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Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 10. mars 2020 der Jernbanedirektoratet fikk følgende 

oppdrag: 

 

«Departementet ber om at Jernbanedirektoratet gjennomfører en mulighetsstudie for Heggstadmoen i 

løpet av 2020, og at direktoratet innen utgangen av 2020 leverer en endelig anbefaling om lokalisering og 

utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen til departementet. Departementet ber om at det 

samtidig foreligger en kvalitetssikring av kostnadene på KS1-nivå.»  

 

Foreliggende brev med vedlagt tabell svarer ut oppdraget. Vedlagt brevet følger også rapporten for 

mulighetsstudien for Heggstadmoen, samt et oversiktskart over omtalte områder. 

 

Jernbanedirektoratet vil innledningsvis peke på vårt svar på deloppdrag 1 til NTP 2022-2033 (av 01.10.19) 

som en viktig del av bakgrunnen og grunnlaget for gjennomføringen av oppdraget. Her fremgår det at 

Jernbanedirektoratet ble bedt om å se på muligheten for en nedskalert løsning på Torgård, samt andre 

løsninger som kan realiseres til en lavere kostnad. Jernbanedirektoratet inngikk derfor i mars 2020 en 

avtale med Bane NOR om å utarbeide en mulighetsstudie for Heggstadmoen. I tråd med bestillingen fra 

Samferdselsdepartementet er det avholdt tre dialogmøter med lokale myndigheter og næringsaktører i 

løpet av arbeidet. 

 

Behovet for en avklaring av lokalisering og utforming av godsterminal i Trondheimsområdet er viktig for å 

sikre tilstrekkelig terminalkapasitet, gode og effektive driftsforhold for godsoperatørene og brukerne, samt 

for å frigjøre godsterminalområdet på Brattøra og jernbanesporet på Nyhavna med tilhørende areal til 

byutvikling. 

 

For å finne et godt overordnet grep for logistikkhåndteringen i regionen for både bil- båt- og banetransporter 

er det som kjent gjennomført et omfattende utredningsarbeid over flere år.  Utgangspunktet har hele tiden 

vært å skape en helhetlig løsning med tanke på godstransporter i Trondheimsregionen og Midt-Norge. 

Utredningene siden 2010 har imidlertid påvist utfordringene for slike løsninger der omlasting mellom bane, 

bil og sjø er til stede. I 2014 ble det tatt beslutning om at videre utredning skulle baseres på en bane/bil-

løsning på Torgård eller Søberg. For nærmere beskrivelse av utredningshistorikken, se vedlegg 2. 
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Premisser for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen   

 

Utvikling i premisser for bevilgning og økonomiske rammer 

I grunnlaget for arbeidet med NTP 2022-2033, jfr. brev fra Samferdselsdepartementet datert 11.januar 

2019, er det klart gitt uttrykk for: 

• At det ikke kan forventes videre vekst i bevilgningen til samferdsel (som de siste 10 årene).  

• Krav om mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk.  

• Det må legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet ved prioritering.  

• Det er en forutsetning at det er gjennomført en prosjektoptimerende analyse.  

• Synliggjøring av kostnadsbesparende løsninger og vurdering av muligheter som ligger i ny 

teknologi.  

På flere måter har utviklingen i utredningsarbeidet for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, nå sist 

med Heggstadmoen som løsningsalternativ, fanget opp disse hensyn og krav. 

 

Byutvikling 

En videre utbygging av Heggstadmoen eller ny terminal på Torgård vil frigjøre store deler av arealene på 

Brattøra og Nyhavna til byutvikling. 

 

En slik frigjøring er i tråd med Byvekstavtalen for Trondheimsområdet og prinsippene om å legge til rette for 

byutvikling ved sentrale knutepunkt som et virkemiddel for å nå nullvekstmålet. I Byvekstavtalens kap. 5 

om arealplanlegging, pekes det spesifikt på at Staten skal arbeide for å frigjøre sentralt beliggende, statlig 

eide arealer for å bidra til transformasjon og by-/tettstedsutvikling i tettstedssentrene og knutepunkt. 

Frigjøring av arealer på Brattøra og Nyhavna til byutvikling vil være et viktig bidrag til Byvekstavtalen fra 

Staten sin side og vil gi grunnlag for at enda flere velger tog, buss eller båt som transportmiddel inn og ut 

av Trondheim. 

 

Trondheim kommune har i sin nylig vedtatte sentrumsstrategi et mål om at flere skal bo, jobbe, besøke og 

oppholde seg i sentrum. Folk skal gå, sykle og ta kollektivtransport og færre skal kjøre personbil i sentrum. 

