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FORORD 
Bane NOR har utarbeidet en forenklet utredning for terminalutvidelse på Heggstadmoen i 
Trondheim kommune som en videreføring av avtale K02-30, signert 10.04.2019, ferdigstilt 
30.04.2019. 

Denne revisjonen av forenklet utredning har vurdert: kostnadsreduserende tiltak gjennom alternative 
utforminger av terminalområdet, driftskonsept (reachstacker vs. kran), nødvendige tiltak Heimdal 
stasjon og oppdatert kostnadene. Utredningen omfatter to hovedalternativer: 

Alternativ 1: 8 spor på Heggstadmoen med en lengde på 600 m + 3 spor for bilterminal med lengde 
125 m + 1 verksted spor på 250 m. På terminalens østre del etableres det 4 spor med 3 kraner (inkl. 
fundamenter). 

Alternativ 2a: 10 spor på Heggstadmoen med en lengde på 600 m + 3 spor for bilterminal med 
lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. Dette alternativet omfatter 3 kraner med fundamenter på 
terminalens østre del og kun kranfundamenter på terminalens vestre del. 

Alternativ 2b: 10 spor på Heggstadmoen med en lengde på 600 m + 3 spor for bilterminal med 
lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. Dette alternativet omfatter 3 kraner med fundamenter på 
terminalens østre del og 3 kraner med fundamenter på terminalens vestre del. 

For disse alternativer er det utarbeidet nye sporplaner og nye kostnadsvurderinger. Det er ikke 
gjennomført full kapasitetsanalyse, kun en forenklet kapasitetsvurdering. Det er ikke 
gjennomført ny usikkerhetsanalyse. Det nye kostnadsestimatet er gitt de samme 
usikkerhetsprosenter som fremkommer fra forrige utredning (rev. 00A). 

Dette betyr at noen prosesser med tanke på en fullstendig utredning er utelatt. Det er kort 
beskrevet hva prosjektet leverer og på hvilket grunnlag, men også hva prosjektet ikke leverer. 

Foreslått løsning i presentasjonen «Mulig utvidelse Heggstadmoen møte med JDIR 15032019» 
er lagt til grunn i arbeidet. Den reviderte forenklede utredningen svarer ut hvorvidt dette 
konseptet er gjennomførbart, hvilken laste-/lossekapasitet det kan gi og til hvilken kostnad. 
Avhengigheter er også beskrevet. 

Det presiseres at Heggstadmoen har potensiale for økt godshåndtering, men at det fordres mer 
utredningsarbeid for å synliggjøre alternative løsninger som sikrer tilstrekkelig kapasitet og gode 
driftsforhold. Effektiviteten på Heggstadmoen terminal avhenger av trafikkavvikling og spor 
lengder på Heimdal stasjon. I tillegg presiseres det at Heimdal stasjon må utvides uansett om 
en velger Heggstadmoen eller Torgård som lokasjon for etablering av ny godsterminal. For å 
vurdere realismen i å øke trafikken til/fra Heggstadmoen via Heimdal forutsettes det at det 
gjennomføres kapasitetsanalyser for å sikre hele togtrafikkbildet i området før en beslutning 
fattes. Bane NORs anbefaling er at alternative løsninger må analysere og vurderes videre i 
neste planfase før en endelige beslutninger fattes. 

Arbeidet er utført i egenregi i Bane NOR. 
 

Trondheim 30.08.2019 
 

Esad Karahasan 

Prosjektleder Heggstadmoen utvidelse 

Bane NOR 
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Revisjonsoversikt 
 

Tabell A: Oversikt over dokumentets revisjoner. 
 

Rev.nr. Kapittel Oppdatering 

00A Alle Forenklet Utredning 

01A Alle Revidert forenklet utredning med alternativer 
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SAMMENDRAG OG HOVEDKONKLUSJONER 

Heggstadmoen 
 

Når det skal bygges en godsterminal for framtiden i Trondheim, er det vesentlig at denne har en 
hensiktsmessig og fleksibel utforming med effektive og sikre løsninger for togproduksjon både 
relatert til godshåndtering, lossing/lasting, skiftebevegelser. Det må også sikres en effektiv 
videredistribusjon av godset uten konflikter relatert til trafikksikkerhet og øvrig belastning for 
terminalens omgivelser. Videre er det viktig at terminalen har en beliggenhet som godsoperatørene 
ser hensiktsmessig, med løsninger som vil gi effekt i form av lavere driftskostnader. 

Utgangspunktet for denne utredningen er et ønske om å se på muligheter for- og konsekvenser av å 
etablere økt terminalkapasitet på Heggstadmoen som et mulig alternativ til Torgård. Det er tatt 
utgangspunkt i en utvidelse av dagens godsterminal på Heggstadmoen med dagens spor 
arrangement og atkomst. 

Denne revisjonen av forenklet utreding tar for seg konseptet i presentasjonen «Mulig utvidelse 
Heggstadmoen møte med JDIR 15032019» med følgende alternativer: 

Alternativ 1 

Dette alternativet omfatter 8 spor på Heggstadmoen med en lengde på 600 m + 3 spor for bilterminal 
med lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. På terminal øst etableres 4 spor med 3 kraner og 
fundamenter. Dette alternativ dekker dagens- og kortsiktig (neste 20 årene) kapasitetsbehov i 
Trøndelag. 

Alternativ 2a 

Dette alternativet omfatter 10 spor på Heggstadmoen med en lengde på 600 m + 3 spor for 
bilterminal med lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. På terminalens østre del etableres 4 spor 
med 3 kraner inkludert fundamenter og kun fundamenter for kraner på terminalens vestre del. 

Alternativ 2b 

Dette alternativet omfatter 10 spor på Heggstadmoen med en lengde på 600 m + 3 spor for 
bilterminal med lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. På terminalens østre del etableres 4 spor 
med 3 kraner inkludert fundamenter, og tilsvarende på terminalens vestre del etableres 4 spor med 3 
kraner (inkludert fundamenter). Dette alternativet dekker det langsiktige kapasitetsbehovet i 
Trøndelag. 

Det er mulig å bygge ut terminalen trinnvis: 

For alternativ 1: 

- bygging av godsterminal på 600 m 
- bygging av bilterminal 

For alternativ 2a og 2b: 

- Fase 1: alternativ 1 bygges først 
- Fase 2: det suppleres med to spor på vestre lastegate inkludert 3 kraner med fundamenter 

En fasevis utbygging vil innebære ekstra kostnader (ca. 50 mill.) for omplassering av støttemur, 
gjerde, belysning, føringsveier og ekstra graving av vestre lastegate for etablering av 
kranfundamenter. 

De alternativene som er utredet her innebærer ikke en ytterligere forlenging av sporene, men det er 
mulig som en siste fase, Fase 3, å forlenge alle 10 sporene ytterligere til 740 m. Dette vil gi økt 
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kapasitet for hele terminalen. Kostnadsestimering og utredning av denne fasen er ikke en del av 
bestillingen. 

 
 

Endelig anbefaling utføres i neste planfase etter at prosjektet har identifisert uforutsatte elementer, 
gjennomført nødvendig analyser, undersøkelser og vurdert fordeler/ulemper for de aktuelle 
alternativer. 

Tiltaket vil ha betydelige positive effekter for godstransporten nasjonalt mellom Nord- og Sør-Norge 
og regionalt (Trøndelag). Godstiltaket vil dessuten ha svært stor betydning for videre utvikling av 
Brattøra og Nybyen i Trondheim sentrum. Videre vil tiltaket kunne bidra til noe økt kapasitet og økt 
trafikksegregering på Heimdal stasjon. 

Denne utredningen anbefaler Alternativ 2a som omfatter utvikling av Heggstadmoen til en framtidig 
godsterminal som erstatning for Torgård. Kapasiteten på Heggstadmoen kan utvides trinnvis, der 
lossing/lasting med kran er ett mulig utviklingstrinn. Driftsløsning med kraner kraver mindre 
arealbehov og mindre grunnervervkostnader. Derfor anbefales alternativet med 10 spor og 3 kraner 
på terminalens østre del og tilrettelagt for senere utbygging med 3 nye kraner på terminalens vestre 
del. Utredningen viser at det i tillegg må gjøres omfattende tiltak på Heimdal stasjon, dette 
uavhengig om Heggstadmoen eller Torgård velges. 

 
 

Heimdal stasjon 

For å kunne ivareta dagens persontogtrafikk og planlagt økning av denne, samtidig med økning av 
kapasiteten på Heggstadmoen, må det gjøres tiltak på Heimdal stasjon. Alle skiftebevegelser inn og 
ut fra Heggstadmoen skal gjennomføres på Heimdal stasjon. Tiltaket omfatter forlengelse av spor 3 
og 4, utbygging av to nye bruer, samt følgetiltak. Behov for ventespor da det er kun ett spor inn til 
Heggstadmoen. Alle tog må innom stasjonen da dette er en sekketerminal. Det er store avstander til 
andre aktuelle ventespor. Høy stigning utenfor stasjonen gjør at venting ikke er aktuelt på 
Heggstadsporet (22 promille), eller på hver side av stasjonen (17 promille). I tillegg vil konflikt mellom 
godstog og persontog i dag ikke kunne løses ved utvidelsen av Heggstadmoen og innføring av to tog 
i timen. 

 
 

Prosjektkostnader 

Totale prosjektkostnader for utvikling av Heimdal, Heggstadmoen i Alternativ 1, Alternativ 2a og 
Alternativ 2b er presentert i tabeller under. Alle kostnader er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og er 
basert på prisnivå per 4. kvartal 2018. 

 
 

Tabell 1-1 Kostnader for Heimdal inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heimdal MNOK %  
    

 
Basiskostnad 

 
240 

 90 mill. Total brukostnader (2stk.) 
150 mill. Rest kostnader 

Forventet tillegg 40 17 %  
 
Forventet sluttkostnad P50 

 
280 

 100 mill. Brukostnader 
180 mill. Rest kostnader 

Standardavvik 64 24 %  

 
P85 

 
340 

 125 mill. Brukostnader 
215 mill. Rest kostnader 
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Tabell 1-2 Kostnader for Heggstadmoen Alt.1 inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
Alternativ 1 (Fase 1, 8 spor) 

 
MNOK 

 
% 

Kommentar 

   I basis kostnader er inkl. 
 
 
Basiskostnad 

 
 

1 140 

 580 mill. Prosjektkost 
340 mill. Grunnerverv 
220 mill. Kraner (3 stk.) 

Forventet tillegg 210 19 %  

 
Forventet sluttkostnad P50 

 
1 350 

 300 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1050 mill. Godsterminal 

Standardavvik 310 23 %  

 
P85 

 
1 660 

 370 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1290 mill. Godsterminal 

 
 
 
 

Tabell 1-3 Kostnader for Heggstadmoen Alt 2a inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
Alternativ 2a (Fase 2, 10 
spor) 

 
 
MNOK 

 
 
% 

Kommentar: 
3 kraner på terminalens østre del 
Kun kranfund. på terminalens vestre del 

(inkludert Alternativ 1)   I basis kostnader er inkl. 
 
 
Basiskostnad 

 
 

1 270 

 680 mill. Prosjektkost 
340 mill. Grunnerverv 
250 mill. Kraner (3 stk.) 

Forventet tillegg 230 18 %  

 
Forventet sluttkostnad P50 

 
1 500 

 300 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1200 mill. Godsterminal 

Standardavvik 338 23 %  

 
P85 

 
1 840 

 380 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1460 mill. Godsterminal 

 
 
 

Tabell 1-4 Kostnader for Heggstadmoen Alt.2b inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
Alternativ 2b (Fase 2, 10 
spor) 

 
 
MNOK 

 
 
% 

Kommentar: 
3 kraner på terminalens østre del 
3 kraner på terminalens vestre del 

(inkludert Alternativ 1)   I basis kostnader er inkl. 
 
 
Basiskostnad 

 
 

1 450 

 680 mill. Prosjektkost 
340 mill. Grunnerverv 
430 mill. Kraner (6 stk.) 

Forventet tillegg 250 18 %  

 
Forventet sluttkostnad P50 

 
1 700 

 300 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1400 mill. Godsterminal 

Standardavvik 387 23 %  

 
P85 

 
2100 

 370 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1730 mill. Godsterminal 
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Tabell 1-5 Sammendrag av kostnader for Heimdal og Heggstadmoen for alle alternativer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
og Heimdal 

 
Alternativ 1 

 
Alternativ 2a 

 
Alternativ 2b 

P50 Heggstadmoen 1 350 1 500 1 700 
P50 Heimdal 280 280 280 
P85 Heggstadmoen 1 660 1 840 2 100 
P85 Heimdal 340 340 340 
Total P50 1 630 1 780 1 980 
Totalt P85 2 000 2 180 2 440 

 
 

I denne reviderte utredningen er det ikke utført en ny usikkerhetsanalyse, de samme 
usikkerhetsfaktorer fra forrige revisjon er videreført. Det vises til dokument PTF-00-A-00109 for 
fullstendig usikkerhetsanalyse. 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

1 INNLEDNING 
 

En revidert forenklet utredning for utvidet godshåndtering på Heggstadmoen kommer som en følge 
av ny gjennomgang av kostnader og alternativer for nytt logistikk-knutepunkt for 
Trondheimsregionen. Nye kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse for en nedskalert løsning på 
Torgård viser høye kostnader og forholdsvis lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Jernbanedirektoratet ønsker derfor å se nærmere på mulighet for en trinnvis utvikling av terminalen 
på Heggstadmoen før det tas stilling til tilrådning om videre arbeid med Torgård. 

Det er tatt utgangspunkt i foreslått løsning i presentasjonen «Mulig utvidelse Heggstadmoen møte 
med JDIR 15032019». Denne viser Heggstadmoen utbygd i 3 faser, der fase 1 er en utvidelse av 
samtlige spor til 600 m (lyseblått areal i skisse t.v.), etablering av 2 spor langs dagens østre 
sporpar på terminalens østre del som skal betjenes med 3 kraner og etablering bilterminal med 
verkstedspor (rød skravur i skisse t.v.). Første fase er identisk med alternativ 1 (8 spor). Fase 2 
viser etablering av to ekstra hensettingsspor helt i vest, identisk med alternativ 2 (10 spor), mens 
Fase 3 viser en utvidelse av samtlige 10 spor til å håndtere 740 m lange godstog (lyseblått areal i 
skisse t.h.). 

 

 
Figur 2-1 Presentasjonen «Mulig utvidelse Heggstadmoen møte med JDIR 15.03.2019». 
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1.1 Mål og forutsetninger 
 

Mål og forutsetninger vist under er hentet fra Avtale K02-30. 
 

Tabell 2-1 Utvidelse av Heggstadmoen godsterminal. 
 

# Effektmål Verdi Kommentar/referanse 
1 Tilstrekkelig terminalka- 

pasitet for Trondheims- 
området på Heggstad- 

  moen  

 

 
 

# Forutsetninger Verdi Kommentar/referanse 
1 Dimensjonerende 

lengde lastespor 
>600 m Her skal det legges til rette i siste 

fase opp til 740 meter. 600 meter er 
i fase 1. 

2 All godshåndtering skal 
skje på Heggstadmoen 

 All håndtering av dagens gods på 
Brattøra og Nyhavna skal vises løst 
på en samlet terminal på Heggstad- 

  moen.  
 
 

1.1.1 Vurderinger av forutsetninger 

For å håndtere fremtidige godstogtrafikk i Trondheim – hva kjennetegner en effektiv og robust 
godsterminal? 

