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Uttalelse - Logistikknutepunkt Trondheimsregionen 

 
Overordnede vurderinger 
Behovet for en avklaring av spørsmålet om lokalisering og utforming av en ny godsterminal i 
Trondheimsområdet er viktig. Dette både for å sikre tilstrekkelig terminalkapasitet i regionen, for å gi 
gode og effektive driftsforhold for godsoperatører og brukere, for å berede grunnen for mer 
overføring av gods fra vei til bane, og ikke minst for å kunne oppnå store byutviklingsgevinster i 
Trondheim. 
 
I brevet fra JD fremgår det at det er en premiss for arbeidet med en ny godsterminal på 
Heggstadmoen, at dette terminalområdet skal dimensjoneres slik at man kan frigjøre dagens 
godsterminalareal på Brattøra og på Nyhavna til byutvikling. Brattøra og Nyhavna er områder som 
er sentralt plassert i Trondheim, med stor potensiale for fortetting og omforming. Gjennom å få 
mulighet til å utvikle disse sentrumsområdene kan man nå en rekke byutviklingsmål og skape en 
attraktiv og kompakt by, helt i tråd med målsettingene bl.a i den vedtatte Byvekstavtalen for 
Trondheimsområdet. 
 
En frigjøring av sentralt beliggende, statlige eide areal for å bidra til transformasjon og byutvikling er 
en direkte oppfølging av Statens forpliktelser slik de fremgår i kapittel 5. i Byvekstavtalen for 
Trondheimsområdet. 
 
Det fremgår ikke helt klart av det mottatt materiale om det i beregningene av samfunnsnytten av 
tiltaket er tatt høyde for gevinsten en frigjøring av godsterminalarealet i midtbyen vil få for blant 
annet de overordnede målsettingene nedfelt i Byvekstavtalen. Om så ikke er tilfelle, bør dette 
vurderes tatt høyde for i det videre arbeidet med mulighetsstudien. 
 
 
Lokalisering og utforming av logistikknutepunktet 
Mulighetsstudien er et forarbeid som kan legge grunnlag for en senere formell planprosess. 
Samtidig er det likheter med en ordinær planprosess ved at konsekvenser vurderes. Den 
helsefaglige vurderingen må gjøres på to plan - for de berørte i nærområdet på Heggstadmoen og 
en overordnet vurdering av samlet effekt for byens befolkning. De to viktigste tema er støy og 
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trafikale forhold, noe som er omtalt under ikke prissatte konsekvenser i den samfunnsøkonomiske 
analysen. For de som bor nært Heggstadmoen og til dels på Heimdal må det også vektes inn 
hvordan det oppleves å ha en godstermterminal i nærområdet. I hvor stor grad dette er noe som 
påvirker trivsel og bokvalitet vil være subjektivt, men kan antas å variere med avstand og om det er 
direkte utsikt til godsterminalen. Størrelsen og karakteren på arealbruken vil i stor grad prege 
området på og nært Heggstadmoen. Samtidig er det grunn til å minne om at dagens arealbruk er 
ulike former for næring omgitt av veianlegg, noe som har betydning for hvordan området i dag 
oppleves. 
 
For byen som helhet er det særlig frigjøringen av transformasjonsarealer nært sentrum som har 
betydning. Dette vil legge til rette for utvikling av områder for sentrumsformål. Her kan det bli 
boliger og arenaer for byliv med sosiale og kulturelle opplevelser og det kan slik bli økt trivsel og 
mulighet for livsutfoldelse for mange. Slike endringer er ikke lett å kvantitere når det gjelder 
størrelse og betydning, men i en kvalitativ vurdering bør de synliggjøres.  
 
