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1. Innledning
Et skogsbilvegnett med god standard bidrar til at skogsdriften kan gjennomføres med et optimalt valg
av metode og tidspunkt, samtidig som inntransporten av tømmer til industrien kan foregå jevnt over
hele året. Dagens situasjon er at vi har for mange eldre veger med lav standard, og dette blir ikke
bedre med de forventede klimaforandringer med kortere teleperiode og mer intens nedbør.
Konsekvensene av å ikke investere i bedre vegstandard er økte lagerkostnader, nedkjørte skogsveger,
reduserte lass, økte utslipp og mindre fleksibilitet med hensyn til valg av driftsområde og – utstyr.
Dagens skogbruk er i det alt vesentlige satt ut til forskjellige tjenesteytere. Profesjonalitet og
effektivitet har økt f.eks. i omsetningsleddet og hos skogsentreprenørene. Vi har ikke sett tilsvarende
utvikling når det gjelder skogsbilveger. Vegeierne og veiledningsapparatet var tidlig ute og
gjennomførte den store utbyggingen av skogsbilvegnettet parallelt med at fløtingen ble nedlagt.
Etter vår oppfatning har evnen til å vedlikeholde den investerte vegkapitalen ikke fulgt utviklingen.
Glommen skog SA har i sin strategi for 2011-2015 tatt inn målsettingen «Tilby rådgiving og operativ
bistand for å sikre høyest mulig kost/nytte-effekt av skogsbilveginvesteringene».
Om man regner en kostpris av 300 kr/m veg, så vil byggingen av Hedmarks skogsbilvegnett ha en
verdi på 3,6 milliarder investerte kroner. Fram til 2012 ble det i Hedmark brukt 12-15 mill. kroner i
vedlikehold, tilsvarende 0,4 % av investeringen. Dette beløpet er for lavt til å ivareta investeringen på
en god måte (Glommen skog 2012).
For å nå målet om å øke aktiviteten knyttet til standardheving av skogsbilvegnettet, har vi identifisert
3 hovedutfordringer:




Kan vegvedlikeholdet profesjonaliseres?
Er dagens virkemidler og rammebetingelser optimale for å nå dette målet?
Hvordan kan vi mer effektivt øke vegenes bæreevne?

Prosjektets hovedmål er å øke aktiviteten med å heve standarden på skogsbilvegnettet og å
opprettholde denne standarden gjennom økt vedlikeholdsaktivitet. Dette søkes nådd gjennom
følgende delmål:








Utvikle et profesjonelt tjenestetilbud for vegtjenester. Tjenester som vedlikehold, ombygginger
og merkantil støtte til vegeierne.
Analysere dagens rammebetingelser, både offentlig virkemiddelbruk og markedsmessige
virkemidler knyttet til prising av tømmer/transport i forhold til vegstandard, for å identifisere
hvilke alternative løsninger som kan være med å øke aktiviteten.
Undersøke prestasjoner og kostnader knyttet til bæreevneforsterkning av skogsbilveger.
Etablere et langsiktig feltforsøk for å analysere effekten av alternative metoder (Dustex, treaske
og grove slitelag) for å øke skogsbilvegenes bæreevne.
Utvikle verktøy for å gjøre økonomiske analyser og foreta en kostnadsfordeling av
standardheving på skogsbilveger.
Utvikle standarder for ulike vedlikeholdstiltak slik at dette kan presenteres som et konkret
tjenesteprodukt.
Måle aktivitetsøkningen gjennom statistikk knyttet til bruk av skogfond.

Prosjektet er eid og ledet av Glommen skog SA. De viktigste samarbeidspartnerne gjennom
prosjektet har vært NIBIO v/Jan Bjerketvedt og Fylkesmannen i Hedmark. Øvrige samarbeidspartnere
har vært Borregaard Ligno Tech, Statskog SF og Transportfellesskapet Østlandet AS (TFØ). Prosjektet
er finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd, Skogtiltaksfondet og Fylkesmannen i Hedmark.
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2. Sammendrag
Vi ser at skogsbilvegene over lang tid har hatt et for dårlig vedlikehold. Dette fører til at standarden
på vegnettet blir dårligere og behovet for ombygginger øker. Det brukes i 2014 ca 1,7 kr/m/år til
vedlikehold av skogsbilvegene i Hedmark. Tilsvarende tall er ca 0,7 kr/m for Oppland og 1 kr/m for
Buskerud. Dette nivået har over tid vært enda lavere. (Kilde skogfond/SSB, offentlig eid skog er ikke
med i skogfondstallene) Forskningen anbefaler et nivå på 5 kr/m/år, Bjerketvedt m.fl 2007.
Om vi estimerer årlig behov for vedlikehold og ombygging i Hedmark får vi en kostnad på ca 94 mill
kr. I 2014 ble det i Hedmark brukt ca 30 mill kr. Det er altså behov for å løfte investeringene med ca
60 mill kr årlig. Dårlige veger har en kostnad for virkeskjeden. Vi har vurdert at denne kostnaden
utgjør fra 43 til 69 mill kr årlig i Hedmark.
Vi har vurdert offentlige rammebetingelser og mulige markedsmessige tilpasninger. Vår konklusjon
er at de offentlige rammebetingelsene i utgangspunktet er gode, men at de likevel ikke virker godt
nok da aktivitetsnivået fortsatt er for lavt. Det er et paradoks at de beste vegene må ta
tømmertransport i de vanskeligste periodene. Det er ikke noe markedsmessig insitament ut over
generell leveringsdyktighet for å investere i bedre veger. Prosjektet har ikke funnet gode
markedsmessige modeller for premiering av gode veger.
I forhold til ønske om større aktivitet raskt så synes det å være mer å hente gjennom optimalisert
bruk av offentlige rammebetingelser. Dette forutsetter en profesjonell aktør som kan bistå vegeierne
og tilby nødvendige vegtjenester.
Hvordan øke aktiviteten på vedlikehold og ombygginger? Glommen Skog har gode erfaringer fra å
utvikle tjenestetilbud knyttet til avvirkning, skogplanting og ungskogpleie. Vi mener at etablering av
et tjenestetilbud knyttet til veg vil bidra til økt aktivitet.
Vi har i løpet av prosjektperioden etablert en småskala tilbydertjeneste knyttet til en skogbruksleder
med interesse for og kompetanse på veg. Ved å knytte tjenesten til et skogeierandelslag vil en gjøre
en slik tjeneste mer robust enn ved temporære prosjektfinansierte tiltak.
Punktvis kan tjenesten beskrives slik:




Skogbruksleder med kompetanse på veg tilbyr vegtjenester i samarbeid med dyktige
entreprenører
Andre skogbruksledere identifiserer behov for tiltak på veg gjennom tømmerkjøp og annen
tjenesteyting, og bestiller tjenester /formidler kontakt med skogbruksleder veg
Andelslaget sentralt har kompetanse til å bistå i forbindelse med organisering av vegeierne,
utarbeiding av vedtekter og fordelingsnøkler.

Det er et marked for en slik tjeneste. Det fysiske behovet for økt aktivitet er beskrevet over. Vegeier
ønsker bistand og «nøkkelferdige» løsninger. Entreprenørene ønsker en profesjonell bestiller. En
profesjonell tilbyder av tjenester bedrer samspillet mellom vegeier og offentlig forvaltning, noe som
igjen bidrar til bedre utnyttelse av rammebetingelsene og raskere saksbehandlingstid.
Vi hadde som ambisjon og delmål i prosjektet å utvikle standarder for ulike vedlikeholdstiltak. Vi har
gjennom arbeidet i prosjektet landet på at dette ikke er hensiktsmessig. Vegnormalene vil alltid ligge
i bunn. I forhold til det enkelte vedlikeholdstiltak så varierer standarden på den enkelte vegstrekning
så mye at det er vanskelig å lage standarder som er relevante og dekkende for det enkelte tiltak. Med
basis i vegnormalene må det enkelte tiltak beskrives og prises ut fra de helt konkrete forholdene på
vegen.
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Skogfondsstatistikken viser at det har vært en aktivitetsøkning de siste årene. Det er vanskelig å
fastslå i hvilken grad vårt prosjekt har bidratt til dette. Vi vet at prosjektet har bidratt til å sette veg
på dagsorden.

Forsterkning av bæreevne
Tradisjonell forsterkning av bæreevne gjøres ved å tilføre mer bærelagsmateriale. Da reduseres
vegbredden og man må både forsterke og breddeutvide. Et alternativ er å forbedre de eksisterende
massene med forsterkende materiale, for eksempel grovere steinmateriale, treaske og ligninbaserte
eller andre kjemiske væsker.
Dustex er basert på lignin fra celluloseproduksjon og brukes som støvbindingsmiddel for grusveger,
men sammenkittingseffekten på finstoffinnholdet i massene vil påvirke bæreevnen og redusere
vanntransport.
En 3-årig studie hvor 2 forsøksveger i Åmot fikk frest Dustex ned til 20 cm dybde er fulgt opp av 4
målinger med fallodd for å registrere bæreevne.
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Figur 1. Målt bæreevne med utgangsverdi 2013 = 100 %
Ved oppstart i 2013 var vegene påvirket av en kald vinter og bæreevnen øker 50 % de 2 neste
sommerene (figur 1). Høsten 2014 viser klare forskjeller, hvor ubehandlete strekninger faller fra 150
% på sommeren til 125 % på høsten. Målt i tonn reduseres bæreevnen med 3.0 tonn (19 %) for Vei 1
og med 2.4 tonn (15 %) for Vei 2. Dustex-strekninger har motsatt forløp, bæreevnen øker i den
fuktige høstmålingen. For Vei 1 øker bæreevnen 2.0 tonn (17 %), mens Vei 2 øker med 1.0 tonn (9 %).
Innfresing av ligninbaserte produkter som Dustex i vegkroppen gir en klar positiv effekt på
bæreevnen i nedbørsperioder. Vanlig forsterkning med 25 cm tykkelse og breddeutvidelse kan koste
250-300 kr/m veg og ha en varighet på 20-25 år. Kostnadene knyttet til Dustex ligger på 160-200
kr/m, men varigheten av dette biologisk nedbrytbare og vannløselige stoffet er fortsatt usikkert.
Lønnsomhet og kostnadsfordeling ved standardheving
Lønnsomhetsberegning av opprustingstiltak bør omfatte innsparinger knyttet til kipping, vedlikehold
og leveringstillegg, samt andre mindre konkrete fordeler. Ved kostnadsfordelingen bør man vurdere
å vektlegge eiendommenes produksjonsevne istedenfor hogstmodent volum, siden
grunninvesteringen i vegen allerede er gjort.
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3. Utvikle et profesjonelt tjenestetilbud for vegtjenester. Tjenester
som vedlikehold, ombygginger og merkantil støtte til vegeierne.
3.1 Innledning og begrunnelse
Avvirkningen i Hedmark var på over 3 mill m3 i 2013. Dette er den største avvirkningen av salgsvirke
til treindustrien noensinne og utgjør en verdiskapning fra primærskogbruket på like i underkant av 1
milliard kr. Hedmarks avvirkning utgjorde 34% av Norges avvirkning dette året.
Et skogsbilvegnett med god standard bidrar til at skogsdriften kan gjennomføres med et optimalt valg
av driftsmetode, og tidspunkt, samtidig som inntransporten av tømmer til industrien kan foregå jevnt
over hele året. Tømmeret transporteres i gjennomsnitt 60 km med bil fram til industri eller terminal.
Mange av kilometerne er på skogsbilveg. Hedmark har ca 12.000 km skogsbilveg. I tillegg vil
standarden på og tilgjengelighet til offentlig vegnett påvirke tømmertransporten.
Dagens avvirkningsmønster kjennetegnes av store volumer over kort tid. Dette øker belastningen på
vegnettet, som i stor grad er bygd for et annet kjøremønster og en annen trafikkbelastning.
Belastningen på skogsbilvegene forsterkes ytterligere av et varmere og mer nedbørrikt klima. Derfor
stilles det nå større krav til vegenes oppbygging, dreneringssystemer og vedlikehold enn tidligere.
Tabellen under viser at det ikke er vesentlige forskjeller på transportaktiviteten gjennom året.