Intermodal terminal 
• Gjennomkjøring fra begge ender, unngå sekkeløsning 
• Lastegater med spor på begge sider for bruk av truck og reachstacker 
• Lastegater på minimum 45 meters bredde, med mulighet for deponering i midten av gata, 

med korte kjøreveier, mulighet for tilkobling til strøm, begrenset risiko for skader/uhell etc. 
• Losse-/lastespor på 740 meter (Godsstrategien) 
• Terminal og atkomstspor med minst mulig stigninger/høydeforskjeller 
• Utvidelsesmulighet ved fremtidig behov (bredde/lengde) 
• Tilstrekkelig spor for hensetting (3 tog) for hele tog, avvikssituasjoner, skadde vogner, etc. 

Biltogterminal 
• 3 - 4 lossespor min. 125 m (4 vogner à 31 m) der bilvogner losses fra ramper 
• Parkeringsareal for minimum 200 biler 
• Oppstillingsplass for vogntog for videre transport 
• 230/400 V strømtilførsel 
• Terminalbygg (gjerne i kombinasjon med verkstedpersonale) 

Verksted for reparasjon og vedlikehold av vognmateriell 
• Verkstedspor min. 250 m (oppstilling av 4 vogner før og 4 vogner etter verksted) 
• Verksted min.15 x 50 m 
• Korte hensettingsspor for mellomlagring av skadd utstyr 
• Lagerplass utendørs for store komponenter og containere 
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1.1.2 Utfordringer ved Heggstadmoen 
 

Atkomstspor sørfra: 
Med en utvidet godsterminal på Heggstadmoen vil den største driftsutfordringen være at den 
mangler gjennomkjøringsmulighet for godstogene. Manglende gjennomkjøringsmulighet i sør vil gi 
mindre effektiv drift og økte driftskostnader. Forslag til løsning viser kun en framtidig sekketerminal. 
Denne utredningen ser ikke på mulighet for og eventuelle kostnader relatert til et atkomstspor sørfra. 

 
Eksisterende atkomstspor: 

Heimdal stasjon ligger på en topp på Dovrebanen og Heggstadmoens beliggenhet oppå en topp 
over Heimdal. Dette er uheldig relatert til lange og tunge godstog. All skifting må skje i 22 ‰ stigning 
fra veksel fra spor 3 og opp til høybrekk før sporviften på terminalen. All kjøring til/fra terminalen må 
skje via kun det ene atkomstsporet. Trondheim er en transitt-terminal for Dovrebanen og 
Nordlandsbanen, som betyr mye skifting. Denne stigningen blir utfordrende med lange og tunge tog, 
og atkomstsporet blir en flaskehals for økt godsproduksjon på terminalen. Denne utredningen 
forholder seg til dagens atkomstspor og eventuelle kostnader relatert til et nytt atkomstspor er ikke 
estimert. 

 
Kran: 

Med utgangspunkt i mottatte skisser i presentasjonen «Mulig utvidelse Heggstadmoen møte med 
JDIR 15032019» ivaretar utredningen mulighet for lasting/lossing med kran over fire spor. Dette er 
en arealeffektiv løsning, men spørsmålet er om dette er en god løsning driftsmessig sett. 
Heggstadmoen er kjent for store snømengder, og snøhåndtering kan bli utfordrende vinterstid. Når 
semivogner skal ryddes for snø og is må togene skiftes mot lastegate for å fjerne denne, en 
krevende og kostbar operasjon. Denne utredningen har ikke innhentet erfaringer med krandrift 
vinterstid, hverken driftsmessig eller kostnadsmessig. 

Det er lite erfaring med krandrift på terminaler i Norge. I Europa har de god erfaring på mange termi- 
naler med automatiserte kraner som gir effektiv drift, store kapasiteter og lave driftskostnader. Ruti- 
ner og driftsform fra disse terminalene burde derfor innhentes og analyseres i videre arbeid. 

 
Spor med begrenset kapasitet: 

Dagens spor på Heggstadmoen opereres med doble spor (sporpar), hvor man må tømme nærmeste 
tog først og løfte godset over et spor for å nå det andre sporet, noe som gir begrensninger i 
løftekapasitet og fleksibilitet. Ekstra løft for operatørene gir økte kostnader, slitasje på utstyr og økt 
risiko for skader. Disse sporene kan ikke anses som fullverdige losse-/lastespor. 

Denne utredningen har tatt utgangspunkt i dagens reachstackere. Det er ikke vurdert å benytte 
sterkere stackere, som både er lengre og tyngre enn dagens utstyr. Disse fordrer mer plass og setter 
større krav til underlag enn det som ligger til grunn i denne utredningen. 

 
Hensettingsspor: 

Utredningen ivaretar to ytterste spor (13 og 16) på vestre lastegate som hensettingsspor. Dette vil 
kunne gi mye skifting frem og tilbake for å hente frem ønsket enhet. Det er i utgangspunktet ikke 
vurdert mulighet for flere og kortere hensettingsspor på terminalområdet med foreliggende løsning. 

 
1.2 Forhold til andre planer 
Gjeldende kommuneplanen 2012-2024 med arealplankart datert 12. juni 2012, er revidert ved 
bystyrets vedtak 24.04.2014. Aktuelle tiltaksområde er avsatt som «Eksisterende 
næringsbebyggelse». Det er også avsatt en smal stripe «Nytt Grønnstruktur» langs Industrivegen. 
Nord i området mot Heimdal er det avsatt areal for «Eksisterende sentrumsformål». Noe vest for 
tiltaksområdet er det avsatt et forholdsvis stort areal som «Nytt Næringsbebyggelse». 
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Plan id. Plannavn Status 

 
 

Det har også vært en del plansaker i området Smedbrua/Heimdal sentrum, blant annet relatert til 
knutepunktutvikling. 

 
1.2.1 Bane NORs planer og prosjekter 

 
Tabell 2-2 Grensesnitt mot andre jernbaneprosjekter 

 

 
Tilgrensende enhet 

 
Beskrivelse av grensesnittet 

Heimdal stasjon – forlengelse av spor 3 Ferdigstilt i 2018 

Heggstadmoen gods- og bilterminal Ferdigstilt i 2018 

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Torgård Utredning 2016 

Innfasing av nye tog Trønderbanen, inkl. hensetting Detaljplanfase 

 
 
 

1.2.2 Eksterne planer og prosjekter 
 

Tabell 2-3 Gjeldende reguleringsplaner i området. 
 

r0337d Reguleringsplan Heimdal stasjon Ikraftsettelsesdato: 12.06.1966 
 
 

r20140008 
 

r1107e 

Detaljregulering av ny vegforbindelse mellom 
Heimdalsvegen og Industriveien, Gnr/bnr 199/11, 
200/118, 200/27, m. fl. 

Endret tomtedeling i reguleringsplan for 
Industriområde Heimdal sør 

Ikrafttredelsesdato 20.11.2014 
 
 

Eldre reguleringsplan 

 
 

r1107n Heggstadmoen 3, gnr. 200 bnr 55 Mindre vesentlig reguleringsendring 

r1107m Heggstadmoen 7, til. 1, 200/91 Mindre reguleringsendring 

r0145 

r0145 

r0145a og 
r0145b 

 
r0317f 

Heggstadmoen, Heggstadmyra og tilgrensende 
områder 

Heggstadmyra og tilgrensende områder, samt 
tomtedeling 

Reguleringsplan E6, Storler – Sentervegen 
 

Industriveien 75, gnr 200/135 og Industriveien 75, 
tillegg 1, gnr 200/135 Endret regulering 

Eldre reguleringsplan 

Mindre reguleringsendring 

 
 

Mindre reguleringsendring 

 
 

r0317d Løvåsmyra. Omregulering av jernbanetrase Eldre reguleringsplan 
 

r1107l 
Industrivegen 67 og 71, gnr. 200/128 og gnr. 
200/130 

Mindre reguleringsendring 

 
 

r1107k Heggstadmoen Mindre reguleringsendring 
 

r1107h 
Fradeling av industrieiendom Industrivegen 51, 
gnr. 200/34, 35 og 76 

Mindre reguleringsendring 

 
 

r20090024 Reguleringsplan-detaljregulering Industriveien 47 

Industriveien 39, gnr. 199/42. Reguleringsplan 
Forholdsvis nær prosjektområde i 

r0648 nord. 
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1.3 Dagens situasjon 
 

1.3.1 Historikk 

«Størenbanen», eller «Trondhjem - Størenbanen» var Trøndelags første jernbane, etablert som 
smalsporet og åpnet i 1864. I 1877 ble Størenbanen en del av Rørosbanen, som var Norges første 
stambane. I 1908 ble det vedtatt å bygge Dovrebanen (Støren - Dombås). Dovrebanen er i dag en 
enkeltsporet jernbane, elektrifisert i 1970 og med betydelig stigning opp til Heimdal stasjon både sør- 
og nordfra. Heimdal stasjon og Heggstadmoen godsterminal ble sist ombygd og oppgradert i 2018. 

 
1.3.2 Kart over området 
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Figur 2-2 Kart over Heggstadmoen og Heimdal st. 
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Figur 2-3 Ortofoto over Heggstadmoen og Sandmoen 
 

1.3.3 Godshåndtering i Trondheimsområdet 

Det håndteres i dag totalt ca.110 000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) i Trondheim 
(Heggstadmoen og Brattøra samlet). Dagens tog lengde er ca. 500 m. Gods på tog håndteres i dag 
på tre lokasjoner: 

• Brattøra 
Godshåndtering på Brattøra opererer på sporene 36-85 ved Trondheim sentralstasjon. 
Kapasitet på de forskjellige sporene er forskjellig da lengden varierer fra 60 til 260 meter, 
totalt kan det håndteres 4 godstog samtidig i losse-/lastespor med dagens tog lengder. 

• Nyhavna 
Godshåndtering på Nyhavna er i dag kun biltransport og det ankommer 2-3 biltog ukentlig. 
Dagens kapasitet på lossing av bilvogner er én bilrampe der man kan sette 4 vogner etter 
hverandre. Er det flere vogner må man skifte om. 

• Heggstadmoen 
Godshåndtering på Heggstadmoen opererer på sporene 11/12, 13/14 og 15/16, med ett 
atkomstspor som splittes fra spor 3 opp til terminalområdet. Totalt kan det håndteres 3 tog 
samtidig med dagens tog lengde. Terminalarealet er på ca. 42 daa utformet som en 
sekketerminal og med 6 spor, der 2 spor er 280 meter lang, 2 spor 295 meter og de 2 
korteste 166 meter (listelengder). 

 
 
 

1.3.4 Dagens trafikk i Trondheimsområdet 

Godstogproduksjon i Ruteplan 2019 (R19) er som følger: 

 Greencargo kjører 2 togpar per dag mandag-fredag + 1 togpar lørdag 

• 4815 ankommer mandag, 4810 retur mandag 
• 4817 ankommer mandag, 4812 retur mandag 
• 4811 ankommer tirsdag-fredag, 4810 retur tirsdag-fredag 
• 4813 ankommer tirsdag-fredag, 4812 retur tirsdag-fredag 
• 4819 ankommer lørdag, 4816 retur lørdag 

 
 Cargonet kjører 4 togpar i snitt per dag + biltog 

• 5719 ankommer mandag, retur 5702 mandag 
• 5707 ankommer tirsdag-fredag, retur 5702 tirsdag-fredag 
• 5709 ankommer tirsdag-lørdag, retur 5708 mandag-fredag 
• 5731 ankommer mandag-fredag, retur 5730 mandag-fredag 
• 5790 ankommer mandag-fredag, retur 5791 mandag-fredag 
• Biltog 2/3 dager per uke 
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Oversikt tog til/fra Trondheim: 

 
Tabell 2-4 Godstog til Trondheim 2019 

 

Tognummer Dager Ankomst Spor Terminal 
4815 mandag 02:34 36-43 Brattøra 

4811 tir-fre 03:00 36-43 Brattøra 

4819 lør 04:25 36-43 Brattøra 

5731 man-fre 18:30 43 Brattøra 

5790 man-fre 21:50 44-47 Brattøra 

4817 mandag 02:41 13-14 Heggstadmoen 

4813 tir-fre 04:29 13-14 Heggstadmoen 

5719 mandag 04:17 11-12-15. Heggstadmoen 

5707 tir-fre 01:47 15-16 Heggstadmoen 

5709 tir-lør 04:52 11-12-15. Heggstadmoen 

Biltog ons, fre  34-35 Brattøra 

 
Tabell 2-5 Godstog fra Trondheim 

 

Tognummer Dager Avgang Spor Terminal 
4810 man-fre 07:23 36-43 Brattøra 

4816 lør 07:38 36-43 Brattøra 

5730 man-fre 23:30 43 Brattøra 

5791 man-fre 19:50 44-47 Brattøra 

4812 man-fre 20:01 13-14 Heggstadmoen 

5708 man-fre 21:16 11-12-15. Heggstadmoen 

5702 man-fre 11:27 15-16 Heggstadmoen 

Biltog ons, fre  34-35 Brattøra 

Tog 5790 og 5791 er godstog på Nordlandsbanen, som håndteres på Brattøra. 
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1.3.5 Heimdal stasjon 

All trafikk til Heggstadmoen går via Heimdal stasjon. Stasjonen har i dag fire spor, hvorav tre går til 
plattform. Gjennomgående (hovedspor spor) er spor 2. Stasjonen har i dag en hovedplattform på ca. 
225 meter ved spor 1 og en mellomplattform på 110 meter for spor 2 og 3. Spor 4 er buttspor. 
Stasjonen ble sist utbedret i 2017/2018 ved at spor 3 ble forlenget for å håndtere 600 m lange 
godstog. Termialsporet ble oppgradert og elektrifisert. Samtidig ble spor 2 frigjort for resterende 
togtrafikk via Heimdal stasjon. Kjøreundergang i sørenden av stasjonen ble ferdig bygd av 
Trondheim kommune i 2018. Undergangen krysser under 3 spor og den er tilrettelagt for 4 spor. 
Undergangen knytter sammen Heimdalsvegen og Industrivegen. Det er under utredning videre 
tilknytting til E6 via Johan Tillers veg. 

Heimdal stasjon ligger på en bakketopp. Dovrebanen har en stigning sørfra mot Heimdal stasjon på 
18 ‰ som like før stasjonen er nede i 9 ‰ og med 16 ‰ inn mot stasjonsområdet nordfra fra 
Trondheim. Linjehastigheten på Dovrebanen sørfra mot stasjonsområdet er 100 km/t. Over Heimdal 
stasjon er linjehastighet 90 km/t i spor 2. 

 

Figur 2-4 Skjematisk sporplan Heimdal stasjon i dag 
 
 

Dagens trafikk over Heimdal stasjon: 

Over Heimdal stasjon går det i dag ett regiontogpar i timen Steinkjer - Melhus/Ler/Lundamo 
(Trønderbanen). Videre 3 regiontogpar i døgnet Røros - Trondheim/Ranheim og 2 regiontogpar i 
døgnet Heimdal/Lundamo – Storlien (Meråkerbanen). Det går dessuten 4 togpar fjerntog Oslo – 
Trondheim og 6-7 togpar godstog i døgnet. 

