INFRASTRUKTUR
En väl fungerande
infrastruktur är samhällets ryggrad.
Vi är med och gör det möjligt.
Infrastruktur utgörs av anläggningar som representerar stora
investeringar som används dagligen av samhället. Till infrastruktur
brukar man vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar,
energi, internet, tele-, vatten- och avloppsnäten.
Svensk Skogsservice verkar på en marknad med en stor
framtidspotential då infrastrukturen i Sverige står inför stora
förändrings- och förbättringsarbeten för att möta ökade krav från
kunder och samhället. Detta genom nybyggnation, underhåll och
upprustning av väg-, järnvägs-, kraftlednings- och telefonnäten.
Vi har kompetens att utföra alla former av skogliga arbeten
kring infrastrukturnäten. Exempelvis kan vi utföra trädsäkringar,
breddningar och röjningar.
Vi är stolta över att vara med och underhålla dagens infrastruktur,
samt hjälpa till att bygga morgondagens.

Kraftledningar / Telenät
Vi på Svensk Skogsservice har en lång tradition av att
arbeta med underhåll av alla typer av ledningar. Vi har
erfarenhet av allt från bottenröjning av stam-, region-,
lokal- och telenät över hela Sverige och Norge till att
vara projektledare för hela breddningsprojekt med
skoglig värdering, markägarintrångsfrågor, bottenröjning
samt kantträdsfällning. Vi har även stor erfarenhet av
röjning och huggning före nedgrävning av olika former
av kablar.

Vägar
Under de senaste årens E6-bygge genom Bohuslän har vi haft
förmånen att få vara med som en part. Vi har röjt och huggit
från början till slutet av projektet då det gällt de skogliga bitarna. T.ex. har vi röjt före de arkeologiska utgrävningarna samt
framför borrmaskinerna som undersökt grundvattenförhållandena. Vi har också förröjt och huggit i de nya väggatorna.
Svensk Skogsservice kan även erbjuda röjning, huggning
längs med det befintliga vägnätet. Precis som med kraftlednings- och telenätet kan vi erbjuda fullständiga koncept där
vi är projektledare för hela breddningsprojekt med skoglig
värdering, markägarintrångsfrågor, bottenröjning samt
kantträdsfällning.

Järnvägar
Vi vänder nu blickarna mot att utveckla oss och börja jobba
längs med järnvägsnätet, där det för tillfället arbetas aktivt med
breddningar och röjningar kring järnvägarna.
Med den erfarenhet som Svensk Skogsservice har från många
stora projekt längs med det övriga infrastrukturnätet är detta ett
naturligt steg.

Kontakta oss för mer information:
Alexander Dammert, Infrastrukturchef
Telefon: 0534 - 669 24
E-post: alexander@svenskskogsservice.se
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