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FORORD OG ENDRING ETTER HØRING 
Dette er konseptanalysedokumentet, den 4.delrapport til hovedrapport KVU. Dokumentet viser det 
mest detaljerte grunnlaget. Bygger videre på enda mer detaljerte arbeidsnotat, disse henvises det til. 
I tillegg gjelder øvrig referanselitteratur. 

Dokumentene distribueres fra:  
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-
Trondheimsregionen/ , se ”planer og dokumenter”. 

 

Endringer fra høringsutgaven  

 Fra høringsutgave 26.5.2011 til siste 13.1.2012 er følgende oppdatert:  

 Kap.1.4.1 (kun kode)l,  

 Nytt navn kap. 3.4.3,  

 Nytt kapittel. 4.5,  

 Kap. 5 er fjernet – de enkelte metode delkapitlene er flyttet til deres hovedtema innledning. 
Dette medfører at kapittelnr blir èn mindre for de neste 

 Revidert kap. 6.3.  

 Tidligere kap.6.3.5 nytt nr 6.4,  

 Kap.7.7.4 og 7.7.6 endret kostnad for hhv Torgård og Hell,  

 Kap. 8.2 alle tabeller og figurer i 

 Kap 9 Usikkerhetsanalyse oppdatert og forkortet. 

 Kap.9 Usikkerhetsanalyse  og Kap.10 Samlet evaluering, byttet plass. Det er mer naturlig å ha 
usikkerhetsanalysen etter at alle basis resultater er presentert.  

 Revidert følsomhetsanalyse 

 Justert i stor grad de avsluttende kapitlene, litt omstrukturert blant annet.  

Oppsummering av høring 

I perioden 12.mai – 1.september 2011 var KVU dokumentene på offentlig høring. Det kom inn 63 

merknader. Disse er oppsummert i 2011-10-11 Merknadsbehandling KVU for nytt logistikknutepunkt i 

Trondheimsregionen /34/. Under analyseres innkomne merknader. 

Merknadene er gruppert på de interessentgrupper som er definert i behovsanalysen: Primær-

interessent, sekundærinteressent og Andre. Følgende antall pr. interessentgruppe er mottatt: 

Type interessent Antall 

P Primærinteressent (næringsliv og næringslivsorganisasjoner) 8 

S Sekundær (Samferdselsmyndigheter og andre planmyndigheter) 21 

A Andre (Andre myndigheter og private / interesseorganisasjoner, partier) 34 

Antall merknader 63 

Merknadene er oppsummert i eget notat /34/. De fleste tas til etterretning, en del bidrar til revisjon 

mens noen følges opp i neste planfase. Det er en del tydelige synspunkter til flere av konseptene – 

for eller imot. Merknadene er gruppert som følger:   

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
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Behandlingsstatus Antall 

Til etterretning  50 

Bidrar til revisjon av analyse 14-17 

Konsept kan justeres  7 

Bearbeides i neste planfase 6-8 

Endringsbehov gjeIder blant annet innspill som:  

• Å vurdere utvidet Brattøra bane og havneareal – full modernisering av området i sin helhet  

• Èn interessent ber om at integrert sørvest – (Børsa – Thamshavn) tas med igjen 

• Det pekes på Være – hvorfor er Være forkastet? – all den tid er ganske lik Midtsand 

• Mange peker på Torgård i kombinasjon med Orkanger havn 

 

Merknadene er også gruppert i forhold til om interessenten er tydelig “for” eller “imot” alternativ: 

Sum Konsept For (+1) Imot (-1) Samlet 

Brattøra++ 2 0 2 

Delt sør 13 -2 11 

I sentralt, Trolla 6 0 6 

Integrert Øst 19 -20 -1 

Brattøra er nevnt som mulighet å utvide over til Nyhavna – dette innebærer da nye jernbane over 

kanalen. LO lanserer enutvidet bruk av Brattøra  i retning mot Driftsbanegården (Skansen), og 

Brattøra i kombinasjon med utviklet Heggstadmoen nevnes. Det er LO som lanserer dette. 

Delt sør er nevnt som et preferert alternativ av mange interessenter og spesielt 

primærinteressentene i næringslivet. Et par lokale interessenter er imot Søberg pga miljø og 

innvendingene er mest knyttet til nærheten til Gaula-vassdraget. 

Torgård har ikke fått noen negative merknader fra offentlige etater selv om det kan gå noe 

jordbruksareal. En tolkning fra prosjektet er at de som forvalter landbruket synes at et inngrep ved 

Torgård er det minst problematiske i forhold til innrep i landbruksarealer i flere av de andre 

lokaliseringene. 

I-sentralt (Trolla) er kommentert og ønsket av mange, spesielt av fylker og kommuner som mener 

Integrert løsning er best, men som samtidig ser miljøulempene for Integrert øst.  