Spor 2 og spor 1 er forbeholdt persontog og passerende godstog som kjører til andre 
stasjoner/terminaler. Fjerntog benytter kun spor 1. I dag benyttes spor 3 og spor 4 på Heimdal 
hovedsakelig til godshåndtering. Spor 3 benyttes dessuten fast til regiontogpendler. Alle godstog til 
Heggstadmoen bakkes via spor 3 på Heimdal stasjon opp mot terminalområdet, og før skifting til/fra 
godsterminalen må togleder sende ordre om frigiving av spor 3 mot Heggstadmoen. Atkomstsporet 
har i sør en stigning på 22 ‰ fra veksel og opp en 300 m lang bakke. Tillatt hastighet er 40 km/t og 
tilførselsspor er elektrifisert frem til start av lastegata i samtlige spor. 

 
 

Framtidig persontogtrafikk over Heimdal stasjon: 
Det er planer om å doble antall regiontog på Trønderbanen fra og med 2024, altså med en halvti- 
mesfrekvens. Langsiktige planer (2050) tilsier kvartersfredagkvens på Trønderbanen, men dette 
fordrer infrastrukturtiltak ut over Heimdal stasjon med etablering av dobbeltsporstrekninger og økt 
antall kryssingsmuligheter. Konsekvenser for persontogtrafikken av økt godshåndtering på Heimdal 
stasjon må vurderes nærmere i neste planfase. 

Togtrafikk over Trondheim S i dag og forventet vekst er vist i tabellen som følger. 
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Tabell 2-6 Togbevegelser over Trondheim S 
 

Togbevegelser - antall togpar i 2016 i 2029 i 2050 
Trønderbanen (Støren - Steinkjer) tekst 17-18 Halvtimesfrekvens Melhus 

- Steinkjer m/redusert 
stoppmønster i 2024 

Kvarters frekvens 
Melhus – Stjørdal i 
2050 

Trønderbanen (Støren - Steinkjer) tall 18 36 72 

Innsatstog 2   

Trondheim - Bodø 2 2 3 

Trondheim - Mo 1 2 3 

Rørosbanen Røros - Trondheim 3 6 6 

Oppdal - Trondheim 0,5 2 2 

Oslo - Trondheim 4 5 8 

Heimdal - Storlien 2 3 4 
Mulig fremtidig tilbud: 
Stockholm - Trondheim 

0 0 2 

Sum antall pendler 32,5 57 100 

Sum enkelt-tog til plattform (persontog) 65 114 200 
 

Denne utredningen hensyntar i utgangspunktet ikke økt persontogtrafikk over Heimdal stasjon. Ge- 
nerelt vil økt persontogtrafikk fordre lengre mellomplattform, samtidig innkjør og dobbeltspor, og det 
er behov for en ny sporplan der spor og signal planlegges felles. 

Konsekvens av økt godstogtrafikk er behov for at to lange godstog kan være på Heimdal stasjon 
samtidig. I dag står godstog og venter på Søberg i påvente av kapasitet for godshåndtering på Heim- 
dal stasjon. Det må gjennomføres en kapasitetsanalyse, for å vurdere hvorvidt ytterligere ventespor 
for godstog må etableres i tillegg, på eller utenom stasjonen. 

 
 

Figur 2-5 Godstog i spor 3 på Heimdal stasjon 
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1.3.6 Trondheim godsterminal, Heggstadmoen 

Alle godstog som betjenes på Heggstadmoen i dag ankommer sørfra langs Dovrebanen og alle 
disse skiftes fra Heimdal stasjon. Når spor 3 er frigitt av togleder og godstoget ankommer spor til 
Heggstadmoen, så velges spor på godsterminalen av skiftepersonell manuelt. Tablåer og 
lokalstillere inne på godsterminalen benyttes for skifting mellom spor på terminalområdet, når 
togleder har frigitt for skifting på godsterminalen. Alt styres manuelt av skiftepersonell. Godstoget 
deles ved lastegatens begynnelse i nordenden av terminalen, og toget er klart for lossing etter at 
bremser er løsnet på alle vogner. 

Containere losses fra tog og rett over på bil, og noe settes i depot midt i lastegata mellom spor 14 og 
15. For å losse/laste med reachstacker de ytterste sporene (11, 13 og 16) må vognene på spor (12, 
14 og 15) være losset først. Vogner i de ytterste sporene kan ikke ha enheter som veier over 20 
tonn. 

Tilførselssporet mellom Heimdal stasjon og Heggstadmoen har en tillatt hastighet på 40 km/t. 
Dagens lange og tunge godstog har problemer med å skulle starte i selve stigningen/bakken. 

 
Tabell 2-7 Sporlengde/lastegatelengde Heggstadmoen 

 

Spor nr. Sporlengde Lastegatelengde Ved å losse/laste med 
reachstacker 

11 267 meter Ca. 170 meter Max. 20 tonn containere 

12 267 meter Ca. 170 meter Max. 40 tonn containere 

13 300 meter Ca. 290 meter Max. 20 tonn containere 

14 300 meter Ca. 290 meter Max. 40 tonn containere 

15 308 meter Ca. 295 meter Max. 40 tonn containere 

16 308 meter Ca. 295 meter Max. 20 tonn containere 
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Figur 2-6 Heggstadmoen terminal 

Like sør for godssporene, inne på terminalområdet, er det en kjøreforbindelse mellom øst og vest 
laste/lossegatene som er oppvarmet og snøfri vinterstid. Terminalområdet er inngjerdet og åpnes 
med automatiserte porter i sør. 

Oppstilling av vogntog (som venter på lasting/lossing) skjer langs nordre del av vegen 
Heggstadmoen (blindveg). I tillegg er det ett terminalbygg og en truck-garasje i enden av terminalens 
østre del. Ved enden av spor 11/12 står det i dag en trafo. 

Terminalens østre del ligger ca. 2,5 m høyere enn terminalens vestre del. Heggstadmoen 
godsterminal ble ferdig bygd i 2018. 

 
1.3.7 Jernbanens omgivelser inklusive ytre miljø 

Heimdal stasjon ligger på en bakketopp, lokalisert i et urbant område omgitt av boligbebyggelse og 
med noen sentrumsfunksjoner. Området preges i dag av boligutbygging. Kjøreatkomst til Heimdal 
stasjon fra E6 i nord er avkjørsel via John Aaes veg og Bjørndalen, og i sør fra E6 via Sandmoen- 
krysset og via vegene Heggstadmoen og Terminalen, samt Industrivegen, eller fra E6 i sør ved 
Klettkrysset via Heimdalsvegen. Sporareal krysses av en gangbru (Smedbrua) over 3 spor og en 
kjøreveg undergang under 3 spor (tilrettelagt til 4 spor) i sør. Midt på stasjonsområdet er etablert 
undergang under 4 spor for knytte hovedplattform med mellomplattform, samt gang og sykkel vei fra 
ene ti andre side av stasjon. I nord er det etablert betong jernbanebro over Bjørndalen vei. Nytt 
knutepunktbygg er planlagt ved undergangens vestside. 

Heggstadmoen ligger på et høydedrag sør for Heimdal stasjon, der terminalområdets høyeste punkt 
ligger i nord. Terrenget oppe på Heggstadmoen-området heller sørvestover. Dagens terminal er 
delvis tilpasset dette ved at det er høydeforskjell mellom sporene. Heggstadmoen-terminalen ligger 
omgitt av industri og forretningsvirksomhet. Øst for terminalområdet og Industrigata ligger et stort 
boligområde, mens næringsareal, Dovrebanen, Heimdalsvegen og et grøntområde skaper avstand til 
boligbebyggelse i vest. Kjøreatkomst fra E6 er via rundkjøringer på Sandmoen-krysset, og nordover 
vest for E6 langs vegene Heggstadmoen opp til Terminalen og inn til selve godsterminalen gjennom 
låsbare porter. Mulig kjøreatkomst nordfra fra Heimdal er via Industrigata og Terminalen. 
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1.3.8 Eiendomsforhold og grunnerverv 

En utvidelse av Heggstadmoen vil medføre at terminalen vil legge beslag på større arealer enn i dag. 
Videre vil nødvendig ny kjøreatkomst med nytt trafikkmønster, samt stenging av offentlig veg fordre 
etablering av nye vegsystem. Behov for erverv av grunn og innløsning av næringsbygg inngår i 
kalkylene. 

 
1.3.9 Grensesnitt mot andre tekniske systemer / infrastruktur 

Tiltaket vil ha grensesnitt mot flere tekniske systemer, både av jernbanetekniske art og annet. 
Eksempler på jernbanetekniske systemer er rullende materiell, togledersentral, el-kraft sentral, KL- 
anlegg, signalsystem og lavspenning, mens andre tekniske systemer blant annet omfatter ekstern 
strømforsyning (både kabler i grunnen og i luften), VA-anlegg og nærliggende vegsystem. Kjente 
konflikter med ekstern infrastruktur er inkludert i kalkylene. 

 
Kjente konflikter med ekstern infrastruktur på Heggstadmoen: 

- El-trafo ved sør-enden av spor 11/12: Må flyttes. 
- Veien til terminalen som forbinder Industrivegen og Heggstadmoen: Må stenges for 

gjennomgående trafikk. Trafikken må ledes sør for utvidet godsterminal. 
- I Alternativ 2 (Fase 2) Heggstadmoen vei er langsgående i vest. Veien må flyttes vestover mot 

næringsbygg for å frigjøre plass for to ekstra godsspor. Eksisterende støttemur, gjerde, 
fjernvarme, belysning, føringsveier må flyttes. 

 
Kjente konflikter med ekstern infrastruktur på Heimdal stasjon: 
- Vannledning krysser stasjonsområdet; behov for omlegginger ved forlengelse av spor 4. 
- Smedbrua (gangbru) over 3 spor: Det må etableres ny bru for å rekke over 4 spor. 
- Eksisterende bru over Bjørndalen har kun ett spor: Ny bru etableres i øst, parallelt med dagens 

jernbanebru. 
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2 BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSFASER 
 

2.1 Felles beskrivelse av tiltaket 
 
 

2.1.1 Felles 
 

Krav i Teknisk regelverk: 
Sporgeometri er konstruert med følgende parametere: 

• Radius for helsveist spor normale krav er 250 m. 
• Minste tillatte radius er 190 m. 
• Stigning og fall i spor med hensetting, 2 promille er normalt krav. Vertikal radius skal være 

min. 10000 m der det plasseres sporveksler, minste krav til vertikal radius er 1300 m eller 
4000 m (normal-krav). 

• Sporavstand skal være min. 4,25 m. 
• Etter sporstopper skal det være en glidelengde på ca. 5-10 m, avhengig av togets vekt og 

fall på spor. 
• Sporveksler tillates ikke på bruer med bevegelig lager. 

 
Godsterminal med spor og lastegater: 
Terminalområdet forutsettes trafikkert av lastekjøretøy med 100 tonn aksellast. Hele konstruksjon 
utgjør totalt ca. 4 m. Krav til underbygning / overbygning framgår av Jernbaneverkets Tekniske 
regelverk JD 520 / JD 530. 

Bilterminalområdet forutsettes trafikkert av kjøretøy med 10 tonn aksellast. Hele konstruksjonen er 
på ca. 1 m. Trafikk- og parkeringsareal på bilterminal bygges opp med en enhetlig overbygning. 

 
Signal: 

Det er i dag enkeltspor mellom Heggstadmoen og Heimdal. Heimdal stasjon inkludert avgrening til 
Heggstadmoen er fjernstyrt via NSI-63 anlegg. Ifølge Nasjonal signalplan IUP-00-A-04278 skal 
ERTMS innføres på strekningen Oslo–Trondheim innen 2030. Forutsettes at dagens signalanlegg 
kan ombygges på Heimdal stasjon og tilpasses ny stasjonsutforming. Det legges lokal styring av 
signal til grunn for terminalområdet, slik som i dag. Dette er forutsetninger som legges til grunn i 
utredningens kostnadsestimat, men det må kvalitetssikres hvorvidt dette er realiserbart før 
beslutning fattes. Det må vurderes i videre planarbeid hvorvidt det skal etableres fjernstyring på 
terminal. Dette bør ses i sammenheng med innfasing av ERTMS på Dovrebanen. Flaskehalsene vil 
være atkomstspor og trafikkavvikling på Heimdal stasjon. 

 
Jernbane-elektro og tele: 
Det forutsettes at godstogene - som i dag – bakkes ut fra Heimdal og inn på Heggstadmoen, der kun 
lokomotivet i nordenden har tilgang til kjørestrøm, mens lastegateareal er uten 
kontaktledningsanlegg. Det forutsettes at eksisterende kontaktledningsanlegg, inkludert 
jordingsanlegg blir som i dag på Heggstadmoen, med nødvendig tilpasning for nye spor 17, 10, 
18/19 samt bil- og verkstedspor. 

På Heimdal stasjon må kontaktledningsanlegg bygges om og forlenges for de forlengede sporene og 
en del KL-master må flyttes for å gi plass til forlengelse av spor 4. Tilsvarende forutsettes flytting og 
utvidelse av teleanlegg. 
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Grunnforhold: 
I henhold til gamle grunnundersøkelser i området har original grunn bestått av et torvlag av 
varierende tykkelse (1-3,9 m) på mineralsk grunn av leire med noe silt- og sandlag. Masseutskifting 
av torva har skjedd gjennom årene i varierende grad i takt med området har blitt industrialisert. 
Kvartærgeologisk kart i figur 3-1 viser at fylling i stor grad har erstattet torv i de øvre jordlag i 
området. I forbindelse med om- og utbygging av godsterminal i 2018 i området nord for vegen til 
terminalen skal all torv ha blitt skiftet ut og erstattet av sprengstein eller sand- og grusmasser. 

For området sør for terminalen er det usikkert hvorvidt torvmassene er helt utskiftet under veger og 
parkeringsarealer. Dette bør undersøkes i neste planfase. I områdets sørlige del har en tidligere 
ravinedal krysset området. Denne er oppfylt og gamle undersøkelser tyder på at fyllingen består av 
søppel. 

Det antas at dybden til berg er stor i området. Poretrykksmålinger indikerer grunnvannstand på minst 
4 m dybde, men registrert grunnvann i borehull kan tyde på hengende grunnvannsspeil nærmere 
terreng. 

Området for godsterminalen ligger under marin grense ca. 200 meter øst for kvikkleiresonen 
Heggstadrønningen. Det er ikke registrert kvikkleire / sprøbruddsmateriale i aktuelle område. Det 
tilrås at det utføres noen dype undersøkelser på området for å avdekke eventuelle sensitive lag. 

 

Figur 3-1 Kvartærgeologisk kart (kilde: ngu.no) 
 

Foreslått løsning for fundamentering av terminalområde: 
Nytt terminalområde er i planen bygd opp fra toppen med et tykt asfaltlag på ca. 25 cm. Under 
asfaltdekke settes semetstabiliseringslag på 25 cm. Under dette kommer forsterkningslag og 
frostsikringslag som til sammen er 1,90 m. Under dette nivået forventes varierende behov for 
utskifting av masser. Det er benyttet et gjennomsnittstall på 1,9 m. De øvre lag på området forventes 
å bestå av innførte masser av ok kvalitet, og dette kan benyttes til flytting av masse innen området. 

Det kan ikke utelukkes at det vil være behov for setningsreduserende tiltak i område med betydende 
oppfylling, eller der terminalen krysser gammel søppelfylling. For oppfylling kan lette masser brukes, 
og søppelfylling kan masse utskiftes og forurensa masser deponeres i godkjente deponi. Utbredelse 
av søppelfylling bør kartlegges. 
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Veg: 
I utgangspunktet er foretrukket løsning å unngå vegkryssing under/over terminalområdet og nye 
jernbanespor. Generelt planlegges kjøreveger minimum 9 meter fra nærmeste senter spor, der dette 
er gjennomførbart. Ved vurdering av vegløsninger er det tatt utgangspunkt i situasjonen på 
eksisterende vegnett, men er forsøkt tilpasset til en etappevisutbygging av anlegget. I estimatene for 
begge alternativene er lagt etablering av nye tverrvei i enden av terminal. Etablering av ny 
Heggstadmoen vei er innlagt i estimatet for Alternativ 2. 

