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Hovedplaner – database hos Skog og landskap 

 

Som hjelp i arbeidet med å lage kommunevise hovedplaner for 

veier, er det etablert en sentral base hos Skog og landskap for 

lagring av planlagte/kartfestede skogsveier og etablerte 

skogsbilveier med tilhørende dekningsområder. 

 

Databasen inneholder områdeavgrensninger, planlagte veier og 

bufferarealer for eksisterende veier.  

Dette skal danne grunnlag for å etablere ressursoversikter i 

tilknytning til områder og veier med bakgrunn i 

skogbruksplandata, SAT-skogdata og AR5. 

 

Både alderen på data og dermed aktualiteten, samt 

representasjonsgraden, er varierende for forskjellige datasett i 

forskjellige geografiske områder. 

 

Fokus i analysene er rettet mot hogstmoden gran- og furuskog 

(hogstklasse 4 og 5). 











Status for hovedplanarbeidet (Helge Kårstad) 

  Totalt antall 

kommuner 

Tegnet 

på kart 

Ferdig 

digita-

lisert 

Nybygging 

km 

 

Om-

bygging 

km 

Traktorvei-Ny-

bygging/Om-

bygging km 

Vest Agder 15     

Rogaland 19 14 14 141   51 

Hordaland 24 24 24 438   99 

Sogn og FJ. 26 25 25 600     

Møre og Romsdal 36 17 7       

Sør Trøndelag 25 19 19 210 420   

Nord Trøndelag 23 22 22 256 177 207 

Nordland 44 18 14       

Troms 24 22 22 502   1200 

Finnmark 19       

SUM  255 161 147 2147 597 1557 



Dekningsområder for 

planlagte skogsveger 



Dekningsområder for 

planlagte skogsveger 



Dekningsområder for 

planlagte skogsveger 



Dekningsområder for 

planlagte skogsveger 



Planlegging og utbygging av skogsbilveier haster! 

 

Interessen for informasjon om skogressursen 

(skogbruksplaner) er liten hos den enkelte skogeier, og 

avvirkningen er langt mindre enn potensialet. 

 

Avvirkning krever veier, planlegging av veier krever 

informasjon om ressursene. 

 

 

Det er høyst sannsynlig at hogstmoden skog langs kysten får 

redusert verdi på grunn av økt selvtynning og mortalitet på 

grunn av manglende bestandsstabilitet, høy alder, lav sunnhet 

og lav motstandsdyktighet mot en økende frekvens av storm-, 

insekt-, soppskader.  



Analyser av hovedplandata 

 

Formålet med analyser er å sammenstille informasjon om  

hogstmodne tømmerkvanta uten veidekning, 

hvor det er planlagt nyanlegg eller ombygning av veier. 

 

Analyseresultatene kan bidra til å gi grunnlag for optimal allokering 

av tilskudd.  

 

Prioritering av tildeling av tilskudd kan forventes med bakgrunn i en 

samfunnsøkonomisk betraktning. Dette forutsetter helhetlig 

informasjon.  

 

Vi må analysere hvor gode grunnlagsdataene er, spesielt med tanke 

på overestimering/underestimering av volumer, for at de kan brukes 

på en trygg måte.  

 

 



Optimering 

 

Det primære målet med optimering av informasjon fra 

hovedplaner er å maksimere den samfunnsøkonomiske 

verdien av nye skogsveger 

  

Dette kan oppnås gjennom 

vektlegging/prioritering/maksimering av: 

• Hogst og transport   

• Verdi av volum per meter planlagt vei  

• Salg til industrien  

• Rotverdi 

• Minimale veianleggkostnader 

• Avvirkning av hogstmoden gran før furu  

• Annen infrastruktur (kaier - jernbaneterminaler) 

 



Optimeringen kan gjennomføres med hensyn på 

infrastrukturelle, organisasjons- og 

ressursmessige/økonomiske begrensninger:  

 

• Tilgang til tilskuddsmidler over statsbudsjettet  

• Flaskehalser i det offentlige veinettet  

• Eksisterende industri (tilbud og etterspørsel) 

• Vernede områder, miljø- og naturverdier  

• Skognæringens aktivitetsnivå og kompetanse  

• Minimering av risikoen for storm-, insekt- og soppskader. 