Integrert øst har desidert mest engasjement med flest merknader både for og imot.  Mye 

informasjon om miljøkonsekvenser, spesielt rettet  mot Hell. Mange (19) mener at Integrert løsning 

er best. Samtidig skjer en sterk mobilisering imot Integrert øst, spesielt av lokale 

interesseorganisasjoner (velforeninger, miljø-, friluftsliv-, jakt- og fiskerorganisasjoner). Spesielt 

mobiliseres det imot Hell som stedsvalg, men også Muruvik og Midtsand er kontroversielle. Malvik og 

Stjørdal kommune mener Muruvik og Hell er uaktuell på grunn av at området er for lite og gir ikke 

fleksible utvidelsesmuligheter for framtiden. De mener fjellhall må vurderes i dette området.  

Når det gjelder tilsvarende for eller imot konsept delt sør, er det Søberg som det mobiliseres imot, 

mens Torgård har ingen imot (!) og mange “for” pga. plasseringen i forhold til næringsliv-klyngene 
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ved Heimdal/ Tillerområdet. Ved Søberg er jordbruksland og noen mindre boligområder utsatt. I 

tillegg kommer informasjon om rødlisteart ved Gaula, men som er et lite stykke fra tiltaksområdet.  

Noen mener det er behov for mer synliggjøring av sjøtransporten i et internasjonalt perspektiv. 

Sterkt vekst knyttet til industri og øvrig næringsliv. Behovet for fortetting kan derfor medføre at valg i 

dag kan komme til å utelukke muligheter for tilknytning til sjø. 

Utredningen av alle alternativene må inneholde en vurdering av behov for areal i området for 

næringsutvikling og behov for ytterligere nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i et langsiktig 

perspektiv. 

LKP vil virke som en magnet for næringsetableringer og LKP vil enten bidra til å utjevne forholdet 

mellom sør-aksen og nord/øst-aksen eller bidra til å forsterke nord/øst-aksen ytterligere.  Forholdet 

må vurderes bedre. 

Om verdiskapning: Det vil være vekst i flere produktgrupper. Det bør forankres en regional 

arealstrategi for vareproduksjon og distribusjon. Det er forskjell på om Jernbaneverket tilrettelegger 

for et knutepunkt som kan 11 % av godsmengde eller om målet er å overføre mer til bane og sjø 

gjennom en strategisk knutepunktutvikling. 

Oppdatering av KVU-rapport 

Følgende oppdateres i analyser og rapporter etter merknadsbehandling:  

Gods-

analyse 

Ny beregning av Være og Midtsand og variant av Torgård – og reviderte 

distribusjonsberegninger knyttet til disse alternativene. 

Ta med beregninger / vurderinger av bil-bil distribusjon 

Synligjøre de internasjonale transportmengdene som spiller i modell 

Ny 2B Torgård: Med ny havn Muruvik og ikke på Brattøra. Orkanger som i opprinnelig 

konsept. 

Endringer i 

samfunns-

økonomisk 

modell 

Justere kontantstrømmene i årene 2010-2020 i evalueringsmodellen 

Justere driftskostnader for terminal(areal). Ca MNOK 63 per år for integrert konsept. 

Var opprinnelig 0 og dermed feil. Mot ca MNOK 33 per år for delt konsept.  

Kostnad for nytt kryssingsspor kr 100 mill ved Haugan skal være med i overslaget for 

alternativene I2 Øst. 

Miljøkostnadsparameter vegdistribusjon i ark Parameter rad 75-106 rettes.   

Kostnader  for Torgård økt med 70 MNOK og Hell økt med 150 MNOK. 

Endrede transportkostnader og påfølgende miljøkostnad for distribusjon som følge av 

nye godsprognoser for Torgård/Muruvik, Være og Midtsandan. 

 

Oppsummering av KVU kan en lese i Hovedrapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Oppdraget er å lage en KVU 
Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre en 

Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt for jernbane i Trondheimsregionen. En 

konseptvalgutredning (KVU) har 4 utviklingsfaser: Behovsanalysen, Mål/strategifase, Kravfase og 

Konseptanalysen som er dette dokumentet. Et grunnlag for Konseptanalysen er resultatene fra 

verksted nr 2 den 22.10.09 som omhandlet krav, konsept og lokaliseringsmuligheter.  

