och små
kunder”

Partnerföretagen

UNDER 2017 har Forest
Storm arbetat intensivt tillsammans med de pilotföretag som ska kratta manegen
för övriga aktörer. Pilotföretagen är de första som
möts av de nya lösningarna
i VIOL 3 och målet är att
de ska förstå och verifiera
systemet utifrån sin egen
verksamhet.
– Stämningen bland piloterna är engagerad, berättar
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Anders Rixon, VD på SDC.
De har jobbat för fullt på
hemmaplan med kartläggning av egna processer och
att mappa dessa mot VIOL 3.
Systemet behöver testas så
att det stödjer var och ens
verksamhet och affärer på
ett bra sätt.
ÄVEN VMF har varit med
tidigt och är en viktig
medspelare i Forest Storm.
– VMF fyller systemet
med grunduppgifter kring
till exempel platser och mätningsinstruktioner, fortsätter
Anders Rixon. Det är helt
avgörande för att VIOL 3
ska fungera.
Anders Rixon uppmanar
alla att vara väl förberedda
genom att ha sina affärer
och processer väl dokumenterade. Att skaffa sig hundraprocentig kontroll på vilka
sortiment, mätinstruktioner,

prislistor och kontraktskedjor som används idag är att
rekommendera.
NÄSTA LED i arbetet är att
göra en ”milstolpeplan”
tillsammans med några av
de största företagen. Syftet
är att kunna få leveranser
av systemfunktionalitet och
integrationer synkroniserade. Från halvårsskiftet 2018
kommer fokus successivt
att flyttas mot att stötta den
breda massan av kundföretag.
– Både stora och små
företag som på olika sätt är
användare av VIOL kan då
börja verifiera och förbereda sig inför utrullningen
av VIOL 3. Det är en stor
utmaning som kräver stort
engagemang från alla parter
om vi ska lyckas infria våra
planer och leveransmål.

Starta
med d
system f
kun

Vem
godkänner en
driftstart?

a upp
dubbla
för vissa
nder

Migreringsverktyg

Hur gjorde
man förra
gången?

Roller?

Hur rullar
man ut VIOL 3?

Testa
startknappen

Migrering
av data?

Kundcenter förbereder sig

PapiNet är på plats

DET PÅGÅR ett intensivt arbete inför skiftet från VIOL 2 till VIOL 3. Kunder,

FÖR ATT DEN KOMMANDE systemförnyelsen från VIOL 2 till

partners och SDC är mitt i förberedelserna. Det innebär att även SDCs kund-

VIOL 3 ska bli så smidig som möjligt har den föregåtts av en integra-

center behöver tid för att vässa kompetensen. Under verifieringsfasen inför

tionsförnyelse. Det handlar alltså om att förnya det sätt som kundernas

driftstarten ska de stå redo för att utbilda och erbjuda en supportfunktion med

egna system kopplas ihop med SDC. PapiNet heter den globala med-

hög kvalitet och service.

delandestandard som gäller för integrationer med VIOL 3 och nu är den

Från 1 oktober 2017 har SDCs kundtjänst därför varit tillgänglig på telefon

inom kort på plats hos samtliga berörda företag.

vardagar mellan 08.00 och 12.00. Övriga tider finns en ärendemottagning. Mail

– Det här projektet har pågått i 2,5 år, berättar Ted Danielsson,

går att skicka dygnet runt. Och med facit i hand visar statistiken att kundcenter

projektledare på SDC. Vi och 130 företag har gjort resan mot papiNet

trots detta, eller kanske tack vare, parallellt har lyckats lösa inkommande ären-

tillsammans.

den snabbare och med bättre kvalitet.
- Våra förändrade öppettider har gjort att vi kan jobba mer ostört med de
komplicerade frågorna, konstaterar Margita Sahlberg, ansvarig för kundcenter.

SCA, med IT-projektledare Magnus Tjernskog i spetsen, är bland de
första i mål. Övriga har följt SCAs produktionssättning med spänning och
snart är det även dags för dem att ta steget. CGI och Evry som tillsammans har 80 unika kunder i sina respektive system, är dom största aktörerna. Sista januari 2018 ska samtliga kunder som ska integrera med
VIOL 3 ha gått över till papiNet.
Vilka är då erfarenheterna längs vägen?
– I ett sådant här omfattande projekt ändras förutsättningarna hela tiden
och därmed också planeringen, fortsätter Ted. Att hitta ett lugn i förändringen har varit viktigt. Det har blivit ett givande, tagande och dragande,
men resultatet blir bra.
Även om alla företagen i grunden har olika lösningar och angreppssätt har det under resans gång växt fram en gemensam kompetens kring
standarden. Både Ted och Magnus konstaterar att den höjda kunskapsnivån bådar gott inför VIOL 3.
– Riskerna kan elimineras, säger Magnus. När vi startade visste vi
inget om papiNet, nu har vår grupp på totalt 12 personer bra koll.
Inför övergången har SCA under lång tid haft parallella tester kring
mätdatat. När flera månader passerat utan differenser kändes det bra.
– Jag kände mig lugn, så det var bara att ta steget, säger Magnus.
Och det har gått riktigt bra.

S D C Å R S R E D OV I S N I N G 2 017
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Betaversionen
– en milstolpe
har arbetet med att konstruera VIOL 3 hållit hög
fart. Och vid årsskiftet 2017/2018 driftsattes en Beta av systemet. Betan är en första version av VIOL 3 och den har en så
pass stabil status att den går att testköra av pilotkunderna. All
funktionalitet är inte på plats och mycket kommer att hända
innan det är dags att lansera den slutgiltiga lösningen.
– Vi ser Betan som en milstolpe för det arbete som återstår,
säger Jan Selander, SDCs programchef för förnyelsen. Mer funktionalitet kommer att tillföras i releaser.

UNDER 2017

Det här är möjligt att göra i Betan:
• Sätta upp masterdata för mätning, redovisning,
transport och produktion.
• Förbereda och genomföra mätningar av stockdata, travar och sönderdelade sortiment.
• Kommunicera med två typer av fordonsvågar.
• Förbereda råvaru- och transportaffärer.
• Kvantitetsberäkna råvara rundvirke och trave.
• Kvantitetsberäkna transporter.
• Redovisa kvantiteter.
• Ta emot produktionsdata för skotare och skördare, verifiera och bearbeta det.
• Rätta och korrigera enskilda produktionsdata
och resultat för skotare och skördare.
• Följa upp skotare.

Här är Betaversionens startsida och det som möter pilotkunderna
när de går in och testkör systemet. Startsidan kommer självklart att
förändras under resans gång, men här syns de olika funktionerna.
Startsidan kommer att vara möjlig att anpassa utifrån den roll man
har och kunna visa exakt de rapporter du är intresserad av att se.

Följ utvecklingen av VIOL 3 på www.viol3.se
18
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Bygget av framtidens
redovisningslösning pågår för fullt.
Här är de viktigaste byggstenarna i
1

AVTALSOBJEKT
Ersätter virkesordern som affärens sammanhållande begrepp
genom alla våningar och rum i
VIOL 3-bygget – från kontrakt till
uppföljning.

2

FÖRSTALEDSKONTRAKT
Fastställer bl.a. avtalat måttslag
för ingående sortiment. (Även i
kontraktet i sista affärsled kan
måttslag avtalas.)

3

KONTRAKTSKEDJA
Innehåller information om affären
i led 2 och senare.

4

REDOVISNINGSHÄNVISNING
Knyter ihop kontraktskedjan med
en mottagningsplats och kan ses
som en ”försörjningskedja” för ett
handelssortiment till en mottagningsplats.

5

6

7

8

9

9

UPPFÖLJNING

7

8

MÄTORDER

DESTINERA SORTIMENT

5

VERIFIERA
En ”provdestinering” för att säkerställa att mätning/redovisning kan
ske vid tänkt mottagningsplats.
DESTINERA SORTIMENT
Utförs då man bestämt vart ett
sortiment ska levereras. Kopplar
ihop avtalsobjekt och sortiment
med mottagningsplats via vald
redovisningshänvisning. Vid destineringen kontrolleras att giltiga
kontrakt finns i alla affärsled och
att mätningstjänster finns som kan
leverera kontrakterade måttslag.