 
Flom, VA og TI: 
Området er ikke flomutsatt. Det er generelt ikke gjennomført analyser av eksisterende vann- og 
avløpsanlegg i og rundt sporområdet hverken på Heimdal stasjon eller for utvidelse av 
terminalområdet. Eventuelle potensielle konflikter som kan følge av gjennomføringen av tiltaket, må 
vurderes og ses nærmere på i seinere planfaser. Kostnad for flytting av trafo (ved spor 11/12) er i 
estimatet på begge alternativene og flytting av fjernvarmerør er kalkulert i alternativ 2. 

Det anbefales at det i senere planfaser gjøres en kartlegging av eksisterende infrastruktur. Videre en 
vurdering av, i samråd med Trondheim kommune, om det er ønskelig med en fornying av evt. 
eksisterende anlegg i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. 

 
Landskap og Nærmiljø: 

For å unngå ferdsel av uvedkommende inne på terminalområdet, er hele arealet gjerdet inn. Videre 
er det er lagt vekt på å opprettholde gode forbindelser på langs av tiltaket (nord-sør), samt å binde 
sammen berørte arealer og øst-vest helt i sør. Økt terminalomfang og -virksomhet vil gi økt støy, 
barriereeffekt og innsyn, samt økt tog- og biltrafikk. 

 
Støyreduserende tiltak: 

Det er ikke utført beregning av støy i driftsfasen for terminal og stasjonsområde. I denne utredningen 
er det kun skjematisk lagt inn støyskjermer som avbøtende tiltak langs bilterminalområdet og 
tilsvarende langs vestside av Heimdal stasjon sør fra Smedbrua. Høyden på støyskjermene er satt til 
3 meter. Dette for å få et foreløpig begrep av omfang og kostnad. 

Generelt vil støytiltak kunne utgjøre en betydelig kostnad. Eventuelle støyreduserende tiltak i spor, 
krav til bedre skinnevedlikehold eller muligheter for overgang til mer støysvake godstog med 
bremseklosser av kompositt er tiltak som må vurderes i senere planfaser. 

 
Konstruksjoner: 
Jernbanebruer skal ha en levetid på 100 år ved normalt vedlikehold. 

Nye veger og fotgjengerbru er tenkt prosjektert i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Tiltaket 
er vurdert å omfatte bygging av ny gang- og sykkelvegbru i Johan Tillers veg. Videre blir det behov 
for å bygge en ny betong jernbanebru over fylkesvegen Bjørndalen. 

 
Massehåndtering 
Sjøla pukkverk ligger innenfor en avstand på 10 km fra terminalområdet. Pukk og 
sprengsteinsmasser er forutsatt hentet der. 

Det vil være behov for utgraving og masseutskiftning av store mengder myr- og torvmasser. Disse 
massene kan ikke gjenbrukes i anlegg, og det forutsettes at entreprenør kjører disse massene til 
godkjent fylling/depot. Ved fylling/depot i området ved Sjøla pukkverk vil lastebilene kunne ha fulle 
lass i begge retninger – uttrauingsmasser fra Heggstadmoen til Sjøla pukkverk, sprengsteinmasser 
fra Sjøla pukkverk til Heggstadmoen. Eventuell forurenset masse leveres til godkjente mottak. 
Tidligere utskiftet masser under eksisterende bygg og asfalterte flater (antatt gjennomsnittlig tykkelse 
1 m) vil delvis kunne benyttes som fyllmasse. 
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Trafikkavvikling, sikkerhet mot spor i drift, riggområder og innløsning av eiendommer 
Generelt forutsettes det at sikkerhet mot spor i drift kan ivaretas i henhold til Bane NORs prosedyrer. 

Vurderinger av konsekvenser for trafikkavvikling i anleggsperiodene er ikke utført. Disse 
utfordringene er normalt størst i tettbebygde strøk. Trafikkavvikling i anleggsperiodene vil måtte 
planlegges og kostnadsberegnes i senere planfaser. Plassering, omfang og konsekvenser av 
riggområder og øvrige konsekvenser av tiltaket for tilgrensende næringseiendommer er ikke vurdert. 

De eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket må innløses og grunnerverv kostnader inngår i 
estimatene. Kostnader relatert til grunnerverv omhandler kun stipulert omsetningsverdi av bygninger, 
anlegg og rettigheter, samt grunn. Ettersom dette er et byområde med utbyggingspress, så må 
kostnader knyttet til grunnerverv kvalitetssikres og tall oppdateres før endelig forventet kostnad 
fastsettes. Dette forutsettes gjennomført i seinere planfaser. 

 
2.1.2 Alternativ 1: 

Alternativ 1 omfatter: 8 spor på Heggstadmoen lengde 600 m hvorav: 

- 6 godsspor 
- 2 hensettingsspor 

+ 3 spor for bilterminal lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. På terminalens østre del etableres 4 
spor med 3 kraner (inkl. fundamenter) 

 

Heggstadmoen 
 

 

Figur 3-2 Alternativ 1, Sporplan 
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Figur 3-3 Alternativ 1, Skjematisk sporplan 
 
 
 
 

Dette alternativ gir en kortsiktig løsning som svarer ut krav til at alt av dagens godshåndtering i 
Trondheimsområdet samles på ett sted. Løsningen danner grunnlag for grunnkalkyle. 

 
Alternativ 1 omfatter forlengelse av alle dagens seks spor på terminalen til 600 m. Videre inkluderes 
etablering av to nye spor (17 og 10) – et på hver side av sporparet 11/12 på terminalens østre del. 
Dette for å imøtekomme ønsket om fire parallelle spor tilrettelagt for kran. Kran er gunstig i forhold til 
arealutnyttelse. Søndre del av disse sporene ligger delvis (i sør) på fylling over søppeldeponi, med 
de utfordringer det kan gi. 

Det blir totalt seks 600 m lange godsspor, med en teoretisk total kapasitet til 210 000 TEU per år og 
to hensettingsspor. Terminalens utvidelse har en størrelse på 56 000 m2 laste/losseareal inkludert 
nye spor. Atkomst til laste-/lossesoner skjer fra sør, det vil si fra Sandmoen-krysset. Denne 
løsningen inngår i kalkyle. 

Spor 13 og 16 vil fortsatt ha sine begrensninger på løft med reachstacker maks. 20 tonn, da 
lasting/lossing må skje over nabospor, som da må være tomt. 

Dagens ventesone for vogntog som venter på tur for lasting/lossing inne på terminalområdet, 
beholdes. 

Dette alternativet omfatter også flytting av dagens aktivitet langs godsspor på Nyhavna (biltog) til 
Heggstadmoen, og en etablering av (og samlokalisering med) verksted inklusive verkstedspor. 
Dette omfatter 3 bilspor på 125 m med et bilparkeringsareal på ca. 4 000 m2. Videre inngår et 
verksted (15 m x 50 m) med verkstedspor på ca. 250 m, med et utelagringsareal på ca. 2 000 m2. 
Begge er plassert i øst på Bane NORs eiendom (der Schenker AS leier areal i dag). Dette 
forutsetter opphør av Schenkers leiekontrakt med Bane NOR. Kjøreatkomst til bil-terminalen bør 
etableres fra Industrivegen, der høydeforskjell er mindre. Denne løsningen inngår i kalkylene. 

 
Snitt på tvers av lasteområdet: 

Et snitt er tatt ut fra digital modell i søndre del av det nye terminalområdet (profilnr. 330). Figuren 
under viser terreng, spor, lagtykkelser og nivåforskjeller. De ytre sporene og en del av 
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lasteområdet kommer på ca. høy 4,5 m fylling. Behovet for 1,9 m masseskifting under 
forsterkningslag og frostsikringslag er usikkert, og det er en gjennomsnittsverdi som er brukt. 

 

Figur 3-4 Alternativ 1, Normalprofil 
 

Sporgeometri: 

Horisontal kurvatur framgår av tegninger vedlagt denne rapporten. Det er for det meste rettlinjer. 
Nye godsspor har et vertikalt fall mot enden på 2 ‰. 

Det er i dag enkeltspor mellom Heggstadmoen og Heimdal stasjon og dagens spor opprettholdes 
som atkomstspor. I stigningen på atkomstsporet opp til terminalen ble det i 2017 bygd en sporveksel 
SV9 som gir dekning for ev. togmateriell som ved en feil kan komme ned bakken i togspor på 
Heimdal stasjon. Denne skal opprettholdes. 

Bilsporene er vist med 0 promille i vertikal føring oppe på platået der vogner står oppstilt for lossing 
(det vil si hensetting). Det er viktig at disse har horisontal rettlinje (eller svært liten stigning), slik at 
bilene skal kunne kjøres ut av toget trygt. Verkstedsporet er planlagt å gå igjennom ny 
verkstedbygning og vogner skal kunne hensettes bak eller foran bygget. 

 
Jernbane-elektro og tele: 

Kontaktledningsanlegg utvides og tilpasses til ny sporplan på Heggstadmoen. Det blir etablert 2 
ekstra lastespor, samt 1 verkstedspor og 3 bilspor. Alle spor skal ha KL-anlegg fram til start av 
lastegater. 

Lavspentanlegg (belysning og forsyning) blir berørt i hele terminalområdet. Etablering av nye spor 
gir nødvendig omplassering av eksisterende anlegg. Eksisterende trafo skal flyttes/erstattes med 
ny i forbindelse med sporforlengelse sørover og dobling av antall spor langs sporpar 11/12. 

Teleanlegg utvides og tilpasses ny situasjon. Eksisterende føringsveier omplasseres i fbm. 
etablering av nye spor. 

Signalanlegget forutsettes tilpasset ny situasjon, og lokal styring på terminalområdet forutsettes 
beholdt. Disse forutsetningene er lagt til grunn i kostnadsestimat. Det må vurderes nærmere hvorvidt 
dette er realiserbart før endelig beslutning fattes. 

 
Veg: 

I dette alternativet må vegen til terminalen stenges og bli en blindveg. Ny vegforbindelse til øst-vest 
må etableres i sør mellom Industrivegen og Heggstadmoen. Dette blir ny hovedtrafikkåre i området. 
Krysset er foreslått utformet som en rundkjøring der ny atkomst til laste-/losseområdene for 
godsterminalen etableres som en arm på rundkjøringen. Søndre del av terminalområdet og 
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vegsystem må ligge på 4,5 m høye fyllinger. Ny atkomst til bilterminal og verksted etableres fra 
Industrivegen. 

 
Landskap og Nærmiljø: 

En forlengelse av lastespor til 600 m fordrer utfylling for terminalområdet i sør. Dagens hellende 
terreng vil fylles opp og skillet mellom nytt og gammelt terreng i sør vil kunne bli markant. Dette er et 
trafikkareal og med begrenset innsyn fra boligbebyggelse. Dagens øst-vestforbindelse, kommunal 
veg til terminalen fjernes og godsterminalen blir, i sterkere grad enn i dag, en barriere for forbindelser 
til øst-vest. Terminalområdet vil inngjerdes og skal være lukket med automatiserte porter ved 
innganger på lastegatene for kontroll. Dette bidrar til å hindre at uvedkommende forviller seg inn. Det 
blir viktig med god utforming av soner for innkjøring og utkjøring til lasteområdene med tanke på 
trafikksikkerhet. 

Etablering av bilterminal og verksted i øst vil kunne gi økt støybelastning for boligområdet i øst, og 
tiltaket gir dessuten økt trafikk langs Industrivegen. Tiltaket vil også gi åpent innsyn til 
terminalaktiviteten og biloppstilling for boligområdet i øst. Krav om støysikringstiltak er innlagt i 
estimatet. 

 
Bygg og konstruksjoner: 
Eksisterende adm. bygg beholdes. Det vil kunne være flere operatører i terminalområdet. 

Eksisterende servicebygg forutsettes beholdt for service av reachstacker. 

Det skal etableres nytt vognverkstedshall, dim. 15 m x 50 m over verkstedsporet. 

Det etableres en støttemur mellom terminalområdet og kommunal veg (Heggstadmoen) i vest, for å 
ta opp noe av høydeforskjellen mot næringseiendommer i vest, som i dag ligger lavere i terrenget 
enn dagens terminal og veg. Det ligger en gammel sportrasé langs vestsiden av dagens veg, slik at 
det skal være tilstrekkelig areal til denne utvidelsen. Oppstilling av vogntog som i dag venter på 
lasting/lossing langs Heggstadmoen beholdes. 

I dette alternativ er eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket identifisert og kostnader anslått (+/- 
40%). 

 
2.1.3 Alternativ 2a og 2b 

Alternativ 2a omfatter: 10 spor på Heggstadmoen lengde 600 m hvorav: 

- 8 godsspor 
- 2 hensettingsspor 

+ 3 spor for bilterminal lengde 125 m + 1 verksted spor på 250 m. Dette alternativ omfatter 3 kraner 
med fundamenter på terminalens østre del og kun 3 kranfundamenter på terminalens vestre del. 

Alternativ 2b har i tillegg 3 kraner på terminalens vestre del. 



Dokumentnummer: PTF-00-A-00099 
Dovrebanen, Heggstadmoen terminalDovrebanen Heggstadmoen Terminal, Heggstadmoen forenklet 
utredning 
Heggstadmoen forenklet utredning 

Dato: 
Revisjon: 

30.08.2019 
01A 

Side: 32 av 57 

 

 
 

      Heggstadmoen 
 

 

Figur 3-5 Alternativ 2, Sporplan 
 

Figur 3-6 Alternativ 2, Skjematisk sporplan 

Løsningen i Alternativ 2a svarer ut krav til at alt av dagens godshåndtering i Trondheimsområdet 
samles på ett sted. Denne løsningen gir mer fleksibilitet og kapasitet enn Alternativ 1. Løsningen 
danner grunnlag for grunnkalkyle. 

Alternativet omfatter forlengelse av alle dagens seks spor på terminalen til 600 m. Videre inkluderes 
etablering av to nye spor (17 og 10) – ett på hver side av sporparet 11/12. Dette for å imøtekomme 
ønsket om fire parallelle spor tilrettelagt for kran. I tillegg inngår to nye hensettingsspor (18/19) vest 
for dagens spor 16, som fordrer flytting av Heggstadmoen-vegen vestover. 

Det blir totalt åtte 600 m lange godsspor, med en teoretisk total kapasitet til 280 000 TEU per år og 
to hensettingsspor. Terminalen utvides med 56 000 m2 laste/losseareal inkludert nye spor. Atkomst 
til laste-/lossesoner skjer fra sør, det vil si fra Sandmoen-krysset. Denne løsningen inngår i kalkyle. 

Spor 13 og 16 vil fortsatt ha sine begrensninger på løft med reachstacker maks. 20 tonn, da 
lasting/lossing må skje over nabospor, som da må være tomt. Dette grunnet begrenset rekkevidde 
for utstyr og etablert høydeforskjell mellom sporpar 11/12 og 13/14. Med kran vil denne 
begrensningen opphøre for dagens spor 11. 
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Dagens ventesone for vogntog som venter på tur for lasting/lossing inne på terminalområdet, flyttes 
parallelt mot vest. 