• Optimal tilpasning til variasjonen mellom regioner med 

hensyn til topografiske, klimatiske (f.eks. stigende 

hogstmodenhetsalder fra sør mot nord) og genetiske 

forhold m.m. 

  



Noen foreløpige resultater fra analyse og optimering av 

informasjon fra hovedplaner 

 

Resultater gjelder for skog som er hogstmoden eller nær 

hogstmoden, og som har hatt størst betydning for 

hovedplanarbeidet. 

 

Der er kun gran og furu som inngår i beregningene. 

Furu- og grandominerte bestand er arealer der treslaget utgjør 

mer enn 50 % av volumet.  



 

Produktivt areal 

Nord-Trøndelag, Nordland og  

Troms har det største produktive 

skogareal. 

Rogaland, Sogn og Fjordane og  

Hordaland har det minste.  

  
 

Økonomisk drivverdig areal 

Økonomisk drivverdig andel 

av skogarealet. 
 

 

 

 

 

 

 

Driftstekniske forhold 

Andelen av hogstmodne arealer som  er  

egnet for helmekanisert hjulgående drift. 

 

 
(Fra eksterne rapporter)  

  



Resultater av analyser for planlagte veier – tilgjengelig volum, 

muligheter, restriksjoner 

 

 
Eksempel for Stjørdal Kommune: 

 

Hogstmoden skog fra skogbruksplan         777 034 m3 

Hogstmoden skog fra SATSKOG          431 739 m3 

Hogstmoden skog totalt      1 208 773 m3 

  

 

Total volum knyttet til planlagte veier         404 862 m3 

Hogstmoden skog knyttet til planlagte veier         343 554 m3 

 

Planlagt veilengde (nybygging og ombygging)         120 607 m 

 

Totalt volum pr veimeter (volum er fratrukket bark, 15%)       3,4 m3/m 
 



Snillfjord 10,4 Steinkjer 5,1 Eid 3,3 

Melhus 10,4 Etne 5,1 Bergen 3,2 

Skaun 10,0 Namsskogan 5,0 Gloppen 3,2 

Leksvik   9,4 Overhalla 4,9 Førde 3,2 

Klæbu   8,4 Åfjord 4,8 Flora 3,0 

Snåsa   8,2 Oppdal 4,8 Naustdal 2,9 

Levanger   8,0 Luster 4,6 Sogndal 2,9 

Agdenes   7,9 Lindås 4,6 Vaksdal 2,7 

Nærøy   7,8 Meråker 4,6 Hyllestad 2,3 

Tysnes   7,2 Fosnes 4,6 Vik 2,2 

Kvam   7,2 Os 4,5 Gaular 2,2 

Samnanger   6,7 Høyanger 4,5 Gulen 2,0 

Hemne   6,5 Osen 4,4 Leikanger 2,0 

Frosta   6,3 Grong 4,1 Stryn 2,0 

Selbu   6,3 Verran 4,1 Bremanger 1,3 

Voss   5,9 Kvinnherad 3,8 Granvin 1,3 

Malvik   5,8 Namsos 3,8 Namdalseid 1,0 

Trondheim   5,8 Lierne 3,7 Jølster 0,9 

Bjugn   5,6 Balestrand 3,4 Flatanger 0,7 

Ullensvang   5,2 Høylandet 3,4 Røyrvik 0,2 

Verdal   5,2 Stjørdal 3,4     

Fusa   5,1 Osterøy 3,3     

Volum pr veimeter planlagt vei for kommuner 

(66) i eksempelfylker: 



Volum pr veimeter planlagt vei  

 



Totalt volum knyttet til planlagte veier. 