 

 

 

Figur 1-1 Hoveddokumentene i en KVU 

En ny godsterminal for jernbane må påregne en kostnad på over 500 MNOK (fra mars 2011 endret til 

750 MNOK). Det skal derfor gjennomføres KS1 - en  kvalitetssikring i tidlig fase. Hensikten er å sikre at 

prosjektkonseptet er relevant i forhold til aktuelle samfunnsmessige behov, samt sikre at det beste 

alternativet velges. Konseptvalget blir den viktigste beslutningen for prosjektet og for staten som 

eier. Prosessen skal bidra til å sikre realistiske rammer og styring på om et prosjektalternativ 

overhodet skal realiseres. Konseptvalgutredning (KVU) er Jernbaneverkets fagutredning som etter 

offentlig høring, sendes til Samferdselsdepartementet (SD) med høringsmerknader. SD vil engasjere 

eksterne konsulenter for en KS1-vurdering. Ordningen gjelder statlig finansiering, men i arbeidet med 

denne KVU har aktørene selv sagt at havn og samlastere finansierer sine anlegg selv. 

Forankringen av konseptene  som vil inngå i konseptanalysen er bearbeidet og behandlet i 

henholdvis arbeidsgruppa, prosjektgruppa og styringsgruppa. Fordi denne KVU behandler behov 

knyttet til både bane, båt og bil er Kystverket og Statens vegvesen med i Styringsgruppen. 

Prosjektgruppen og arbeidsgrupper består av personer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-

Trøndelag fylkeskommune, konstellasjonen Trondheimsregionen og IKAP, Kystverket, Statens 

vegvesen, Næringsforenings sammenslutning, NHO, Naturvernforbundet og Trondheim Havn. Når 

det gjelder havnemyndighetene er 3 av Trondheimsfjordens havner organisert i Trondheimsfjorden 

Interkommunale Havn IKS; Trondheim havn, Orkanger havn, Stjørdal havn og fra 01.01.11 også 

Muruvik Havn. Skogn er en privat havn, mens Verdal, Levanger og Steinkjer er organisert i Indre 

Trondheimsfjord Havn IKS. Det er pågang et arbeid for å fusjonere Trondheimsfjorden 

Interkommunale Havn IKS med Indre Trondheimsfjord Havn IKS. Arbeidet pågår i løpet av 2011.     

Etter en prosess i prosjektgruppen er prosjektnavnet endret til ”logistikknutepunkt”, på bakgrunn av 

interessenters ønske om å finne en langsiktig planavklaring for både jernbane, samlastere og havn.  

KVU’en skal omfatte en vurdering av mulig lokalisering for ulike konsepter; om om det skal være et 

logistikknutepunkt for båt, bane og bil eller delt løsning med bane og havn adskilt. Om baneløsningen 

skal være en gjennomkjøringsterminal eller sekketerminal og øvrig vurdering av driftskonsepter. 

Vurderingene gjøres på bakgrunn av kartlagte framtidig behov i Trøndelagsområdet og generelle 

trender for transport; basert på bla prognoser for godsmengde og godstyper, tog- og skipstyper og 

1 Behovsanalyse 

 

2 Strategidokument 3 Kravdokument 4 Konseptanalyse 
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størrelser. Lokalisering av godsterminal er en langsiktig beslutning som vil påvirke handlingsrommet 

for framtidig areal-, by- og transportutvikling både i terminalens nærområde og i deler av Trøndelag. 

1.2. Metode 

For å sikre en best mulig prosess knyttet til den input det er behov for i konseptanalysen, har vi 

identifisert 6 trinn som har vært nødvendig for å få til et omforent og presist grunnlag. Trinnene har 

vi beskrevet slik: 

I: Identifikasjon og definisjon av konseptalternativene  

 KVU-trappa 

 0-alternativet, inkl. forlengelse av nå-situasjonen ut analyseperioden 

 Konsept - identifikasjon, beskrivelse og illustrasjon av konsept og konseptvarianter, inkl. 

geografidimensjonen 

II:  Grovsilingsprosess    

 Konseptene vurderes i forhold til absolutte krav 

 Konseptene er vurdert i en SWOT-analyse som også har gitt grunnlag til å etablere 

evalueringskriterier og andre viktige kriterier (økonomi, konfliktgrad, marked etc) 

III.  Grunnlaget for samfunnsøkonomisk analyse av gjenstående konsepter   

 Innledning, formålet med samfunnsøkonomisk analyse 

 Avgrensninger i den samfunnsøkonomiske analysen  

IV  Evalueringskriteriene i alternativanalysen 

 Identifikasjon og beskrivelse av evalueringskriteriene 

 Vekting av evalueringskriteriene 

V  Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsanalyse 

 Forutsetninger for alternativanalysen, utvikling av analysemodell inkl. kalibrering 

 Utarbeidelse av grunnlagsdata for kontantstrømmer per alternativ inkl. beregning av 

nåverdi per alternativ; investeringskostnader, transportkostnader basert på 

trafikkanalyser mm., drifts- og vedlikeholdskostnader (endringer i forhold til 0-

alternativet) 

 Scoring av alternativene (kvalitative kriterier) 

 Usikkerhet i alternative løsninger (økonomi, prognoser, kvalitative samfunnsvirkninger) 

