
Arbeide med infrastruktur 
i skogbruket  
- Hvorfor er det viktig? 
- Hvordan kan vi arbeide? 
 
Stig O. Sorthe – Drammensregionens Virkesterminaler AS 



HVORFOR? 
 
2012 – 2013 
Nedleggelse av: 
Norske Skog Follum 
Petersson i Moss 
Södra Cell Tofte 
 
..førte til bortfall av 
foredling av vel 3 mill m3 
 
Norsk skognæring 
var ikke 
konkurransedyktig! 



Reduksjon av 
transportkostnadene vil 
bedre konkurranseevnen 
 
-Lasstørrelse og pris 
bestemmes av «dårligste 
vei» 
-I Vestfolder var i 2013 100% 
av riksveiene 56 tonn 
-Bare 8 % av tømmer-
transporten på denne tariff 
-All transport til laveste tariff 
kan i Vestfold bli kr 15 – 20 pr 
m3  

Fylke Riksveg med 56 t Oppgjør etter 56 tonn 

Østfold 100 % 34 % 

Oslo 100 % 6 % 

Hedmark 99 % (bruer) 44-56 % 

Oppland 99 % (bruer) 17 % 

Buskerud 95 % (bruer) 14 % 

Vestfold 100 % 8 % 

Telemark 90 % (bruer) 0 % 

Aust-Agder 70 % 0 % 

Vest-Agder 40 % 0 % 

Vestlandet 0 0 % 

Sør-Trøndelag 10 %  0 % 

Nord-Trøndelag 80 % 3 % 

Nordland 0 0 % 

Sum 20 % 



Tømmertransport 
med bil 
80-90 % er innom fylkes- 
eller kommunal veg 

2,0 km, skogsbilvei 

1-2 km, kommunal vei 

2-5 km fylkes vei 

50 km, riksvei for sagtømmer 

100 km, riksvei for massevirke 



Tømmerhavn er en 
del av logistikken 
 
24m og 60 tonn for 
er godkjent 
tømmervogntog og 
innført på 
riksvegene. 
 
Fylkesvegene er fulgt 
opp! 49% oppskrevet 
i Vestfold – 76% i 
Buskerud. 
 
Kommunevegene 
må følges opp! 



Positiv oppskriving 
av fylkesveger i 2014 
 
Andel oppskrevet: 
Østfold 403 Fv -54% 
Akersh 395 Fv – 67% 
Busker 195 Fv – 76% 
Vestf    206 Fv – 49% 
 
Ulik praksis: 
56 tonn – 22m 
56 tonn – 24m 
60 tonn – 22 m 
60 tonn – 24 m 
 
 

 



Tømmereksporten 
i 2014 ca 2 mill m3 
- med båt 
0,3 – 0,4 mill m3 
 
Sikrer aktiviteten i 
skogbruket 
 
Sikrer tilgang på 
sagtømmer til 
viktige sagbruk  



MÅLSETTING 
 
Kortest mulig 
biltransport (kostnad, 
utslipp,trafikk ) 
 
80 – 90 km ekstra  bil-
transport = båttransport 
til  Södra Cell Värø ( ved 
Halmstad)  
 
All transport med bil til 
60 tonns tariff (Buskerud 
14% i 2013) 
 

 En tømmerbil 

 = 40 m3 

 

 Et tømmertog  

= 400 m3 (10 biler) 

 

 En båtlast 

= 4.000 m3 (100 biler)  

 

 



Nettverket «Østlands-
skogbruket» anbefalte i 
2013 og gå for 
Drammensområdet. 
 
Viktig med optimal 
logistikk for å 
opprettholde 
konkurranseevnen. 
 
Nærhet til godt veisystem 
og tilgang jernbane 
 
 



Mulige løsninger  i 
Drammensområdet 
 
Tangenkaiene 2013  -  
2014 
 
Lierstranda 2014 - 
2020 
 
Holmen 2020 + ? 

Fase 1  <2014 

Fase 2  2014-2020 

Fase 3  >2020 



Betydelige 
utfordringer 
med 
tømmerhavn i 
en FJORDBY 



SB SKOG 06.11.2014 

”Det forutsettes at Lier 
kommune i samarbeid 
med Drammen 
kommune og regionale 
og statlige 
myndigheter arbeider 
videre med den 
detaljerte arealbruken 
herunder 
transportløsninger 
inkludert dypvannskai 
for 
tømmertransport,…” 



Tilsagn fra 
Statens 
Landbruks-
forvaltning 
(SLF) om 11,1 
mill kr i 
investerings-
støtte 

Det totale regnestykket er på 13 – 14 mill kr 
og inkludererer: 

En stor lekter (30x90 m) 

En liten lekter (20x40-50m) 

Adkomst og kobling mellom lektere 

Flytting og forankring av lektere 

Web måleutstyr  



Vanskelige 
bunnforhold 
på Lierstranda 
er krevende. 
Tømmerbåter 
trenger 6 – 8 
m dybde 



Mange 
skogeiere må 
ruste opp 
skogsveiene 

 Målet er å senke kostnadene samtidig som rotnetto 
til skogeier opprettholdes eller økes. 

 Flaskehalser kan begrense lass størrelse og medføre 
kostnadsøkning for transport. 

 Utbedring av flaskehalser på skogsbilveger som  
berører flere skogeiere kan gi betydelig verdiskaping 
for flere 

 Verdiskapingsfondet kan bidra med egenkapital i 
finansiering av fellestiltak som berører flere 
skogeiere og gir betydelig verdiskaping    