Dette alternativ omfatter også 3 bilspor på 125 m med et bilparkeringsareal på ca. 4 000 m2. Videre 
inngår et verksted (15 m x 50 m) med verkstedspor på ca. 250 m, med et utelagringsareal på ca. 
2 000 m2. Begge er plassert i øst på Bane NORs eiendom (der Schenker AS leier areal i dag). 
Dette forutsetter opphør av Schenkers leiekontrakt med Bane NOR. Kjøreatkomst til bilterminalen 
bør etableres fra Industrivegen der høydeforskjell er mindre. Denne løsningen inngår i kalkylene. 

Det er ikke ønskelig at lastegatenes kapasitet skal reduseres som en følge av ventende vogntog, 
og ny lastebiloppstillingsplass må etableres i vest mellom ny støttemur og veg. Planlegging og 
plassering må vurderes i neste planfase. 

 
Snitt på tvers av lasteområdet: 

Et snitt er tatt ut fra digital modell i søndre del av det nye terminalområdet (profilnr. 330). Figuren 
under viser terreng, spor, lagtykkelser og nivåforskjeller. De ytre sporene og en del av 
lasteområdet kommer på en ca. høy 4,5 m fylling. Behovet for 1,9 m masseskifting under 
forsterkningslag og frostsikringslag er usikkert, og det er en gjennomsnittsverdi som er brukt. 

 

Figur 3-7 Alternativ 2, Normalprofil 
 

Sporgeometri: 

Horisontal kurvatur framgår av tegninger vedlagt denne rapporten. Det er for det meste rettlinjer. 
Nye godsspor har et vertikalt fall mot enden på 2 ‰. 

Det er i dag enkeltspor mellom Heggstadmoen og Heimdal stasjon og dagens spor opprettholdes 
som atkomstspor. I stigningen på atkomstsporet opp til terminalen ble det i 2017 bygd en sporveksel 
V9 som gir dekning for ev. togmateriell som ved en feil kan komme ned bakken. Denne skal 
opprettholdes. 

Bil-sporene er vist med 0 promille i vertikal føring oppe på platået der vogner står oppstilt for lossing 
(det vil si hensetting), det er viktig at disse har horisontal rettlinje (eller svært liten stigning), fordi 
bilene skal kunne kjøres ut av toget trygt. Verkstedsporet er planlagt å gå igjennom ny 
verkstedbygning og vogner skal kunne hensettes bak eller foran bygget. 
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Jernbane-elektro og tele: 
Kontaktledningsanlegg utvides og tilpasses til ny sporplan på Heggstadmoen. Det blir etablert 2 
ekstra lastespor, 2 hensettingsspor, samt 1 verkstedspor og 3 bilspor. Alle spor skal ha KL-anlegg 
fram til start av lastegater. 

Lavspentanlegg (belysning og forsyning) blir berørt i hele terminalområdet. Etablering av nye spor 
gir nødvendig omplassering av eksisterende anlegg. Eksisterende trafo skal flyttes/erstattes med 
ny i forbindelse med sporforlengelse sørover og dobling av antall spor langs sporpar 11/12. 

Teleanlegg utvides og tilpasses ny situasjon. Eksisterende føringsveier omplasseres i fbm. 
etablering av nye spor. 

Signalanlegget forutsettes tilpasset ny situasjon, og lokal styring på terminalområdet forutsettes 
beholdt. Disse forutsetningene er lagt til grunn i kostnadsestimat. Det må vurderes nærmere hvorvidt 
dette er realiserbart før endelig beslutning fattes. 

 
Veg: 
I Alternativ 2 må vegen til terminalen stenges og bli en blindveg. Ny vegforbindelse til øst-vest må 
etableres i sør mellom Industrivegen og Heggstadmoen. Dette blir ny hovedtrafikkåre i området. 
Krysset er foreslått utformet som en rundkjøring der ny atkomst til laste-/losseområdene for 
godsterminalen etableres som en fjerde arm på rundkjøringen. Søndre del av terminalområdet og 
vegsystem må ligge på 4,5 m høye fyllinger. Ny atkomst til bilterminal og verksted etableres fra 
Industrivegen. 

Vegen Heggstadmoen må ombygges vest og sør for terminalanlegget, noe som også får følger for 
kryss med vegen Heggstadmyra. Sandmoen-krysset og gang-/sykkelveg kan opprettholdes. 

 
Landskap og Nærmiljø: 

En forlengelse av lastespor til 600 m fordrer utfylling for terminalområdet i sør. Dagens hellende 
terreng vil fylles opp og skillet mellom nytt og gammelt terreng i sør vil kumnne bli markant. Dette er 
et trafikkareal og med begrenset innsyn fra boligbebyggelse. Dagens øst-vestforbindelse, kommunal 
veg til terminalen fjernes og godsterminalen blir, i sterkere grad enn i dag, en barriere for forbindelser 
øst-vest. Terminalområdet vil inngjerdes og skal være lukket med automatiserte porter ved 
innganger på lastegatene for kontroll. Dette bidrar til å hindre at uvedkommende forviller seg inn. Det 
blir viktig med god utforming av soner for innkjøring og utkjøring til lasteområdene med tanke på 
trafikksikkerhet. 

Etablering av bilterminal og verksted i øst vil kunne gi økt støybelastning for boligområdet i øst, og 
tiltaket gir dessuten økt trafikk langs Industrivegen. Tiltaket vil også gi åpent innsyn til 
terminalaktiviteten og biloppstilling for boligområdet i øst. Krav om støysikringstiltak må forventes. 

 
Bygg og konstruksjoner: 
Eksisterende adm. bygg beholdes. Det vil kunne være flere operatører i terminalområdet. 

Eksisterende servicebygg forutsettes beholdt for service av reachstacker. 

Det skal etableres nytt vognverkstedshall, dim. 15 m x 50 m over verkstedsporet. 

Det etableres en støttemur mellom terminalområdet og kommunal veg (Heggstadmoen) i vest, for å 
ta opp noe av høydeforskjellen mot næringseiendommer i vest, som i dag ligger lavere i terrenget 
enn dagens terminal og veg. Det ligger en gammel sportrasé langs vestsiden av dagens veg, slik at 
det skal være tilstrekkelig areal til denne utvidelsen. Oppstilling av vogntog som i dag venter på 
lasting/lossing langs Heggstadmoen flyttes mot vest. 

I Alternativ 2 er eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket identifisert og kostnader anslått (+/- 
40%). 
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Alternativ 2b omfatter 3 ekstra kraner over 4 spor på terminalens vestre deler i forhold til alternativ 
2a. Andre løsningene er identiske. 

 
2.1.4 Heimdal stasjon 

Utforming av Heimdal stasjon er helt avgjørende for Heggstadmoens framtidige funksjonalitet og 
kapasitet. Ettersom alle godstog må innom stasjonen og skiftes/bakkes til Heggstadmoen, så må 
sporkapasitet sikres på stasjonen, slik at godstogenes bevegelser skjer så effektivt som mulig. De 
skal også være minimalt til hinder for persontogtrafikken på stasjonen. 

Det må utføres en kapasitetsanalyse for å se nærmere på hvorvidt forlengelse av spor 3 og 4 er en 
tilfredsstillende løsning for godshåndteringen, eller om det er behov for et ekstra omløpsspor på 
stasjonen når stasjonen skal håndtere opptil 20 godstogbevegelser per døgn. Denne forenkla 
utredningen har kun lagt utvidelse av spor 3 og 4 til grunn i analyser og kostnadsestimat. 

Persontogtrafikken er gitt liten oppmerksomhet i denne utredningen, og det er nødvendig å se hele 
stasjonen under ett og ivareta alle togbevegelser så tidlig som mulig i det videre planarbeidet. Slik får 
man vurdert realismen før iverksettelse av utvidelsen av Heggstadmoen. 

 

Figur 3-8 Heimdal stasjon 
 

Sporgeometri: 

I stasjonens A-ende vil spor 4 forlenges sørover og blir nytt atkomstspor til Heggstadmoen (en 
sporveksel flyttes fra spor 3 til spor 4). Like nord for avgreining til terminalen er det planlagt nye 
sporveksler mellom spor 3 og 4 (sporsløyfe). 
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Figur 3-9 Heimdal stasjons A-ende 

I stasjonens B-ende vil spor 4 forlenges nordover slik at det tilfredsstiller krav om håndtering av 600 
m lange godstog fra nordenden til avgrening mot Heggstadmoen. Spor 3 forlenges nordover med ny 
bru over Bjørndalen og tilkobles Dovrebanen på rettstrekning i nord. Spor 3 blir 870 m langt. Spor 3 
forlenges for å få mulighet å snu lokomotiv i forbindelse med skiftebevegelse mellom Heimdal og 
Heggstadmoen. I tillegg forlenges spor 3 for å få 600 m effektiv sporlengde på spor 4. Det bygges 
sporveksel som skal fungere som dekningsveksel i spor 3 og i spor 4, dette er nødvendig pga. 
skiftebevegelser. 

 

Figur 3-10 Heimdal stasjons B-ende 
 

Jernbane-elektro og tele: 

Kontaktledningsanlegget på Heimdal stasjon bygges om for å gi plass til og betjene forlenget spor 4 
og forlenget spor 3. Eksisterende føringsveier omplasseres i fbm. forlengelse av spor. 

Eksisterende signalanlegg (NSI-63) forutsettes beholdt og tilpasset ny situasjon. Dette ligger til grunn 
i analyser og kalkyler. Heimdal stasjon kan være mer utfordrende signalteknisk enn det som er lagt 
til grunn i denne utredningen. Ombygd eller ev. nytt signalanlegg må løse hele trafikksituasjonen på 
stasjonen. Kapasiteten til dagens signalanlegg og mulighet for ombygging må analyseres. 
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Veg og konstruksjoner: 
En eksisterende gangbru (Smedbrua) over tre spor (lengde 26 m) ligger like sør for plattformene ved 
Heimdal stasjon. Denne må rives/ombygges og erstattes av ei ny bru (lengde ca. 32 m) over fire 
spor. 

Eksisterende jernbanebru over vegen Bjørndalen i nord har bare ett spor og det er nødvendig å 
etablere en parallell jernbanebru i betong på østre side for forlengelse av spor 3 slik at spor 4 også 
får en effektiv sporlengde på 600 m. 

 

Figur 3-11 Ny bru for spor 3 kommer på østre side av dagens jernbanebru 
 

Det bør vurderes nærmere hvorvidt denne brua og økt godstoglengde (740 m), samt håndtering av 
dagens persontogtrafikk og framtidig dobbeltspor mot Trondheim, bør ses i sammenheng allerede 
nå. 

Foreslått løsning fordrer ingen innløsning av bygninger. 
 

Landskap og Nærmiljø: 

Heimdal stasjon er et bylandskap preget av eksisterende infrastruktur. Ombygging og forlengelse av 
spor 3 og 4 gir akseptable visuelle endringer i eksisterende bylandskap. Heimdal stasjon har i lengre 
tid vært påbygd og ombygd. 

Økt godstogtrafikk og togbevegelser på Heimdal stasjon vil gi økt støy for bebyggelse i området. Det 
er ikke utført beregning av støy i driftsfasen for stasjonsområdet, og støy forutsettes sikret gjennom 
støyskjermer i denne utredningen. For Heimdal stasjon utgjør dette ca. 1000 meter. Videre er det 
forutsatt etablert et supplerende flettverksgjerde på Heimdal stasjon for å unngå ferdsel i spor. 

 
Avhengigheter oppsummert 

 

• Ombygging av Heimdal stasjon 
• Flytting av vegen Heggstadmoen vestover inklusive støttemur og ombygging av kryss 

Heggstadmyra 
• Etablere forlengelse av Industrivegen sørover til Heggstadmoen 
• Etabler nye terminalatkomster i sør og i øst 
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2.1.5 Andre alternativer 

Gjennom utredningsarbeidet er det diskutert flere alternative løsninger for å øke 
godshåndteringskapasiteten på Heggstadmoen og samtidig ivareta effektiv drift. Prosjektet har ikke 
hatt kapasitet til å konkretisere alt dette, men presenterer her kort én alternativ løsning som 
reduserer antall spor med redusert losse-/lastemulighet og der lossing/lasting med kran utgår. 
Løsningen er ikke kostnadsberegnet. 

En alternativ løsning, kalt Alternativ B, viser etablering av en ny lastegate i vest med nytt spor 19 
ytterst og der nytt spor 18 legges inntil dagens spor 16, som vil benyttes til hensetting. Videre 
etableres nytt spor 17 på den øvre lastegaten langs dagens spor 13, som vil benyttes til hensetting. 
Med et nytt spor 17 kan lastegata i øst («øvre nivå») utnyttes bedre enn i dag. Dette gir totalt ni spor, 
med seks fullverdige losse-/lastespor, kun spor 11 har losse-/lastebegrensninger i tillegg to 
hensettingsspor. Eksisterende terminalbygg må fjernes, og ytterligere næringseiendommer innløses 
helt eller delvis (gnr/bnr 200/55, -/56, -/62, -/63 og -/66). Videre fordres ombygging av lokalt vegnett i 
vest til erstatning for vegen Heggstadmoen. 

Denne varianten åpner også for at bilterminal og verkstedspor kan bygges i vest, slik at økt 
støybelastning fra terminal og fra økt trafikk på Industrivegen unngås for boligområdet. Schenker kan 
med dette opprettholde sin virksomhet der den er. 

 

Figur 3-12 Alternativ B Ny lastegate i stedet for kraner og bilterminal i vest 

 
Nytt atkomstspor: 
Videre viser den alternative skissen mulighet for å etablere et nytt atkomstspor fra spor 4 på Heimdal 
til «nedre nivå» ved at deler av næringseiendom (Gnr/bnr 200/54) innløses. Dette gir en atkomst med 
mindre stigning fra Heimdal stasjon og en større fleksibilitet og robusthet relatert til drift av 
godsterminalen. De ytre sporene i vest kan ligge på et høydenivå 1,0-1,5 meter lavere enn i løsningen 
med kraner, det blir mulig fordi man kan legge inn sporveksel (avgrening) lengre nede i bakken. Dette 
gir også en viss positiv effekt for driften, fordi inn-/utkjøring av tog til det ytre lastesporet vil ta kortere 
tid. 
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Det kan også vurderes at dagens sporpar 13/14 og 15/16 kobles mot nytt atkomstspor, med mulighet 
for å utvide lastegatene nordover. Et nytt atkomstspor kan dessuten forenkle anleggsgjennomføring i 
kombinasjon med terminaldrift. 

Dette åpner også for mulighet for å vurdere å senke spor 11/12, og få en terminal på «ett nivå» med 
økt fleksibilitet og bedret funksjonalitet. Dette kan bidra til at lastegaten til sporpar 11/12 kan utvides 
nordover, noe som gir reduksjon i oppfylling i sør. Hva dette ev. gir av følger for tilgrensende 
næringseiendommer i øst er det ikke sett nærmere på. 

Dette alternativet vurderes som mindre aktuelt grunnet økning av kostnader grunnerverv. 
 

2.1.6 Fase 3: Terminalen forlenges for tog med lengde 740 m 
 

       Heggstadmoen 

Fase 3 omfatter mulighet for utvidelse av alle 10 spor, slik at de kan betjene 740 m lange tog, i 
retning sørover. Dette gir en teoretisk total kapasitet på 344 000 TEU per år. Eventuelt kan det være 
en løsning å kun forlenge sporene i terminalens østre del (spor 10, 11, 12, 17). 