MÄTNINGSTJÄNST

VERIFIERA

VERIFIERING

6

DESTINERA
SORTIMENT

MÄTORDER

4

MÄTNINGSTJÄNST
KONTRAKTSKEDJA

3

REDOVISNINGSHÄNVISNING

GARAGE

1
AVTALSOBJE

KT

2

FÖRSTALEDSKONTRAKT

MÄTNINGSTJÄNST
Mätplatsens erbjudna mätningstjänst beskriver de egenskaper
som kan mätas, bedömas och
redovisas vid den aktuella platsen.
MÄTORDER
Genereras vid destineringen och
skickas till mätande företag och
mätplats. Beskriver i detalj hur
mätningen ska utföras utifrån avtalat måttslag och vald mätningstjänst.
UPPFÖLJNING
Med VIOL 3s BI-tjänst för uppföljning kan du överblicka dina affärer
genom nya smarta rapporter.

VIRK

ESOR

DER

DE NIO GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHETSPRINCIPERNA
som är styrande för utvecklingen av VIOL 3 är godkända och
fastställda av branschen genom de tre branschråden.
PRINCIPERNA ÄR:
• Transparenta prisvillkor

• Unikt identifierade affärsparter

• Självständiga affärsobjekt

• Väldefinierade sortimentsspecifikationer

• Ändamålsenliga branschbegrepp
• Skilj på affär och logistik
S mätning
D C Å Roch
S Rredovisning
E D O V I S N• IBeslutsstöd
N G 2 0 1 7för användare
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• Proaktiv styrning av

• Väldefinierade mätningstjänster

ILLUSTRATION: PER MATSSON

VI PÅ SDC

JAN SELANDER
Ålder: 57 år
Gör på SDC: Programchef för VIOL-förnyelsen
Bor: I Bergeforsen utanför Timrå och stugan i Björnrike
Intressen: Åka motorcykel, sportbil och slalom
Motto: Nu tar vi det här i laga ordning (man tar det
strukturerat och tar en sak i taget)

Han håller
ordning och
reda på
förnyelsen
Jan Selander triggas av att
skapa strukturer och att
driva saker mot mål. Något
som kommer väl till pass
i rollen som programchef
för SDCs förnyelseprocess
där ca 70 konsulter och de
flesta av SDC:s egna medarbetare är engagerade på
olika sätt.
– Det underlättar att
jag jobbat länge på SDC,
summerar han.
HAN BÖRJADE SOM affärsutvecklare 2002 men har
under sina femton år på SDC
hunnit med att vara både
Projektledare, Affärsutvecklare och IT-chef. Variationen
i yrkesrollerna har gjort att
Jan Selander skaffat sig en
20

”hygglig koll på ett övergripande plan”.
– Det är ett annat SDC nu
än när jag började. Vi jobbar
modernt med agila metoder
och nya plattformar som ger
nya möjligheter.
Som programchef för
VIOL-förnyelsen håller
han ihop de olika projekten
som tillsammans har siktet
inställt på 1 februari 2020
när den stora driftstarten av
VIOL 3 ska ske. Och det är i
det omfattande arbetet som
Jans strukturella förmågor
kommer till sin rätt.
– Att ha ett sådant tydligt
mål att jobba mot triggar
mig att leverera det som förväntas. Det kräver ordning
och reda och att man tar en
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sak i sänder men samtidigt
håller igång många saker
parallellt.
En milstolpe på vägen är
redan levererad.
– Vid årsskiftet gjorde
vi en samlad leverans av
betaversionen, så nu börjar
det bli allvar även ute hos
kunderna. Vi levererar majoriteten av funktionerna
under första halvåret 2018
och sedan behöver kunderna
ta ställning till hur dom vill
använda lösningen.
betaversionen av VIOL 3 är
ett antal pilotkunder. Efter
sommaren 2018 är det dags
för övriga kunder att få börja
känna på det nya systemet.
FÖRST UT ATT TESTA

En viktig instans på resan
mot VIOL 3 är IT-rådet. Här
möts ett antal IT-chefer från
branschen fyra gånger per år
för att på uppdrag av SDCs
styrelse följa upp och vara
ett bollplank när det gäller
förnyelsen.
– Tidigare är det vi från
SDC som stått och redovisat
läget. Från och med nu får
kunderna också berätta hur
jobbet med förnyelsen går
ute i var och ens verksamhet.
Jan upplever att engagemanget är stort i branschen
och han är glad över att
kunderna tar sig an det omfattande arbetet att förändra
systemlösningar och arbetssätt. Det är ingen lätt match
eftersom det i många delar

FOTO: PETRA BERGGREN

kräver ett helt nytt tankesätt.
– VIOL 2 har till exempel
fasta koder för alla sortiment. I VIOL 3 får du en
större flexibilitet men det
ställer även högre krav på
användarna.
De 3 000 användare som
i årtionden levt med VIOL 2
får snart ett helt nytt verktyg
i en vardag där allt rullar på.
Med andra ord är användarvänlighet en viktig parameter
för VIOL 3.
Ja, nu kommer vårt
UX-team verkligen till sin
rätt, konstaterar Jan. Arbetet
med VIOL 3 får mer och
mer ett externt fokus när
kunderna nu kommer in och
verifierar systemet.
En viktig roll spelar även

de tre virkesmätningsföreningarna VMF Syd, Nord och
Qbera.
– VMF ska förbereda
kundernas användning av
VIOL 3 genom att lägga upp
viktigt styrande data såsom
sortiment, platser, mätningstjänster mm.
är att
VIOL 3 utvecklas på den allra modernaste tekniska plattformen. När det till exempel
kommer till molntekniken
händer det mycket hela tiden.
– Det är inte alltid ens så
att leverantörerna själva har
koll. Det kan förstås vara
frustrerande, men jag har
stor tillit till vår samlade
kompetens.

EN ANNAN UTMANING

Jan Selander är också en
av åtta personer i SDCs ledningsgrupp. För att vara rätt
rustade i vardagen har de
parallellt med det stora förnyelseprojektet även ingått i
ett ledarskapsprogram.
– Det är värdefullt att
få chans att jobba med sin
ledarroll. Vi lever i en föränderlig värld där organisationerna behöver vara i ständig
utveckling för att hänga
med.
I ett högt tempo behövs
också stunder av återhämtning. För Jan är fjällstugan
i Björnrike och några dagar
på slalomskidor en lisa för
kropp och själ.
– Att köra motorcykel eller sportbil funkar också för

att ladda batterierna, säger
han med en aning längtan i
rösten.
MEN INNAN det är dags att
lufta hojen och cabba ner
sportbilen återstår några
månader av att testa betaversionen och ta till sig pilotkundernas återkoppling.
– Jag tror att förnyelsen
på SDC är bland de roligaste
IT-jobben man kan ha just
nu. Jag är en person som går
”all in” och då är det lika bra
att ha något som är utmanande och svårt. Är det för
enkelt blir det bara tråkigt.
LENA SJÖDIN
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NOTISER

Microsoft på besök
I JUNI VAR representanter från Microsoft på besök hos

SDC i Sundsvall för att stämma av status för förnyelsen
och VIOL 3. Chandru Shankar, Industry director och Daniel
Åge, Solution Sales Professional, träffade ledningen för
förnyelsen och passade samtidigt på att besöka en avverkningsplats och
Tunadals sågverk.
Chandru är baserad i spanska Barcelona och basar för det Business
Solution-team som ansvarar för tillverkande kunder i Europa, mellanöstern och Afrika. Tillsammans med det svenska teamet är han med och
fattar beslut kring den bästa Microsoftlösningen för SDCs affärsbehov.

”Collaboration between the different parties in
the value chain is essential to achieve success, and
this is where SDC plays an important role.”