Figuren viser innmålt tømmer gjennom året fordelt på kvartal. Kilde: Fylkesmannen i Hedmark
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Vi vet at dagens aktivitet på vegvedlikehold og ombygging er for lav. Tall fra skogfondsregnskapet og
regnskapene fra viktige skogsveganlegg viser at investeringene i vedlikehold utgjør 30-50% av det
nivået forskningen (Bjerketvedt m.fl. 2007) anbefaler for et jevnt og godt vedlikehold. Årsakene kan
være mange, eksempler på dette er mangel på kompetanse, mange vegeiere/beslutningstakere,
mangelfull organisering og treghet i forhold til teknologisk utvikling innen driftsmetoder og transport.
Konsekvensene av å ikke investere i bedre vegstandard er økte kostnader flere steder i verdikjeden.
Vi har vurdert at skogsbilveger med for lav standard påfører verdikjeden kostnader på i
størrelsesorden 43-69 mill kr/år eller 14 – 23 kr / avvirket m3 bare i Hedmark. Se pkt. 3.6.
Glommen Skog SA’s medlemmer eier en stor andel av skogsbilvegene i Hedmark. Vi ønsker å etablere
en aktør som skal fremstå profesjonelt og være en driver for å bidra til å stoppe utviklingen med
redusert standard på skogsbilvegnettet og til at standarden over tid heves. Hvis det ikke blir gjort noe
for å bedre standarden vil kostnadene i virkeskjeden fortsette å øke. En slik profesjonell aktør eller
driver finnes ikke i dag.
I det praktiske merker vi ofte at vegene blir reparert etter drift i stedet for at det blir gjort
nødvendige tiltak før drift. Dette i seg sjøl medfører økt kostnad for skogeier. Det er ingen som aktivt
går inn og bidrar til at tiltakene blir gjort før drift. Vi ønsker gjennom en tilbydertjeneste og endre
dette bildet slik at tiltakene på vegen kan komme i forkant av drifta, skogeier vil med dette dra større
nytte av eksisterende rammebetingelser.
Det er en tydelig trend at skogbruket i stadig større grad blir satt bort til profesjonelle aktører. Den
oppegående og aktive skogeieren som administrerte og/eller utførte oppgavene selv finnes i stadig
mindre grad. De fleste er avhengige av tilbud om løsninger fra profesjonelle aktører.
Vi har hatt stor suksess ved å øke aktiviteten innen skogkultur ved å kunne tilby «nøkkelferdige»
produkter. Vi leverer planting, ungskogpleie og markberedning med profesjonell arbeidskraft, til god
kvalitet og riktig pris. Skogkulturarbeidet blir i det alt vesentlige kontrahert i tilknytning til
tømmerkjøpet. Vi mener at denne effekten kan utnyttes også i forhold til vedlikehold og ombygging
av skogsbilveger. Når dette er sagt, så er vi selvfølgelig klar over at eierstrukturen til skogsbilveger
gjør det mer komplisert å avklare tjenestesalg enn for skogkulturarbeider der en i realiteten
forholder seg til en beslutningstager.

3.2 Forventede positive effekter av en bedre tilbydertjeneste for skogsbilveg:








Ved å utnytte mulighetene til å benytte skogfond med skattefordel og statsbidrag vil skogeier
kunne finansiere sine vegutgifter billigere enn mange gjør i dag.
Offentlig skogetat kan jobbe mer effektivt ved at saker som kommer til behandling er bedre
forberedt.
Skogeier og tømmerkjøperne vil kunne redusere utgifter som i dag går til reparasjon av
skader på veg.
Færre veger blir varig skadet som følge av skader som ikke blir reparert.
Transportør får også bedre økonomi i sin virksomhet ved mindre slitasje og høyere
utnyttelsesgrad på utstyr.
Nybygging av veg og opprusting av veger som i dag ikke er kjørbare, vil gi sparte
driftsutgifter.
Ved å ruste opp veger som ikke er kjørbare med tømmerbiler, vil områder som i dag ikke er
drivbare bli tilgjengelige.
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Å gjøre nye områder drivbare vil gi skogbruksleder mulighet for flere oppdrag i form av
tømmerkjøp, skogsdrift og skogkultur.
Ved å gjennomføre vedlikehold og opprusting før drift, vil transporten flyte lettere og det blir
enklere å holde leveringsplaner.
Utvikling av entreprenørtjenester rettet mot skogbilveg vil gi interessante arbeidsplasser og
inntektsmuligheter i bygdesamfunnet.

Skogbruket kan øke verdien på skog som råstoff ved å bli mer presise i sin leveranse.

3.3 Etablering av pilotprosjekt
Forretningside
Tilbydertjenesten har følgende forretningside:





Tjenesten skal gjennom sitt arbeide kjennes ved profesjonalitet og kvalitet, i tillegg levere et
volum av tjenester til riktig pris og som bidrar til å sette en standard for riktig vegvedlikehold
i Hedmark.
Tjenesten som forankres i verdikjeden, skal bidra til at utfordringer knyttet til veg blir løst i
forkant av skogsdrifta
Tjenesten skal drives etter forretningsmessige prinsipper med inntekter fra salg av
konsulenttjenester, marginer på tjenestesalg og evt. støtte fra andre deler av verdikjeden
som ser verdien av en slik aktør.

Hovedaktivitet skal være:





Oppdragsvirksomhet. Tjenestesalg innen alle segment knyttet til vedlikehold, ombygging og
nybygging av skogsbilveger.
Konsulenttjenester. Merkantil støtte til vegeiere/veglag/vegvedlikeholdsforeninger når det
gjelder vedtekter, fordelingsnøkler, vedlikeholdsplaner, støtte til utarbeidelse av relevante
søknader om tillatelser og tilskudd. Tjenestesalg til entreprenører og offentlig myndighet.
Kompetanserettede tiltak overfor vegeiere, vegeiernes organisasjoner, entreprenører, lokal
skogbruks- og vegmyndighet.

3.3.1 Utfordringer ved etablering av en tilbydertjeneste
I startfasen arbeidet vi med utgangspunkt i at tilbydertjenesten burde ha minimum 1 ½ årsverk for å
gjøre den mindre utsatt for endringer av personell. Kontinuiteten ville bli bedre. Vi så at det kunne
være vanskelig å finansiere 1-2 årsverk, samtidig som det ville ta tid å få tilstrekkelig inntjening.
Sysselsetting i vintermånedene ville også være en utfordring. Vi hadde også en diskusjon om denne
tjenesten burde være frittstående eller integreres i en eksisterende struktur, f.eks. et
skogeierandelslag.
Vi landet på at det vil være best å organisere tjenesten i et skogeierandelslag. Tjenesten kan da
integreres i ordinær drift i andelslaget.
Det unike med skogeierandelslagene er at de har folk ansatt som til daglig opplever standarden på de
forskjellige vegene. De er i jevnlig kontakt med vegeierne knyttet til tømmerkjøp og andre
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skogtjenester. Vi mener det må være riktig å utnytte dette forholdet i vårt ønske om å etablere en
tilbydertjeneste.

3.3.2 Etableringsfasen
Tjenesten vil ha en etableringsfase over tre år. Etter denne perioden skal det være en inntjening stor
nok til å betjene egne kostnader. Det etableres derfor et prosjekt over tre år som skal realisere dette.
Følgende aktiviteter vil ha prioritet i etableringsfasen:







Avgrense en oppstartsgeografi. Vi anser det som riktig å prioritere en bestemt geografi i en
oppstartsfase. (en til tre kommuner) Dette for å ha størst mulig fokus på etablering av
relasjoner og innsalg slik at det raskest mulig oppnås resultater og for å høste erfaringer som
det kan bygges videre på i andre områder.
Etablere kontakt med entreprenører. Det er viktig å få etablert kontakt med dyktige
entreprenører i den aktuelle geografien. Opprettelse av entreprenøravtaler
Utvikling av produkter og produktbeskrivelser. Sammen med entreprenører og andre
relevante aktører utvikle produkter. Produkter kan være ombygging av skogsbilveger,
vedlikehold som høvling, kantklipping, grusing, drenering som skifting av stikkrenner,
ombygging bruer og grøfterensk. Videre organisere vintervedlikehold, byggeledelse,
vedlikeholdsavtaler, etablere og justere fordelingsnøkler
Innsalg og nettverksbygging. Det vil kreves stor grad av utadrettet virksomhet og
nettverksbygging særlig mot vegeiere, næringsorganisasjoner/-aktører innen
skogbruk/skogindustri og offentlig skogbruksmyndighet. I tillegg til innsalg av tjenester må
det generelt motiveres for større aktivitet.