Som et tiltak for å oppnå dette, peker strategien på å prioritere tett utbygging av boliger og arbeidsplasser i 

sentrumsområdene rundt Midtbyen, bl.a. på Brattøra og Nyhavna. Flytting av dagens godsterminal-

funksjoner fra disse områdene er en avgjørende premiss for at kommunen skal kunne lykkes med en slik 

strategi i disse områdene. 

 

Prinsippene om en helhetlig løsning for godstransporter i Trondheimsregionen har siden 2010 også vært 

grunnlaget for regulering av næringsareal og at flere av de store samlasterne og engrosforetakene har 

flyttet fra Trondheim sentrum til området rundt Torgård og Heggstadmoen. 

 

Godstype og volum – fremtid   

Alle utredningene av Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er basert på håndtering av samme type tog, 

lastbærere og varetyper. Den nasjonale godsmodellen (NGM) er benyttet ved etablering av prognoser for 

utvikling i godsomsetningen, både for referansesituasjonen og terminalalternativene. I og med at 

utredningene er fremstilt over en 10-årsperiode har prognosene for beregningsårene (2020, 2030 og 

2050) kommet frem til ulike resultat. Viktige utviklingstrekk er at den årlige omsetningen for Brattøra og 

Heggstadmoen sett under ett har ligget stabilt på samme nivå i perioden 2010-2020, og at grunn-

prognosen og prognosen for det nye logistikknutepunktet i 2050 er noe lavere nå (2019-2020) enn for 

henholdsvis 5 og 10 år siden. 
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Kort oppsummering av utredningene 

 

Utredningene som beskrives og sammenliknes består av nedskalert løsning/sekketerminal på Torgård og 

sekketerminal på Heggstadmoen. Arbeidet er gjennomført på utredningsnivå basert på krav til tema, 

grundighet, samt håndtering av prinsipielle spørsmål. I vedlegg 2 er det en sammenligning av Torgård og 

Heggstadmoen på utvalgte relevante tema i tabellform. Her er det også omtalt tema og problemstillinger 

som er viktige i den videre planleggingsprosessen. 

 

Samfunnsmål og effektmål er like for begge utredningene og de oppfylles for alle alternativene. Effektmålet 

for terminalkapasitet er også tilstrekkelig, basert på utviklingen i godsomsetningen for perioden 2010-

2020 og prognosene fremover mot 2050. 

 

Det bør innledningsvis (i denne oppsummeringen) pekes på at Torgård-utredningen ikke viser en nedskalert 

løsning med kraner slik Heggstadmoen gjør, men der driftsformen på Torgård på et senere tidspunkt kan 

endres til kran. For Heggstadmoen er det ikke utredet mulighet for en gjennomkjøringsterminal. 

 

Nedskalert løsning for Torgård 

Med nedskalert løsning menes sekketerminal på Torgård uten tunnel gjennom Vassfjellet. Løsningen 

innebærer at alle godstog til/fra Torgård må kjøre via Heimdal stasjon. For å kunne ivareta dette må også 

Heimdal stasjon utvides for håndtering av økt godstrafikk. 

 

Det er utredet tre varianter av sekketerminal på Torgård, alternativ A, B1 og B2. Disse skiller seg fra 

hverandre ved ulikt sporantall, noe som gir utslag på kapasitet, arealbruk og driftsform på terminalen. 

Forbindelsen mellom terminalen og Heimdal stasjon er identisk for alle alternativene. 

 

Alle alternativer har kapasitet til å oppfylle kravene til antall tog i høytrafikk (to tog/time for år 2030, tre 

tog/time for år 2050), samt en årsmengde på minst 300.000 TEU i 2050. Alle alternativer kan bygges om 

til krandrift på sikt. Endelig valg av driftsform tas i en eventuell senere planfase. 

 

Forventet kostnad for sekketerminal på Torgård er 4 600 millioner kroner for alternativ A, 4 500 millioner 

for alternativ B1 og 3 900 millioner for alternativ B2, alle alternativer i 2019-kroner.   

 

Heggstadmoen 

Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen på Heggstadmoen vil i praksis innebære en 

utvidelse av dagens operative terminal på Heggstadmoen. Dette vil svare ut kravene til kapasitetsøkning (til 

200 000 TEU i 2030 og 300 000 TEU i 2050) og avvikle dagens todelte løsning. 

 

Begge alternativene i utredningsrapporten viser at all håndtering av jernbanegods kan flyttes til 

Heggstadmoen. For å kunne ivareta dette må også Heimdal stasjon utvides for håndtering av økt 

godstrafikk. 

 

Alternativ 1 har terminaldrift med reachstacker1 og alternativ 2 har terminaldrift med kran og reachstacker. 