ÅRET I KORTHET
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Talangprogram för
kompetensförsörjning

Allt fler åkerier använder TIS
GENOM SDC-TJÄNSTEN TIS får företagen den information som

SDC SATSAR PÅ den yngre generationen för att säkra kompe-

tensförsörjningen. Tillsammans med Academic Work pågår ett
samarbete som går under namnet Talangprogrammet. Studenter får möjlighet att komma in i arbetslivet redan under studietiden och val av inriktning styrs av behov inom organisationen.
Som arbetsgivare får SDC med hjälp av studenterna tillgång till
ny kunskap, stöd i verksamheten och möjlighet att rekrytera.
Studenterna utvecklas praktiskt och får samtidigt en chans till
anställning. Här är 2017 års talanger:
ANNY SIHLÉN studerar andra året på

Mittuniversitets Personal- och arbetslivsprogram:
”Jag har två år kvar och vill gå ut skolan och
sedan arbeta. Målet är att få bli personalchef
någon gång i framtiden.”
IDA ERIKSSON är inne på tredje året på

Mittuniversitetets Ekonomiprogram:
”Jag har en plan på att bli revisor men det är
många år dit. Det kan hända mycket på vägen.
Att jobba med ekonomi känns i alla fall som ett
rätt val.”

behövs för att följa upp, analysera och bättre styra sin verksamhet.
– Åkeriernas ambition att på så sätt ”äga sin affär” blir allt starkare, säger Lina Sundberg, marknadsansvarig för SDC i södra Sverige.
Under 2017 har 40 åkerier som inte tidigare använt SDCs Transportinformationssystem, TIS, anslutit sig till tjänsten. De allra flesta
finns i södra Sverige.
– Åkeribranschen i söder är ganska småskalig och traditionellt
har de flesta inte varit så involverade i transportadministrationen.
Den har skötts av skogsbolagen, men nu är situationen på väg att
förändras, säger Lina Sundberg.
Transportföretagens behov av att bättre kunna styra sin verksamhet ökar som en följd av skärpta krav från industrin.
– Lite tillspetsat kan man säga att allt mer av råvaran ska lagras
på lastbilarna, istället för på vedgårdarna. Det har lett till att åkerierna verkligen inser värdet av bra informationssystem.

5

• Snabbhet. När mätningen är godkänd syns utfallet direkt.

ANDERS PAYERL läser Datateknik på

Mittuniversitetet:
”Jag får arbeta praktiskt och framförallt har jag fått
befästa de kunskaper jag redan har. Det är även
utmanande på det viset att jag har fått lära mig
sådant som jag inte alls kunde innan jag kom hit.”

• Snabb och korrekt redovisning av både virkes- och
bränsletransporter.
• Båda parter får samma information – transparens.
• Statistik på utförda transporter, t ex medelavstånd,
transportarbete och medelpriser.
• Stöd för uppföljning av t ex transporterade volymer,
transportkostnader, kvoter och specifik mottagningsplats.

INDUSTRIMÄTTA VOLYMER

REDOVISADE VOLYMER PER VMF 2016 – 2017
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2017: VMF Nord: 41,9 m3f, VMF Qbera: 62,9 m3f,
VMF Syd: 33,5 m3f, Partsmätning: 25,3 m3f
2016: VMF Nord: 40,0 m3f, VMF Qbera: 58,5 m3f,
VMF Syd: 33,4 m3f, Partsmätning: 24,0 m3f
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FREDRIKA EK

”JAG VILL LÄRA
KÄNNA VÄRLDEN”

20 grader kallt den
där lördagen i januari då
Fredrika Ek tog sina sista
tramptag på den resa som
hade tagit henne genom 45
länder på fem kontinenter.
Människorna som hade
samlats på Stora Torget i
Sundsvall tog upp en spontan
applåd då Fredrika sladdade
runt ett hörn och klev av
cykeln. Kramar delades ut
och tårar glittrade på frusna
kinder.
– Omtumlande, summerar Fredrika ögonblicket som
innebar att hennes långa resa
var över.
Mottagningen på torget
kulminerade med att Anders
Rixon från SDC överlämnade en check på tiotusen
kronor till biståndsorganisationen Action Aid och deras
arbete för bättre livsvillkor
med fokus på kvinnor och
barn i världens fattigaste
länder.
– Vi stödjer på alla sätt
de värden som Fredrika
representerar, säger Anders
Rixon.
Drömmen om att cykla
från Sundsvall till Sundsvall,
DET VAR
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jorden runt, föddes under
en spontan cykelresa genom
Europa. Att i långsam takt,
för egen maskin, få uppleva
så mycket, så nära, var ett
koncept hon ville utforska.
Eller som hon skriver på
sin blogg: ”Min drivkraft är
viljan att uppleva allt, överallt. Se allt. Träffa alla slags
människor. Äta all slags mat,
ta del av alla slags kulturer.
Jag vill se alla utsikter, simma i alla hav. Jag vill verkligen lära känna världen som
den är.”
Men Fredrika ville också
att äventyret skulle bli något
större än många mil på en
cykelsadel, något som kunde
bidra till en bättre värld.
Hon har under resans gång
därför samlat in pengar som
sedan slussats vidare till
Action Aid. Cirka 850 000
kronor har hittills blivit resultatet.
– Men insamlingen fortsätter, målet är en miljon
kronor, förklarar Fredrika.
Cyklingen är avklarad, men
resan är inte färdig.
Och så, den 8 mars 2015,
på Internationella kvinnoda-

S D C Å R S R E D OV I S N I N G 2 017

FOTO: FREDRIKA EK

Klockan 13 den 13 januari, ettusenfyrtiotvå dagar och
5 100 mil sedan hon lämnade Sundsvall för att cykla jorden runt, var Fredrika Ek hemma igen. En av projektets
huvudsponsorer har varit SDC.
– En satsning som gett god återbäring, konstaterar
VD Anders Rixon.
gen och med SDC som en av
projektets huvudsponsorer,
påbörjade hon sin långa resa.
Från Sundsvall ner genom
Europa, över Alperna, vidare
genom Turkiet, Iran, Centralasien, över den tibetanska
högplatån, genom Sydostasien, till Singapore.
– Det jag minns bäst är
alla möten, säger hon. Att
bli hembjuden till en familj i
Tadzjikistan, att bli serverad
mat jag aldrig drömt om att
få äta, att dricka te under en
oändlig stjärnhimmel invid
en jurta i Tibet.
EFTER SYDOSTASIEN korsade Fredrika Australiens omtalade outback, fortsatte till
Argentinas sydspets och tog
sig upp genom Sydamerika,
över Andernas branta bergspass och vita saltöknar. Slutligen Afrika, från Togo till
Marocko.
– Tanken var att avsluta
med USA och sedan hem,
berättar hon. Men en epilog
med hamburgare och asfalt
lockade inte. Jag ville ha
ett värdigare crescendo på
resan.

Vilket inte är något hon
ångrar. Afrika ligger långt
bortom hennes egen bekvämlighetszon. Omtumlande,
magiskt och smärtsamt.
Nära livet. Och ju längre hon
varit på väg, desto tydligare
blir Fredrika över att resan
handlar om så mycket mer
än vackra utsikter och oändliga äventyr.
– Det har till allt större
del kommit att handla om
insamlingen till Action Aid,
säger hon.
För VD Anders Rixon
är det lätt att se Fredrikas
äventyr som en symbol för
SDCs förnyelsearbete och
övergången till VIOL 3.
– Både hon och SDC har
gett sig in på ett äventyr med
oviss utgång, konstaterar
Anders Rixon. Men inspirerade av hennes bedrift ska vi
nu lotsa VIOL 3 i säkerhet.
MATS WIGARDT

Fotnot: Efter målgången i
Sundsvall har Fredrika utsetts
till Årets Europeiska Äventyrare
och nominerats till Årets Äventyrare i Sverige.

VMK

VMU

LIKFORMIGHET OCH STABILITET mellan auktoriserade
mätande företag och de mätplatser de betjänar är mycket viktig för att skapa förtroende för mätningen och redovisningen av de råvaror/produkter marknadens parter
bedriver handel med. Det är grundläggande att standarder, instruktioner och rekommendationer tolkas och
efterlevs likartat. Avdelningen Virkesmätningskontroll
(VMK) har som uppgift att granska internkontrollen,
följa upp och kalibrera arbetet genom kontrollkommissionen samt administrera begärda kontroller.

FOTO: LENA SJÖDIN

2017 VAR ETT INTENSIVT
ÅR FÖR VMK

NYA UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR VMU
har VMU fokuserat på bildmätning och automatisk travmätning. Nu när dessa utvecklingsspår lett till praktisk tillämpning har VMUs fokus
flyttats till andra utvecklingsområden. Några exempel
på projekt som kan leda till tillämpning under 2018.