 Rangering av alternativene, rangeringens robusthet 

 

Som grunnlag for silingen er det utarbeidet et Silingsnotat som prosjektgruppa behandlet i 

Prosjektmøte nr. 11 den 10.03.2010. Silingsnotatet var det egentlige første trinn i konseptanalysen, 

men er også et mellomtrinn mellom fase 3 krav og  grovsiling. I notatet presenteres tilnærmingsmåte 

for konseptanalysen, tiltak på ulike trinn ihht ”KVU-trappa”, en beskrivelse av 0-alternativ og onsept.  
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Behovsanalysen avklarer ulike behov for å etablere et nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

og er basert på situasjonsbeskrivelse og behov fra verksted 1 den 29.04.09, markedsanalyse og 

nasjonale godsprognoser. 

Mål- og strategidokumentet /3/ er basert på Nasjonal transportplan, Godsstrategien og innspill fra 

verksted 1. Kravdokumentet (jf.kap. 5) og bl.a. basert på innspill fra verksted 2 22.10.09. Figur 1-2 

viser sammenhengen mellom behov, mål, krav og konseptutvikling. Figur 1-2 viser en sammenheng 

mellom fasene.  

 

 

Tiltaksutløsende behov Samfunnets behov Andre behov 

Samfunnsmål 

Konseptutvikling 

Konseptanalyse 

Sideeffekter 

Absolutte krav  Andre krav 

Effektmål 

 

 
Figur 1-2: Behov, mål- og kravstruktur i konseptutviklingen. 

For alternative konsept med aktuelle geografiske områder og lokaliseringsmuligheter er det 

gjennomført en grovsiling i forhold til absolutte krav.  På grunnlag av grovsilingen og en grov SWOT-

analyse (kap. 3.5.1), er det anbefalt hvilke konsept og lokaliseringsmuligheter som gå videre til 

konseptanalysen og en komplett samfunnsøkonomisk analyse. Dette har vært en interativ prosess 

hvor både arbeidsgruppene og prosjektgruppen har vært avgjørende bidragsytere. 

Sitma har sammen med Transportøkononomisk instututt og Jernbaneverket utarbeidet en 

godsanalyse som grunnlag for tonnprognoser for 2020 og 2040. Godsanalysemodellen er basert på 

nasjonale- og regionale transportmodeller, men tilpasset terminalsystemet for eksisterende og nye  

transportsystemer. Det betyr at også fremtidig distribusjon er beregnet som funksjon av ulike 

lokaliseringer. Svakheten i denne type modell er at den ikke vil fange opp endringer i transport- og 

forbruksmønster som ikke ligger inne i antatt endring av befolkningsstruktur, men bygger på 

framskrivinger av disse. Eksempelvis lokale næringspolitiske grep på et idèstadium og med andre 

usikre forutsetninger kan vanskelig implementeres i en nasjonal modell.   

Det er bygd opp en samfunnsøkonomisk modell som ivaretar de elementene som ligger i 

Jernbaneverkets håndbok for samfunnsøkonomiske analyer JD 205 og tilsvarende for Statens 

vegvesen - Håndbok 140. Metodehåndbøkene beskriver både de prissatte konsekvensene 

(kvantitativ) og ikke prissatte konsekvensene (kvalitativ).  

I tillegg er det designet en egen evalueringsmodell som beregner nåverdi i den samfunnsøkonomiske 

modellen samt scoring på de kvalitative kriteriene. De forskjellige resultattypene vektes i en samlet 

evaluering som ligger i modellen som gir grunnlaget for anbefaling av konsept. 
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1.3. Behov 

1.3.1. Nåsituasjonen 

Dagens godsterminal for bane på Brattøra ligger på arealer som vurderes for liten i forhold til 

framtidens kapasitetsbehov. Med samme vekst som de siste årene vil kapasitetsgrensen i selve 

baneterminalen sannsynligvis være nådd innen 2020. Dersom arealene og funksjonene for dagens 

godsterminal for jernbane skal utvides i samme område vil det gå på bekostning av eksisterende 

bebyggelse og andre funksjoner, noe som vurderes som lite realistisk ei heller ønskelig. Det er likevel 

teknisk mulig å utnytte havneareal til containerdepot. I tillegg er det behov for å effektivisere 

godstransportene både knyttet til selve godsterminalen på Brattøra og distribusjonstransportene. 

 
Figur 1-3: Oversiktskart Trondheim og situasjonen på Brattøra og Heimdal 

Dersom både jernbane og skip øker sin kapasistet, og i tillegg jobber godt sammen, vil det være med 

å øke overføringen fra veg til bane og sjø. 

