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Høringsuttale til «Jernbanedirektoratets anbefaling av 

logistikknutepunkt i Trondheimsregionen» 

Viser til høringsbrev, fra jernbanedirektoratet, datert 18.12.2020. hvor 

Jernbanedirektoratet har levert en endelig anbefaling om lokalisering og utforming av 

logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.  

 

Trøndelag fylkeskommune takker for utsatt frist for høringsuttalelse fra 15.02.2021 til 

16.02.2021. slik at vi fikk behandlet denne saken både i Hovedutvalg Transport og i 

Fylkesutvalget.  

 

Fylkesutvalget har den 16.02.2021 i sak 35/21 vedtatt følgende høringssvar: 

 

1. Fylkesutvalget er opptatt av å få på plass en god løsning for godshåndtering for 

Trøndelag og mener Samferdselsdepartementets oppdrag og 

Jernbanedirektoratets anbefalte løsning med Heggstadmoen som 

logistikknutepunkt for Trondheimsregionen ikke resulterer i en tilfredsstillende 

løsning. I et helhetlig perspektiv er de samlede ulempene større enn de samlede 

fordelene ved Heggstadmoen.  

 

2. Fylkesutvalget mener videre at Jernbanedirektoratets anbefalte alternativ ikke tar 

hensyn til store praktiske og faktiske utfordringer som stigning, slitasje, 

sporlengde, tog-lengde og at framskrivinger av TEU-kapasitet tilsier at Brattøra 

også i nærmeste fremtid vil måtte benyttes for å håndtere gods.  

 

3. Fylkesutvalget mener utforming og plassering må være begrunnet i et oppriktig 

og reelt ønske om at mer gods transporteres på bane.  

 

4. Fylkesutvalget beklager at en løsning drøyer ut i tid, men mener en forhastet 

beslutning ikke vil være til det beste for Trøndelag.  

 

5. Fylkesutvalget viser videre til høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune i juni 

2020 på transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet:  

 

a. Trøndelag fylkeskommune ber staten og fagetatene adressere utfordringen 

som ligger i veksten av gods på veg og møte denne med støtteordninger, 

insentiver og helhetlig kunnskap.  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Samferdsel - seksjon Kvalitet 

202037171-8 side 2 av 2 

 

 

b. I motsetning til sektormyndighetene er Trøndelag fylkeskommune 

uavhengig, har ingen egeninteresser i saken, og har et ansvar som 

samfunnsutvikler. Fylkesutvalget mener det er et godt grunnlag for å lede 

prosessen med å finne en helhetlig løsning for godstransporten i 

Trøndelag, et initiativ som også Trondheim kommune støtter 

fylkeskommunen i.  

 

c. Fylkesutvalget ber staten om 20 mill. kr. og om å innlede et nært 

samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, regionale næringsaktører, 

statlige transportetater, partene i arbeidslivet og kunnskapsmiljøene om å 

utforme et helhetlig konsept for varetransporten i Trøndelag, inkludert 

Trondheimsområdet. Denne utredningen må ivareta både næringslivets 

behov for effektivitet, samfunnets behov for bærekraftige løsninger og 

Trondheims behov for sentrums- og bydelsutvikling på kort og lang sikt. 

Dette innebærer å undersøke ny(e) lokalisering(er). Hovedutvalg for 

transport ber fylkesrådmannen om å ta initiativ til å lede og koordinere 

dette arbeidet og rapportere tilbake til Fylkestinget og hovedutvalg for 

Transport. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn-Arve Raanes   
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