UNDER ETT ANTAL ÅR

FOTO: HÅKAN RÖNNBÄCK

Vrak i massaved kan ersättas
av klassning i prima-sekunda
FÖR MASSAVED finns kvalitetsregler som bestämmer vad som är
en leveransgill stock. Uppfylls inte kraven är det vrak. Att bedöma hur
mycket vrak det är i en trave massaved tar tid och är svårt. Det är också
I september genomfördes jämförande mätningar av talltimmer i Mora.
I övningen deltog representanter från de VMK-auktoriserade mätande
företagen för sågtimmermätning, VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd.
Dessa kommissionsmätningar är en viktig del av VMKs och Kontrollkommissionens arbete för att virkesmätningen ska vara likformig oavsett var
den utförs.

ur industrins synpunkt stor skillnad i hur allvarliga olika vrakorsaker är.
Samtidigt är industrin i stort sett nöjd med det virke som levereras. Mot
den bakgrunden föreslås ett system där travarna klassas som prima eller
sekunda. Klassningen skiljer på olika vrakorsaker och det stora flertalet
travar förväntas klara kraven för prima. Mätningen kan gå snabbare. Om
systemet införs försvinner också den kollektivomräkning av vrakprocenten som idag tillämpas i norra och mellersta Sverige.

Hänt under 2017

Ny topprotmätning för sågtimmer

• SDCs funktion ”Kvalitet och Standard” ingår numera i avdelningen

SÅGTIMMER MÄTS i ökande utsträckning i fastvolym istället för topp-

VMK. Kvalitet och Standard arbetade bland annat med att säkerställa
att SDC klarar kraven i den nya Dataskyddsförordningen som införs i
maj 2018.
• Arbete med kvalitetsfrågor kopplade till fjärrmätning.
• Hela 59 kontroller begärda av part genomförda.
• Börjat ta betalt från utrustningsleverantörer för typgodkännande av ny

mätt volym. Ett noggrant sätt att mäta fastvolymen är sektionsmätning
där stockens diameter bestäms på ett stort antal punkter längs stocken.
Det har dock visat sig svårt att få detta att fungera tillräckligt bra varför
man istället ofta använder toppformtalsmatriser. Dessa har lägre noggrannhet varför bättre alternativ har efterfrågats. VMU har nu tagit fram
en ny form av topprotmätning särskilt anpassad till sågtimmer. Tanken är
att denna mätning ska kunna användas i alla typer av mätramar.

mätteknik.
• Typgodkännande av kamerariggar och bildmätningssystem för fordon
med fyra-fem travar.

Nu ska trädbränslen produktifieras
SDC DELTOG för ett par år sedan i ett projekt tillsammans med

• Typgodkännande av Microtecs automatiska klassning av talltimmer.

Skogforsk som handlade om att ta fram förslag på produktbeskrivningar

• Nio möten med Kontrollkommissionen (Kontrollkommissionen, som

för trädbränslen. Men fortfarande handlas trädbränslen mestadels utan

VMK ansvarar för, har till syfte att verka för en likformig virkesmätning
och tillämpning av mätningsinstruktioner.)
• Fyra kommissionsövningar på talltimmer, grantimmer, barrmassaved
respektive sållning av cellulosaflis.

närmare sådana. Något som kan hämma marknadsutvecklingen och
leda till sämre utnyttjande i värmeverken. Därför nystartades under 2017
ett projekt med brett branschdeltagande. Skogforsk leder projektet och
en förhoppning är att marknadens behov ska matcha de möjligheter som
VIOL 3 innebär.
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VI PÅ SDC

”Av alla avdelningar på SDC
kommer vi att vara sist in och
först ut på det nya.”

Kundcenter står
i startgroparna
Förberedelserna har börjat. Snart är det dags för
medarbetarna på SDCs
kundcenter att kliva in
som experter på VIOL 3.
Gitan Sahlberg, ansvarig
för kundcenter, ser fram
emot att få guida branschen in i det nya.
– Vi kan verksamheten
och känner kunderna,
summerar hon. Det kommer att gå bra.
GITAN SAHLBERG ÄR systemvetare i grunden. Från
att ha varit på konsultsidan
i flera år är hon sedan 2006
anställd på SDC. Och i rollen som ansvarig för kundcenter har hon hittat hem.
– Kundcenter består av
ett sammansvetsat gäng på
femton personer, berättar
hon. Jag har fått vara med
26

och forma både min egen
roll och gruppen. Alla månar om kundernas bästa och
vill ge den bästa supporten,
det är en viktig drivkraft för
mig.
NU ÄR DET uppladdning inför att kundcenter ska bli en
aktiv del av förnyelsen. Några av medarbetarna har under året börjat nosa lite på
VIOL 3 och för att få det att
fungera har den bemannade
tiden i kundtjänst kortats.
Men med facit i hand visar
statistiken att kundcenter
trots detta, eller kanske tack
vare, parallellt har lyckats
lösa inkommande ärenden
snabbare och med bättre
kvalitet.
– Våra förändrade öppettider har gjort att vi kan
jobba mer ostört med de

S D C Å R S R E D OV I S N I N G 2 017

komplicerade frågorna, konstaterar Gitan.
Än så länge består vardagen fortfarande av VIOL 2,
där supporten faktiskt har
ökat den senaste tiden. Det
rör sig både om korta, snabba frågor och utredningar
som tar lite längre tid.
– Vår ärendemottagning
är öppen dygnet runt. På
så sätt kan kunden anmäla
eventuell driftstörning samt
undvika onödiga telefonköer. Kunderna känner att de
får lämna ifrån sig sitt ärende, som vi på kundcenter
sedan tar hand om.
Självklart kommer det
redan nu funderingar kring
VIOL 3, frågor som än så
länge slussas vidare till respektive marknadsansvarig.
– Även om SDC är ute på
en lång resa i och med för-

nyelsen har vi på kundcenter
inte hoppat på tåget riktigt
än.
MEN JU NÄRMARE lanseringen kommer desto större
blir kundcenters engagemang. Under 2017 har man
bland annat deltagit i kravställningsprocessen. Planen
för 2018 är att utbilda alla
på kundcenter i VIOL 3. Till
det kommer förberedelse
och planering för den stora
verifieringen för kundföretagen som är planerad att
starta under hösten 2018.
– Av alla avdelningar på
SDC kommer vi att vara sist
in och först ut på det nya.
Det är givetvis en utmaning
eftersom vi vill fortsätta att
möta kunden med hög kompetens.
Gitan beskriver dagens

GITAN SAHLBERG
Ålder: 49 år
Gör på SDC: Tjänsteansvarig
för kundcenter
Bor: I Sundsvall
Intressen: Mina barn och
barnbarn, dom är det bästa
som finns. Trivs som fisken i
vattnet ute i skog och mark.
Motto: Tror på människans
goda vilja
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3 000 användare av VIOL
2 som ”superusers”. De kan
systemet utan och innan och
kommer ofta med kluriga
frågeställningar.
– Vi räknar med att det
blir en annan typ av frågor
när VIOL 3 är på banan.
Många kända begrepp försvinner och ersätts av nya.
Från att som nu jobba
utifrån tjänsteområden är
Gitans ambition att kundcenter ska utvecklas. Efter-

som man också ska utbilda
kunderna i det nya gäller det
att ha en bred kunskapsbas
att stå på.
– När vi trycker på
knappen tror jag att hela
SDCs organisation under
en period behöver hjälpas
åt och vara tillgängliga för
kunderna. Det här är en stor
omställning för alla.
SDC ÄR EN attraktiv arbetsplats och arbetsgivare i det

IT-täta Sundsvall. Med förnyelsen hamnar man i teknisk framkant och utvecklar
samtidigt organisationen.
– SDC är ett lagom stort
företag där det finns chans
att få prova på olika arbetsuppgifter. Du vet vilka alla
är även om man jobbar på
olika avdelningar.
Gitan tycker också att
skogen är en intressant
bransch. Den har haft och
kommer att fortsätta ha stor

betydelse för Sverige och just
nu står den mitt i digitaliseringensvågens alla möjligheter. VIOL 3 är ett stort steg
på vägen och kundcenter
ser fram emot den tid som
kommer.
– För oss handlar allt om
hur man på bästa sätt jobbar i våra system. Oavsett
om systemet heter VIOL 2
eller VIOL 3.
LENA SJÖDIN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OM INTE ANNAT SÄRSKILT ANGES, REDOVISAS ALLA BELOPP I TUSENTAL KRONOR.