Kommuner med et høyt volum pr veimeter har ofte et høyt totalt 

volum knyttet til planlagte veier, men det er et stort antall kommuner 

med et høyt totalt volum for planlagte veier som har et lavt volum per 

veimeter.   



De 10 kommunene med det største volum per meter planlagt 

vei er:  

 
• Snillfjord 

• Melhus 

• Skaun 

• Leksvik 

• Klæbu 

• Snåsa 

• Levanger 

• Agdenes 

• Nærøy 

• Tysnes 

 

Fem av kommunene er i Sør-Trøndelag, fire i Nord-Trøndelag 

og en i Hordaland.  

 

Resultatene kan utvikles videre 

gjennom utvikling av et 

prioriteringsindeks som for 

eksempel er knyttet til en rekke 

driftsmessige, økonomiske og 

romlige kriterier og forhold.  

 



Eksempler på prioriteringsindekser:     

  

Indekselement    Effekt (+/-) 

Veitetthet (m/m3)    -  

Nybygging    ++  

Ombygging    + 

Volum/areal (m3/daa)   + 

Høy bonitet     +  

Miljøhensyn      -  

Andel gran     + 

Tømmerpriser    +  

Økte anleggskostnader    -  

Økte driftskostnader/terreng   - 



Optimering av «lønnsomme» prosjekt  

 
Optimeringen kan beregnes gjennom en flervariabel analyse  

med bruk av prinsipper basert på en vektet målprogrammering.  

  

Hver kommunes grad av måloppfyllelse skaleres relativt i forhold til det  

høyest mulig oppnåelige.  

 

Den kommunen som oppnår den høyeste målfunksjonsverdi mht. summen 

av alle mål, utpekes som den høyest rangerte kommunen. 

 

En slik rangeringsordning kan brukes i forbindelse med prioritering av 

tilskudd og investeringer i nye veier og ombygging av skogsbilveier.  



Mål Beskrivelse Vekt Retning 

1 Hogstmodent volum pr meter 

planlagt vei 25 + 

2 Gran hogstmodent  10 + 

3 Furu hogstmodent 5 + 

4 Granbonitet 10 + 

5 Furubonitet 5 + 

6 Granandel 10 + 

7 Historisk avvirkning 10 + 

8 Tilgang på kai 15 + 

9 Anleggsomkostninger 10 - 

        

Sum   100   



De 25 høyest rangerte kommuner etter optimalisering.  

I forhold til figuren med rangering etter volum pr meter vei, er det 10 av de 

høyest rangerte som nå er erstattet med andre kommuner. 

 

Seks av de 10 nye kommunene er i Nord-Trøndelag, 3 i Sør-Trøndelag og 1 i 

Hordaland.  



Eksempel med vektlegging av miljøhensyn som 

prioriteringsmål.  

Her ble det kun Trondheim som ble skiftet ut med Tysnes. 

 

Selv med en kraftig vekting (25 %) av miljøhensyn påvirkes rangeringen i liten 

grad.  

 

En mer reell vurdering av lokale hensyn med utgangspunkt i MiS, vil kunne gi 

større effekt.  



Avslutningsvis 

 

Bruken av resultater fra analyser og rangeringer må brukes  

i god dialog med lokal og regional kompetanse.  

 

Disse eksemplene er analyser utelukkende basert på ressursdata fra 

dekningsområder og bufferarealer fra hovedplanene.  

Andre analysevariabler som flaskehalser i det offentlige veinettet, 

kaianlegg og ev. analyser av behov for jernbaneterminaler etc. vil gi 

andre rangeringer.  

 

Regionale forskjeller i eventuelle over-/underestimering av ressursdata 

vil også påvirke bruken av analysedata.  

 

Trøndelagsfylkene kommer ut med den «beste» rangeringen i disse 

eksemplene, allikevel er det kanskje i de andre kystfylkene at 

behovene er størst når tap av ressurser pga av skader etc kommer 

inn? 