I løpet av etableringsfasen skal virkeområdet utvides i Glommens geografi. Når etableringsfasen er
over er det naturlig å vurdere om denne aktøren skal virke også i andre områder.
Vi mener det er riktig å starte med en skogbruksleder med interesse for- og kompetanse på veg.
Dette gir nærhet til tømmerkjøp og transport og gir en unik mulighet til å identifisere behov og
samtidig kunne tilby løsningen.
Vi har startet i det små ved at vi i forbindelse med tømmerkjøp har tilbudt vegtjenester utført før
drift. Typiske eksempler er tilrettelegging av snu- og velte plasser, punktforsterkninger ved av- og
påkjøringer og andre nødvendige tiltak.
Mange skogeiere reagerer når de får vite at maskinkapasitet er på veg til naboen. Svært ofte fører
dette til større aktivitet langs vegen enn det som opprinnelig var tenkt. Her er det viktig å få til et
godt samspill mellom skogbruksleder og offentlig skogetat slik at tiltak kan iverksettes i det korte
tidsvinduet det ofte er mellom kontraktskriving og drift.
Punktvis kan vår modell beskrives slik:




Skogbruksleder med kompetanse på veg tilbyr vegtjenester i samarbeid med dyktige
entreprenører
Andre skogbruksledere identifiserer behov for tiltak gjennom tømmerkjøp og bestiller
tjenester /formidler kontakt med skogbruksleder veg
Andelslaget sentralt har kompetanse til å bistå i forbindelse med organisering av vegeierne,
vedtekter og fordelingsnøkler.
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3.3.3 Suksesskriterier i en løsning med «skogbruksleder veg»











Skogeier må oppleve oss som problemløsere.
o Vi må hjelpe skogeier til å oppdage at han har et problem.
 Dårlige veger er en kostnad, men mange vet det ikke.
o Vi må gi skogeier løsningen på problemet.
 Tilby tjenesten, avklar pris, forklar sammenheng mellom kost./nytte
Skogbruksleder må oppleve at hverdagen blir bedre og at han/hun lettere når avtalte mål.
Skogbruksleder og offentlig skogetat må ”spille hverandre gode”.
o Det må etableres gode /effektive rutiner som gir kort saksbehandlingstid og
minimaliserer resursbruken.
 Befaring
 Plan
 Søknad
 Tilbakemelding.
Vi må ha avtaler med gode entreprenører som vet hva de skal gjøre og kan gi fast pris på
oppdraget.
o Vi må være enige om hva en byggeplan skal inneholde og hvordan den skal tolkes.
o Normaler for landbruksveger er alltid utgangspunktet.
Nødvendige dokumenter som må henge sammen:
o Kontrakt med skogeier.
o Kontrakt med entreprenør.
o Søknad som godkjennes av skogetaten.
o Byggeplan
Vi må tydelig skille mellom følgende tiltak, da søknadsprosedyre og rammebetingelser er
forskjellig.
o Vedlikehold som godkjennes for bruk av skogfond med skattefordel.
o Opprustning godkjent for tilskudd og bruk av skogfond med skattefordel.
o Nyanlegg.

3.3.4 Vår bistandspakke til skogeier som nettopp har oppdaget at han har et problem:







Forklare de gunstige betingelsene ved finansiering med skogfond med skattefordel,
eventuelt statsbidrag.
o Tilbud om henstand med betaling til forestående drift er gjennomført og
skogfondskonto er fylt opp med nødvendige midler.
Plan for tiltak inkludert kostnadskalkyle.
Søknad til offentlig myndighet. Dette inkluderer befaring med skogbruksetat og oppfølging
fram til søknad med plan er godkjent.
Totalentreprise med fast pris på hele jobben.
Alternativt trekke ut deler av entreprisen for egeninnsats.

Etter første befaring av drifta må skogbruksleder identifisere problemet for skogeier og starte
prosessen med å hjelpe han. Da skal det være mulig å utbedre vegen før transport igangsettes.
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3.3.5 Vedlikeholdspakke for skogsbilveganlegg.








Vedlikeholdsplan med kostnadsramme.
o Plan godkjennes av skogetat for bruk av skogfond med skattefordel for 2 år.
Vedlikeholdsplan er en rammeplan for hva som skal gjøres. Den må være så romslig at
ekstraordinære tiltak i forbindelse med store drifter eller klimautfordringer kan
gjennomføres.
Vi må ha tydelige fullmakter for hva vi kan gjøre, pris og hvordan kostnader faktureres.
Vedlikeholdsplan /avtale med vegforeningen inneholder:
o Hvor mange stikkrenner skiftes? Maks. /min.
o Krattknusing, fjerning av kantvegetasjon.
o Grøfterensk, omfang.
o Vedlikehold slitelag. Skraping, mengde tilført masse.
o Forsterkning av bæreevne. Hvor, hvor mye?
o Utvide snuplass, ev. møteplasser.
o Anlegge losse /lasteplasser, forsterke vegkant ved lassbærerveg.
GS sender 1 faktura pr. år til vegforeningen på tjenester som skal fordeles på andelseierne i
vegen. Kostnader som skal dekkes av en eller noen av andelseierne etter særskilt avtale
faktureres løpende.
o Adresse for faktura er den som har bestilt tjenesten og dermed tar ansvaret for at
faktura blir betalt.
o Denne fakturaen kan da vedlegges faktura fra veglaget til andelseier. Andelseier kan
da for sin andel: utgiftsføre, få dekket på skogfond og føre mva. til fradrag i sitt
regnskap.
o Fordeling på andelseiere og innkreving av betaling utføres av veglaget eventuelt med
bistand av et regnskapskontor.

3.4 Hva er markedet for en tilbydertjeneste?
I det følgende vil vi nærmere beskrive markedet for en tilbydertjeneste for vegtjenester. Vi ønsker å
finne ut om det er grunnlag for et tjenestetilbud innen salg og formidling av vegtjenester knyttet opp
mot vedlikehold og ombygging av skogsbilveger, samt merkantil støtte til veglag, herunder
organisering og kostnadsfordeling.

3.4.1 Faktisk behov for vedlikehold og ombygginger
I Hedmark er det bygd ca 12000 km med skogsbilveg. Om man regner en kostpris på 300 kr/m veg, så
vil byggingen av Hedmarks skogsbilvegnett ha en verdi på 3,6 milliarder investerte kroner. Fram til
2012 ble det i Hedmark brukt 12-15 mill. kroner til vedlikehold, tilsvarende 0,4 % av investeringen.
Dette beløpet er for lavt til å ivareta investeringen på en god måte (Glommen skog 2012).
I tabellen under vises aktivitesnivået på vegvedlikehold i skogfylkene Hedmark, Oppland og Buskerud
i perioden 2007-2014. Grovt sett ligger vedlikeholdsnivået over skogfond på 1.7 kr/m/år i Hedmark,
0,7 kr/m i Oppland og 1 kr/m i Buskerud i 2014. I Hedmark har det over en lengre periode fram mot
2012 vært brukt ca 1 kr/m/år til vedlikehold. Det presiseres at offentlig eide skogsbilveger og
11

allmenninger ikke er inne i skogfondsstatestikkene. Forskningen (Bjerketvedt m.fl 2007) anga et
anbefalt vedlikeholdsnivå på 5kr/m/år (kroneverdi 2007)
Hedmark har ca 12000 km skogsbilveg totalt. Gitt at anslagsvis 10000 km av disse trenger godt årlig
vedlikehold med 6 kr/m/år så tilsvarer det et aktivitetsnivå på vedlikehold på 60 mill kr/år. Dette
ligger 40 mill over det nivået vi har i dag. I tillegg kommer et stort behov for ombygginger fordi
vedlikeholdet i realiteten alltid har vært for dårlig. Skogfondstallene fra Hedmark viser et vedvarende
lavt nivå på vedlikehold. Dette fører til at vegene blir stadig dårligere. Til tross for dyre skippertak, så
generes det et stadig økende behov for ombygginger.

Veivedlikehold 2007-2014
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Kilde: SLF

Om vi forsiktig antyder at 4000 km i Hedmark trenger ombygging de nærmeste 20 år, så kan vi
estimere en årlig kostnad til kr 34 mill kr ved en meterpris på kr 170.Om vi summerer årlig behov for vedlikehold og ombygging i Hedmark får vi altså en kostnad på ca 94
mill kr. I 2014 ble det i Hedmark brukt ca 30 mill kr. Det er altså behov for å løfte investeringene med
ca 60 mill kr årlig. Med en avvirkning i Hedmark på ca 2500000 m3 tilsvarer dette i underkant av 25
kr/m3.
Etter vår mening er det altså ikke tvil om at det er et faktisk behov for større aktivitet på vedlikehold
og ombygginger.

3.4.2 Entreprenørene ønsker profesjonell oppdragsgiver
I våre samtaler med entreprenører kommer det klart fram at de ønsker en profesjonell motpart og
bestiller. De oppfatter ikke skogeierne som profesjonelle bestillere. Skogeierne har begrenset
kunnskap om veg. Det er ofte bestillingen ikke samsvarer med faktisk behov og det går mye tid til å
avklare det faktiske oppdraget. I tillegg har skogeier gjerne en forventning om at entreprenøren
fakturerer enkelteiere i vegen etter andel. Entreprenørene prioriterer om mulig andre type oppdrag
der oppdragsgiver framstår mer profesjonell og forutsigbar.
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Økt forutsigbarhet vil bidra til at entreprenørene i større grad satser på skogsbilveg, både med utstyr
og personell. Økt profesjonalisering hos bestiller vil også bidra til mer profesjonelle entreprenører.
En tilbydertjeneste vil øke profesjonalitet hos bestiller og bidra til mer kostnadseffektiv
gjennomføring av de enkelte oppdrag. Gjennom eksempelvis vedlikeholdsplaner for skogsbilvegene
så kan entreprenørene også tilbys mer forutsigbarhet i forhold til type oppdrag og oppdragsmengde.