Styrelsen och verkställande direktören för SDC ekonomisk förening (organisationsnummer 789200-4461)
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Föreningen bildades 1961. Verksamheten bedrivs i Sundsvall, där föreningen även har sitt säte.
SDCs uppdrag
SDC har, som branschägt företag,
en central uppgift när det gäller att
försörja sina intressenter med information i olika former. Detta som
stöd för affärerna och processerna
kring affärerna; virkesmätningen,
logistiken etc. Det är rollen som informationsnav i skogsbranschen som i
ett internationellt perspektiv gör SDC
unikt och som möjliggör en gränslös
handel med virke inom Sverige. Den
svenska modellen för virkesmätning
och -redovisning har under åren varit
framgångsrik och det är ett gemensamt kärnuppdrag för SDC och VMF
att förvalta och utveckla denna roll.
SDCs styrelse uttrycker SDCs
uppdrag från skogsbranschen så här:
SDC säkerställer, tillsammans
med VMF och andra samarbetspartners, att affärer och andra verksamhetsprocesser inom skogsnäringen
kan genomföras effektivt och med
högt förtroende på korrekt grund.
SDCs organisation
och arbetssätt
Under året har arbetet med att förbereda SDCs organisation inför de nya
förutsättningar som kommer att råda
efter Förnyelsen (se nedan) fortgått.
Planer för framtida bemanning med
egna anställda och med konsultstöd
har tagits fram för succesivt genomförande 2018-2019.
I syfte att säkerställa SDCs linjeorganisations förmåga att driftsätta och
i framtiden förvalta VIOL 3, ändrades
ledningsstrukturen inom Förnyelseprogrammet i maj 2017. Ändringen
innebar att SDCs IT-chef tog över
ansvaret som programchef och chefen för SDCs tjänster fick ett tydligt
uppdrag att säkra kraven på funktionalitet i de nya systemen. Tidigare
programchefen övergick härmed till
en roll i det stundande arbetet med
utrullning av systemet gentemot
skogsnäringen. I detta arbete deltar
även SDCs marknadschef aktivt,
bl. a. med uppdraget att samordna
SDCs och VMFs arbete i utrullningen
av VIOL 3.
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Medelantalet anställda inom SDCs
organisation var 118, varav kvinnor
35 och män 83 (f.å. 106/31/75).
Förnyelsen
Beslut angående SDCs omfattande
systemförnyelse, VIOL 3, togs i slutet
av 2013. Under 2014 genomfördes
en uppstartsfas bl.a. som syftade till
att testa de hypoteser som tidigare
framtagits kring val av systemstöd,
tekniska miljöer samt vissa funktionella lösningar.
Arbetet med krav, lösning och
tekniska förutsättningar för förnyelsen har därefter löpt på under åren
2015-2017. Förnyelsearbetets ansvarsområde har under hand utökas
för att bl.a. även omfatta planerat
arbete avseende systemintegrationer
internt resp. externt mot branschen
samt förnyelsen av SDCs mätplatssystem. Parallellt med utvecklingsarbetet inom Förnyelseprogrammet har
även utvecklingsarbete påbörjats för
att VIOL 3-anpassa vissa befintliga
system som ska leva kvar i framtiden
samt för produktionsfilssystemet
inom tjänsteområdet Produktion.
På inrådan av IT-rådet och de
pilotföretag som utsetts för att testa
VIOL 3 innan utrullningen bland
övriga branschföretag, beslutade
SDCs styrelse om en planförändring
för Förnyelsen vid styrelsemöte i juni
2017. Den nya planen innebär att
SDC tillverkning av VIOL 3 i princip
ska vara färdig under första halvåret
2018 och att go-livedatum för branschen planeras bli 2020-02-01.
Under året har ett flerårsavtal avseende licenser och drift för Microsoft
Dynamics 365 träffats mellan SDC
och Microsoft. Avtalet säkerställer
kostnadsnivån för en stor del av den
samlade tekniska plattform på vilken
VIOL 3 är byggd under de första åren
efter VIOL 3:s driftsättning.
Systemavveckling
I SDCs planer för tiden fram till efter
leveransen av systemförnyelsen, har
säkerställts att den finns en organisation med tydligt utpekat ansvar för
förvaltning och avveckling av nuva-
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rande systemlösning VIOL 2. Detta
system avses i huvudsak fasas ut
under senare delen av 2020.
Samverkan med VMF och inom
SDCs Partnerprogram med leverantörer till branschen
I enlighet med önskan från VMFs
och SDCs huvudmän har samverkansarbetet inom mätning/redovisning
drivits vidare under året.
SDC driver sedan några år Partnerprogrammet, i syfte att utveckla samverkanslösningar med leverantörer av
främst mätningsteknik och IT-lösningar till SDCs intressenter. Tanken är att
dessa partners ska vara väl insatta
i SDCs uppdrag och tjänster för att i
en öppen marknad kunna samverka
med SDC för bästa möjliga effekt för
branschen. Partnerföretagen har en
viktig roll i pågående integrationsförnyelse och kommande implementering
av VIOL 3.
Nationell
Fjärrmätningscentral
I september 2016 tog SDCs styrelse
beslutet att uppdra åt SDCs ledning
att upprätta en nationell central för
fjärrmätning med stöd av främst
bildteknik i SDCs lokaler i Sundsvall.
Centralen är nu etablerad och verksamheten inleddes under mars-april
2017. Arbetet i centralen utförs med
landets tre virkesmätningsföreningar
som kunder.
Antal anställda inom denna verksamhet är för närvarande 22 personer
och kan komma att öka ytterligare
under 2018.
Erfarenheterna efter starten av
fjärrmätningen är i huvudsak positiva.
Utvecklingsprojekt
Under det gångna året har även viss
systemutveckling genomförts parallellt
med Förnyelsen inom ramen för SDCs
verksamhetsplan (VP) för 2017. De
viktigaste leveranserna är:
– KUPP - stöd för uppföljning av
mätning för mätande företag
– IRIS - nytt stöd för fjärrmätning i
bilder

Finansiering
Förnyelseprogrammets totala kostnader för 2017 uppgår till 92,4 mkr (71,0
mkr), av dessa är 39,5 mkr (27,0)
aktiverade som immateriella tillgångar. Motsvarande belopp är reserverad
i Fond för utvecklingsutgifter under
bundet eget kapital.
Föreningens egna kapital uppgår
till 2,0 mkr (20,0 mkr) vid utgången av
2017. Föreningens soliditet är 1,6 %
(27,4 %).
Till följd av förnyelseprogrammet är årets kassaflöde -57,7 mkr
(-34,6 mkr). Förnyelsens behov av
extern finansiering uppskattas till
cirka 110 mkr. Föreningens beviljade kredit uppgår till 135 mkr, varav
125 mkr är säkrad genom borgen av
SDCs sex största ägare. 74 mkr av
kreditutrymmet är ianspråktaget på
balansdagen.
Medlemsantal
Inga företag har ansökt om medlemskap i SDC under 2017. Antalet
medlemmar är 56 (f.å. 56 st.).
Ekonomiskt utfall
Årets nettoomsättning uppgår till
192,9 mkr (176,1 mkr), övriga rörelseintäkter är 6,2 mkr (6,3 mkr).
Aktiverade utgifter för utveckling av
immateriella tillgångar uppgår till
39,5 mkr (27,0 mkr). Omsättningsökningen jämfört med föregående
år härleds till ökade redovisade
virkesvolymer, prishöjning (3 %) samt
6,8 mkr i intäkter från den nystartade
Fjärrmätningscentralen.
Rörelseresultatet för kalenderåret
är -21,3 mkr (-8,3 mkr). Resultatet
efter finansnetto -22,7 mkr (-8,3 mkr).
Efter bokslutsdispositioner och skatt
blev resultatet -18,0 mkr (-6,8 mkr).
Förnyelseprogrammets totala
kostnader för 2017 uppgår till
92 mkr (71 mkr), varav cirka 65 mkr
(46 mkr) är externa kostnader. Utöver
förnyelseprogrammet har SDC lagt
utvecklingskostnader på cirka 19 mkr
(19 mkr) i projekt som främst stödjer
utvecklingen inom mätningsområdet.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
		 2017
Nettoomsättning, tkr		

192 944

2016

2015

2014

2013

176 137

169 083

165 219

150 649

Resultat efter finansiella poster, tkr		

-22 652

-8 345

-23 877

6 196

3 076

Balansomslutning, tkr		

127 576

72 920

61 685

77 055

68 412

Antal anställda, st		

118

106

102

108

115

Soliditet, %		

1,6

27,4

43,4

59,2

60,0

Avkastning på totalt kapital, %		

neg

neg

neg

8,2

4,9

Avkastning på eget kapital, %		

neg

neg

neg

13,6

7,5

Förändring i eget kapital				

Fond för

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 19

				aktiverade
		

Insats-

Reserv-

utvecklings-

Fritt eget

Summa

		

kapital

fond

utgifter

kapital

eget kapital

Eget kapital 2016-12-31		

56

3 101

26 999

-10 160

19 995

Inbetalda/utbetalda insatser		

-

-

-

-

-

utvecklingsutgifter, se not 8		

-

-

39 544

-39 544

-

Årets resultat		

-

-

-

-17 970

-17 970

Eget kapital 2017-12-31		

56

3 101

66 543

-67 674

2 024

Avsatt till fond för aktiverade

					
Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning med 67 674 157 kr.

