
Oppgaveoversikt for Kommunal oppskriving/ oppgradering av veier 

for tømmertransport med vogntog opp til 24 m og 60 tonn. 

1. Dagens situasjon – bruk av veilistene. 
«Veillista er tilgjengelig på www.vegvesen.no 

Gå inn på «Kjøretøy/ Yrkestransport /Veglister- dispensasjoner». Finn ditt fylke. I denne veglista 

finner du alle fylkesveger og kommunale veger med illustrative kart bakerst.  

 

2. Sammenhold situasjonen på Fylkesveiene med skogressursene 
Kommunene bør ha god oversikt over tilgjengelige skogressurser gjennom de kommunale 

planprosjektene. 

Vurder aktuelle kjøreruter for å få transportert tømmer fra skogene til en fylkes- eller riksveg. Finn de 

kommunale vegenes beskaffenhet (samarbeid kommune, skognæring og transportører)  

 Bruksklasse: Bk 8, BkT 8 eller Bk 10  

 Tillatt vogntoglengde tømmer: 19,5m, 22m eller 24m  

 Maks totalvekt tømmer: (evt under 50 tonn), 50 tonn, 56 tonn eller 60 tonn  

Der det ikke er 24 m og 60 tonn for tømmertransport på viktige veier med Bk 10 for skognæringen 

– finn årsak. 

3. Etabler kontakt med kommunen 
Kommunen eier de kommunale veiene og tar avgjørelsen om maksimal vekt og lengde. Ta kontakt 

med den etat som har ansvar for kommunale veier. Gjennomfør et kontaktmøte med etat og aktuelle 

politikere. Ta opp følgende tema: 

 Gå gjennom informasjon tømmertransport og vekt/lengde 

Vis til vedtak som er fattet om at tømmertransport skal kunne gjennomføres med 24 m 

vogntoglengde og 60 tonns totalvekt. Kommunene skal ha fått brev om oppskriving av viktige 

veier for tømmertransport. 

Vis viktigheten av en konkurransedyktig skognæringen i Norge (eks Tofte, Follum og Union). 

Eksport er i dag nødvendig og skognæringen må senke kostnadene. 

Gå gjennom informasjon om tømmertransport, akseltrykk og totalvekter. Tømmerbilen har 

for eksempel ikke større aksellast enn renovasjonsbilen.  

 Ha en gjennomgang av aktuelle veger og tømmerkvantum 

Veier som har 22m lengde og 56 tonn med Bk 10 bør kunne direkte oppskrives. Der det er 

19,5 m lengde vil tømmertransport normalt ikke bli gjennomført. 

Der oppskriving ikke er mulig må årsak kartlegges og nødvendige investeringer klargjøre 

(prosjektmedarbeider kan disponeres litt i hver kommune) 

Sett opp en prioriteringsliste (Viktigste vei!) med nytte- /kostnadsvurdering for tiltak som må 

gjennomføres, og ta opp dette med kommunen. 

Drøft med kommunen hva som er mulig å gjennomføre – beskriv tydelig konsekvensene 

dersom dette ikke gjøres. 

4. Sørg for innrapportering til «Veilista» hos Statens vegvesen i fylket 
Det er «Veilista» som er faciten. Det er den som danner grunnlaget for vekt- og lengdekontroller og 

oppgjør for transport. Oppdatering av «Veilista» er en forskriftsendring med en formell prosess som 

er helt nødvendig for å sikre at det blir endringer. Sørge derfor for korrekt innrapportering innenfor 

angitte tidsfrister til Statens vegvesen i Fylket. 

 

http://www.vegvesen.no/