Denne utvidelsen fordrer betydelige oppfyllinger (> 6 m) og innløsning av ytterligere 
næringseiendommer samt full ombygging av vegnettet i sør. Eksisterende rundkjøring, som er en del 
av Sandmoen-krysset, må bygges om og løftes. Dette fordrer tett dialog med Statens vegvesen. All 
atkomst til laste-/lossesoner er forutsatt fra sør. Fase 3 omfatter ingen utvidelse av bilterminal eller 
verksted. Alle konsekvenser av fase 3 må vurderes i neste planfase. 

 
 

Sporgeometri: 
 

Figur 3-13 Fase 3 
 
 

Atkomstspor: 
Etter hvert som kapasiteten på godsterminalen øker, så vil selve atkomstsporet (opp bakken) bli en 
stadig større begrensning for driften. Atkomstsporet, som har en stigning på 22 ‰ fra veksel ved 
spor 3, vil ikke bli enklere å forsere med lengre og tyngre tog. Allerede med dagens tog lengder er 
det utfordrende å skulle stoppe og starte i stigningen. Dette fordrer at tog-lokomotiv er nødvendig til 
skiftearbeid. Dagens mindre skiftelokomotiv håndterer ikke slike lange og tunge tog. For få høy nok 
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hastighet til å komme opp stigningen vil skifteaktiviteten fordre at stasjonsområdet belastes. 
Foreliggende skisse for Fase 3 benytter dagens atkomstspor. 

 
Jernbane-elektro: 

I Fase 3 forventes kontaktledningsanlegget på Heggstadmoen i skissert løsning å forbli som i 
Alternativ 2. 

 
Veg: 
Et utvidet terminalområde vil fordre ny ombygging av vegen Heggstadmoen sørover. Vegen blir 
liggende oppe på fyllingen for også å kunne betjene godsterminalen. Dette gir betydelig 
høydeforskjell mot sørvest (> 6 m) og sannsynligvis innløsning av deler/hele av aktuelle eiendommer 
(Gnr/bnr 200/90, -/120 og -/89). 

Dagens rundkjøring, som er en del av Sandmoen-krysset, vil måtte endres ved at området fylles opp 
og nytt kryss bygges (sannsynligvis på en søppelfylling). Statens vegvesen må involveres for å 
vurdere hvorvidt planlegging og ombygging av vegsystemet i området kan være aktuelt. 
Industrivegen må forlenges sørover og kobles til denne nye rundkjøringen. Dette blir ny atkomst til 
de bedrifter som består i øst, samt bilterminal og verksted. Dette gir dessuten sannsynligvis 
innløsning av eiendommer (Gnr/bnr 200/132, -/134 og -/148). Dagens gang-/sykkelveg (søndre del 
av gamle Industrivegen) vil måtte ivaretas sør for ny rundkjøring, antageligvis som en kulvertløsning 
under kjørevegsystemet. Utkjøringer fra de ulike lastegatene i terminalområdet bør samles før 
trafikken ledes inn på offentlig veg. Atkomst til næringsaktører vest for godsterminalen kan ev. snu 
kjøreretning og ledes langs Heggstadmyra som da må forlenges østover mot Sandmoen-krysset. 

 
Landskap og Nærmiljø: 

En ytterligere forlengelse av terminalområdet mot sør fordrer betydelige oppfyllinger, noe som vil 
endre landskapsbildet i området. Dagens terreng i området ligger relativt lavt i dag, så noe oppfylling 
er akseptabelt, men en 6 m høy skråning er en massiv terrengform, selv i et kupert landskap. Skal 
en slik oppfylling i et industrilandskap kunne utføres landskapsmessig akseptabelt, fordrer dette en 
god tilpasning til omkringliggende areal, dvs. også noe oppfylling av tilgrensende næringsareal. 

Økt mengde godshåndtering vil gi økt biltrafikk på Industrivegen med påfølgende støybelastning for 
boligområdet i øst. Lastebiltransport vil generelt skje i lastegatene og med størst belastning sør i 
området. Ventesone for vogntog bør etableres på vest side av godsterminal, slik at mest mulig av 
støybelastningen forblir i et allerede støybelastet vegområde. Nye boligfelt vest for Sandmoen- 
krysset vil i større grad eksponeres før økt trafikkstøy og innsyn til terminalaktiviteten. Det bør for 
disse vurderes støyreduserende tiltak. Dagens gang-/sykkelveg nord-sør vil komme i skvis mellom 
Industrivegen og E6. Terminalområdet blir en fysisk og visuell barriere. Området vil generelt ikke 
innby til nærmiljøaktiviteter. 

 
 

      Heimdal stasjon 

Med en framtidig godstoglengde på 740 og forventet økt persontogtrafikk på Heimdal stasjon, vil det 
kunne være utfordrende å få lange nok spor til at to lange godstog skal kunne oppholde seg på 
stasjonen samtidig. Forventet mengde godstog over Heimdal stasjon må analyseres og nødvendige 
tiltak på og utenfor stasjonen vurderes. 

Som en del av fase 3 i denne utredningen må spor 4 forlenges ytterligere nordover til 740 m lengde, 
slik at hele godstoget kan vendes og skiftes mot Heggstadmoen terminal. Videre kan det bli behov 
for et omløpsspor på stasjonen og ventespor for godstog utenfor stasjonsområdet. For å etablere 2 
godstogspor på bru over fylkesveien Bjørndalen, bør det ses nærmere på en ombygging av 
Bjørndalen-vegen og mulig flytting av kryss mot Sivert Thonstads veg. Dette bør videre ses i 
sammenheng med økning av persontogtrafikk på Heimdal stasjon, og eventuelt bygging av 
dobbeltspor nordover mot Trondheim. 
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3 KAPASITETSVURDERING 
 

Her følger en vurdering av kapasitet for de ulike alternativene (fasene). Dagens godskapasitet på 
Brattøra og Heggstadmoen er til sammen 110 000 TEU per år og det kan samlet lastes/losses opptil 
7 tog samtidig med dagens tog lengder (< 500 m). Begge lokasjoner fordrer deling av tog dersom 
godstoget er lengre enn 250 m. 

 
Alternativ 1 (Fase 1) Utvidelse av Heggstadmoen – 600 m – 8 spor: 

Ett spor på 600 m gir følgende kapasitet, hvis sporet fylles én gang per døgn: 

- Med en vognlengde på 17,1 m er det plass til 35 vognlengder x 2 TEU per vogn = 70 TEU 
Med lossing og lasting samme døgn dobles antall TEU til 140 per spor per døgn 
Med 140 TEU per døgn x 5 dagers produksjon per uke x 50 uker = 35 000 TEU per år. 

Dagens godsproduksjon på 110 000 TEU kan altså teoretisk oppfylles med en forlengelse av fire 
spor på Heggstadmoen (4 x 35 000 = 140 000 TEU per år). 

Med seks forlengede spor x 140 TEU per døgn x 5 dagers produksjon x 50 uker = 210 000 TEU per 
år. De resterende to spor brukes for hensetting og er ikke med i kapasitetsvurdering for gods. 

Dette fordrer at Heimdal stasjon må bygges ut som følger: 

- forlengelse av spor 4 med effektiv lengde på minimum 600 meter 
- forlengelse av spor 3 mot nord over Bjørndalen 

 

Alternativ 2a (Fase 2) Utvidelse av Heggstadmoen – 600 m – 10 spor: 

Med seks forlengede spor x 140 TEU per døgn x 5 dagers produksjon x 50 uker = 210 000 TEU per 
år. Resterende fire spor brukes for hensetting. 

Dette fordrer at Heimdal stasjon må bygges ut som følger: 

- forlengelse av spor 4 med effektiv lengde på minimum 600 meter 
- forlengelse av spor 3 mot nord over Bjørndalen 

 
Tilrettelagt for enkelt å øke kapasiteten til tilsvarende Alternativ 2b og mer fleksibilitet i drift. 

 

Alternativ 2b (Fase 2) Utvidelse av Heggstadmoen – 600 m – 10 spor: 

Med åtte forlengede spor x 140 TEU per døgn x 5 dagers produksjon x 50 uker = 280 000 TEU per 
år. Resterende to spor brukes for hensetting. 

Dette fordrer at Heimdal stasjon må bygges ut som følger: 

- forlengelse av spor 4 med effektiv lengde på minimum 600 meter 
- forlengelse av spor 3 mot nord over Bjørndalen 

 
 

Fase 3 Utvidelse av Heggstadmoen – 740 m – 10 spor: 

En forlengelse av alle åtte spor til 740 m gir følgende kapasitet hvis sporene fylles en gang per døgn. 
8 spor x 43 vogner x 2 TEU x 2 (lossing/lasting) 5 dager x 50 uker = 344 000 TEU per år. 
Resterende to spor brukes for hensetting 

 
 

Dette fordrer at Heimdal stasjon må bygges ut som følger: 
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- forlengelse av spor 4 med lengde på minimum 740 meter 
- bygging av en til jernbanebru over Bjørndalen 

 

Effektiv godsproduksjon: 

For at kapasiteten på Heggstadmoen kan benyttes fullt ut, så er det nødvendig med effektiv 
togtrafikkavvikling via Heimdal stasjon. Dette betyr at det må gjennomføres kapasitetsanalyser og 
identifisere nødvendige tiltak for å sikre en effektiv togframføring. Godsporlengder på Heimdal må 
tilpasses godstogenes lengde og at sporene 3 og 4 som et minimum forbeholdes godstransport. 
Realistisk kapasitet må videre utredes i neste planfase. 

Videre fordres at alle skiftebevegelser utføres av togets lokomotiv eller at atkomstsporets stigning 
reduseres. Det bør vurderes å etablere flere atkomstspor. En effektiv godsproduksjon fordrer få 
skiftebevegelser. 

En effektiv godsproduksjon fordrer dessuten effektiv transport av gods ut av terminalen med 
vogntog, fortrinnsvis lossing/lasting direkte til/fra vogntog og uten mellomlagring av gods i 
lastegatene. Dette stiller krav til effektive ventesoner for vogntog og god trafikkhåndtering i 
lastegatene, og at det offentlige vegnettet har kapasitet for store mengder gods på veg. 

Heggstadmoen er kjent for å ha store snømengder og håndtering av snø må planlegges slik at tiltak 
kan effektueres fortløpende vinterstid. 
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4 RAMS-VURDERINGER 
 

Det er ikke gjennomført en egen analyse av Risiko- og RAM-forhold i denne utredningen. Her følger 
en vurdering av sikkerhetsutfordringer, RAM-forhold og -utfordringer. 

 
4.1 Oppsummert 
For Heimdal stasjon og strekningen Heimdal-Heggstadmoen er det ikke identifisert forhold som tilsier 
at det ikke er mulig å ivareta Bane NOR sine risikoakseptkriterier for sikkerhet. Risikobildet på 
Heimdal stasjon og strekningen Heimdal-Heggstadmoen er generelt på samme nivå som i dag eller 
sikrere, men det bør analyseres nærmere hvordan økt godstrafikk faktisk påvirker risikobildet. 

Det er ikke vurdert nærmere hvordan risiko på selve terminalområdet skal ivaretas. Økt togtrafikk i 
seg selv og flere togbevegelser, kan gi økt risiko. Videre vil økt behov for vogntogransport gi økt 
risiko på terminalområdet og på tilgrensende vegnett. Dette må analyseres grundig i videre 
planarbeid for at nødvendige tiltak blir identifisert. 

Som et ledd i å tilfredsstille Bane NORs akseptkriterier er det en forutsetning at RAM og sikkerhet 
følges opp i den videre planleggingen og vurderes utfra et kost-nytte perspektiv når løsninger 
detaljeres. En foreløpig og overordnet betraktning tilsier at samfunnsrisikoen kan ivaretas. 

 
 

Figur 5-1 Foto fra dagens terminal 
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5 KONSEKVENSVURDERING OG MILJØMÅL 
 

5.1 Miljømål 
Det er utarbeidet miljømål for tiltakets tidlige utredningsfase, i henhold til Bane NORs 
konsernprosedyre for ytre miljø (STY-604533). Tiltakets miljømål er basert på Bane NORs 
overordnede miljømål, som til enhver tid er gitt av etappemålene for miljø i gjeldende Nasjonal 
Transportplan (NTP). Tiltakets miljømål bygger dessuten på målformuleringer i avtale mellom Bane 
NOR og Jernbanedirektoratet [1]. Miljømålene vil revideres i videre planfaser. 

 
Tabell 6-1 Prosjektspesifikke miljømål Heggstadmoen – inklusive Heimdal. 

 

Nr. Miljømål 

1 Tiltaket skal ikke forringe det helhetlige inntrykket av bylandskapsbildet. 

2 Masser skal håndteres forsvarlig for å unngå fare for spredning av uønskede organismer og 
forurensning. 

3 Tiltaket skal bidra til overført transport av varer fra veg til jernbane (miljøvennlige transportformer) 
gjennom etablering av transporteffektiv infrastruktur mellom terminaler. 

4 Det skal unngås økt støybelastning i nærmiljøet i forhold til dagens situasjon. 

5 Tiltaket skal ivareta folkehelse og opplevd trygghet i tiltakets nærmiljø med særlig fokus på barn og 
unge. 

 
5.2 Lovkrav og styrende dokumenter 
For tiltaket Heggstadmoen terminalområde er det en rekke lovkrav og styrende dokumenter som er 
førende for å ivareta ytre miljø. Lovkravene omfatter blant annet Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), Forurensningsloven, 
Forurensningsforskriften, Vannressursloven, Vannforskriften, Naturmangfoldloven, Plan- og 
bygningsloven mv. 

 
5.3 Miljøstatus og konsekvensvurdering 
Det forutsettes at videre planlegging og påfølgende anleggsarbeid vil gjennomføres med fokus på 
nødvendige avbøtende tiltak med hensyn til ytre miljø. Det er ingen konflikt med kjente 
kulturminneverdier i området. 

 
5.3.1 Heimdal stasjon 

På Heimdal stasjon og jernbanestrekningen Heimdal–Heggstadmoen medfører ombygging og 
forlengelse av spor 4 et akseptabelt arealinngrep, som fortrinnsvis vil påvirke boligbebyggelsen i øst 
gjennom nærhet til spor, økt støybelastning, samt redusert fotgjengerforbindelse på tvers av 
sporområdet i anleggsfasen. Forlengelse av spor 3 nordover er også å anse som et akseptabelt 
arealinngrep i et ubenyttet areal mellom eksisterende jernbanelinje og vegen Bjørndalen. Denne 
forlengelsen vil gi noe økt trafikk og støybelastning for boligområder øst og vest for traséen, samt 
redusert framkommelighet Bjørndalen og Sivert Thonstads veg i anleggsfasen. Heimdalområdets 
friluftslivsområder, offentlige/felles møtesteder og andre uteområder blir ikke berørt. 

Det er viktig å få helhet og fortrinnsvis samtidighet i utbygging av Heimdal stasjon. I Fase 3 beskrives 
behov for ytterligere forlengelse av spor 4, og det er langtidsplaner om å etablere dobbeltspor 
Heimdal-Trondheim S. Utforming bør hensynta videre utvikling, og miljømessig vil det være å 
foretrekke én anleggsperiode og ikke tre. Bane NORs omdømme er i spill dersom investeringer i 
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infrastruktur i tidlige faser ikke kan gjenbrukes i senere faser. Mulighet og løsninger for samtidig 
utbygging av Heimdal stasjon inngår ikke i denne forenklede utredningen. 