I tillegg har man trafikksituasjonen i Trondheim sentrum, med lav hastighet og dårlig 

fremkommelighet spesielt i rushtiden. Vegsystemet vil fram til 2014 bedres kraftig når E6 Trondheim 

– Stjørdal, ny Sluppen bru og Osloveien er ferdig. Dette behovet knyttes til lokalsamfunnets behov 

om å redusere tuingtransporten gjennom sentrum.  

1.3.2. Prosjektutløsende behov 

Prosjektutløsende behov skal relateres til den konkrete situasjonen som utløser behov for tiltak. Med 

dette menes det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltak til et bestemt tidspunkt.  

Transportprognosene, uarbeidet  for Sør-Trøndelag fram mot 2040 viser at transportkjeder med tog 

har potensial til å vokse raskere enn transportkjeder med lastebil, forutsatt at der er kapasitet på 

jernbane. Oppnår jernbanetransport en 3-dobling fram mot 2040, vil vegtransport kun dobles i 
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samme periode. En slik utvikling forutsetter tilstrekkelig jernbanekapasitet. Hvis omlastings-

kapasiteten på godsterminalen ikke økes blir det motsatt; vegtransportene øker suksessivt, mens 

jernbanetransport vil flate ut. I dette tilfellet vil det antas at jernbanekapasitet fremdeles kan dobles 

med ren effektivisering av dagens arealer forutsetter at nødvendig kapasitet på banestrekningene.  

Framtidens nøkkelbehov er med andre ord kapasitet, effektivitet og fleksibilitet. Prosjektet har på 

bakgrunn av blant annet dette formulert følgende prosjektutløsende behov: 

 

Jernbanens godsterminal i Trondheim (Brattøra) er på kapasitetsgrensen og lite effektiv. Basert på 

forventet konsumvekst og dertil påfølgende økt transportbehov, er det innen 2020 nødvendig å:  

 etablere økt omlastingskapasitet i et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge, samt å  
 øke effektiviteten i logistikknutepunktet og fremtidig tilkoblet infrastruktur  

Formuleringene over bruker det geografiske begrepet ”Midt-Norge”, mens prosjektnavnet har med 

begrepet ”Trondheimsregionen”. Det første er for ambisiøst, da èn jernbaneterminal nær Trondheim 

kan forventes å distribuere Nord- og Sør-Trøndelag. Med sjøruter tilknyttet kan en tenke seg å ha 

med Møre og Romsdal. Med kun jernbanegods vil rett begrep være ”Trøndelag”. Prosjektets navn 

bruker likevel ”Trondheimsregionen”, da de kommunene denne omfatter har stedsalternativene, de 

største konsumenter, produsenter samt terminalene inkludert havneterminalene.    

1.3.3. Samfunnsbehov og andre viktige behov 

SAMFUNNSBEHOV: Prosjektet har definert følgende samfunnsbehov knyttet til realisering: 

1. Større andel godstransporter på jernbane og sjø, og reduserte mengder/andel på veg.  

2. Helhetlige transportløsninger som gir næringslivet i Midt-Norge økt konkurransekraft og 
bidrar til regional utvikling/verdiskaping. 

3. Effektive, forutsigbare og fleksible godstransporter til og fra regionen. 

4. Miljøbasert og energieffektiv godstransport med lave klimagassutslipp. 

5. Et logistikknutepunkt som gjør det mulig å tilby næringslivet transportløsninger som er 
konkurransedyktige alternativer til rene biltransporter. 

6. Tiltaket skal bidra til visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller 

hardt skadde i trafikken.  

ANDRE VIKTIGE BEHOV: Til dels knyttet til positive ringvirkninger og dels knyttet til 

negative sideeffekter: 

1. I tilknytning til et nytt logistikknutepunkt, er det behov for areal for samlastere og det 
bør kunne tilbys areal til annen transportskapende næringslivsetableringer 

2. Behov for å redusere tungtransporten i Trondheim sentrum. Dette vil bidra til bedre 
framkommelighet og mer leveringspålitelige dør-til-dør transporter. 

3. Redusere godstransport på veg for å oppnå økt trafikksikkerhet. 

4. Redusere støy, klimagassutslipp og lokal luftforurensing. 

5. Alternativ utnytting av dagens sentrumsnære terminalarealer. 

6. Synliggjøre potensielle konflikter med andre samfunnsinteresser tidlig i prosessen. 

7. Begrense negative konsekvenser for naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde, friluftsliv, 
støy, annen forurensning, landbruk samt risiko og sårbarhet. 
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1.4. Mål med tiltaket 

1.4.1. Samfunnsmål 

Et samfunnsmål utledes av samfunns- og prosjektutløsende behov og inkludere nasjonale føringer. 

Samfunnsmålet skal uttrykke en ambisjon eller visjon og bør kunne måles. Det er formulert: 

Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektiv, fleksibelt og 

intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. 

