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Skogsveger 
Skogbruket i Hedmark leverte nok et rekordstort 
avvirkningsvolum i 2013. En viktig forutsetning 
for at dette var mulig var en relativt funksjonell 
infrastruktur i skogen. Hedmark har lite bratt 
terreng, men mye store avstander.  
  

 
 
En godt utbygd infrastruktur, både offentlig og 
privat, er generelt en viktig forutsetning for et 
høyt aktivitetsnivå. Det gir mulighet til å levere 
store volumer over kort tid og med presisjon. 
Tømmeret transporteres i gjennomsnitt 60 km 
med bil fram til industri eller terminal. Mange av 
kilometerne er på skogsbilveg. Skogsbilvegene er 
også en viktig forutsetning for å få gjort 
investeringsarbeidene som er nødvendig.  
 

Allmennhetens bruk av utmarka er også i stor 
grad knyttet til vegnettet i skogen. 
 
Dagens avvirkningsmønster med store volumer 
over kort tid året rundt øker belastningen på 
vegnettet, som i stor grad er bygd for et annet 
kjøremønster og en annen trafikkbelastning. Et 
mer nedbørsrikt klima er også en realitet. Derfor 
stilles det nå større krav til vegenes oppbygging, 
dreneringssystem og vedlikehold enn tidligere. 
Mange av vegene som fungerer som hovedveger 
har behov for ombygging.  
 
Totalt ble det brukt ca. 35,1 millioner kroner over 
skogfondsordningen til skogsveger i 2013. Det er 
et redusert forbruk på 1 million fra året før.  
 
Nye veger 
Det ble gitt byggetillatelse til 17 km nye veger i 
2013. Dette er litt lavere enn året før.  
 
Det ble ferdigstilt i alt 15,9 km med nye veger i 
2013, hvorav 12,8 km med tilskudd. Dette kan 
være prosjekter som har gått over flere år.  
 
Over skogfondregnskapet ble det i 2013 investert 
tilnærmet 4,2 millioner kroner til nybyggings-
prosjekter. Litt ned i forhold til året før. 
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NYBYGG
OMBYGGING

Figur 8: Antall meter nybygd og ombygd skogsbilveg 1983-2012. Kilde: Skogfondregnskapet. 

Foto: Tore Holaker 
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Det ble bygd ca 16 km nye skogsbilveger i 2013. Foto: 
Tore Holaker 

 
Ombygde veger 
Det ble gitt byggetillatelse til ombygging av 36 km 
veger i 2013. Behovet er stort fordi mye av 
skogsbilvegnettet er bygd etter ”gamle” 
vegnormaler og oppfyller ikke i alle 
sammenhenger dagens krav for å gjennomføre 
effektiv transport. Det er en stor utfordring å 
bygge om veger i stort nok omfang slik at 
leveringsdyktigheten opprettholdes sett hen til 
kjøremønster og klima.  
 
Det ble ferdigstilt i alt 43,4 km med ombygde 
veger i 2012, hvorav 2,0 km uten tilskudd. Dette 
kan være prosjekter som har gått over flere år. 
 
Det ble gjennomført ombyggingsprosjekter for i 
overkant av 6,75 millioner kroner i 2013 iflg. 
Skogfondregnskapet. Det er ned i overkant av 1,5 
millioner kroner i forhold til 2012. 
 

 
Bruer har vært et forsømt område og er derfor 
prioritert vesentlig opp. Det ble ferdigstilt 14 ombygde 
bruer i 2013. Foto: Tore Holaker 

 
Det ble over revidert nasjonalbudsjett stilt midler 
til rådighet for punktutbedringer på eksisterende 
veger. Midlene har gått til bruer, stikkrenner, 
forsterking av bæresvake partier og snuplasser.  

Det ble gitt tilsagn til i alt 85 slike 
punktutbedringer i 2013. Punktutbedringer er en 
kostnadseffektiv måte å heve vegstandard på. 
 
Teknisk utstyr 
Det ble i 2013 åpnet for bruk av tømmervogntog 
med total lengde inntil 24 meter og totalvekt på 
60 tonn. Det vil da også bli gjeldende på 
skogsbilvegene. Nye veglister for det offentlige 
vegnettet vil beskrive hvor det er mulig å kjøre 
med slike vogntog. Eksisterende tømmerbiler er i 
stor grad tilpasset nye forutsetninger. 
 
Vegvedlikehold 
Bruk av skogsfondmidler til vegvedlikehold var 
tilnærmet som året før, 22,6 millioner kroner.  
Det utgjør nå ca. kr 1,85 per meter veg. Med det 
omfattende skogsbilvegnettet som finnes i 
Hedmark er det til enhver tid behov for et 
betydelig vegvedlikehold. Omfanget av 
vedlikehold må heves. 
 

 

 
Utstyr for vegvedlikehold. Foto: Tore Holaker 

 
Kompetanse 
Hedmark har i dag planleggingskompetanse for 
skogsbilveger. Dette er viktig for å få gode 
driftstekniske løsninger. 
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Vegprosjekt 
Glommen Skog SAs treårige prosjektet 
”Standardheving av skogbrukets veinett” i 
samarbeid med blant annet Skog og 
Landskap/UMB og Fylkesmannen ble startet opp  
i 2013. 
 
Fylkesmannen har deltatt i «Prosjekt utvikling av 
vegvedlikeholdsutstyr». Knut Evenrud, 
entreprenør i Stange, har utviklet, bygd opp og 
prøvd ut en løsning for å kunne vedlikeholde 
veger med betydelig andel grasbinding og lite 
slitelagsgrus.  
 
Tømmertransport 
Alt tømmer som avvirkes i Hedmark kjøres hele 
eller deler av strekningen til industri eller 
terminal på tømmervogntog. I gjennomsnitt 
fraktes tømmeret rundt seks mil på bil.  
 

 
Kø på tømmerterminalen på Vestmo i Elverum.  
Foto: Tore Holaker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før 1984 gikk tømmertransporten på biler med 
18,25 meters lengde med totalvekt 42 tonn. I 
1984 ble det åpnet for 22 meters vogntog med 
totalvekt 50 tonn. Totalvekten ble for tømmer-
transport ble i 2008 økt til 56 tonn. I 2013 ble 
både maksimal lengde og totalvekt ble hevet til 
24 meter og 60 tonn.  
 
Hele det store avvirkningsvolumet i 2013 har 
vært innom tømmervogntog.  Omgjort i antall 
tømmervogntog utgjør disse i overkant av tre 
millioner m3 rundt 80.000 vogntog, 22 meter 
lange med totalvekt 56 tonn. Stilt etter hverandre 
danner de en sammenhengende rekke på 1.760 
km, tilsvarende distansen fra Elverum til 
Hammerfest!  
 
På vegene i Hedmark er dette opp mot 350 
vogntog hver arbeidsdag.  Med 24 meter og 60 
tonn reduseres antallet med 9.300 vogntog per år 
forutsatt at alt vegnett er tilpasset det. 
 

Tabell 3. Utvikling av lengde og totalvekt på 
tømmervogntog. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

År Lengde 
meter 

Totalvekt 
tonn 

Fram til 1984 18,25 42 
1984 22,00 50 
2008 22,00 56 
2013 24,00 60 
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Hvor mange tømmervogntog skal til?  

Figur 9. Antall tømmervogntog, enten 24 m/60 tonn eller 22 m/56 tonn, for å frakte årsavvirkningen i 2013. Stilt etter 
hverandre danner de en sammenhengende rekke som tilsvarende distansen fra Elverum til Hammerfest!  
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