De to alternativene har mye til felles, hvor Heimdal stasjon, bil- og verkstedområdet, gate-området og 

vegsystemet er likt. Endelig valg av driftsform på terminalen tas i en eventuell neste planfase for ny 

godsterminal på Heggstadmoen. Kapasitetsanalysen viser at alternativ 2 er mer robust og legger til rette for 

mer effektiv drift av terminalen sammenlignet med alternativ 1. Støyberegninger viser at krandrift gir 

vesentlig mindre støy sammenlignet med terminaldrift med reachstacker. På bakgrunn av dette legges 

alternativ 2 til grunn i drøftingen.  

 

Forventet kostnad for en terminal på Heggstadmoen er på 2 344 millioner kroner for alternativ 1. For 

alternativ 2 er forventet kostnad beregnet til 2 450 millioner kroner, begge alternativer i 2019-kroner. 

 

 

 

                                                        
1 Reachstacker er en truck som brukes til å håndtere lastbærere (containere og semihengere) i terminaler.  
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Drøfting  

 

Begge utredningene har belyst en rekke forhold som har betydning for valg av lokalisering av 

logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. I det følgende drøftes forhold som ansees som særlig relevante 

for en endelig anbefaling. 

 

Alle utredede alternativer for Torgård og Heggstadmoen oppfyller fastsatte samfunnsmål og effektmål. 

Kostnadsestimatene for de utredede alternativene viser at Heggstadmoen har en betydelig lavere 

kostnadsramme. Forskjellen i forventet kostnad for Torgård og Heggstadmoen er 2 070 millioner kroner for 

alt. A vs. alt. 2 (dyreste alternativ) og 1486 millioner kroner for alt. B2 vs. alt. 1 (billigste alternativ). De 

samfunnsøkonomiske analysene viser at både Torgård og Heggstadmoen er ulønnsomme, men 

Heggstadmoen kommer bedre ut enn Torgård. 

 

For Torgård er det beregnet en byggetid på fem år, mens Heggstadmoen kan etableres på to til tre år. For 

sekketerminal på Torgård må hele terminalen bygges i første fase, men kan på et senere tidspunkt utvikles 

til en gjennomkjøringsterminal med tunnel gjennom Vassfjellet og påkobling til Dovrebanen i sør ved 

Søberg. Heggstadmoen kan bygges ut trinnvis med kostnadsreduksjon på mellom 80-90 og 200-300 

millioner kroner (2019-kroner). Muligheten for gjennomkjøringsterminal er ikke utredet for Heggstadmoen. 

 

Alle alternativene medfører en økning i trafikk ved Heimdal stasjon, som vil kreve tiltak. Men, her er 

forskjellen i tiltakene for de ulike alternativene ikke vesentlige. Økningen i godstogrelatert støy vil være lik 

for alle alternativ. Beregninger viser at fremtidig økning i støy fra tog i hovedsak vil komme fra 

persontogtrafikken i området rundt Heimdal stasjon. Ny terminal på Torgård eller utvidelse av 

Heggstadmoen vil medføre at flere boliger vil oppleve en økning i støy (blir liggende i gul sone2). Det vil 

være noen flere støyutsatte boliger, som følge av terminalstøy, for Heggstadmoen sammenliknet med 

Torgård. Med avbøtende tiltak vil en kunne oppnå tilfredsstillende støynivå for begge lokasjoner.  

 

Vegsystemet i området Heggstadmoen/Sandmoen/Torgård har noe køoppbygging i rush. Den fremtidige 

terminaltrafikken vil imidlertid være vesentlig mindre enn den generelle trafikkveksten i området. De 

trafikale utfordringene må videre utredes og sees nærmere på i en kommende planfase. 

 

De største usikkerhetsdriverne for både Heggstadmoen og Torgård er lokale forhold/grunnforhold, 

anleggsgjennomføring, prosjektering og modenhet. Anleggsgjennomføringen for Torgård anses å være mer 

kompleks enn for Heggstadmoen. For Torgård skal det etableres en helt ny terminal med tilhørende 

omfattende anlegg, der ny jernbanetilkobling gjennom en tospors kulvert under E6 inngår. Begge 

alternativene vil ha innvirkning på Heimdal stasjon, støy, vegsystem og trafikale forhold.  

 

Både for videre utbygging av Heggstadmoen og ny terminal på Torgård vil store deler av arealene på 

Brattøra og Nyhavna kunne frigjøres til byutvikling. Dette er verdsatt likt i den samfunnsøkonomiske 

analysen og kan potensielt utløse større verdier ved den faktiske byutviklingen. 

 

Etablering av ny terminal på Torgård vil berøre arealer som i hovedsak er avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde, råstoffutvinning og næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I utredningen fremgår 

soner for bevaring av naturmiljø bl.a. på grunn av verdifullt vilttrekk for hjortevilt. Når det gjelder nærmiljøet 

for Torgård er det lav til middels tetthet av boliger. Heggstadmoen har i dag en godsterminal, og området er 

delvis bygd ut og avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Utvidelse av godsterminalen på 

Heggstadmoen forutsetter omregulering og erverv av arealer som i dag brukes til næringsformål. 