3.4.3 Transportørene – hva er deres rolle/påvirkning på markedet
Transportørene vil alltid ønske at vegen skal være så god som mulig. I enkelte tilfelle nekter
transportøren å kjøre før vegen er utbedret. Dette fører gjerne til et typisk «skippertak» som totalt
sett blir dyrt fordi det gjerne havner utenfor skogfonds- og tilskuddsordninger. I tillegg blir det et
enkeltstående tiltak som kunne blitt billigere og fått lenger varighet ved bedre planlegging.
Transportselskapene (ref. TFØ) har ikke gode nok avvikssystemer i dag. Ved bedre avviksrapportering
hadde det vært lettere å spore de vegene som trenger mer vedlikehold, evt ombygging. Det er et
paradoks at de faktiske brukerne av vegen, transportørene og transportselskapene, har begrenset
påvirkning på aktiviteten knyttet til vedlikehold og ombygginger.

3.4.4 Vegeierne
I perioden 2014-2015 har Glommen skog SA vært involvert i et vegprosjekt i Rendalen kommune.
Formålet med prosjektet er å øke aktiviteten på vedlikehold og nødvendige ombygginger for å
etablere en god standard på skosbilvegnettet i Rendalen. I startfasen ble samtlige vegeiere kontaktet
med informasjon om prosjektet, innkalt til et informasjonsmøte og de fikk anledning til å melde
vegen inn i prosjektet for å få nærmere oppfølging.
Responsen fra vegeierne i Rendalen kan beskrives slik:
Felles for de vegene som ble innmeldt i prosjektet var at enten organiseringen, eller vegen, eller helst
begge deler hadde forfalt slik at tømmerbilen ikke lenger kunne kjøre på vegen og det var heller
ingen organisering av vegeierne som var i stand til å fatte tilstrekkelige beslutninger for å heve
standarden på vegen.
På de vegene tømmerbilen fortsatt kommer fram var interessen for prosjektet liten. Det var noen få
henvendelser knyttet til ønske om å revidere fordelingsnøkkel, men lite knyttet til bedre vedlikehold
eller ombygginger. Tømmeret blir hentet- hva er problemet?
Dette peker på en utfordring for en tilbydertjeneste. Så lenge tømmeret kommer fram så er det ikke
åpenbart at vegeieren ser for seg at det skal legges kostnader i vegvedlikehold. I tillegg finnes det
godt organiserte veglag som har brukbart system for vedlikehold i dag. Disse vil selvsagt vurdere pris
før de inngår avtaler med en ny aktør.

3.5 Pilotprosjekt – erfaringer
I pilotprosjektet ønsker vi å teste ut en småskala tilbydertjeneste basert på en skogbruksleder med
kompetanse og interesse for veg. Dette er nærmere beskrevet tidligere i dette kapittelet.
Erfaringene så langt tilsier at vegeierne er interessert i «nøkkelferdige» løsninger og at de setter pris
på at «noen» tilbyr – og kan utføre tjenesten. En skogbruksleder har gjennom sitt virke og nettverk
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en unik mulighet til å komme i inngrep med vegeier slik at nødvendige tiltak kan settes i verk før drift.
I startfasen har oppdragene vært etablering/ombygging av snu- og velteplasser samt
forsterkning/ombygging av kortere og lengre strekninger. Etter hvert som tjenesten er under
etablering ser en også at oppdragsmengden øker når andre skogbruksledere i organisasjonen blir
kjent med at tjenesten finnes.
Vi hadde som ambisjon og delmål i prosjektet å utvikle standarder for ulike vedlikeholdstiltak. Vi har
gjennom arbeidet i prosjektet, også støttet av erfaringer i pilotprosjektet, landet på at dette ikke er
hensiktsmessig. Vegnormalene vil alltid ligge til grunn. I forhold til det enkelte vedlikeholdstiltak så
varierer standarden på den enkelte vegstrekning så mye at det er vanskelig å lage standarder som er
relevante og dekkende for det enkelte tiltak. Med basis i vegnormalene må det enkelte tiltak
beskrives og pris settes ut fra de helt konkrete forholdene på vegen.
For at en skal gjøre en slik vegtjeneste robust så må det være en oppdragsmengde som finansierer
minimum et årsverk. Det er ikke lett å få tilstrekkelige marginer på oppdrag knyttet til «lett»
vedlikehold. Det vil være nødvendig å levere totalentreprise på en del større ombygginger for å
kunne ha tilstrekkelig margin. Det er også en utfordring med sysselsetting i vintermånedene.
Vegeierne må fortelles at det trengs tiltak på vegen samtidig som de får et tilbud om at nødvendig
tiltak vil bli gjennomført. Vegeierne ser ut til å være fornøyd med og interessert i å ta imot hjelp når
de får nødvendig arbeid på vegen tilrettelagt og «ordnet». Det ser ut til å være en samfunnstrend at
folk er villige til å betale for nøkkelferdige løsninger når dette tilbys innenfor relevante rammer.

3.6 Kostnader i virkeskjeden ved dårlige skogsbilveger
Vi har vurdert at skogsbilveger med for lav standard påfører verdikjeden kostnader på i
størrelsesorden 43-69 mill kr/år eller 14 – 23 kr / avvirket m3. Tallene er relatert til Hedmark. Vi antar
at skogsvegstandarden ikke er mye dårligere her enn i andre deler av landet.


Det er dyrere å vedlikeholde vegene etter skippertaksmetoden enn ved å drive jevnt
vedlikehold. I tillegg er det et kostnadselement at alt arbeid ikke blir profesjonelt utført. Årlig
kostnad 12-18 mill.

Det koster 3 kr/m veg/år i for dyrt vedlikehold (skippertak i stedet for jevnt) (Bjerketvedt mfl 2007) I
tillegg er det sannsynligvis slik at en del av det utførte vedlikeholdet er for dårlig utført pga
manglende profesjonalitet. Med 10000 km veg anslås et spenn på 12-18 mill i årlig kostnad. (+/- 1.5
kr/m/år)



Dårlige veger fører til økte kostnader på selve transporten ved mer kipping, reduserte lass og
inoptimal utnyttelse av tømmerbilflåten. Dårlig standard på offentlig vegnett forsterker dette
bildet. Årlig kostnad 10-14 mill.

Kostnader til kipping utgjorde 8000 kr i februar 13 (Glommen). Kipping knyttet til vinterføre kan
tilsvare kipping knyttet til sommerføre. Dette tilsvarer grovt 1 kr/m3 som igjen gir 3 mill i året.
Inoptimal utnyttelse av tømmerbilene kan tilsvare ett lass mindre kjørt i uka i sommersesongen for
hver transportør (tfø). Ett lass i uka tilsv 3000 kr. Hvis bilen går 32 uker i barmark- og
teleløsningssesongen utgjør dette 96000 kr. En bil kjører i gjennomsnitt 30000 m3 i året. Tap på ett
lass i uka i 32 uker tilsvarer da 3,2 kr /m3 gjennom året eller ca. 9 mill i året
14



Dårlige veger fører til inoptimal bruk av driftsapparatet, både ved at selve maskintransporten
blir påvirket og at vegene ikke tåler uttransport. I tillegg vil kostnadene øke ved at
terrengtransporten blir lengre. Årlig kostnad 6-12 mill.

GM skogsdrift refererer til to elementer; selve flyttingen og økt terrengtransport. GM flytter for
anslagsvis 4 kr/m3 i året. Vesentlig mer på barmark enn på vinter, forhold 3 – 1 . Noe av dette har
opplagt med veg å gjøre. Vel så utslagsgivende er økt terrengtransport som følge av dårlig veg.
Terrengtransport generelt øker med 4 kr/m3/100 m. GM’s tall sier at dette er vesentlig større på
barmark og spesielt i perioder med bløte, altså ofte sammenfallende med da vegene er dårlige. GM
antyder 2-4 kr/m3 i ekstra kostnader som følge av dårlig veg. Dette vil utgjøre 6-12 mill årlig i
Hedmark.



Dårlige veger vil føre til mindre avvirkning da mer tømmer blir vanskelig tilgjengelig.

Denne er vanskelig å estimere, men vil få effekt over tid. De siste årene har avvirkningen vært
rekordhøy i Hedmark



Dårlige veger gir ujevn inntransport som igjen fører til økte lagerkostnader. Tømmer må
mellomlagres før det ankommer terminal/industri. I tillegg vill færre lass kunne lastes direkte
fra bil og på bane. Årlig kostnad 12-20 mill.

TFØ mener dette kan utgjøre 6-10 kr/m3 i barmark- og teleløsningsperioden (2 mill m3 tømmer i
denne perioden) Kostnadene ved avlessing på sagtomt er 6kr/m3 og togterminal 13 kr/m3. I tillegg
kan det oppstå mellomlagring utenfor ordinær terminal. Sjøl med en optimalisering av transporten er
det vel realistisk at en betydelig andel av tømmeret vil havne på bakken på sagtomt eller terminal
uansett?


Sagbrukene får økte kostnader i perioder med liten inntransport ved at de oftere må stille
om saglinja for å tilpasse det tømmeret som ligger på tomt. Årlig kostnad 3-5 mill.

Her er det tatt utgangspunkt i tid uten produksjon. Hvis sagbrukene i Hedmark står en dag i året pga
av dårlige veger så utgjør dette et brutto omsetningstap på 4 mill kr. (fratrukket tømmerkostnad blir
tapet 1 mill)

Kostnad som følge av dårlig veg
Årlig kostnad (mill kr)
Vedlikehold etter skippertaksmetoden
12-18
Kipping, reduserte lass, dårlig utnytting av tømmerbilene
10-14
Dårlig utnyttelse av driftsapparatet
6-12
Ujevn inntransport, økte lagerkostnder
12-20
Ujevn inntransport, oftere omstilling av saglinja
3-5
Sum
43-69
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4. Analysere dagens rammebetingelser, både offentlig
virkemiddelbruk og markedsmessige virkemidler knyttet til prising
av tømmer/transport i forhold til vegstandard, for å identifisere
hvilke alternative løsninger som kan være med å øke aktiviteten.
Vi ønsker i det følgende å redegjøre for de rammebetingelser som påvirker aktiviteten når det gjelder
vedlikehold og ombygging av skogsbilveger. Herunder offentlige virkemidler, bruken og innretningen
av disse, men også hvorvidt det finnes andre «markedsmessige» grep som kan motivere til økt
aktivitet.