Samfunnsmålet danner grunnlag for videreutvikling av tre målområder for effektmålet:  Kapasitet, 

effektivitet og konsekvenser av lokalisering. 

1.4.2. Effektmål 

Effektmål er en direkte beskrivelse beslutningstakernes intensjoner og ambisjoner etter et 

gjennomført tiltak. Effektmål skal beskrive ønsket ytelse (virkning) for brukere og samfunn. Effektmål 

forankres i samfunnsmål. Måloppnåelse skal dokumenteres og resultatoppfølging kan sikres ved å 

fastsette målbare indikatorer.  

 EFFEKTMÅL Indikatorer 

Nr Tema: Kapasitet og vekstmulighet Vekst 

E1 Logistikknutepunktet skal gi grunnlag for økt omlasting av gods til minst 300 000 

containere
1
 i 2020 og minst 400 000 innen 2040.  

Antall containere 

gjennom baneterminal 

E2 Tiltaket skal gi vekstmulighet for andre togslag (vognlast). Mengde tonn 

E3 Logistikknutepunktet skal ivareta mulighet for betydelig økt containerisert 

godstransport på sjø i Trondheimsfjorden.  
Antall skipscontainere 

E4 Logistikknutepunktet skal ha mulighet til kapasitetsutvidelse. Containere/dekar 

E5 Det skal være nok areal til samlastere, operatører og tredje-parts 

logistikkaktører. 
Dekar (daa) 

 Tema: Effektivitet og attraktivitet Næringsliv 

E6 Logistikknutepunktet skal tilby økt punktlighet og leveringspålitelig gods-

håndtering. 

Punktlighet % 

forsinkelse bane  

E7 Logistikknutepunktet skal være kostnadseffektiv og bidra til billigere transport-

løsninger enn i dag (for hele transportkjeden). 

Total kostnad kr pr 

lastbærer 

E8 Logistikknutepunktet skal kunne tilby nok kapasitet og arealer til annen 

transportkrevende næringsvirksomhet. 

Dekar (daa) 

 Tema: Lokaliseringens konsekvenser for brukere og samfunn Samfunn 

E9 Kostnad knyttet til distribusjon via bane- og havneterminaler skal optimaliseres
2
. Kostnad pr distr.tur 

E10 Samfunnsmessig kostnad inkludert tilkobling mellom hovedveg, jernbane og 

havn skal optimaliseres. 

Endret nåverdi MNOK 

                                                           

1 Container: Lastbærer for transport av gods på sjø, bane og veg. Omfatter det container (trad.), vekselbeholder og semitrailer. De mest 

brukte størrelsene er TEU, som er forkortelse for Twenty Equvalent Unit, lengden er 20 fot. En container kan også være 40 fot. På jernbane 

og veg benyttes i tillegg vekselbeholder og semitrailer.  

2 Distribusjonsavstand: Er ment å bety avstanden mellom en godsterminal og markedstyngdepunkt – de store vareeiere, engros, 

lagerfunksjoner og forretninger. NOx-mengde 
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1.4.3. Resultatmål 

Prosjektets resultatmål er: Realisering av løsning i hht. gitte spesifikasjoner for beste alternativ. 

Resultatmålet må konkretiseres i neste fase - kravene til prosjektet.  

1.5. Krav som konseptene skal innfri 
Det vises til Kravdokument/4/, der ”krav” er inndelt i 3 kategorier; absolutte krav, viktige krav og 

andre krav. Alle aktuelle konsepter må innfri absolutte krav. Viktige krav vurderes i evalueringen 

avkonseptene og grad av oppfyllelse, mens andre krav ikke vurderes som relevante for evalueringen 

(sammenligningen)  av aktuelle konsepter. 

I dette dokumentet presenteres kun absolutte krav - de andre kravtypene kan studeres i 

kravdokumentet og gjengis fullt ut i kvu-hovedrapporten.  

Prosjektets absolutte krav er formulert slik det framkommer i tabell 1-2.  

Tabell 1-2: Absolutte krav. 

Grad Krav 
Ref.

mål 

Evaluerings-

kriterium  

A1 
Logistikknutepunktet skal ha en samlet kapasitet på minst 300 000 
containere for omlasting mellom jernbane og bil (kombiterminal) i 2020. 

K1 Fleksibilitet 

Samfunnsutv. 

A2a 

 

 

 

Følgende krav er nødvendige og kapasitetsgivende for delt konsept:  

1. Samlet minste areal på 350-400 dekar for en godsterminal, 
herav: 

- 250 dekar for kombiterminal. 

- 20-50 dekar for andre togslag. 

- 100 dekar knyttet til etablering av areal samlastere og 
operatører i eller nær godsterminalen. 

K1 

K2 

 

E3 

Fleksibilitet 

Samfunns-

utvikling 

A2b 
Følgende tilleggskrav er kapasitetsgivende for et integrert konsept:  

300 dekar til etablering av container-/stykkgodshavn. 