RESULTATRÄKNING
		NOT

2017

2016

Nettoomsättning			

192 944

176 137

Aktiverat arbete för egen räkning			

39 544

26 999

Övriga rörelseintäkter		

2

6 294

6 361

			

238 782

209 497

				
Rörelsens kostnader				
Driftskostnader			

-30 495

-20 484

Övriga externa kostnader		

3, 4

-122 240

-99 290

Personalkostnader		

5

-103 846

-94 365

6

-3 473

-3 632

		

-260 054

-217 771

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar		
Summa rörelsens kostnader

				
Rörelseresultat			

-21 272

-8 274

				
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

24

130

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-1 403

-201

Summa resultat från finansiella poster		

-1 380

-71

				
Resultat efter finansiella poster			

-22 652

-8 345

				
Skatt på årets resultat		

7

4 682

1 580

Årets resultat			

-17 970

-6 765
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BALANSRÄKNING

KASSAFLÖDESANALYS

TILLGÅNGAR

Not

2017

2016

				

NOT 2017-12-31 2016-12-31

Rörelseresultat före finansiella poster		

-21 272

-8 274

Anläggningstillgångar				

Justering för poster som

Immateriella anläggningstillgångar				

inte ingår i kassaflödet		

3 563

Pågående utvecklingsarbete		

8

66 543

26 999

Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer		

6

6 002

5 864

Finansiella anläggningstillgångar				

Den löpande verksamheten

15

3 304

Erhållen ränta mm			

24

130

Erlagd ränta			

-1 403

-201

Betald inkomstskatt			

-628

-1 363

			

-19 977

-6 145

Andelar i koncernföretag		

9

100

100

Andra långfristiga värdepappersinnehav		

10

5 105

5 105

				
Förändring av kundfordringar			

-5 004

4 026

Uppskjutna skattefordringar		

11

10 157

5 475

Förändring av övriga kortfristiga fordringar		

-4 660

-2 237
18 032

			

15 362

10 680

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder		

60 474

Summa anläggningstillgångar			

87 907

43 543

Förändring av leverantörsskulder

		

12 315

37

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

43 148

13 713

				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				

				

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			

22 708

17 704

Aktuella skattefordringar			

4 391

3 763

Övriga kortfristiga fordringar			

450

448

Förutbetalda kostnader och
12

11 776

7 117

			

upplupna intäkter		

39 325

29 032

Kassa och bank			

344

346

Summa omsättningstillgångar			

39 669

29 378

Summa tillgångar			

127 576

72 920

				
				
EGET KAPITAL OCH SKULDER		

NOT 2017-12-31 2016-12-31

				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Inbetalda insatser			

56

56

Reservfond			

3 101

3 101

Fond för utvecklingsutgifter			

66 543

26 999

			

69 700

30 156

Fritt eget kapital				
Balanserat resultat 			

-49 704

Årets resultat			

-17 970

-6 765

			

-67 674

-10 160

Summa eget kapital			

2 024

19 995

Avsättningar		

-3 395

13		

Avsättningar till pensioner
och liknande förpliktelser			

5 241

5 405

Summa avsättningar

5 241

5 405

		

Kortfristiga skulder				
Förskott från kunder			

4

5

Leverantörsskulder			

32 290

19 975
16 571

Checkräkningskredit			

74 306

Övriga kortfristiga skulder			

2 379

2 381

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14

11 330

8 588

Summa kortfristiga skulder			

120 309

47 519

Summa eget kapital och skulder			

127 576

72 920
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Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-39 544

-26 999

Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

-3 611

-2 698

Sålda materiella anläggningstillgångar		

5

-

Förvärv av finansiella tillgångar			

-

-2 095

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-43 150

-31 792

				
Årets kassaflöde			

-2

-18 079

Likvida medel vid årets början			

346

18 424

Likvida medel vid årets slut		

344

346
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Följande avskrivningstider tillämpas:

SDC Ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats i enlighet med

Datorer och datautrustning		

Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd

Fordon		

5 år

BFNAR 2012:1 (K3).

Kontorsutrustning		

10 år

Intäkter från tjänsteuppdrag

Leasingavtal

I föreningen redovisas intäkter från tjänsteuppdrag i den takt uppdra-

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,

get utförs.

redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

3 år

kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas
till anskaffningsvärde i enlighet med kap 11 i BFNAR 2012:1. Finansiella
tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde,

Skatt

inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvär-

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och

vet av tillgången. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första

uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-

redovisningstillfället till de lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-

skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare

ningsvärdet på balansdagen. Har en finansiell anläggningstillgång på

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten

balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner

skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida rä-

till detta lägre värdet om det kan antas att värdenedgången är bestående.

kenskapsår till följd av tidigare transaktioner och händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära
skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser
och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas
bli betalt.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har
kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida

Kassaflödesanalys

skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kas-

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av ny teknik och ny funktio-

saflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden.

nalitet där utvecklingskostnaderna överstiger 5 MSEK per år tillämpas

Ersättningar till anställda

aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som anting-

förutsättningar är uppfyllda:

en avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggnings-

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag,

tillgången så att den kan användas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången
och använda den.
• Förutsättningar finns för att använda den immateriella anläggningstillgången.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra

normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till
den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de
överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Före-

resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda den immate-

taget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningar kommer att bli högre

riella anläggningstillgången.

än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerad avskrivning och ev. nedskrivning. Utgifter
för förbättringar av tillgångars prestanda utöver ursprunglig nivå ökar
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll
redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger
även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.
Förmånsbestämda planer
SDC ekonomisk förening har valt att tillämpa de förenklingsregler som
finns i BFNAR 2012:1. I de fall pensionsförpliktelsen är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen som en
avsättning motsvarande tillgångens värde.
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NOTER

Not 2

Övriga rörelseintäkter		

2017

2016

Not 6

I övriga intäkter ingår intäkter från:		

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden

Vidarefakturerade kostnader

6 165

6 310

Övriga rörelseintäkter		

124

51

Inkråmsförsäljning		

5

-

Summa		

6 294

6 361

Ersättning till revisorerna		

2017

2016

128

148

-Inköp		
-Försäljningar och utrangeringar

Not 4

417

-

Summa		

545

148

2017

2016

Operationella leasingkostnader

2 698

-120

-

30 101

26 610

		
Ingående avskrivningar		

Övriga tjänster		

3 611

Utgående ackumulerade

KPMG AB		
Revisionsuppdraget		

2016
23 912

Årets förändringar		

anskaffningsvärden		
Not 3

2017
26 610

-20 747

-17 115

Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

120

-

-3 473

-3 632

-24 100

-20 747

6 002

5 864

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal.
Skatt på årets resultat		

2017

2016

5 456

Uppskjuten skatt		

4 682

1 580

Skatt på årets resultat		

4 682

1 580

Nominella värdet av framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande

Redovisat resultat före skatt

-22 652

-8 345

Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 8 991
		

5 456

8 991

Förfaller till betalning inom ett år

Not 7

10 987

8 271

		

4 845

7 761

skattesats (22 %)		

2017

2016

Schablonintäkt fondandelar		

4

-

Skatteeffekt av ej skattepliktig ränteintäkt

-

-

-4 682

-1 580
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2017

2016

Skatt beräknad enligt gällande

Förfaller till betalning senare än
ett men inom fem år		
Not 5

Löner, andra ersättningar

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

och sociala kostnader

Redovisad skattekostnad/-intäkt

Medelantalet anställda		
Kvinnor		
Män		

83

75

Totalt		

118

106

Not 8

Pågående utevecklingsarbete

-4 983

-1 836

297

256

Ingående balans		

26 999

-

		

