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Riks,fylkesveier 5343
Kommunale veier 3543
Sum offentlige veier 8886

Skogsveier
Bil 1200
Traktor 3900
Sum skogsveier 5100

NVDB (2010), Landbruksdirektoratet, alle tall i kilometer

Veinettet i Nordland

Selv om det bygges få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel 
omfattende. Per 1. januar 2014 var det registrert 48 300 kilometer med 
helårsbilveier og sommerbilveier. Til sammenligning er det om lag 94 000 
kilometer med offentlige veier i landet.



Veier for skogbruksformål bygges etter 
«Normaler for landbruksveier»

Inneholder tekniske og geometriske 
krav til åtte forskjellige klasser av 
landbruksveier, og en byggebeskrivelse 
som forteller hvordan anleggsarbeidet 
bør utføres.

Revidert utgave som gjelder fra 1. juni 
2013 og erstatter utgaven fra 1997. 



Standarder 

Veiklasse Bredde Radius 
h/v

Stigning Aksellast Bru

1 Off. helårs bilvei

2 Helårs landbr.vei 4,5 m 20/200 8(10) % 10 t 13 t

3 Landbruksbilvei 4 10/100 10 (12) 10 13

4 Sommerbilvei 4 10/100 12(14) 10 13

5 Sommerbilvei u/henger 4 10/60 18(20) 10 13

6 Vinterbilvei 4,5 20/200 8(12) 10 13

7 Traktorvei 3,5 10/50 20/30 10 13

8 Enkel traktorvei 2,5 15/30



Uten vei 



Traktorvei 



Bilveg 



Nybygging av skogsbilveier hadde sin største økning på 50-tallet og frem til 70-tallet, 
med Statskog som den mest aktive byggherren.
Deretter har tendensen vært avtagende frem til dagens nivå. 

I dag er det mest traktorveier som står for andelen km nybygging, 
mens andelen ombygging øker på bilveiene hvor det i dag er 50/50 ombygg/nybygg.

Offentlige tilskudd er i dag vinklet slik at de skal øke aktiviteten på bygging av bilveier.

Hvilke veier bygges i Nordland



Antall meter ferdigstilt veg Nordland 2003-2012



Antall meter ferdigstilt veg hele landet 1988-2013 



Veidekning og byggeaktivitet

Siste 10 år er det gjennomsnittlig bygd 37 km 

skogsveier pr. år, hvorav 7 km bilvei.

Veidekningen i Nordland er lav. 

Fylkesmannen bistår kommunene i Nordland 

med prosjektet «Hovedplan vei». Prosjektet er i 

sluttfasen og vil gi gode tall og kartfestet 

informasjon på veidekning, kvalitet, behov for 

opprusting og nybygg.



Meget høy kvalitet på nybygg av bilveier, 
og det bygges stort sett veiklasse 3 og 4.

Tidligere var det mer slik at også bilveiene 
skulle bygges av stedegne masser og man 
unngikk fjell. 

I dag ser vi at et bilvei-anlegg er mer likt 
offentlig veibygging. Det brukes mer 
tilkjørte og knuste masser. Det sprenges 
mer til underbygning og bærelagsmasser.

Kravene til veistandard har økt i takt med 
størrelsen på maskineri for avvirkning og 
transport.

Kvaliteten på bilveier i skogbruket i Nordland



Utfordringer for skogbruket

• Vedlikehold av egne veier.

• Der private skogsveier møter offentlig veinett. 
(oftest kommunal/fylkeskommunal vei)

• Egne bruer og på offentlig vei.

• Velteplasser langs offentlig vei. 