 
5.3.2 Heggstadmoen 

På Heggstadmoen terminalområde medfører de ulike faser følgende miljømessige utfordringer: 
 

Alternativ 1 / Alternativ 2: 
En forlengelse av lastespor til å betjene 600 m lange godstog fordrer sanering av 
næringseiendommer, utskifting av masser og utfylling mot sør. Her kan forurensede masser 
forventes. Skillet mellom nytt og gammelt terreng i sør vil kunne bli markant. Denne delen av 
næringsarealet er et trafikkareal og med begrenset innsyn fra boligbebyggelse. Det er tilstrekkelig 
areal til å bygge nytt vegsystem og gi området en akseptabel utforming. 

Sporpar 11/12 vil delvis komme i konflikt med en i gjenfylt ravinedal med søppeldeponi. Det er ikke 
nærmere vurdert fundamentering og/eller utskifting av disse massene. Det anbefales å se om sporet 
kan forkortes eller senkes for at lasteareal flyttes nordover slik at søppelfyllingen kan unngås. 

En utvidet godsterminal blir, i sterkere grad enn i dag en barriere for forbindelser mellom øst og vest. 
Gjerdinga bidrar til å hindre at uvedkommende tar seg inn på terminalområdet, og vegforbindelser 
etableres sør for terminalen. Øst-vest-forbindelsen i sør kan komme i konflikt med inn-/utkjøring til 
lasteareal og området må utformes med tanke på trafikksikkerhet, der ulike trafikkstrømmer 
segregeres. 

Foreslått etablering av bilterminal og verksted øst for dagens terminal vil kunne gi økt støybelastning 
og innsyn for boligområdet i øst, og tiltaket gir dessuten økt trafikk langs Industrivegen. Området vil 
måtte støysikres. 

 
Fase 3: 

En forlengelse av terminalområdet mot sør for å kunne håndtere 740 m lange godstog fordrer 
betydelige oppfylling, noe som vil endre landskapsbildet i området. Dagens terreng i området ligger 
relativt lavt i dag og en 6 m høy skråning kan forventes. Dette fordrer landskapsmessig noe 
oppfylling av tilgrensende næringsareal for å oppnå en god tilpasning til omkringliggende areal. 

Forlengelsen fordrer også ny ombygging av deler av Sandmoen-krysset og det er ikke vurdert 
hvorvidt dette er trafikkavviklings- og sikkerhetsmessig akseptabelt fra vegeiers side. Økt 
lastebiltransport vil gi størst trafikk og støybelastning sør i området. Nye boligfelt vest for Sandmoen- 
krysset vil i større grad eksponeres før økt trafikkstøy og innsyn til terminalaktiviteten. Det bør 
vurderes støyreduserende tiltak. 

Aktuelle utfylte område i sør vil komme i konflikt med eksisterende søppeldeponi. Området må 
undersøkes og tiltak iverksettes for å sikre stabilitet og sikker håndtering av forurenset masse. 

Det vil bli utfordrende å opprettholde dagens gang og sykkelveg i nord-sør aksen i Industrivegens 
forlengelse. En løsning kan være å verne myke trafikanter gjennom å lede trafikken i kulverter under 
kjøreveg til/fra terminalområdet og ellers den generelle næringstrafikken i området. 

Godsterminalen blir både en fysisk og en visuell barriere. Området vil i stor grad preges av 
aktiviteten både natt og dag og innsyn fra ytterligere boligområder tilsier at området ikke er et ideelt 
naboskap. 
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6 KOSTNADSESTIMERING OG USIKKERHET 
 

Kostnadsestimat er basert på kjente byggekostnader for Heggstadmoen (2018) og Heimdal stasjon 
(2018). Videre er kostnadstall sammenlignet med og tilpasset erfaringstall i Bane NORs 
estimeringsmiljø. 

Det vises til egne dokumenter for kostnadskalkyler. 

Kostnader for utvidelse av Heimdal stasjon omfatter: 

- Forlengelse av spor 3 i nord 
- Forlengelse av spor 4 i sør og nord (effektiv lengde 600 m) 
- Ny jernbanebru over Bjørndalen (fylkesveg) 
- Ny gangbru over stasjonsområdet (Smedbrua) for å få plass for 4 spor under brua 
- Ombygging av KL-, lavspent-, signal- og teleanlegg 
- Inngjerding av området 
- Støyskjerming mot tilliggende boligområder 

Kostnader for utvidelse av Heggstadmoen Alternativ 1 (Fase 1) omfatter: 

- 8 spor på godsterminal med effektiv lengde for 2 lastegater på 600 m, hvorav; 
o 6 godsspor 
o 2 hensettingsspor 

- 3 spor (125 m) på bilterminal med parkeringsareal for 200 biler (4000 m2) 
- 1 verkstedspor (250 m) med verksted (50 m x 15 m) og utelager (2000 m2) 
- 3 kraner (inkl. fundamenter over 4 spor (terminalens østre del) 
- Omlegging tverrgående veger 
- Anslåtte grunnervervskostnader 
- Inngjerding av hele terminalområdet og inngangsporter for hver av lastegate 
- Støyskjermer over bilterminal 
- Følgekostnader 

Kostnader for utvidelse av Heggstadmoen Alternativ 2a (Fase 2) omfatter: 

- 10 spor på godsterminal med effektiv lengde for 2 lastegater på 600 m, hvorav; 
o 8 godsspor 
o 2 hensettingsspor 

- 3 spor (125 m) på bilterminal med parkeringsareal for 200 biler (4000 m2) 
- 1 verkstedspor (250 m) med verksted (50 m x 15 m) og utendørs lager (2000 m2) 
- 3 kraner (inkl. fundamenter) over 4 spor (på terminalens østre del) 
- kun kran fundamenter på terminalens vestre del 
- Omlegging av langsgående og tverrgående veger 
- Estimerte grunnervervskostnader 
- Inngjerding av hele terminalområdet og inngangsporter for hver av lastegatene 
- Støyskjermer ved bilterminal 
- Følgekostnader 
- 

Kostnader for utvidelse av Heggstadmoen Alternativ 2b omfatter: 
- Tilsvarende som Alternativ 2a med tillegg av 3 kraner over 4 spor på terminalens vestre del 
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Grunnerverv: 

Kostnader relatert til grunnerverv på Heggstadmoen i Alternativ 1/Alternativ 2a/Alternativ 2b om- 
handler kun beregnet omsetningsverdi for eksisterende anlegg med stipulerte m2-kostnader for er- 
verv av bygninger (gulvareal) og m2-kostnader tomteareal basert på erfaring fra aktuelle byområde i 
Trondheim. Videre er innløsning av festekontrakt vurdert ut ifra gjeldende kontraktsvilkår basert på 
leiepris og vurdert verdi ved innløsning basert på en kapitaliseringsrente (yield) satt med utgangs- 
punkt i næringseiendom til salgs i området. Tilsvarende tilnærming er gjort for flere av eiendom- 
mene, og resultatet fra de ulike kalkuleringsmetodene ser ut til å stemme godt overens. 

 
Det er utført en enkel usikkerhetsanalyse av foreliggende estimat med følgende resultat: 

Tabellen under viser kostnader for Heimdal utbygging og Alternativ 1, Alternativ 2a og Alternativ 2b 
som omfatter utbygging av Heggstadmoen terminalområde. 

Tabell 7-1 Kostnader for Heimdal inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heimdal MNOK %  
    

 
Basiskostnad 

 
240 

 90 mill. Total brukostnader (2stk.) 
150 mill. Rest kostnader 

Forventet tillegg 40 17 %  

 
Forventet sluttkostnad P50 

 
280 

 100 mill. Brukostnader 
180 mill. Rest kostnader 

Standardavvik 64 24 %  

 
P85 

 
340 

 125 mill. Brukostnader 
215 mill. Rest kostnader 

 
 

Tabell 7-2 Kostnader for Heggstadmoen Alt.1 inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
Alternativ 1 (Fase 1, 8 spor) 

 
MNOK 

 
% 

Kommentar 

   I basis kostnader er inkl. 
 
 
Basiskostnad 

 
 

1 140 

 580 mill. Prosjektkost 
340 mill. Grunnerverv 
220 mill. Kraner (3 stk.) 

Forventet tillegg 210 19 %  
 
Forventet sluttkostnad P50 

 
1 350 

 300 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1050 mill. Godsterminal 

Standardavvik 310 23 %  

 
P85 

 
1 660 

 370 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1290 mill. Godsterminal 
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Tabell 7-3 Kostnader for Heggstadmoen Alt.2a inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
Alternativ 2a (Fase 2, 10 
spor) 

 
 
MNOK 

 
 
% 

Kommentar: 
3 kraner på terminalens østre del 
Kun kranfund. på terminalens vestre del 

(inkludert Alternativ 1)   I basis kostnader er inkl. 
 
 
Basiskostnad 

 
 

1 270 

 680 mill. Prosjektkost 
340 mill. Grunnerverv 
250 mill. Kraner (3 stk.) 

Forventet tillegg 230 18 %  

 
Forventet sluttkostnad P50 

 
1 500 

 300 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1200 mill. Godsterminal 

Standardavvik 338 23 %  

 
P85 

 
1 840 

 380 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1460 mill. Godsterminal 

 
 

Det er mulig å bygge terminaler trinnvis: 

- Først godsterminal på 600 m 
- Senere bilterminal 

Godsterminal alternativer 2a og 2b kan bygges i faser: 

- Fase 1: Alternativ 1 bygges først 
- Fase 2: senere suppleres med to spor på vest-lastegate inkludert 3 kraner med fundamenter 

Denne metode innebærer ekstra kostnader (ca. 50 mill.) vedrørende omplassering av støttemur, 
gjerde, belysning, føringsveier og ekstra graving av vest-lastegate for etablering av 
kranfundamenter. 

Foreløpig anbefales Alternativ 2a dvs. bygge 10 spor med 3 kraner på terminalens østre del og kun 
fundamenter for kraner på terminalens vestre del. Kraner (3 stk.) på terminalens vestre del kan 
etableres senere når det blir behov for økning av kapasiteter. Dette alternativ dekker kortsiktig behov 
for kapasitet, er arealeffektivt, gir mer fleksibilitet i drift og er tilrettelagt for en enkelt økning av 
kapasiteter til langsiktig løsning. 

 
 

Tabell 7-4 Kostnader for Heggstadmoen Alt.2b inkl. usikkerhetsfaktorer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
Alternativ 2b (Fase 2, 10 
spor) 

 
 
MNOK 

 
 
% 

Kommentar: 
3 kraner på terminalens østre del 
3 kraner på terminalens vestre del 

(inkludert Alternativ 1)   I basis kostnader er inkl. 
 
 
Basiskostnad 

 
 

1 450 

 680 mill. Prosjektkost 
340 mill. Grunnerverv 
430 mill. Kraner (6 stk.) 

Forventet tillegg 250 18 %  

 
Forventet sluttkostnad P50 

 
1 700 

 300 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1400 mill. Godsterminal 

Standardavvik 387 23 %  

 
P85 

 
2100 

 370 mill. Bilterminal (g.erv. Schenker 169 mill.) 
1730 mill. Godsterminal 
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Tabell 7-5 Sammendrag av kostnader for Heimdal og Heggstadmoen alle alternativer 
 

Sammendrag Heggstadmoen 
og Heimdal 

 
Alternativ 1 

 
Alternativ 2a 

 
Alternativ 2b 

P50 Heggstadmoen 1 350 1 500 1 700 
P50 Heimdal 280 280 280 
P85 Heggstadmoen 1 660 1 840 2 100 
P85 Heimdal 340 340 340 
Total P50 1 630 1 780 1 980 
Totalt P85 2 000 2 180 2 440 

 
 

I denne reviderte utredningen er det ikke utført noe ny usikkerhetsanalyse, de samme usikkerhets 
faktorer fra forrige revisjon er videreført. Det vises til dokument PTF-00-A-00109 for fullstendig 
usikkerhetsanalyse. 

 
 

I hht. avtale K02-30 inngår ikke kostnadsestimering for Fase 3 (740 m effektiv lengde for 
lastegatene). 
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7 SAMFUNNSØKONOMI 
 

Det er ikke gjennomført en egen samfunnsøkonomisk analyse i denne forenklede utredningen. 

Vegnettet mellom Oslo og Trondheim er under stadig oppgradering og dette betyr at godstransport 
på jernbane mister konkurransekraft. Økte driftskostnader på terminaler stimulerer heller ikke til 
togtransport av gods. Det vises til tidligere samfunnsøkonomiske analyser bl.a. i prosjektene Nytt 
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Torgård og Trondheim godsterminal Heggstadmoen. 

Dagens godshåndtering i Trondheimområdet er spredt på flere lokasjoner, noe som gir en ineffektiv 
godshåndtering. Noen samlastere/vareeiere har lokalisert seg på Heggstadmoen, se figur 8-1. 

 

Figur 8-1 Lokalisering av godshåndtering og noen samlastere / vareeiere i Trondheim 
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8 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
 

8.1 Mangler / begrensninger ved Heggstadmoen 
 

Fordeler/ulemper med Alternativ 1/Alternativ 2a/Alternativ 2b: 
Fordeler: 

Fordelen med alternativene er at alt av dagens godshåndtering på Brattøra og Nyhavna kan samles 
på ett sted, noe som gir en mer effektiv godshåndtering i Trondheimsområdet. Noen samlastere og 
vareeiere er etablert i nærområdet. Skissert løsning i «Mulig utvidelse Heggstadmoen møte med 
JDIR 15032019» er gjennomførbar, plassert i nærheten av Sandmoen krysset med kort avstand til 
samlastere. 

Alternativ 1 med 8 spor på godsterminal og 3 spor på bilterminal (inkl. et verkstedsspor), dekker 
dagens kapasitetsbehov for gods i Trondheimsområdet. Dette er en kortsiktig løsning og kan erstatte 
Brattøra og Nyhavna terminalene. Lasting/lossing utføres med kran på terminalens østre del og med 
reachstackere på terminalens vestre del. 

Alternativ 2 med 10 spor på godsterminal og 3 spor på bilterminal (inkl. en verkstedsspor), er en 
langsiktig løsning som gir en dobling av kapasiteten. Alternativet forutsetter at lasting/lossing på 
begge lastegatene utføres av kraner, supplert med reachstackere for spor 13/14.Ulemper: 

Ulemper ved alternativene er Heggstadmoens beliggenhet med et bratt atkomstspor og 
driftskostnader relatert til sekketerminal. Videre at terminalens kapasitet i stor grad er avhengig av 
trafikkhåndteringen på Heimdal stasjon er også en ulempe. 

 

Anbefalinger videre: 

Det er i denne revidert utredningen kun vurdert at ett gitt konsept fra presentasjonen «Mulig utvidelse 
Heggstadmoen møte med JDIR 15032019» er mulig å realisere. 

Gjennomføringstiden for utredningen har vært såpass kort at kun 2-3 alternativ er skissert. 
Investeringskostnad og driftsforhold tilsier at en søker etter de beste løsninger i tidlig planfase, noe 
som fordrer ytterligere analyser/vurderinger i neste planfase. Mulighet for å bygge om signalanlegget 
på Heimdal stasjon må analyseres nærmere. Det er videre behov for å analysere de trafikale 
konsekvensene – både for togtransport og for vegtransport. En kapasitetsanalyse som tar for seg 
jernbanenettet ut over selve Heggstadmoen og Heimdal stasjon vil bidra til å avklare hvorvidt 
Heggstadmoen egner seg på mellomlang og lang sikt som hoved terminal. 

• I det videre planarbeidet må det vurderes hvorvidt kran er en god løsning på Heggstadmoen, 
som lokalt er kjent for store snømengder, noe som igjen kan føre til utfordrende drift. Dersom 
kran avventes/utelates, oppnås en teoretisk kapasitet på 210 000 TEU per år, (dagens 
produksjon i Trøndelag er på 110 000 TEU). 