Internt utvecklade tillgångar		

39 544

26 999

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Utgående balans		

66 543

26 999

Andelar i koncernföretag		

2017

2016

		Ingående anskaffningsvärde

100

100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

100

100

Utgående restvärde enligt plan

100

100

Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören

1 612

1 555

Löner och ersättningar till övriga anställda

62 641

57 193

		

64 253

58 748

Sociala avgifter enligt lag och avtal

23 921

21 468

Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören

475

450

9 428

8 900

98 077

89 566

Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt		

Not 9

Säte

Kapital-

			

Dotterföretag:

andel (%)

Skogsbrukets
Datacentral SDC AB

		
2017-12-31

2016-12-31

Kvinnor		

1

1

Män		

10

9

Totalt		

11

10

		
Kvinnor		

1

1

Män		

7

6

Totalt		

8

7
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100

Antal

Bokfört värde

Bokfört värde

andel %

aktier

2017-12-31

2016-12-31

1 000

100

100

Summa			

100

100

Skogsbrukets
Datacentral SDC AB

100

			
Not 10 Andra långfristiga 		

Övriga ledande befattningshavare		

		

556166-2254

Rösträtts-

Antal styrelseledamöter
på balansdagen		

Org nr

2017-12-31

2016-12-31

5 105

3 010

-

2 095

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 105

5 105

värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar		
-Tillkommande värdepapper		

Not 17 Händelser efter balansdagen

Årets förändringar		
Utgående ackumulerade

Ägarna till SDC och VMF har under hösten 2017 utrett framtida orga-

uppskrivningar/nedskrivningar

0

0

Utgående redovisat värde, totalt
5 105
		

5 105

Varav noterade aktier		
Not 11 Uppskjuten skatt		

2017

2016

resultaträkningen samt å andra sidan

ligt not 9. Föreningen upprättar ej koncernredovisning med hänvisning

skattefordran på kostnad återförd i

till reglerna i ÅRL 7 kap 5 §.

beskattningen och avdragsgill
10 157

5 475

		
10 157
		

5 475

2017-12-31

2016-12-31

1 036

1 021

Upplupna intäkter		

524

982

Förutbetalda licenser		

9 959

4 964

Övriga poster		

257

150

		

11 776

7 117

Not 13 Avsättningar		

2017-12-31

2016-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande		
5 405

5 474

Ianspråktaget under perioden

-182

-170

Värdeökning placerade medel

18

101

5 241

5 405

och förutbetalda intäkter
Upplupna löner		
Upplupna semesterlöner		

Anders Rixon

2017-12-31
2016-12-31
Verkställande direktör
Anders Rixon
Verkställande
437 direktör

276
2 938

Upplupna sociala avgifter		

5 615

4 878

Övriga poster		

1 140

496

Not 15 Justering för poster som 		

11Bendz
330
Jörgen
Jörgen Bendz

8 588

2017

2016

3 473

3 632

-5
Tor marntell

-

inte ingår i kassaflödet, mm
Avskrivningar		
Resultat vid försäljning av inventarier

Förändring avsättning avseende pensioner Tor marntell
-164

-69

Summa		

3 304

3 563

Not 16 Likvida medel		

2017

2016

344
Thomas
Sjöbäck

346

Banktillgodohavanden		
Likvida medel i kassaflödesanalysen

Thomas
344 Sjöbäck

346

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Anders Rixon
Verkställande direktör

Leif Olofsson
Ordförande

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
Jörgen Bendz

Anders Rixon
Verkställande direktör

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas
Jörgen
Bendz
årsstämman
2018-05-17
för fastställelse.

Tor marntell

Anders Rixon
Verkställande direktör

Leif Olofsson
Magnus Norrby
Ordförande

Tor marntell

Jörgen
Leif Bendz
Olofsson

Anders
Anders
RixonRixon		
Anders Rixon
Verkställande
Anders Rixon direktör
Verkställande
direktör		
Verkställande
Verkställande
direktör direktör
Leif Olofsson

Leif Olofsson
Ordförande

Leif Olofsson
Leif Olofsson
Ordförande
Ordförande
Ordförande

Leif Olofsson
Ordförande Thomas Sjöbäck

Thomas Sjöbäck

Jörgen Bendz		

Jan Björkman

Patrick Bäckström

Jörgen Bendz

Tor marntell
Olov Söderström

Patrick
Bäckström		
Patrick
Bäckström

Ian von Essen

Patrick
Bäckström
Patrick
Bäckström

Jörgen Bendz
Bendz
Jonas Torstensson
Jörgen
Jörgen Bendz

Patrick Bäckström
Jonas Torstensson

Patrick Bäckström

Tor marntell

Ulf Klensmeden		

Per-Arne
Nordholts
Magnus
Norrby Nordholts
Per-Arne
Thomas Sjöbäck

Carina Palm

Tor marntell
Magnus Norrby

MagnusCarina
Norrby

Magnus Norrby		

Tor marntell
Magnus
Norrby
Tor marntell

Palm

Carina Palm
Magnus Norrby
Magnus Norrby

Thomas Sjöbäck

Thomas Sjöbäck		

Jonas Torstensson

Jonas Torstensson

Lars Nordenö

Olov Söderström

Vår revisionsberättelse
har lämnats 2018-03-15.
Auktoriserad revisor

Thomas Sjöbäck

KPMG AB

Olov Söderström

Olov Söderström

Lars Skoglund, Auktoriserad Revisor
Jonas Torstensson

Patrick Bäckström

Sundsvall 2018-03-15

Thomas
Sjöbäck
Olov
Söderström
Thomas
Sjöbäck
Jonas
Torstensson

Jonas Torstensson

Anders Rixon
Verkställande direktör

Avkastning på totalt kapital

Ordförande

4 138

Summa		

Soliditet
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

och upplupna intäkter

Not 14 Upplupna kostnader 		

Not 19 Nyckeltalsdefinitioner
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 46 161 tkr.

Avsättning vid periodens utgång

därmed fusioneras till en nybildad. En interimsstyrelse ska tillsättas så

Föreningen utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag en-

verksamheten utgörs av uppskjuten

Avsättning vid periodens ingång

med nya gränssnitt/affärsområden. Befintliga fyra organisationer ska

Not 18 Koncernredovisning

den inkomstskatt som belöper sig på

Förutbetalda hyror		

beslut som i huvudsak följer utredningens förslag innebärande att en

fort som möjligt för att leda processen framåt.

inkomstskatt som har redovisats i

Not 12 Förutbetalda kostnader 		

för utredningen meddelade 2018-02-02 att man tagit ett inriktningsny samlad operativ organisation för mätning och redovisning bildas

Skillnaden mellan å ena sidan den

kommande år		

nisationsstruktur för mätning och redovisning i Sverige. Styrgruppen

Lars Nordenö

Auktoriserad revisor
Carina Palm
Olov Söderström
Olov Söderström

Per-Arne Nordholts

Jonas Torstensson
Carina Palm

Jonas
Torstensson
Per-Arne
Nordholts
Jonas
Torstensson
Per-Arne Nordholts
Carina Palm

Carina Palm

Carina Palm

Per-Arne Nordholts
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Per-Arne
Nordholts
Lars Nordenö
Per-Arne Nordholts
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
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SDCs STYRELSE

Stående från vänster: Marie Söder, Patrick Bäckström, Henrik Sakari, Tomas Sjöbäck, Örjan Vorrei, Jens Nordenberg, Ulf Klensmeden, Jörgen Bendz,
Jonas Torstensson, Jan Björkman, Per-Arne Nordholts. Sittande från vänster: Magnus Norrby, Lena Nyberg, Anders Rixon, Ian von Essen, Carina Palm.
Ordförande Leif Olofsson saknas på bilden.