K1 Fleksibilitet 

Samfunnsutv. 

 

Arealkravene (A2a) kan spesifiseres slik: 

Arealkrav 2):  

 

Selve kombiterminalen skal ha tilstrekkelig areal til security (adkomst- /portkontroll), 

bilveger, lager, servicefunksjoner, nødvendig bygningsareal og depotareal for lastbærere. 

Funksjonene skal dimensjoneres for flere samtidige operatører skal kunne bruke 

godsterminalen.  

Arealkrav 3):  Areal til bilfrakt og vognlast ligger innbakt i arealkravet. 

Arealkrav 4):  Samlastere skal ha 100 da til egen virksomhet (Crossdocking utløser ikke ekstra behov). 

Arealkrav 2b:  Areal for Container- og stykkgodshavn, kilde /TIH/. 

Viktige krav er avledet av behov og mål. Viktige krav defineres og detaljeres i Kravdokumentet /4/ 

Andre krav er krav som ikke er ansett for viktige nok til å være ”viktige krav”, men krav avledet for 

eksempel av teknologi, økonomi etc. som vil være ganske likt for konseptalternativene. Andre krav er 

også som en del av evalueringen, se som nevnt /4/. 
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2. Konseptutvikling  

2.1. Identifikasjon av konseptalternativene 
For en KVU er det et poeng at konseptanalysen gjøres på et tilstrekkelig og overordnet nivå. Ulike 

konsept som beskriver reelle alternative løsninger for framtidens behov for godstransporter til og fra 

regionen, skal vurderes og analyseres. Ideèr for konsepter og lokalisering er i stor grad fremkommet i 

gruppearbeidene fra verkstedene, men også andre innspill som er kommet undervegs i arbeidet er 

hensyntatt. KVU-en skal behandle konsepter ut fra en vurdering av hvilke funksjoner de ulike 

konseptene skal inneholde. Disse vil i neste omgang kunne kombineres videre til konseptalternativ i 

forhold til geografi. Konseptanalysens første del Konseptvalgutredningen skal i tillegg til konseptene 

utrede en videreføring av dagens løsning definert som  0-alternativet.  

Lokaliseringsalternativene under hvert konsept kan sees på som muligheter. Konseptanalysen vil 

rangere disse ut fra overordnet beregning av samfunnsnytte. Slik vil den være grunnlag for å anbefale 

det eller de konsept og lokaliseringsalternativ som Jernbaneverket ønsker å videreføre til neste 

prosess etter plan- og bygningsloven. 

Etablering av et nytt logistikknutepunkt betyr en videreutvikling og integrering av de ulike transport-

formene og transportaktørene sine terminalløsninger for containergods. Viktige elementer/-

funksjoner i knutepunktet er for eksempel kombiterminal (terminal der veg og bane møtes), 

terminaler/anlegg for samlastere og andre store transportbedrifter, samt containerhavn (terminal 

der sjø møter veg og bane).   

 

2.2. KVU – trappa 
KVU-trappa er en trinnvis vurderingsmetode som benyttes for å sikre at konseptene som utvikles i 

prosjektet treffer behovene som er definert i behovsanalysen. Det skal vurderes om det finnes andre 

tiltak som kan tilfredsstille disse behovene. Hvis behovene ikke kan dekkes av alternative tiltak, skal 

alle fire trinnene i ”KVU -trappa” vurderes som et grunnlag for konseptutviklingen. 

Trinnene i KVU - trappa er i Plan for gjennomføring (2009)  definert slik:C 

1. Tiltak som kan påvirke godtransportbehovet og valg av transportmiddel 

2. Tiltak som utnytter dagens jernbaneinfrastruktur for godstransport mer effektivt  

3. Moderniserings- og kapasitetsøkende tiltak i veg-, bane- og havneinfrastruktur 

5. Etablere ny terminalinfrastruktur / nytt logistikknutepunkt  

 

Forhold knyttet til trinn i KVU-trappa (Ihht. Veileder for Konseptvalgutredninger  nov 2006): 

1. Tiltak som kan påvirke godtransportbehovet og valg av transportmiddel 

Dette kan være politiske virkemidler som kan påvirke forbrukerne sitt konsum og/eller 

avgiftspolitikk som fører til vridning i valg av transportmiddel. Politiske virkemidler kan endre 

seg raskt og det er vanskelig å se at disse tiltakene kan framstå som underlag for en 

beslutning om å anlegge et nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Både endringer i 

prognoser og avgifter synliggjøres i følsomhetsanalyser i de samfunnsøkonomiske 
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beregningene. Det betyr at virkninger av endringer vil kunne synliggjøres som et underlag for 

beslutninger. 

