
Skogsbilvegene gir oss utfordringer
Thomas Ø. Rotherud / Viken Logistikk  



Drømmen!



Virkeligheten!









Skogsbilvegene - skognæringens blodårer

• 75 % av skogsbilvegene er bygget før 1985
• Ikke beregnet for moderne skogbruk!

• Bare ca 10 % holder dagens krav til vegklasse 3
• Ca 50 % er så dårlige at de ikke er egnet for tømmertransport
• Mange er dårlig vedlikeholdt 
• Broer!
• Er i dag en av de største flaskehalsene for å få en kostnadseffektivt og 

leveringsdyktig verdikjede 
• Dersom vi skal utløse potensialet i bioøkonomien og nå de politiske målene fra 

SKOG22  er vi avhengige av et fungerende nettverk av skogsbilveger     
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Tømmerbil på 70-tallet!



Dagens tømmerbiler – 60 tonn/24m



Utfordringer med dagens vegnett 

• Dårlig bæreevne! 
• Klimaendringer – mer ekstremvær!

àStopp i utkjøring i kortere og lengre perioder (teleløsning)
àStørre belastning på bra veier

• Snuplasser – ikke beregnet dagens tømmervogntog
• Velteplasser – for små for dagens skogsdrifter

• Gir oss utfordringer med prioritering av oppdrag  

• Resultat: ujevn utkjøring og økt slitasje på veier, spesielt for de som 
har bra veger   
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Transportkostnader

• Estimert effektivitetstap for tømmerbiler à 5-10 %!
• Problemer med snuplass
• Rygging inn til velteplass
• Lav fart og langt mellom snuplasser og møteplasser  
• Perioder det for lite tilgjengelig virke 
• Sjekking av veg med privatbil 
• Setter seg fast etc

• 5 % reduksjon av totale transportkostnader i Norge 
à NOK 50 000 000 årlig!  

11



Konsekvenser og kostnader for verdikjeden 

• Høye råvarelager hos industrien à økt kapitalbinding samtidig som det 
stiller krav til areal, mulighet til vanning etc

• Kipping og vanskelighetstillegg à NOK 15-30 pr. m3
• Økt bruk av mellomlager à NOK 30 – 50 pr. m3 
• Større ressurser til transportplanlegging, spesielt mot tog og båt
• Utilgjengelig virke reduserer returmulighetene
• Økt risiko for kvalitetsforringelse av virke
• Ujevn utnyttelse av transportkapasitet

• I sum à Redusert konkurransekraft
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Hva kan gjøres?  

• Utnytte tilskuddsordninger og skogfond til utbedring og nybygging 
• Egenandel ned mot 30 %! 

• Bedre vedlikehold 
• Bedre planlegging av hogst – hogge på riktig sted til riktig tid
• Ikke produsere tømmer på veikant!   
• Bedre organisering av veilag/vegforening

• Plan for tiltak og vedlikehold 

• Prisdifferensiering ut fra kvaliteten på vegen?
• Utbedring før transport og ikke etter – større krav til innkjøp  
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Fremtiden – 74 tonn? 90 tonn? 104 tonn?



Takk for meg!  
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