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Utvikling av tillatte totalvekter i Finland
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Hvorfor økte Finland tillatte totalvekter så 
raskt?

• De ønsker å utnytte de 
beste tekniske 
løsningene på alle 
områder for å styrke sin 
konkurranseevne.

• De har ikke frykt for 
endringer. 



Hvilke kjøretøy er best egnet til tømmertransport?

• Effektiv

• Miljøvennlig

• Trafikksikker



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 60 tonn

Dagens løsning i hele 
landet unntatt 
Vestlandet

Bil 26 tonn 
Tilhenger 34 tonn



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk T8

Totalvekt 50 tonn

Dagens løsning i hele 
landet unntatt 
Vestlandet

Bil 22 tonn 
Tilhenger 28 tonn



Hva med Vestlandet?
Vogntoglengde  12,4m

Bruksklasse Bk 8

Totalvekt 32 tonn

Dagens løsning på 
deler av vegnettet på 
Vestlandet

Bil 20 tonn 



Overordnede mål for utvikling av transportsektoren

• Effektiv

• Miljøvennlig

• Trafikksikker



Hvor skal vi starte?



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 74 tonn 

Framtidig løsning

Bil 32 tonn
Tilhenger 36 tonn 



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 74 tonn

Framtidig løsning

Bil 32 tonn
Tilhenger 42 tonn 
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Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk T8

Totalvekt 60 tonn

Framtidig løsning

Bil 27 tonn
Tilhenger 33 tonn 



Vogntoglengde  19,5 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 54 tonn

Framtidig løsning for 
Vestlandet

Bil 32 tonn
Tilhenger 22 tonn 



Vogntoglengde  19,5 m

Bruksklasse Bk T8

Totalvekt 50 tonn

Framtidig løsning spes.
for Vestlandet

Bil 27 tonn
Tilhenger 22 tonn 



Framtidig klassifisering av offentlig vegnett

Sterke veger Svake veger
Vogntoglengde 24 meter 10/74 T8/60
Vogntoglengde 19,5 meter 10/54 T8/50



Har vi tenkt riktig?



Framtidig klassifisering av offentlig vegnett

Sterke veger Svake veger
Vogntoglengde 24 meter 10/74 T8/60
Vogntoglengde 19,5 meter 10/54 T8/50



50 tonn 26+24



44 tonn 22 + 22



Bruer
Forskrift om bruk av 
kjøretøy, §5-5 nr. 3a. 

Bruer med Bk10/60 kan 
tillates for 54 tonn når 
avstand fra første til 
siste aksel er mellom 
16,61 og 17 meter. 



Hvordan blir lasset seende ut?



Vogntoglengde  19,5 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 54 tonn

Framtidig løsning for 
Vestlandet

Bil 32 tonn
Tilhenger 22 tonn 



Vogntoglengde  19,5 m

Bruksklasse Bk T8

Totalvekt 50 tonn

Framtidig løsning spes.
for Vestlandet

Bil 27 tonn
Tilhenger 22 tonn 



Effektivitet

Vogntoglengde Bruksklasse Økning
19,5 m Bk 10 10 %
19,5 m Bk T8 17 %

12,4 Bk 10 50 %
12,4 Bk T8 67 %
12,4 Bk 8 75 %



Trafikksikkerhet

• Vektfordeling 
bil/tilhenger

• Høyde og stabilitet på 
tilhenger

• Lastsikring (19 tonn) 



Neste mål for Skogeierforbundet?

Sterke veger Svake veger
Vogntoglengde 24 meter 10/74 T8/60
Vogntoglengde 19,5 meter 10/54 T8/50



Eller bør vi tenke slik?

4 - akslet bil

5 – akslet tilhenger



Trafikksikkerhet 4-akslet bil

• Vektfordeling tilhenger/bil

• Veltestabilitet

• Lastsikring

• Større lass gir færre lass



Vektfordeling tilhenger/bil

Vogntogvariant Vekt bil Vekt tilhenger Forholdstall
3-akslet bil og 4-akslet tilhenger 26 34 1,31
3-akslet bil og 5-akslet tilhenger 26 39 1,50
4-akslet bil og 4-akslet tilhenger 32 36 1,13
4-akslet bil og 5-akslet tilhenger 32 42 1,31

Jo flere aksler på tilhengeren og jo større totalvekt, jo viktigere er det å ha en 
tyngre bil (med 4 aksler).



Velte- og retnings-stabilitet

EUs regler har krav om stabiliseringskontroll på 
• Biler med inntil 3-aksler
• Tilhengere med inntil 3-aksler

Hvorfor er det ikke krav om stabiliseringskontroll på biler og tilhengere med 
4-aksler eller mer?

Finland har 11-1200 4-akslede tømmerbiler i daglig drift. 

76 tonn brukes som referanse for HCT-kjøretøy i Finland. 



Lastsikring

• Vi ser behov for å følge opp 
temaet lastsikring pga. av 
usikkerhet om friksjon mellom 
stokker. 

• Tømmerbiler har framvegg, og 
derfor anses ikke lastsikring som 
noen utfordring på bilen selv om 
lasset på en 4-akslet bil blir 
høyere. 



Er det riktig å si at innfasing av 4-akslede biler 
vil gi økt trafikksikkerhet?



Hva med 5-akslet tilhenger?

Kunne vi bare få lov til å kjøre med 
ett tonn ekstra slik at vi slipper å tape 
nyttelast fordi at vi har en ekstra 
aksel. 

De som velger å bruke kjøretøy med 
flere aksler bør få lov til å kjøre med 
litt høyere nyttelast slik at de ikke 
taper på det. 



Innfasing av 4-akslet bil og 5-akslet tilhenger 
første trinn ?

3 + 4 aksler 3 + 5 aksler 4 + 4 aksler 4 + 5 aksler
Norge trinn 1 60 63 66 69
Enkeltkjøretøy 26 + 34 26 + 37 32 + 34 32 + 37



Vekter i Sverige og Finland

Sverige Finland
Enkeltmonterte hjul Tvillingmonterte hjul

7 aksler 69 60 60
8 aksler 71 64 68
9 aksler 74 69 76



Hva bør vi jobbe videre med?

• Stabilitet på høye tømmertilhengere

• Lastsikring

• Hva er det hensiktsmessig å 
regulere? 

• Vekt og/eller høyde
• Ei eller to bruksklasser 
• Høyde 4,40 eller 4,50 meter



FNs klimapanels sjette hovedrapport – del tre

•Vi har ingen tid å miste. 

•Alle må gjøre alt de kan i alle 
sektorer.   



Reduserte klimagassutslipp

Reduserte utslipp
4-akslet bil og 5-akslet tilhenger 10 -15 %
4-akslet bil og 3-akslet tilhenger 5 – 8 %
Slutt på kipping på Vestlandet (TØI) 31-33 %



Innsparinger

911 060 602 * x %



Framtidas tømmerbil

Framtidas tømmerbil må ha

• Moderne akselkonfigurasjon
• Moderne motorteknologi



Kjør diskusjon!
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