Mer konkret er forventede endringer i trafikk. Flytting av godsterminalen vil gi redusert trafikk inn 
mot sentrum av Trondheim, både på bane og vei. Støy fra jernbanetrafikk mellom Brattøra og 
Heimdal er forventet å få en nedgang på 3 dB ved flytting. Det er en signifikant og merkbar 
reduksjon. Det kan også forventes en reduksjon i biltrafikk til og fra dagens godsterminalanlegg i 
sentrum. Beliggenheten av Heggstadmoen ved E6 er gunstig for biltrafikk ved at det blir mindre 
belastning utenfor de store hovedveiene. Slik er det med sannsynlighet gevinster knyttet til trafikale 
forhold både for støy fra veitrafikk og for trafikksikkerhet sammenlignet med et nullalternativ uten 
flytting av godsterminalen. 
 
For befolkningen som berøres på Heggstadmoen er det motsatt fortegn for støy og trafikk. Det er 
forventet at utvidelse av godsterminal på Heggstadmoen vil gi en økning som tilsvarer 26 % av 
generell trafikkvekst frem til 2030 og 19 % av forventet trafikkvekst frem til 2050 og det vil bli en økt 
trafikkbelastning i nærområdet, men i stor grad på E6 og veianlegg som forbinder E6 og 
godsterminalen. Eventuelle sekundæreffekter av kødannelse på andre nærliggende veier kommer i 
tillegg.  
 
Støy er beskrevet i en utredning som synliggjør at spesielt dagens beboere i øst vil berøres ved at gul 
støysone utvides grunnet støy knyttet til selve terminalen og trafikk med godstog til og fra. 37 boliger 
vil få en merkbar (>3dB) økning i støy grunnet togtrafikk til ny terminal. Alle disse får gul støysone. 
Det må legges til grunn at et større antall boliger enn dette får økning i støynivå, men da med 
mindre enn 3dB økning. Vanligvis er ikke dette ansett som signifikant og noe som utløser behov for 
avbøtende tiltak, men bør vektes i konsekvensene for området som helhet. 
 
For terminalstøy er det beregnet for situasjon med og uten terminalkraner (kun reachstackere). 
Lnight har større utbredelse enn Lden, forutsatt at grenseverdi for Lden uten impulsstøy kan benyttes. 
Dette forutsetter varsom godshåndtering og er en usikker faktor i støyutredningen. Gitt at Lnight kan 
være dimensjonerende for terminalstøy forventes 7 boliger i rød sone og 620 i gul sone hvis det ikke 
brukes terminalkraner og klart færre hvis det brukes terminalkraner, med ingen boliger i rød 
støysone og 177 i gul støysone. Et kart viser også utbredelse av støysoner hvis det må brukes 
grenseverdi for terminalstøy med impulslyd og Lden blir dimensjonerende, noe som gir en klart verre 
støysituasjon. 
 
Dagens situasjon for ekvivalent støynivå Lnight vist under i figur til venstre (figur 5 i utredningen) kan 
sammenlignes med fremtidig situasjon med terminalkraner vist under i figur til høyre (figur 4 i 
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støyutredningen). Til denne sammenligningen kan det innvendes at en flytting av dagens 
terminalaktivitet bort fra Heggstadmoen vil redusere støybelastningen i nærområdet. 

 

  
 
Ved bruk av Lnight er det støynivå utenfor soverom som er relevant og romløsning i berørte boliger 
får dermed betydning for hvorvidt det er behov for avbøtende tiltak, noe som reelt sett vil redusere 
antall berørte, men forutsetter altså en støysituasjon med ikke mer enn sjeldne hendelser med 
impulslyd. 
 
Det er et handlingsrom for å redusere støyulempene og antall berørte boliger fra godsterminal på 
Heggstadmoen.  
 
De største bidrag kan knyttes til styring av arbeidsoperasjoner bort fra natt og ved å ta i bruk 
støyreduserende utstyr. Samtidig skal en støyutredning ta utgangspunkt i verstefallssituasjonen 
både nå og fremover i overskuelig fremtid, og det skal heller ikke legges til grunn urimelig usikre 
forutsetninger.  Hvorvidt det blir sjeldne hendelser med impulslyd eller ikke, og dermed hvilke 
grenseverdier som skal benyttes, er derfor viktig å avklare for å forstå konsekvensene av lokalisering 
på Heggstadmoen.  
 
Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 anbefaler at det ved sumstøy 
bør vurderes å redusere grenseverdiene med inntil 3dB. I denne saken vil dette gjelde boliger som 
ligger innenfor sonene for støy fra både terminal og jernbane. T-1442/2016 gjelder planfasen og 
søknadspliktige tiltak, men sumstøy bør likevel synliggjøres også i mulighetsstudien, slik at 
beslutningsgrunnlaget blir best mulig. 
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Med unntak for at sumstøy ikke er synliggjort, vurderes ellers at støyutredningen gir et godt bilde av 
forventet fremtidig støysituasjon grunnet støy fra utvidelse av godsterminal og at det vil være et 
stort potensial for reduksjon av støy ved bruk av terminalkraner, slik utredningen beskriver.  
 
Støyskjerm langs terminalområdet er utredet, men ikke anbefalt grunnet lite effekt opp mot 
kostnader og praktisk ulempe. 
 
Støy langs jernbane: 
Det er beregnet at beboere langs jernbanen vil få en betydelig økning av støy, og at dette i hovedsak 
skyldes økt frekvens for persontogtrafikk og ikke godstog. Det er vurdert at økt biltrafikk ikke vil gi en 
betydningsfull økning i støynivået i området ved Heggstadmoen. Vurderingen støttes. 
 
For Heimdal stasjon er det største støybidraget fra persontogtrafikk, og det beskrives at bidraget fra 
godstogtrafikken blir underordnet denne. Utredningens konklusjon legges til grunn. 
 
Samlet vurdering 
En utfordring med mulighetsstudien er at positive folkehelseeffekter knyttet til frigjorte arealer 
sentrumsnært ikke er synliggjort kvantitativt og det blir dermed ikke uten videre lett å vurdere om 
fordeler overstiger ulemper med samling til en godsterminal på Heggstadmoen.  
 
Ytterligere kompliseres vurderingen av at forutsigbarhet for bokvalitet har en verdi. For beboere 
som først har flyttet til et område, må det legges en relativt sett større vekt på verdien av å beholde 
en stabil og god bokvalitet enn hva endringer i positiv retning kan vektlegges for andre innbyggere i 
byen.  
 
På tross av dette vurderer Statsforvalteren at det sannsynligvis er folkehelsegevinster ved flytting av 
godsterminal ut av sentrum og med samling på Heggstadmoen. Det vil imidlertid være klart 
styrkende for denne vurderingen hvis det legges opp til optimalisering ved bruk av terminalkraner i 
så stort omfang som mulig, samt at det legges vekt på å forsøke å styre omlasting bort fra natt. 
Videre er det av stor betydning hvordan etableringsprosessen håndteres og hvordan dialogen med 
berørte naboer legges opp. En tidlig involvering og dialog om fremdrift, beslutninger og 
konkretisering av avbøtende tiltak for den enkelte bolig, vil være positivt for trygghet og 
samhandlingsklima, noe som i seg selv er helsemessig gunstig.  
 
Samling av godsterminal på en lokasjon i Trondheimsregionen er neppe mulig uten konsekvenser 
for befolkningen. I tillegg til folkehelsemessige vurderinger er det åpenbart også andre 
samfunnsmessige hensyn å ta. Det fremgår likevel av folkehelseloven og plan- og bygningslovens 
føringer at hensynet til helse skal veie tungt ved planlegging. Så langt det går må derfor 
folkehelsekonsekvenser beskrives presist. Samtidig har flere folkehelsetema en karakter som ikke 
uten videre gjør det mulig med kvantitative beskrivelser med tall. Da må det gjøres skjønnsmessige 
helse – og medisinskfaglige vurderinger, ut fra det kunnskapsgrunnlaget som finnes.  
 
Til hjelp med vurderingen av helsekonsekvenser ved ulike plasseringer innad i Trondheim kommune, 
vil Statsforvalteren oppfordre til aktiv bruk av kommuneoverlegen, som er kommunens egen 
medisinskfaglige rådgiver.  
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