4.1 Offentlige rammebetingelser
I det følgende vil vi beskrive offentlige rammebetingelser og diskutere hvorvidt disse er optimalt
innrettet.

4.1.1 Skogfond og tilskudd
Skogfond
Skogfondsordningen kombinert med dagens skattetrykk gjør at aktiv bruk av skogfond til investering i
veg har stor betydning for skogeiers kostnader. Tabellen under viser utviklingen i utbetalinger over
skogfond til veg i Hedmark i perioden 2003-2015. Dette gjelder nyanlegg, ombygginger og
vedlikehold av skogsbilveger.

Skogfond veg Hedmark
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Kilde: Fylkesmannens rapportserie
Økningen i perioden 2007-2008 er det fristende å tilskrive den nye skogfondsordningen.
Aktivitetsøkningen fra 2011-2012 er vanskeligere å forklare. Oppryddingen etter stormen Dagmar
kan ha hatt en virkning. Det forklarer ikke helt at nivået har fortsatt og øke fra 2013 til 2015. Vi tror at
dette er en effekt av at det begynner å bli lenge siden den store byggeperioden fra slutten av 60tallet og til ut på 80-tallet. Vegene blir eldre, vedlikeholdet har vært for dårlig og behovene for tiltak
øker. I den siste perioden går vedlikeholdet noe ned, mens ombygginger øker mer enn tilsvarende.
16

Vi ser også at nybygging kommer med et løft i 2014 og 2015. Vi mener det har hatt effekt at
næringsorganisasjonene og skogbruksmyndighetene har hatt økt fokus på veg de siste årene.

Tilskudd – NMSK (Nærings og miljøtiltak i skogbruk)
Beskrivelsen er basert på praksis i Hedmark fylke. (kilde: fylkesmannen i Hedmark 2014) Prioritering
av tilskuddene kan avvike fra fylke til fylke. Tilskudd kan gis med opp til 50% av byggekostnad
(innenfor budsjett). Tilskudd gis primært til:



Nybygging og ombygging veger
Ombygging bruer/kulverter

Ekstraordinære tilskuddsmidler har vært gitt til




Nybygging, opp til 50 % av byggekostnad (innenfor budsjett)
Ombygginger
Punktutbedringer

Tilskuddsrammen er 6 mill i 2014. Fylkesmannen legger følgende prioriteringer til grunn:
I teorien kan alle tiltak få inntil 50 %, men i praksis har fylkesmannen i stor grad brukt det som står i
parentes som øvre grense for tilskudd for det enkelte tiltak.
1. Ombygging av bruer. (Inntil 50%)
2. Ombygging av hovedveger til vegklasse 2 eller 3 (Inntil 40%)
3. Velteplasser/avkjøringer langs offentlig veg. Slike tiltak skal skje i samarbeid med
vegmyndigheten.(Inntil 40%)
4. Punktutbedringer for å tilpasse vegene til lange og tunge vogntog (Inntil 40%)
5. Ombygging og nybygging av bilveger som ikke kommer inn under pkt 2 (Inntil 35%)
6. Vinterbilveger over myr. (Inntil 25%)
7. Traktorveger

Tilskudd utbetalt skogsbilveger (Luf) Hedmark
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Kilde: Fylkesmannens rapportserie – viser tilskudd til veger som er ferdiggodkjent
Brukt tilskudd kommer som følge av aktivitet. Det kan ikke leses her om nivå og innretning på
tilskudd i seg sjøl skaper/påvirker aktiviteten.

Søknad/Tillatelser
Det er en forholdsvis omfattende prosess både når det gjelder søknader om tillatelser og om
tilskudd. Skogeierne er i realiteten avhengige av vegledning for å gjennomført dette. Det er noe
tilfeldig hvorvidt slik vegledning fungerer.

4.1.2 Aktivitet på vedlikehold, nybygging og ombygging i skogfylkene Hedmark, Oppland og
Buskerud
Aktivitet på ombygging og nybygging i Hedmark, Oppland og Buskerud
Kildene her er SLF og SSB, statistikkene er ikke bygd opp helt tilsvarende rapportserien til
Fylkesmannen i Hedmark
I følge SSB har Hedmark 11618 km skogsbilveg, Oppland har 6830 km og Buskerud har 6094 km.
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Tilskudd til nybygging og ombygging
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Tilskudd nybygging og ombygging pr km veg
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2005

2006

2007

2008

4 Hedmark

2009

2010

5 Oppland

2011

2012

2013

2014

6 Buskerud

Kilde: SLF
Det er noe overaskende å se at Oppland og Buskerud bygger om mer km veg enn Hedmark. Vesentlig
mer om vi tar hensyn til total veglengde i fylkene. Det er gitt betydelig mer tilskudd til nybygging og
ombygging i Buskerud og Oppland enn i Hedmark. Det kan se ut som det er en sammenheng mellom
størrelse på tilskudd og aktivitet. Fylkesmannen i Oppland mener sammenhengen mellom økt
tilskudd og økt aktivitet er åpenbar. ref foredrag Honne 8.april 2015.
Betyr dette at det er gitt for lite tilskudd i Hedmark? Gitt at tilskudd påvirker aktivitet så ser det ut til
at større tilskudd vil gi større aktivitet i Hedmark. Det er kanskje likevel ikke så enkelt. I neste avsnitt
framgår det at det at vedlikeholdet i Hedmark er bedre enn i Oppland og Buskerud. Dette kan ha
utsatt behovet for ombygginger.

Aktivitetsnivå vegvedlikehold i Hedmark, Oppland og Buskerud
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Som det framgår under så har Hedmark en vesentlig høyere aktivitet på vedlikehold. Et jevnt høyere
aktivitetsnivå på vedlikehold kan ha redusert behov for ombygginger. I tillegg har tilskudd til
ombygging og nybygging vært på et relativt lavt nivå sammenlignet med Buskerud og Oppland. Dette
kan ha ført til at enkelte tiltak har blitt rettet mot vedlikehold i stedet for ombygging. Grovt sett
ligger vedlikeholdsnivået over skogfond på 1.7 kr/m i Hedmark, 0,7 kr/m i Oppland og 1 kr/m i
Buskerud.

Vegvedlikehold 2007-2014
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I sum er ikke aktivitetsnivået for disse fylkene veldig mye høyere i 2014 enn i 2008. Bevegelsene i
perioden 2007-2014 er små for Buskerud og Oppland. Det lave aktivitetsnivået på vedlikehold særlig i
Buskerud og Oppland kan være en driver for høyere aktivitet på ombygging.
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4.1.3 Mangel på kompetanse
I årene med stor byggeaktivitet var det ansatt vegplanleggere ved fylkesskogkontorene. I tillegg
hadde skogbrukssjefene i kommunene vegledning som en del av sine oppgaver. I dag er de offentlig
ansatte vegplanleggerne borte og vegledningsapparatet i kommunene er også i realiteten borte. Det
offentlige vegledningsapparatet knyttet mot skogsbilveger er i liten grad erstattet av private aktører.
Svekking av kompetanse har nok over tid også vært medvirkende til lav aktivitet når det gjelder
vedlikehold og ombygging av skogsbilveger. Lav aktivitet svekker også kompetanse hos
entreprenørene.
I henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger kan kommunen sette vilkår
om vedlikehold jfr §3-3. Videre skal kommunen føre tilsyn og kontroll jfr § 4-2. Kommunens
vedlikeholdskontroll har ikke fungert like godt over alt. Dette har sikkert både med prioritering og
kompetanse å gjøre. Hvis disse kontrollene hadde blitt gjennomført så kunne det ha bidratt til større
aktivitet. Det bør diskuteres om denne oppgaven bør tas over av Fylkesmannen forutsatt at
landbruksavdelingen har personell med kompetanse på skogsbilveger.

Saksbehandlingstid – samhandling offentlige og private aktører
Problemer knyttet til veg blir ofte identifisert knyttet opp mot inngåelse av virkeskontrakter. I tillegg
er det en kjensgjerning at skogeiere ofte ikke agerer før et maskinlag er på tur inn i naboskogen.
Dette fører til at uttak av tømmer langs den aktuelle vegen ofte blir større enn først antatt. For å
kunne iverksette nødvendige tiltak før drift er det viktig at søknad om tillatelser/tilskudd blir
behandlet så effektivt og raskt som mulig. I dag er det opplagt mangel på profesjonalitet hos
vegeier/søker, men det er også slik at kompetanse på veg ikke er like god i alle kommuner. En mer
profesjonell agering fra vegeiernes side bør kunne bidra til at private og offentlige aktører kan spille
hverandre gode. Rask og effektiv saksbehandlingstid vil gi et godt bidrag til å få utført nødvendige
tiltak.
Det er ikke vanlig i dag at tømmerkjøperne opererer med stort grøntlager. Gjennomsnittsdriften i
Hedmark er ca 600 m3. Dette tilsvarer tre dagers arbeid. Saksbehandlingstiden må tilpasses denne
virkeligheten.

4.1.4 Prosjektfinansierte «pådrivere»
Det finnes flere eksempler på prosjekter, gjerne offentlig finansiert, der det ansettes en
prosjektmedarbeider som skal fungere som «pådriver» for å få større aktivitet. Det være seg
skogsbilveger eller skogkultur. Felles for slike prosjekt er at de har en begrenset prosjektperiode og at
det er vanskelig å oppnå resultat over tid. Slik virkemiddelbruk bør vurderes nøye i forhold til
effekten prosjektet kan ha over tid.
Vi har også sett eksempler der prosjekter har vært så gode at det finnes grunnlag for å gjøre
ordningen varig. I Elverum kommune er det et eksempel der vegeierne, kommunale rentemidler og
kommunen finansierer en stilling som har hovedfokus på drift og støtte til veglag. Dette bidrar til
kontinuitet i veglagene og større aktivitet knyttet til drift av vegene.
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4.1.5 Oppsummering offentlige rammebetingelser
Det generelle skattenivået er med på å gjøre skogfondsordningen god. Sammen med virkningen av
skogfond må en si at dagens offentlige rammebetingelser i hovedsak er gode. I forhold til vedlikehold
ser vi ingen logikk i at bruk av skogfond til vedlikeholdstiltak må godkjennes på forhånd hvis
kostnaden er større enn 4 kr/m.
For at skogfondsordningen skal virke er skogeier avhengig av at det finnes tømmer å hogge. God
markedsføring av skogfondsordningen vil i seg sjøl virke aktivitetsfremmende.
Gitt gode rammebetingelser kan en si at aktiviteten burde vært større. Det er opplagt at aktiviteten
både for ombygging og vedlikehold er for lav. Når det gjelder nybygging er det forskjellige behov i
forskjellig deler av landet. Det kan være grunn til å spørre om næringen har evnet å markedsføre de
rammebetingelsene vi har og optimal bruk av disse. Hovedårsakene til lav aktivitet er etter vår
mening at:






Tømmerstokken er mindre verdt enn da vegene ble bygd.
Vedlikeholdsaktiviteten har alltid vært lav. Vegeier har ikke evnet å se behovet.
Det er mangler både på kompetanse, aktiv vegledning og tilrettelegging i kjeden
organisering/beslutning/vegplan/søknad/byggeledelse/entreprise. Det offentlige og private
vegledningsapparatet må ha større fokus på veg. Langsiktig effekt av prosjektfinansierte
«pådrivere» er begrenset.
Det er ingen aktiv tilbyder av tjenester innen organisering, vedlikehold og ombygging av
skogsbilveger.