- Kran kan være en løsning på lengre sikt. 
- Dersom det uten kran skal oppnås samme kapasitet som med kran (280 000 TEU), 

må det vurderes å utvide terminalens bredde med ny lastegate vest for dagens spor 
16. 

 
• Det bør vurderes etablert et nytt atkomstspor til Heggstadmoen nordfra til terminalens «nedre 

nivå» for å redusere stigning og flaskehals, samt opprettholde godsproduksjon i 
anleggsperioden. Et bedre atkomstspor er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg utbygd 
kapasitet når godsmengden øker. 

• Det bør vurderes mulighet for at dagens spor 11/12 kan senkes. At terminalen opererer på ett 
og samme plan gir større fleksibilitet og så mange spor som mulig får fullverdig kapasitet. 
Dette kan dessuten bidra til å redusere stigningen på eksisterende atkomstspor opp til 
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Heggstadmoen og forenkle utvidelse av lastegater nordover (spesielt dersom nytt 
atkomstspor etableres). 

• Areal til oppstilling av vogntog utgår langs Heggstadmoen-vegen i foreliggende løsning, og 
behov og løsning for lastebilparkering må vurderes og det må søkes etter areal for dette. Det 
bør også gjennomføres trafikkanalyser for tilliggende vegsystem. Dette er avgjørende for å 
kunne nyttiggjøre seg av bygd kapasitet. 

• Det bør vurderes alternative plasseringer av bilterminal og verksted. Foreliggende løsning 
åpner for økt innsyn til og støy fra terminalområdet for boligområde i øst. Løsningen fordrer 
også økt trafikk langs Industrivegen, noe vegmyndighet og Trondheim kommune kan 
motsette seg. 

 
 

Fordeler og ulemper med Fase 3 
Fordel med Fase 3 er at den legger til rette for samlet og betydelig økt godshåndtering i 
Trondheimsregionen som ivaretar 740 m lange godstog (Jf. godsstrategien). 

Spørsmålet er om dette er riktig sted å anlegge en såpass stor godsterminal. Denne utredningen av 
Fase 3 er en utvidelse av Fase 2 som bygger på eksisterende utforming av terminalområdet. 
Atkomstspor, høydeforskjeller på dagens terminale og spor arrangement med sporpar som ikke 
tillater optimal lossing/lasting er ikke driftsvennlig i dag, og driftskostnadene vil øke som følge av økt 
sporlengde. Skal Fase 3 realiseres, må Fase 2 utformes slik at flaskehalser og driftsulemper lukes 
ut. 

 
• Sekketerminal: Terminalen skissert i Fase 3 har stor laste-/lossekapasitet, men den største 

driftsutfordringen er at den mangler gjennomkjøringsmulighet for godstogene. Manglende 
gjennomkjøringsmulighet i sør vil gi mindre effektiv drift, med mye skifting og belastning av 
Heimdal stasjon, noe som tar tid og øker driftskostnader. Det bør i det videre arbeidet 
vurderes hvorvidt kostnadene ved å etablere og drifte en såpass stor sekketerminal 
forsvarer investeringene. 

• Kran: Heggstadmoen er kjent for store snømengder. Det bør i det videre arbeidet innhentes 
erfaringer fra vinterutfordringer, hvordan fungerer de tekniske løsninger vinterstid, etc. 
Hvordan løses måking av semibrønner der man ikke kan legge snøen mellom sporene 
under kran? Fordrer det at man må skifte tog til lastegate for å deponere snø? 
Driftskostnadene må vektlegges i påfølgende samfunnsøkonomiske analyser. En 
forlengelse av sporene 11/12/17/10 vil fordre høy fylling oppå en eldre søppelfylling og en 
ny ombygging av deler av Sandmo-krysset. Avklaringer med vegeier er en nødvendighet før 
videre planlegging. 

• Spor med begrenset kapasitet: Dagens spor på Heggstadmoen opereres med doble spor 
(sporpar), hvor man må løfte gods over et spor for å nå det andre sporet, noe som gir 
begrensninger i løftekapasitet. Kundene ønsker å utnytte maks kapasitet i sine enheter, og 
semihengere på tog kan veie opp mot 40 tonn. Spørsmålet er om det er fornuftig å fortsatt 
skulle operere med en godsterminal der 1/4 av sporene har begrensinger relatert til 
lasting/lossing. Det bør i det videre arbeidet vurderes etablering av en ekstra lastegate i 
vest, der ytterste spor med begrensninger og eventuelle midtstilte spor kan benyttes til 
hensetting. Alle spor for lossing/lasting vil da ligge langs lastegate. 
Denne utredningen har tatt utgangspunkt i dagens reachstackere. Det er ikke vurdert å 
benytte reachstackere med større kapasitet, disse er lengre og tyngre enn dagens utstyr og 
fordrer mer plass og setter større krav til underlag enn det som ligger til grunn i denne 
utredningen. 

• Atkomstspor: En evt. Fase 3 på Heggstadmoen forutsetter etablering av et nytt atkomstspor 
med mindre stigning tilpasset lengde og vekt av 740 m lange godstog. 
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• Hensettingsspor: Foreliggende skisse til Fase 3 viser to lange hensettingsspor (> 740 m). 
Disse sporene kan benyttes til hensetting av hele godstog, men hensetting av materiell til 
verksted, reservevogner og tog i avvikssituasjoner, m.m. vil medføre mye skifting frem og 
tilbake for å hente frem ønsket enhet og i praksis gir dette liten hensettingskapasitet. Det 
bør i det videre arbeidet vurderes mulighet for å etablere flere og kortere hensettingsspor på 
terminalområdet. 

• Heimdal stasjon: Stasjonen må utvikles til å takle samtidighet av to 740 m lange godstog. 
Dette gir behov for utvidelse i nord sannsynligvis med påfølgende ombygging av 
vegsystem. Kompleksitet og mulighetsrom i trafikkavviklingen på Heimdal stasjon må 
analyseres grundig, helst tidlig i Alternativ 1/Alternativ 2. Hvorvidt dagens signalsystem 
faktisk kan ombygges til å takle forventet trafikk er svært usikkert. Spørsmålet er dessuten 
om Trondheim kommune ser dette som en ønsket utvikling av Heimdal sentrumsområde. 

 
 
 
 

8.2 Endelig anbefaling 
Endelig anbefaling utføres i neste planfase etter at prosjektet har identifisert uforutsatte elementer, 
gjennomført nødvendig analyser, undersøkelser og vurdert fordeler/ulemper for de aktuelle 
alternativer. 

Tiltaket vil ha betydelige positive effekter for godstransporten nasjonalt mellom Nord- og Sør-Norge 
og regionalt (Trøndelag). Godstiltaket vil dessuten ha svært stor betydning for videre utvikling av 
Brattøra og Nybyen i Trondheim sentrum. Videre vil tiltaket kunne bidra til noe økt kapasitet og økt 
trafikksegregering på Heimdal stasjon. 

Heggstadmoen 

Denne utredningen anbefaler Alternativ 2a som omfatter utvikling av Heggstadmoen til en framtidig 
godsterminal som erstatning for Torgård. Kapasiteten på Heggstadmoen kan utvides trinnvis, der 
lossing/lasting med kran er ett mulig utviklingstrinn. Driftsløsning med kraner kraver mindre 
arealbehov og mindre grunnervervkostnader. Derfor anbefales alternativet med 10 spor og 3 kraner 
på terminalens østre del og tilrettelagt for senere utbygging med 3 nye kraner på terminalens vestre 
del. Utredningen viser at det i tillegg må gjøres omfattende tiltak på Heimdal stasjon, dette 
uavhengig om Heggstadmoen eller Torgård velges. 

Heimdal stasjon 

For å kunne ivareta dagens persontogtrafikk og planlagt økning av denne, samtidig med økning av 
kapasiteten på Heggstadmoen, må det gjøres tiltak på Heimdal stasjon. Alle skiftebevegelser inn og 
ut fra Heggstadmoen skal gjennomføres på Heimdal stasjon. Tiltaket omfatter forlengelse av spor 3 
og 4, utbygging av to nye bruer, samt følgetiltak. Behov for ventespor da det er kun ett spor inn til 
Heggstadmoen. Alle tog må innom stasjonen da dette er en sekketerminal. Det er store avstander til 
andre aktuelle ventespor. Høy stigning utenfor stasjonen gjør at venting ikke er aktuelt på 
Heggstadsporet (22 promille), eller på hver side av stasjonen (17 promille). I tillegg vil konflikt mellom 
godstog og persontog i dag ikke kunne løses ved utvidelsen av Heggstadmoen og innføring av to tog 
i timen. 
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9 VIDERE PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING 
 

En overordnet fremdriftsplan for planlegging og bygging av Heggstadmoen terminalområde 
Alternativ 1 / Alternativ 2 er vist i Figur 10-1. Figuren indikerer en planleggingstid (HP+DP) på 4 år og 
en byggetid på 3 år med ferdigstillelse i løpet av 2027. 

 
 

Figur 10-1 Mulig fremdrift 
 

Framdriftsplanen over baseres på at skissert løsning for alternativene i denne utredningen legges til 
grunn. Denne forenklede utredningen svarer ut skissert løsning for Heggstadmoen med 
utgangspunkt i «Mulig utvidelse Heggstadmoen møte med JDIR 15032019», men peker også på 
behov for å se på alternative løsninger som kan bidra til mer funksjonell drift og utvikling av 
Heggstadmoen. 

Videre planlegging forutsetter en sentral beslutning av hva som skal skje videre på Torgård. Dette 
anses som en nødvendig avklaring før eventuelt arbeid med offentlig plan og forhandlinger med 
Trondheim kommune. Statens vegvesen blir også en viktig part. Videre forutsettes at Bane NOR, 
etter dialog med Trondheim kommune, utarbeider reguleringsplan for alternativene. 

 
 

9.1 Hovedplan med reguleringsplan 
Videre arbeid i påfølgende planfase (regulerings-/hovedplan) vil blant annet omfatte: 

• Tett dialog med Trondheim kommune om reguleringsplanprosess og -innhold. Tett dialog med 
Statens vegvesen om utforming av vegsystem, spesielt ved Sandmoen-krysset 

• Gjennomføring av grunnundersøkelser, inkl. vurdering av områdestabilitet og omfang søppelde- 
poni. 

• Utarbeide en detaljert oversikt over eksisterende teknisk infrastruktur, herunder VA, fjernvarme, 
strøm-/fiberanlegg mv. 

• Vurdering og detaljering av løsninger for Heimdal stasjon, med et langsiktig perspektiv, samt ev. 
midlertidige løsninger. Herunder se på muligheten for dobbeltspor Heimdal-Heggstadmoen. 

• Vurdering og detaljering av trinnvise løsninger for Heggstadmoen, men med et langsiktig per- 
spektiv, samt ev. midlertidige løsninger. 

• Utarbeide detaljerte sporplaner og tegninger for nødvendige konstruksjoner som bruer, støtte- 
murer, vegsystem etc. 

• Forberedelse til og gjennomføring av grunnerverv, herunder massedeponi og midlertidige areal. 
• Utarbeide faseplaner for anleggsgjennomføring, med fokus på trafikkavvikling og sikkerhet. 



Dokumentnummer: PTF-00-A-00099 
Dovrebanen, Heggstadmoen terminalDovrebanen Heggstadmoen Terminal, Heggstadmoen forenklet 
utredning 
Heggstadmoen forenklet utredning 

Dato: 
Revisjon: 

30.08.2019 
01A 

Side: 55 av 57 

 

 

9.2 Detaljplan og byggeplan 
Med en grundig hovedplanfase vil videre arbeid i detaljplanplanfasen generelt omfatte en 
nødvendig utdypning av løsninger i hovedplan som forberedende til byggeplanfase. Videre kan 
hele/deler av reguleringsplanarbeidet alternativt gjennomføres i detaljplanfasen. Noen viktige 
punkter: 

• Gjennomføre nødvendige supplerende grunnundersøkelser. 
• Detaljering av løsninger og konstruksjoner. 
• Ev. behov for reguleringsplaner/avklaringer for massedeponi og midlertidige areal. 
• Planlegge i tett samhandling med Trondheim kommune ombygging av eksisterende teknisk 

infrastruktur, herunder VA, fjernvarme, strøm-/fiberanlegg mv. 

• Utarbeide detaljerte planer for anleggsgjennomføring, herunder trafikkavvikling på stasjons- 
området og dagens terminal, samt sikkerhet mot spor i drift – midlertidige og permanente løs- 
ninger. 

 
9.3 Produksjon 
Det er ikke vurdert plassering av riggområder, men det er antatt å være tilgjengelige riggområder 
i nærhet til anleggsområdet. Dette må avklares og ev. kostnader innarbeides i det videre 
planarbeidet. Det må avsettes riggområder for anleggsrigger med tilstrekkelig plass både for 
Bane NOR og for entreprenør. 

Det er en forutsetning at togtrafikk skal gå som normalt i anleggsperioden, med unntak av 
nødvendige totalbrudd i forbindelse med faseomlegging. Noe saktekjøring må kunne påregnes. 

 
9.4 Finansiering 
I gjeldende Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029) under kapittel 9 Godstransport skrives 
følgende under Godspakke på jernbane på om lag 18 mrd. kr. 

«– Terminaltiltak, deriblant […] oppstart av nytt logistikknutepunkt i Trondheim mot slutten av 
planperioden. Det arbeides videre med sikte på at nytt logistikknutepunkt i Trondheim skal 
lokaliseres på Torgård.» 

I Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, skrives under 2.8.3 Bedre konkurranseevne 
for godstransport på bane: «Flere sentrale terminaler for kombigods har utfordrende 
kapasitetssituasjon, blant annet […] Trondheim (Brattøra og Heggstadmoen), […]» og under 
4.3.1 Marked og utvikling: «Bygging av ny godsterminal sør for Trondheim forventes å starte i 
andre seksårsperiode.» 
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4 Bane NOR, Trondheim godsterminal Heggstadmoen, detaljplan (IUP-00-A-02567) datert 
4.10.2013. 
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11 VEDLEGG 
 

Vedlegg som hører til denne forenklede utredningen for Heggstadmoen terminal er: 
 
 

Tabell 12-1 Dokumentplan PTF-00-A-00105 
 
 

PTF-00-A-00099 Rapport Heggstadmoen utredning 

PTF-00-A-00105 Liste Dokumentplan 

PTF-00-A-00106 Rapport Fagrapport offentlig plan 

PTF-00-A-00108 Rapport Fagrapport grunnforhold 

PTF-00-A-00107 Dokument Estimat kostnader 

PTF-00-A-00109 Dokument Usikkerhetsanalyse kostnader 

PTF-00-C-00044 Tegning Plan Heggstadmoen – Alternativ 1 

PTF-00-C-00040 Tegning Plan Heggstadmoen – Alternativ 2 

PTF-00-C-00041 Tegning Plan Heggstadmoen – Fase 3 

PTF-00-C-00042 Tegning Plan fase 1 Alternativ B 

PTF-00-C-00043 Tegning Plan Heimdal stasjon spor 4 

PTF-00-F-00008 Tegning Normalprofil– Alternativ 1 

PTF-00-F-00009 Tegning Normalprofil – Alternativ 2 

PTF-00-Y-00005 Tegning Skjematisk sporplan – Alternativ 1 

PTF-00-Y-00004 Tegning Skjematisk sporplan – Alternativ 2 
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