
Kortreist miljøsertifisert 
tømmer fra Trøndelag

Ole Hartvig Bakke

ALLSKOG og ARENA Skog



Hvordan ser det ut i dag?

• Skogindustrien i Trøndelag bruker 1,6 mill m3 tømmer årlig

• 90% gran

• 60% lokalt

• ALLSKOG står for 75% av tømmerforsyninga

• Alt tømmer er miljøsertifisert (PEFC)

• Produksjonsverdier på mer enn 9 mrd kr

• Ambisjon: 4-dobling innen 2050

• WOOD WORKS!



2,4 mill tonn 
CO₂ -utslipp 

3,3 mill tonn
CO₂-fangst i skogen

0,9 mill tonn 
andre gasser

0,8 mill tonn CO₂-lagring

1 mill tonn i erstatning for 
klimafiendtlige produkter

Skogens betydning for 
klimaregnskapet i Trøndelag



Hva er utfordringene?

✓Den hogstmodne skogen står langt fra veg (de neste 15 år)

- og ofte på/bak bæresvak mark

- eller i vanskelig terreng

✓Vi får ikke lov til å kjøre fulle tømmerlass (10 tonn – 24m/60 tonn)

- Svake bruer på fylkesveger

- Veglista på sekundære fylkesveger

- Veglista på kommuneveger



Tømmerkaier

Vanskelig terreng

Skogsbilveger

Flaskehalser offentlig vegnett

Foto: Foto-Knoff/ARENA SKOG





Tømmertransport med vogntog

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



36 t
24 t

Maks 60 t



Effektiv logistikk
dette konkurrerer vi imot!
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Offentlig veg:
Hva er dette?



Flaskehalser – bruer på FV

Disse må nybygges:

1. Rognes

2. Hell

3. Midjo

4. Svean

Disse kom i Bruprogrammet:

1. Resa

2. Folda

3. Alsetbrua

4. Husdal

5. Olden

6. Nylendbrua

7. Grandbrua

8. Nordre Myrset

9. Møkkelvikelv

10. Strådøla

11. Avtret?



Flaskehalsprosjekt 

✓FV: 24m/60t er nå tillatt på 75%

✓KV: 10-20%

✓2019: 49% kjørt på 60-tonns tariff

Samfunnsansvaret: Verdiskaping eller «ryggen fri»

Løsning: 10 tonn aksellast på all offentlig veg



Kan LMD finansiere flaskehalsutbedring på 
kommunale veger?



Vi investerer, vi også

Takk for oppmerksomheten!
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