Tiltaksområdet berører her ingen boligeiendommer direkte. 

 

Vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene viser at Heggstadmoen kommer noe bedre ut enn Torgård, i 

og med at utvidelsen omhandler allerede regulert og delvis bebygd areal for næringsvirksomhet. Torgård 

har et vesentlig større arealbeslag og skaper større barrierevirkning i området. For begge alternativ er det 

vurdert at bydelsmiljøet vil bli negativt berørt av utbygging. På Torgård spesielt i forbindelse med 

utbyggingsfasen, men her har området begrenset verdi. For Heggstadmoen dreier det seg i hovedsak om 

støy fra terminalen og økt trafikk. Analysene har vist at de negative konsekvensene for nærmiljøet, som 

                                                        
2 Gul sone er en vurderingssone. Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. 
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blant annet støy, vil kunne nå akseptable nivåer gjennom avbøtende tiltak, og tilpasninger basert på ny 

teknologi, samt valg av gode løsninger for utforming av terminalen. 

 

Oppsummering av kostnader og samfunnsøkonomisk analyse 

 

Forventet kostnad er vesentlig høyere for Torgård, sammenliknet med Heggstadmoen. I tillegg er Torgård et 

mer komplekst prosjekt med tilhørende utfordringer i anleggsgjennomføringen, og for usikkerhet. 

 

Tabell 1 - Investeringskostnader. Millioner kroner, 2019-kroner. 

  Alternativ  Forventet kostnad (P50)  

Styringsramme  

Øvre ramme (P85)  

Kostnadsramme  

  

Torgård  

A  4 623  6 117  

B1  4 460  5 943  

B2  3 918  5 165  

Heggstadmoen  1  2 344  3 082  

2  2 450  3 214  

  

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at begge løsninger har lav lønnsomhet, men Heggstadmoen 

kommer bedre ut for alle lønnsomhetskriterier, sammenliknet med Torgård. Verdien av Brattøra er tatt inn 

med +758 millioner kroner under «Endring for det offentlige» for både Torgård og Heggstadmoen. Under 

«Endring for samfunnet for øvrig» er det også tatt med reduserte støykostnader for underveistransportene 

på bane- og vegstrekningene. Ulempene for terminalstøy kommer i tillegg (omtales under ikke-prissatte 

konsekvenser). Det har i mulighetsstudiet for Heggstadmoen ikke vært tid til å gjennomføre en egen 

samfunnsøkonomisk analyse, men i og med at Torgård og Heggstadmoen ikke er vesentlig forskjellige når 

det gjelder grunnlaget for flere av nytte-elementene er det valgt å bruke de samme verdiene for disse, noe 

som fremgår av tabellen under.   

 

Tabell 2 – Hovedresultater fra samfunnsøkonomisk analyse. Millioner kroner, 2020-kroner. 

  

Nytte-element  

Torgård  

Alt. A  

Heggstadmoen  

Alt.2  

Trafikantnytte   209   209  

Endring for det offentlige  - 3 405  - 1 468  

Endring for samfunnet for øvrig   514   514  

Restverdi   94   150  

Skattefinansiering  - 812  - 425  

Brutto nåverdi     1 301    1 472  

Netto nåverdi (NNV)  - 3 400  - 1 019  

 

Brutto nåverdi (summen av nytte) er positiv for både Torgård og Heggstadmoen, men med en fratrukket 

endring for det offentlige (primært investeringskostnaden) blir netto nåverdi negativ. Der verdien for 

Heggstadmoen er vesentlig mindre negativ enn for Torgård. Med dette som utgangspunkt blir 

lønnsomhetskriteriene netto nytte per budsjettkrone (NNB) og netto nytte per investert krone negative for 

begge alternativene, med henholdsvis NNB = -1,0 for Torgård og NNB = -0,69 for Heggstadmoen.  
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Anbefaling  

 

Jernbanedirektoratet anbefaler at videre planlegging tar utgangspunkt i en samlet godsterminal på 

Heggstadmoen. En utvidelse av terminalen på Heggstadmoen kommer bedre ut når det gjelder 

investeringskostnader og samfunnsøkonomisk analyse. En utvidelse på Heggstadmoen vil kunne være en 

videreutvikling av dagens infrastruktur og være et mindre tiltak enn en ny terminal på Torgård. På flere 

måter oppfyller dette kravene som er omtalt i grunnlaget for arbeidet med NTP 2022-2033 fra 

Samferdselsdepartementet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anita Skauge Anne Skolmli 

Direktør Jernbanestrategi Sjef Regional samhandling Nord og Midt  
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