4.2 Utfordringer som følge av svak organisering av vegeierne og formelle krav til
organisering
Det er ikke bare vegene som har behov for vedlikehold og ombygginger. Slik også med
vegforeningene. Det finnes mange eksempler på at vegforeningene over tid har smuldret hen og
mistet beslutningsdyktighet. Når da behovet for tyngre vedlikehold eller ombygging blir skrikende så
er ikke vegforeningen lenger organisert slik at den kan fatte nødvendige beslutninger. Det blir da en
tung prosess for å få opp organiseringen igjen. Da opplever en kanskje også at opprinnelige
fordelingsnøkler ikke lenger er ideelle for framtidig vedlikehold og det kreves en revurdering av disse
før kostnadene kan fordeles.
Vi ser også eksempler på at enkelteiere i vegen mener seg ferdighogd og ikke ser behov for – eller
ikke har kapital til å delta på kostnadskrevende ombygginger. Dette virker også aktivitetsdempende.
Det blir tungt å fatte vedtak der en vet at en må «overkjøre» enkeltmedlemmer i vegen. Om
foreningen er organisert finnes verktøyet gjennom bruk av vedtektene. Ellers finnes også muligheten
til å bringe vanskelige saker inn for jordskifte.
Nye og vekslende krav til organisasjonsform med påfølgende krav til regnskapsførsel og rapportering
kan også virke aktivitetsdempende i form av at det blir mer komplisert å drifte vegen, færre stiller seg
villig til å ta nødvendig ansvar. Skatteetatens krav til selvangivelse for SA er et eksempel på ny og
utvidet byråkratisering. Dette fører til at penger som burde brukes på vegen nå havner hos
regnskapsfører og revisor. I tillegg skaper dette uklarhet og tvil om hvilken organisasjonsform som er
best egnet for skogsbilveger.
Samtaler med vegeiere viser at dette er medvirkende årsaker til at organiseringen smuldrer og evnen
til å ta nødvendige beslutninger svekkes.
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Det er en næringspolitisk utfordring for organisasjonene i skogbruket/landbruket å påvirke disse
rammebetingelsene slik at de i minst mulig grad står i vegen for et kostnadseffektivt vedlikehold av
skogsbilvegene. I prosjektperioden er det nedlagt et arbeid fra bl.a. Norges Skogeierforbund og
situasjonen har bedret seg noe. Midler til vedlikehold og ombygging av skogsbilveger bør brukes til
nettopp det, og ikke til regnskapsførere.

4.3 Markedsmessige rammebetingelser som motiverer til best mulig veg –
problemstillinger til diskusjon.
I dag finnes det ingen rammebetingelser som premierer gode veger utover at en god veg i seg selv gir
større fleksibilitet i forhold til når tømmeret kan drives. Det er snarere slik at gode veger risikerer å
måtte ta stor belastning i teleløsningsperioder og andre perioder med utfordrende forhold.
Kan markedsmessige virkemidler innrettes slik at det lønner seg å ha god veg?
Eksempler på tiltak kan være prising av tømmer etter vegstandard, avgift på dårlige veger og
sesongavgift. En hovedutfordring vil være å finne et system som ikke påvirkes av den generelle
konkurransen om tømmerstokken.
Prising av tømmer etter vegstandard
I dag er det slik at industrien kjøper tømmer levert vegkant. Skogeier har ansvar for at vegen er
kjørbar. På grunn av konkurransen om det enkelte tømmerparti synes det vanskelig å se for seg at
tømmerkjøperne vil bli enige om å prise tømmeret etter vegstandard. Det kan fort bli slik at de med
dårlig veg får en bra pris likevel når «noen» må ha tømmeret, gitt at transporten faktisk kommer
fram. Prising etter vegstandard forutsetter at alle aktører blir enige om et klassifiseringssystem på
vegene og et system for tillegg/trekk i tømmeroppgjøret i forhold til vegstandard.
Tømmerkjøperen (eksempelvis skogeierandelslag, Nortømmer, SB skog) har liten egennytte av å ta
deler av skogeiers vegkostnad. I tillegg er det en kostnad som konkurrenten også vil dra nytte av.
Et annet alternativ kan være å legge vegprisingen nærmere kjøperen, f.eks knyttet til
transportkostnaden. Det kan være at tømmerkjøperne lettere kan enes om et slikt system, Under
gitte forutsetninger kan dette fungere uavhengig av konkurransen i tømmermarkedet.
Cif-leveranser er diskutert – utfordringen her er at skogeier ikke ser effekten av prisdifferansene. Skal
en prisdifferanse motivere til bedre veg så må skogeier se effekten.
I Sverige har Sødra et system der de gir ekstra pris ved sluttavvirkning for god veg (meddelelse Bjørn
Anden, skogsinspektør). Vegklasse 1 (helårsveg bortsett fra teleløsingsperiode) gir 20 kr/m3 ekstra
for sagtømmer og 10 kr ekstra for massevirke. Vegklasse 2 er «normalvegen» (helårsveg bortsett fra
teleløsningsperioder og ved lengre perioder med regn) og gir ikke noe tilskudd. Det gis ikke noe trekk
ved den dårligste vegklasssen, men her vil skogeier ofte ha kostnader med vegen knyttet til den
enkelte drift.
Situasjonen til Sødra er ikke uten videre overførbar til norske forhold. Sødra er også industrieier og
sitter i hele kjeden.
Avgift på dårlige veger
Dårlige veger kan avgiftsbelegges gjennom et trekk i tømmeroppgjøret etter en modell tilsvarende
FOU avgiften. Dette vil nøytralisere konkurranseelementet mellom tømmerkjøperne. Vi kommer
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fortsatt ikke utenom en klassifisering av vegene. I tillegg blir det et spørsmål hvordan innkrevd avgift
skal brukes for å motivere til økt standard på vegene. Trekk i tømmerpris er neppe like motiverende
som tillegg i tømmerpris
Sesongavgift
En alternativ variant av vegavgift kan være å innføre en sesongavgift. Tømmertransport om vinteren
gir vegavgiftstrekk i tømmeroppgjøret. Transport på barmark (vår, sommer og høst) gir ingen
vegavgift. Her unngår en klassifisering av vegene. Definisjon av vinter kan bli mer problematisk, men
dette kan kanskje løses gjennom en konkret ”kode” fra transportør. Fortsatt må det etableres en
ordning for hvordan innkrevd avgift skal benyttes.
Transport og avvikshåndtering
I dag er det tømmerkjøperne som melder virket henteklart og transporten prioriteres etter dette. Det
hender at transport må omdirigeres fordi vegen midlertidig ikke er kjørbar, f.eks etter vedvarende
nedbør. I tillegg er det opplagt at det hentes tømmer etter veger som ikke holder aktuell vegklasse.
Dette fører til at transporten tar lengre tid og at bilene får ekstra slitasje. Transportselskapenes
(Meddelelse Sveen, TFØ) avvikssystemer er ikke gode nok p.t. til at de gir konkrete tilbakemeldinger
til skogeier eller tømmerkjøper om hvilke veger som ikke holder god nok standard. Det er videre en
oppfatting at transportørene tøyer strikken for å bidra til at tømmeret kommer fram. Videre er det
også slik at dårlige veger framstår som ok i enkelte «gode» perioder (tele og tørre sommerforhold)
Det er en utfordring at hele verdikjeden taper på dårlig veg, bortsett fra skogeier….
Oppsummert så ser vi ikke noen gode modeller for prising av tømmer/transport i forhold til
vegstandard som vil ha tilstrekkelig motivasjonseffekt hos skogeier.

4.3.1 Oppsummering markedsmessige rammebetingelser
Markedsmessige virkemidler som initierer til best mulig veg er komplisert. Den konkurransen som er
mellom tømmerkjøperne i dag gjør at det er vanskelig å prise veg i tømmerkjøpet fra skogeier. Det er
lettere å se for seg en eller annen form for vegprising nærmere industri og transportleddet. Den vil
kunne gjøres mer objektiv og uavhengig av konkurransen mellom tømmerkjøperne.
For å illustrere dette kan det være nyttig å stille spørsmålet hvem har faktisk nytte av god veg. Det er
avgjørende for skogeier at vegen er bra nok til at tømmeret kan kjøres, men han blir ikke motivert til
å gjøre noe med vegen før tømmerbilen eller jegerne ikke kommer fram på vegen. Tømmerkjøperne
har nytte av gode veger for å kunne være leveringsdyktige til industrien. Industrien bærer i stor grad
transportkostnadene og har definitivt nytte av gode veger slik at transporten kan gå så
kostnadseffektivt som mulig. Videre har den enkelte transportør nytte av god veg i forhold til
generell effektivitet og slitasje/skade på tømmerbilene. Skogeier sitter med det økonomiske ansvaret
for å holde god veg, mens andre aktører i kjeden har større behov for god veg.
I forhold til ønske om større aktivitet raskt så synes det å være mer å hente gjennom optimalisert
bruk av offentlige rammebetingelser. Dette forutsetter større kompetanse og mer bistand til
vegeierne knyttet til organisering, beslutning, søknad, byggeledelse og entreprise. En profesjonell
aktør som kan bistå vegeierne vil kunne bedre samhandlingen med myndighetene og optimalisere
bruken og effekten av de virkemidlene som finnes.
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5. Forsterkning av bæreevne på skogsbilveger
Jan Bjerketvedt, NIBIO

