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Agenda

Innledende kommentarer

Infrastrukturens betydning for skognæringa og skogsindustrien

Status ifm. nytt regelverk vedr. 24m / 60 tonn / 4,50 høyde

Videre tiltak:

o Infrastrukturprogrammet

o Tilleggsbevilgninger/-midler til utbedring av flaskehalser
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Innledende kommentarer
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 Skognæringa i Trøndelag representerer mer enn 7,5 

milliarder kroner i omsetning hvert eneste år

 Skognæringa sysselsetter mer enn 4 000 personer

 Er ikke bare en av de største næringene i Trøndelag, men 

også en av de største eksportnæringene

 Den eneste regionen i landet som har en komplett og 

velfungerende næringsklynge;

…med aktive skogeiere, tømmerkjøpere, sagbruk/trelast-

produsenter, treforedlingsindustri, bioenergileverandører 

og trebearbeidende industri 

En betydelig aktør i regionens næringsliv



 Det forventes økt etterspørsel etter trevirke fremover, og 

dette er både et miljøvennlig- og klimavennlig produkt

 Etterspørselen av trevirke i EU forventes å ville øke med 

ca. 35 % innen 2020

 Det blir stadig mer skog

 Norge hogger under halvparten av den årlig tilveksten

 Kystfylkene hogger en enda lavere andel

Ingen solnedgangsnæring



Infrastrukturens betydning
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 Forbedringer i infrastruktur er en grunnleggende og helt 

nødvendig forutsetning for å lykkes og for å utvikle seg 

videre samt ta del i ‘’det grønne skiftet’’

 Innovasjon og utvikling, markedsendringer og økt 

produktivitet kan ikke alene sørge for tilstrekkelig 

lønnsomhet uten at infrastrukturen er på plass

 Transportkostnadene må reduseres og lokal hogst må 

økes – mer kortreiste råvarer!

 Skogsbilveier (nybygging)

 Tiltak for hogst i bratt terreng

 Kaianlegg

 Utbedring av flaskehalser på det offentlige veinettet

Gode rammebetingelser må til for skogindustrien



 Stort behov for nye skogsbilveger i Trøndelag

 Nybygging er det tiltaket som har størst betydning for økt hogst 

 Skogpådrivere

 Skogsvegplanleggere

 Tilskudd til nybygging bør økes, gjerne opp til 80 % 

-> tilskudd gir opptil 50 ganger så mye tilbake 

i verdiskaping

Infrastrukturen må bedres ytterligere



 Transportkostnadene for massevirke til treforedlingsindustrien utgjør mer enn 

20 % av virkeskostnadene og for sagtømmer til sagbrukene er tallet ca 15 %

 Kostnadene til tømmertransport på vei i Norge er beregnet til å ligge ca. 20 % 

høyere enn i Sverige => konkurransevridende

 Trelastmarkedet i regionen utfordres kraftig fra svenske leverandører som bl.a. opererer med 

betydelig bedre rammebetingelser (lønns-/kostnadsnivå, valutakurs, transportstøtte, infrastruktur, 

etc.) enn våre regionale sagbruk

 Vi ber om like konkurransevilkår, ikke subsidiering eller støtte

Betydning for skogindustrien



Kan bety over 10-15 
mill. kroner i økte 

kostnader 

Transportkostnadene må reduseres



Status i arbeidet med 24 m / 60 t / 4,50 høyde
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 Riksvegnettet i Nord-Trøndelag i stor grad åpnet for langhenger og 60 tonn totalvekt, mens noe 

gjenstår fortsatt vedr. 60 tonn totalvekt i Sør-Trøndelag

 Fylkesvegnettet har hatt en betydelig bedring bl.a. i Sør-Trøndelag, men fortsatt domineres vegnettet 

av en vektbegrensning på 50 tonn mange steder (ikke alt er relevant for tømmertransport)

 Kommunale veier viser store variasjoner fra fylke til 

fylke og fra kommune til kommune, og andelen som 

er åpnet for langhenger og 60 t totalvekt er generelt 

lav. Dog en viss positiv utvikling i begge Trøndelags-

fylkene, bl.a. på grunnlag av tett dialog og en rekke 

møter mellom skognæringa og kommunene

=> Politisk nivå må styre kommunene mot en prioritering av dette arbeidet og skognæringas behov!

Statusrapport



 Høringsnotat om endrede regler for tillatt høyde for tømmervogntog utsendt 25.03.15 fra Statens 

vegvesen (SVV)

Foreslår ingen høydebegrensning (dvs. 4,50 m) for slepvogn med 4 eller flere aksler og godkjent 

elektronisk stabiliseringskontroll, samt maks høyde på 4,20 m for slepvogner med 5 eller flere aksler

Høydebegrensning



Videre tiltak
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Videre tiltak

Infrastrukturprogrammet

o Et utviklingsprosjekt med SINTEF, Skog og Landskap, Skogkurs og Bygdeforskning på 
oppdrag fra Skognæringa Kyst SA

o Et infrastrukturprogram for kystskogbruket som viser:

- Hvordan en ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i kystskogbruket kan 
gjennomføres 

- Utbyggingen prioriteres ut fra tilgjengelige tømmerressurser

Fjerning av flaskehalser

o Fylkeskommunene, Statens vegvesen og kommunene har gjort mye for å få oppskrevet 
vegnettet iht. de nye bestemmelsene, men nå gjenstår flaskehalsene og disse er det ikke 
midler til å utbedre i overskuelig fremtid

o Etablere en tilskuddsordning med egne midler for fjerning av flaskehalser på fylkesveg-
nettet, samt viktige kommunale veger for tømmertransport
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Takk for oppmerksomheten!
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