SDCs LEDNINGSGRUPP

Anders Rixon
VD

Magnus Hedin
Vice VD och avdelningschef Tjänster

Lars Björklund
VMU-chef

Hermann Schönfeldt
Ekonomichef

Jan Selander
Programchef Förnyelsen

Mattias Thafvelin
Marknadschef

Anna-Karin Normelli Callhammar
HR-chef

Jakob Björklund
tf IT-chef
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SDCs BRANSCHRÅD
ORDINARIE LEDAMÖTER
Leif Olofsson...................................................Ordförande
Jörgen Bendz............................................. SCA Skog AB
Jan Björkman..................... Skogsägarna Norrskog ek för
Patrick Bäckström................... Sveaskog Förvaltnings AB
Ian von Essen..................Skogsägarna Mellanskog ek för
Ulf Klensmeden................................ Stora Enso Skog AB
Per-Arne Nordholts..... Sågverksföreningen Såg i Syd ek för
Magnus Norrby..........................Sågverken Mellansverige
Carina Palm........................................ BillerudKorsnäs AB
Thomas Sjöbäck...................... Södra Skogsägarna ek för
Jonas Torstensson.......................EON Värme Sverige AB

RÅDET FÖR PRODUKTION
OCH TRANSPORT (RPT)

SUPPLEANT
Henrik Sakari............................................... SCA Skog AB
Mats Boström...........................Norra Skogsägarna ek för
Camilla Rolig Schölin............................. Bergvik Skog AB
Sture Karlsson.................Skogsägarna Mellanskog ek för
Örjan Vorrei..................................................... Sydved AB
Andreas Johnsson................................. Derome Skog AB
Anna Hansson....................... NK Lundströms Trävaru AB
Lena Nyberg...........................................Holmen Skog AB
Olof Hansson........................... Södra Skogsägarna ek för
Jonas Vestun.................................................Jämtkraft AB

VMF Nord
Lars Jonsson, SCA Skog
Jonas Eriksson, Holmen Skog
Sören Staaf, Norrskog

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Anders Rixon
ADJUNGERADE LEDAMÖTER
Örjan Vorrei, Sydved AB
Henrik Sakari, SCA Skog AB

FOTO: PETRA BERGGREN

REVISOR
Lars Skoglund, KPMG
PERSONALREPRESENTANTER
Marie Söder, Unionen
Jens Nordenberg, Akademikerföreningen

Henrik Sakari, SCA Skog, ordf.
VMF Syd
Sofia Persson, Södra
Anders Westström, Sydved
Paul Kewenter, Derome Skog
VMF Qbera
Håkan Gard, Siljan Skog
Gunnar Björkholm, Mellanskog
Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog

Övriga säljare
Anders Järlesjö, Sveaskog
SDC
Magnus Ulin, sekr
Oskar Cederlöf (adj)
Magnus Hedin (adj)
VMF
Johan Adolfsson, VMF Syd
Adjungerad från
Skogsentreprenörerna (SE)
Elin Sunesdotter
Adjungerad från Transportföretagen
Fredrik Söderström, VSV frakt

VMF Nord
Jan Byström, SCA Skog
Mats Boström, Norra Skogsägarna
Lars Svensson, Rödins Trävaru
Övriga säljare
Mattias Forsberg, Sveaskog
Mikael Norberg, Eon Värme Sverige
SDC
Lars Persson,sekr
Svante Wikner (adj)
Lars Björklund (adj)
Mattias Thafvelin (adj)
Håkan Rönnbäck (adj)
VMF
Anders Svensson, VMF Syd
Birger Risberg, VMF Nord
IT-RÅDET
Örjan Vorrei, Sydved, ordf
VMF Syd
Pierre Qvist, Vida Skog
VMF Qbera
Daniel Forsberg, Stora Enso Skog
Erik Sundström, Karl Hedin Sågverk
Ian von Essen, Mellanskog
VMF Nord
Lisa Nilsson, Holmen Skog
Göran Wikström, SCA Skog
Germund Gustavsson, Norra Skogägarna

RÅDET FÖR MÄTNING
OCH REDOVISNING (RMR)

Övriga säljare
Andreas Lidfeldt, Sveaskog

Patrick Bäckström, Sveaskog, ordf.

SDC
Jakob Björklund, sekr
Jens Altbäck (adj)
Jan Selander (adj)
Anders Rixon (adj)
Tomas Karlsson/Olle Andersson
(Forest Storm) (adj)

VMF Syd
Roger Andersson, Södra
Thomas Agrell, Sydved
Anders Kalén, Wallnäs
VMF Qbera
Anders Berggren, Mellanskog
Lennart Stenquist, Stora Enso
Mats Goop, Weda Skog

VMF
Jenny Lindén, VMF Qbera

BESLUTINSTANS FÖR KONTROLLFRÅGOR
VMK-nämnden, som utses av parterna på virkesmarknaden, är fortsatt beslutsinstans
för kontrollfrågor vad gäller virkesmätning och virkesredovisning
VMK-NÄMNDEN BESTOD VID ÅRETS BÖRJAN AV FÖLJANDE LEDAMÖTER:
Ordinarie		Suppleanter
Lennart Rådström (ordförande)		
Urban Olsson		Bengt Algotsson
Mats Orvér		Albert Eliasson
Klas Ivert		Jan Gustafsson
Mats Olsson		Kristian Areskog
Sven-Erik Gustavsson		Sten Andersson
Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen. Dessutom deltar Christoffer
Gillström som representant för Skogsstyrelsen i nämndens möten.
Håkan Rönnbäck (VMK) är föredragande och sekreterare i nämnden.
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VÅRA MEDLEMMAR

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Mondi Dynäs Aktiebolag

Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag

AB Persson Invest

Munksjö AB

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för.

Aktiebolaget Rundvirke

Nordic Paper Bäckhammar AB

Sydved Aktiebolag

arCHIPelago Data Aktiebolag

Norra Skogsägarna Ek. för.

SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för.

Bergs Timber AB

Norske Skogindustrier ASA

Sågverken Mellansverige service AB

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Prästlönetillgångar i Växjö stift

Sågverkens Riksförbund ek. för.

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Prästlönetillgångarna i Skara stift

Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för.

Boxholms Skogar Aktiebolag

Reaxcer AB

Söderenergi Aktiebolag

Callans Trä AB

Rindi Energi AB

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Domsjö Fiber Aktiebolag

Rottneros AB

Träfrakt Götaland AB

E.ON Värme Sverige Aktiebolag

Rundvirke Skog Aktiebolag

Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag

Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag

Rörvik Timber AB

Umeå Energi Aktiebolag

Gällö Timber AB

SCA Skog AB

WEDA Skog AB

Holmen Skog Aktiebolag

Setra Trävaror AB

Westan Logistik AB

IKEA Industry Hultsfred AB

Skellefteå Kraftaktiebolag

Vida Skog AB

JGA Skog AB

Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag

Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag

Jämtkraft AB

Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag

FOTNOT:

Ljusnans Virkesfrakt AB

Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening

Flertalet av de s.k. köpsågverken är

Metsä Forest Sverige Aktiebolag

Skogsägarna Norrskog ek. för.

kollektivt anslutna till SDC via respektive

Moelven Industrier ASA

Stora Enso Skog Aktiebolag

sågverksförenings medlemskap.

DE FÖRETRÄDER 107 000 PRIVATA SKOGSÄGARE
idag fyra större skogsägareföreningar som
samverkar genom branschorganisationen LRF Skogsägarna.
De fyra föreningarna är Södra, Mellanskog, Norra Skogsägarna och Norrskog och de är alla medlemmar i SDC. Föreningarna representerar tillsammans 107 000 privata skogsägare. De ägs och styrs av sina medlemmar enligt principen
”en medlem, en röst”.
De fyra skogsägarföreningarna förmedlar medlemmarnas

I SVERIGE FINNS

virke till den svenska skogsindustrin samt erbjuder heltäckande skogsbruksservice, rådgivning och utbildning.
De verkar även för ett aktivt och miljömedvetet skogsbruk
och bevakar skogsägarnasintressen när det kommer till näringspolitik.
Det finns även ett par mer lokala och fristående skogsägareföreningar med ett tusental medlemmar, t.ex. Nätraälven
Skog och Västra Värmlands och Dals skogägarförening.

SÖDRA - 51 000 medlemmar
MELLANSKOG – 26 000 medlemmar
NORRA SKOGSÄGARNA – 17 000 medlemmar
NORRSKOG – 13 000 medlemmar
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Besöksadress: Skepparplatsen 1
Postadress: 851 83 Sundsvall
Organisationsnr: 789200-4461
Tfn: 060-16 86 00
Fax: 060-16 86 39
E-post: info@sdc.se
Hemsida: www.sdc.se
Tfn kundtjänst: 060-16 87 00
Fax kundtjänst 060-16 86 58
E-post kundtjänst: kundtjanst@sdc.se