5.1 Innledning
Vi har i dag et skogsbilvegnett hvor ca. 75 % av veglengden består av veger som er eldre enn 25 år.
Veldig mange av vegene er bygd opp av stedegne masser med svært varierende tekniske egenskaper.
Flere vegstandard-registreringer viser at en av de tekniske hovedmanglene er vegens bæreevne.
Dette har en kritisk betydning for muligheten til å oppfylle industriens ønske om jevn leveranse av
tømmer gjennom hele året da man i teleløsningen og i nedbørrike høstperioder må stenge eller
begrense trafikken på mange av vegene. Klimaforandringene kan medføre økte
bæreevneutfordringer både på grunn av kortere teleperiode (med høy bæreevne) vinterstid og mer
intenst regn som svekker bæreevnen i barmarksperioden. Dette gjør ikke framtidsutsiktene bedre for
skogsbilvegene. Dersom man kan finne fram til bedre og/eller billigere metoder for å forsterke
skogsbilvegenes bæreevne, vil dette kunne bidra til et vegnett av høyere standard og en reduksjon av
skogbrukets kostnader.
Tradisjonell forsterkning av bæreevne på en skogsbilveg gjøres ved å tilføre mer bærelagsmateriale.
En uønsket konsekvens ved tiltaket er at vegbredden da blir redusert. Veikroppen er formet som et
trapes og ved å tilføre mer masse på toppen vil vegbredden (på toppen av trapeset) bli smalere.
Dette er uønsket da man allerede sliter med for mange smale veger etter at Veinormalens krav ble
økt fra 3.5 til 4.0 meter i 1997. Konsekvensene er at man må både forsterke og breddeutvide vegen.
Et alternativ kan være å forbedre de eksisterende massene gjennom å tilføre bæreevneforsterkende
materialer helt uten eller med en redusert breddeutvidelse, - avhengig av dagens vegbredde.
Bæreevneforsterkende materiale kan for eksempel være grovere steinmateriale eller bruk av
alternative materialer som treaske, ligninbaserte væsker eller kjemiske oppløsninger. Denne studien
har hatt hovedfokus på anvendelse av ligninproduktet Dustex.
Dustex er et produkt basert på lignin fra celluloseproduksjon. Det er biologisk nedbrytbart og ikke
pålagt noen miljørestriksjoner (Borregaard LignoTech 2015). Tradisjonell anvendelse av Dustex til
vegformål har vært som støvbindingsmiddel for grusveger, men tilføring av bindemiddel i selve
vegkroppen synes å kunne forbedre egenskapene til løsmasser med høyt finstoffinnhold, både med
tanke på bæreevne og å begrense vanntransporten med lavere finstoffandel pga sammenkitting av
finstoffet. Statens vegvesen gjorde forsøk med innblanding av Dustex i vegkroppen for å heve
bæreevnen for drøyt 10 år siden, men dette var primært på veger som skulle få fast dekke (Statens
Vegvesen 2002 og 2006, SINTEF 2004 og 2005). Disse forsøkene er ikke fulgt opp med rapportering
av effekten på lang sikt, og det er ikke gjort forsøk med Dustex til bæreevneforsterkning på
skogsbilveger tidligere.
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5.2 Materiale og metode
Det ble etablert to forsøksveger i Åmot kommune (startpunkter: 61°6’23’’N, 11°21’23’’E og
61°6’27’’N, 11°20’35’’E), hvor den innerste del av vegene, ca 1 km, ble behandlet med Dustex og de
resterende deler ble ubehandlete kontrollstrekninger på hhv. 2 og 1 km lengde. Forsøksvegene er
eldre skogsbilveger anlagt og vedlikeholdt med stedegne masser i et relativt flatt område med mye
tykk morene omkranset av torv og myr.

Figur 1. Forsøksveger (grønt) og behandlete strekninger (rødt).
Forsøket ble anlagt juni 2013 etter forutgående bæreevnemåling og det ble gjennomført nye
bæreevnemålinger juli 2014, oktober 2014 og juni 2015. De 3 første bæreevnemålingene ble utført
av Statens Vegvesen med et fallodd montert på en biltilhenger, mens den siste målingen ble
gjennomført av Grontmij (nå Sweco) med et fallodd innebygd i et kjøretøy.

Bilde 1 og 2: Fallodd. Vegvesenets Dynatest 8002 (t.v.) og Swecos Pri 2509 (t.h.)
Falloddet benyttes til å samle inn data for beregning av vegens bæreevne gjennom at en plate
påføres en belastning på ca 50 kN fra et lodd som faller ned mot platen og 7 (9 for Sweco) geofoner
plassert fra 0 til 120 (210 for Sweco) cm fra platen, registrerer nedbøyningen som belastningen
forårsaker. Forskjeller mellom geofonene gir anvisninger om hvorvidt svakheten er lokalisert høyt
eller lavt i vegkroppen, og brukes til å beregne vegens bæreevne.
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Statens Vegvesen bruker følgende formel til beregning av bæreevne på grusveger (Aurstad et al
2011):

Faktorene som inngår i formelen er p (påvirkende kraft), d0 (nedbøyning under platen) og ÅDTT
(gjennomsnittlig antall tunge kjøretøyer pr døgn). Faktorene p og d0 ble registrert av falloddet, mens
ÅDTT ble satt til 5 gjennomsnittlig antall tunge kjøretøyer pr døgn i beregningene av bæreevnen.
Bæreevnen er registrert ved at målebilen først gjorde målinger med 50 meters mellomrom på høyre
side innover vegen og deretter tilsvarende på andre side av vegen under returen, - men med 25
meter forskyvning. Det betyr at vegene er kartlagt med målinger for hver 25. meter, men på
vekslende side. I databearbeidingen er det beregnet gjennomsnittlig bæreevne for 100 meter lange
delstrekninger.
Forsøksstrekningene som ble valgt ut var klart svakere enn kontrollstrekningene. Dette var visuelt
synlig allerede ved befaring i teleløsningen 2013 og ble ytterligere fastslått gjennom målinger før
behandlingen i juni samme år. Dette valget var bevisst for å se på effekt av behandlingen på de mest
bæresvake strekningene. I utgangspunktet var det kun tenkt å gjøre årlige oppfølgingsmålinger av
bæreevnen. Men, siden forsøket var startet på sommeren, det vil si i en vanligvis lite kritisk
transportperiode, ble det også lagt inn en supplerende måling i høstregn-perioden 2014. I
tidsrommet mellom sommeren 2013 og sommeren 2015 var vegene jevnlig belastet med
tungtransport siden vegeieren står for energiflisleveranse til Rena Leir. Fra et vegfaglig synspunkt
burde det vært gjennomført grøfterensk før forsterkningstiltaket, men da formålet med
undersøkelsen var å se på effekten av Dustexbehandlingen ble dette utelatt.
Selve behandlingen ble gjennomført i løpet av 2
dager ved at forsøksstrekningene først ble høvlet
for å løse opp topplaget på vegen. Deretter ble
det påført Dustex fra spreder på tankbil (ca 8 l pr
m2) med etterfølgende knusing og blanding ned
til 15-20 cm dybde for å fordele Dustex i
vegmassene. Til slutt ble vegen kompaktert.

Bilde 3. Påføring av Dustex og fresing.

Fresingen ble utført med en PTH 2500 HD
montert på en stor traktor, Fendt 936, med 360
hk på kraftuttaket. PTH-utrustningen kombinerer
fresing og knusing av materialene i vegen ved
bruk av knusetenner på rotoren og dette
resulterer i et mer homogent topplag.

5.3 Resultater
Bæreevnemålingene viste store lokale variasjoner, spesielt for de ubehandlete strekningene. Dette
kommer tydelig fram i fig. 2 og 3, selv om dette er gjennomsnittstall for 100-meters delstrekninger.
Strekningene som var valgt ut til Dustex-behandling hadde en klart dårligere bæreevne.
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Figur 2. Målt bæreevne i tonn for Vei 1, ubehandlet og behandlet strekning.

Figur 3. Målt bæreevne i tonn for Vei 2, ubehandlet og behandlet strekning.
Etter 1 år, sommeren 2014, var vegoverflaten på de behandlede strekningene fast og hard, og
vårtransporten hadde ikke resultert i kjørespor eller vedlikeholdsbehov. Derimot så var ikke
måleresultatene spesielt oppklarende. Både de ubehandlede strekningene og Dustex-strekningene
viste en klar økning i bæreevne (ca 50 %) fra juni 2013 til juli 2014, dog i en liten favør av de
behandlede strekningene med ca 5 % større økning (fig. 4). Også målingene etter 2 år, sommeren
2015, viste en tilsvarende 50 % -økning i forhold til utgangsmålingene. Dette bekreftet antagelsen om
at klimatiske forhold hadde gjort målingene fra sommeren 2013 unormalt lave. Vinteren 2013 var
kald og resulterte i en ekstra kraftig og lang teleperiode. Det er derfor sannsynlig at de avvikende
sommermålingene fra 2013 skyldes at vegene ikke hadde stabilisert seg fullstendig etter
teleløsningen, - selv om målingene ble forskjøvet ut i juni måned.
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Figur 4. Målt bæreevne med utgangsverdi 2013 = 100 %
De klareste forskjellene mellom ubehandlete og behandlete strekninger kommer til syne når man ser
på utviklingen mellom de 3 siste målingene i figur 4. For de ubehandlete strekningene faller den
28

prosentiske bæreevnen fra 150 til 125 % på høsten, for så å gå opp igjen neste sommer. De
Dustexbehandlete strekningene har et motsatt forløp, - her øker faktisk bæreevnen i den fuktigere
høstmålingen.

Figur 5. Målt bæreevne i tonn, ubehandlet og behandlet strekning.
Målt i tonn (figur 5) så reduseres bæreevnen fra sommer til høst på de ubehandlete strekningene
med 3.0 tonn (19 %) for Vei 1, mens Vei 2 faller med 2.4 tonn (15 %). Veistrekningene med Dustexbehandling viser derimot en annen utvikling. For Vei 1 så fortsetter bæreevnen å øke med 2.0 tonn
(17 %), mens Vei 2 øker bæreevnen med 1.0 tonn (9 %) i forhold til sommerverdien.
Det er også verdt å merke seg at bæreevnen på de behandlete strekningene, som i utgangspunktet lå
på 6 - 8 tonn, nå ligger over Veinormalens 10 tonns krav.

5.4 Diskusjon og konklusjon
Denne undersøkelsen viser at innfresing av ligninbaserte produkter som Dustex i vegkroppen gir en
klar positiv effekt på bæreevnen i nedbørsperioder. Forsøksvegene var anlagt med stedegne
morenemasser med et relativt høyt finstoffinnhold. Dustexbehandlingen kan redusere
finstoffinnholdet gjennom sammenkitting og dermed redusere vanntransporten som ødelegger
bæreevnen.
Siden Dustex er biologisk nedbrytbart og vannløselig, så er det kritiske spørsmålet hvor lenge denne
effekten vil vare. Det kan ikke denne undersøkelsen gi svar på, men oppfølgende prosjekter kan
forhåpentligvis redusere denne usikkerheten og også vurdere om effekten kan forlenges med
vedlikeholdstiltak som overflatesprøyting (type støvbinding) med Dustex. En samtidig oppgradering
av dreneringssystemet (grøfter og stikkrenner) bør også kunne påvirke varigheten av Dustexbehandlingen, da denne er vannløselig.
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Figur 6. Prinsippskisse av forsterkning og breddeutvidelse

Figur 6 viser en eksisterende veg (svart linje) som akkurat oppfyller vegbreddekravet på 4 meter, men
som har for dårlig bæreevne. Dersom man forsterker denne ved å tilføre 25 cm med knust fjell på
toppen, så reduseres vegbredden med 30 cm på hver side. Om man går ned i kvalitet til grusholdige
masser, vil man måtte tilføre et 35 cm tykt lag, noe som reduserer vegbredden med 2 x 50 cm.
En tradisjonell bæreevneforsterkning med påføring av et topplag på 25 cm tykkelse og tilhørende
breddeutvidelse kan koste 250-300 kr pr løpemeter veg (kjøp av masser, transport og
breddeutvidelse). Eventuell bruk av fiberduk for å separere de finstoffrike eksisterende massene fra
de nye massene, vil komme i tillegg. Varigheten av dette tiltaket bør være 20-25 år forutsatt jevnlig
vedlikehold.
Kostnadene knyttet til Dustex, påsprøyting og nedfresing kan ligge på 160-200 kr pr løpemeter 4
meter bred veg, med noe variasjon med hensyn til transportavstand, anleggsstørrelse og
finstoffinnhold i vegmassene (mengde Dustex). De ukjente faktorene er, som nevnt, varigheten av
Dustex-effekten, samt eventuelle reduserte eller økte vedlikeholdskostnader.

5.5 Andre alternativer
Andre alternative bæreevneforsterkende tiltak kan være tilføring av grovere steinmateriale (grove
slitelag) eller bruk av treaske eller kjemiske oppløsninger.
Med grovt slitelag menes vanligvis et slitelag hvor grovkornandelen (20-100 mm) utgjør 30-100 % av
fraksjonen 0-20 mm. Grove slitelag er et kombinert bære- og slitelag med innhold av større
fraksjoner enn et normalt slitelag. Ved å øke maksimal-dimensjonen fra 20 mm til 40-60 mm, økes
bæreevnen. For å fungere som en god trykkfordeler skal et grovt slitelag ha en komprimert tykkelse
på minimum 15 cm. Bruk av grove slitelag vil også medføre en smalere vegbredde etter tiltaket, men
noe mindre enn en tradisjonell forsterkning. Erfaringsmessig vil et grovt slitelag kreve mindre
vedlikehold. Det kan være problematisk å høvle disse massene og enkelte benytter derfor
suppleringsgrusing som et alternativ. Med utgangspunkt i resultater fra svenske studier (Skaar &
Western 1992, Skaar 1993) er det konstruert grensekurver for grovt slitelag av knust morene.
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SLITELAG - KNUST LØSMASSE

Silt
Middels

Sand
Grov

Fin

Grus

Middels

Grov

Fin

Middels

Grov

100
90
80

Passert sikt (P) i %

70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

0.10

1.00

10.00

Korndiameter (D) i mm

Øvre grensekurve

Nedre grensekurve

Øvre grensekurve, grovt

100.00
Jan Bjerketvedt
SKOGFORSK 2002

Nedre grensekurve, grovt

Figur 7. Grensekurver for grovt slitelag av knust løsmasse (rødt) sammenlignet med normalt slitelag.

Innblanding av treaske i vegkroppen kan også øke vegens bæreevne. I Sverige har man primært
benyttet flyveaskefraksjonen og frest dette inn i vegen med til dels gode resultater, - dog ikke i stort
omfang. Miljøforvaltningen i Norge har vært mer restriktive enn i Sverige og et planlagt forsøk på
skogsbilveg i Nord-Trøndelag med aske fra Norske Skog fikk ikke nødvendige tillatelser. Et veganlegg i
Hedmark anlagt før dette prosjektets oppstart, ble forsterket med aske i et separat 10 cm tykt lag
(Norsk Skogsenergi 2010), er blitt undersøkt med bæreevnemålinger i august 2014. Det var ikke gjort
registreringer av bæreevne før forsterkningen, noe som vanskeliggjør tolkningen av effekten.
Bæreevnemålingene ble utført med Vegvesenets falloddsutstyr (beskrevet tidligere). Resultatet viste
en gjennomsnittlig bæreevne på 9.3 tonn med ytterpunkter på 7 og 23 tonn. Omtrent 30 % av
målingene var under 8 tonn og 40 % over 10 tonn.
Et par kjemiske alternativer har også vist interesse for skogsbilveger det siste året. Groundeco er en
kjemisk stabiliserende væske som fortrenger vann fra jordkolloidene. Den krever en høy
prosentandel finstoff (< 0,06 mm). I 2005 ble den brukt på 10 km veg i Regionfelt Østlandet på Rena.
Høsten 2015 ble metoden benyttet på en 2 km lang skogsbilvegstrekning i Aurskog-Høland i Akershus
etter forutgående bæreevnemålinger. NIBIO vil følge opp utviklingen inneværende år.
Selskapet Sparks forhandler en annen løsning som ved hjelp av en kjemisk reaksjon mellom
miljøvennlig nanosilan og steinmateriale (silisium) skal gjøre vegen vanntett slik at vannet «preller
av», ekspansjon reduseres med 90 % og vegen stabiliseres – styrken/bæreevnen øker. Produktet kan
bli testet ut i kommende prosjekter ved NIBIO.

5.6 Måling av bæreevne
Gjennom prosjektet har NIBIO fått ny kunnskap knyttet til bæreevnemålinger og egnetheten ved
bruk på skogsbilveger. Nytten av å ha detaljert informasjon om vegens eksisterende bæreevne før et
ombyggingstiltak settes i gang er udiskutabelt, det gir muligheten til å forsterke vegen med riktig
mengde masser for å oppnå de krav som skogbruket stiller. Det kan imidlertid diskuteres om
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Vegvesenets målemetoder og – utstyr er optimalt, både teknisk og økonomisk, for en skogsbilveg
anlagt med stedegne masser og uten klar lagdeling. Resultatene viser store lokale variasjoner både
mellom nabopunkter på samme side av vegen (50 meter avstand) og mellom nabopunkter på hver
sin side av vegen (25 meter avstand). I en mastergradsoppgave koblet opp mot prosjektet
(Tvengsberg 2016), ble det testet ut bruk av håndholdt falloddsmåler (Leight weight deflectometer,
LWD) sammen med tradisjonelt fallodd på forsøksvegene. Resultatene var lovende hva gjelder
sammenhengen mellom de to målemetodene, men heller ikke bruk av dette enklere og billigere
utstyret synes å gi en ideell løsning for raskt å få en kontinuerlig informasjon om variasjonen i vegens
bæreevne. En mulig løsning kan være å kjøre en vegvals med responsmåler og kontinuerlig
kompakteringskontroll for å fremskaffe mer detaljerte målinger av hvordan bæreevnen varierer langs
hele vegen.

5.7 Lønnsomhet og kostnadsfordeling ved standardheving
Metodene for lønnsomhetsberegning og kostnadsfordeling ved standardheving skiller seg lite fra
vanlig praksis ved nyanlegg, men siden dette er tiltak med forskjellig utgangspunkt, vil også de
vurderinger man gjør knyttet til nytten av tiltaket bli noe annerledes. Dette er eksemplifisert for
lønnsomhetsberegningens vedkommende og det er beskrevet en tilpasning av kostnadsfordeling
med Hedmarksmodellen hvor man i stedet for stående kubikkmasse i hogstklasse IV og V benytter
arealenes produksjonsevne. Dette fordi grunninvesteringen i vegen allerede er gjort.
Lønnsomhetsberegning av opprustingstiltak bør omfatte innsparinger knyttet til kipping, vedlikehold
og evt. leveringstillegg, samt andre mindre konkrete fordeler.

Måle aktivitetsøkningen gjennom statistikk knyttet til bruk av
skogfond.
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Kilde: Fylkesmannens rapportserie
Skofondstallene for Hedmark viser en tydelig aktivitetsøkning når det gjelder investering i veg fra den
nye skogfondsordningen ble innført og fram til i dag. Det er betenkelig at vedlikeholdet er redusert
fra toppåret i 2012. Aktiviteten innen ombygging og nybygging har økt mer enn tilsvarende. Når
vedlikeholdsaktiviteten har vært lav over tid kan det føre til at det fort blir behov for ombygging når
det må gjøres noe med vegen. Utviklingen når det gjelder driftsmønster og tømmerbiler stiller også
andre krav til vegen enn når den ble bygd.
I prosjektperioden fra 2013 – 2015 har den totale kostnaden over skogfond økt fra 32,5 mill kr i 2013
til 41,6 mill kr i 2015. Det er vanskelig å si hvor mye dette kommer som følge av prosjektet. Det vi vet
er at Glommen Skog og fylkesmannen i Hedmark har hatt økt fokus på skogsbilveger i
prosjektperioden. Veg har vært tema på mange møter/samlinger der næringsorganisasjonen og
fylkesmannen har møtt skogeierne.
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