Dette kan også være tiltak i andre transportsektorer som veg, hvor det gjøres omfattende 

investeringer på nyanlegg.  En vesentlig utvidelse av dagens vegsystem mellom Oslo og 

Trondheim kan være tiltak som påvirker transportmiddelvalget, og som sannsynligvis vil føre 

til en økning av vegtransportene. En slik økning er ikke forenlig med overordnede 

miljøpolitiske mål om reduserte utslipp til luft og vil derfor ikke bli behandlet videre i 

konseptanalysen. Overføring av  vegtransport som følge av logistikknutepunktet, inngår i den 

samfunnsøkonomiske analysen. 

En utvikling mot mer sjøtransport kan også være med på å påvirke transportmiddelfordeling. 

Det er sannsynlig at vi i kommende 10 år får økte avgifter for biltransport for å redusere 

veksten, samtidig vil avgifter på sjø reduseres. Det vil medføre en større mulighet for 

overføring fra veg til sjø.  

Ingen konsepter er vurdert som kan erstatte den kapasiteten som etterspørres for 

jernbanetransport. Her er ønsket effekt like mye en overføring fra vegtransport til 

banetransport og sjø for å nå  målene i forhold til reduksjon av utslipp og antall ulykker.  

Både usikkerheter i prognoser og avgifter synliggjøres i følsomhetsanalyser i de 

samfunnsøkonomiske beregningene. Det betyr at virkninger av endringer vil kunne 

synliggjøres som et underlag for beslutning. 

2. Tiltak som utnytter dagens jernbaneinfrastruktur for godstransport mer effektivt 

Tiltak på dagens jernbaneinfrastruktur som bidrar til at kapasitetsgrensen ikke nås så raskt 

som prognosene tilsier. Dette kan være å utvikle dagens godsterminal med kran sammen 

med en modernisering av Brattøra, benytte allerede eksisterende arealer  som på 

Heggstadmoen.  

3. Moderniserings- og kapasitetsøkende tiltak i veg-, bane- og havneinfrastrukturen  

Utnytte og videreutvikle mindre terminaler som forutsetter distribusjon direkte fra mindre 

jernbaneterminaler lokalt. Utvidelser på andre jernbanearealer i umiddelbar nærhet til 

dagens lokalisering på Brattøra og Heggstadmoen. 

Utnyttelse av dagens terminal ved eksisterende havn på Brattøra i kombinasjon med 

eksisterende havn på Skogn sammen med en ny mindre jernbaneterminal. 

Moderne skip og sentraliserte havner som fungerer som effektive knutepunkter vil gjøre 

sjøtransport langt mer konkurransedyktige.  

4. Etablere ny terminalinfrastruktur / nytt logistikknutepunkt  

Etablering av nytt logistikknutepunkt med ny jernbaneterminal (inkl. samlastere) i nærhet til 

eksisterende havner  eventuelt etablere et nytt logistikknutepunkt hvor havn og ny 

jernbaneterminal(inkl samlastere) er samlokalisert. 
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På grunnlag av behovsanalysen, strategidokument og kravdokument, inklusive  innspill på de to 

verkstedene, samt Nasjonal Transportplan, Jernbaneverkets godsstrategi og Hovedplan for 

modernisering av godsterminalen i Trondheim, har vi nedenfor gruppert tiltak på trinnene til  å 

omfatte 4 hovedkonsept inkludert 0 – alternativet. 

Etter gjennomgang av trinnene i KVU-trappa framstår konseptene slik: 

0 - Dagens terminal- og havneinfrastruktur 

 Utnytte omlastingskapasiteten i dagens kombiterminaler (Brattøra - Heggstadmoen - 

Skogn) og havner (Skogn - Orkanger - Brattøra) i regionen (KVU-trappas trinn 1 og 2) 

 

M - Modernisere dagens terminalinfrastruktur 

 Modernisere de tre kombiterminalene i region for å øke omlastingskapasiteten (trinn 3) 

 

D - Ny kombiterminal med god havnetilknytning 

 Etablere ny kombiterminal med god tilknytning til dagens havner innenfor en sirkel med 

sentrum i framtidens markedstyngdepunkt og radius 30-40 km (KVU-trappas trinn 4) 

 

I - Ny kombiterminal og havn samme sted 

 Samlokalisere ny kombiterminal og ny containerhavn innenfor en sirkel med sentrum i 

framtidens markedstyngdepunkt og radius 30-40 km (KVU-trappas trinn 4) 

I den samfunnsøkonomiske alternativanalysen skal konseptene vurderes mot hverandre.  

2.3. Hovedkonseptene 
 

Hovedfunksjonene som inngår i nytt konsept omfatter terminalfunksjoner for bane og havn, 

samlaster/logistikkaktører og næring. Funksjonene utløser arealbehov ved etablering av nytt 

logistikknutepunkt.  

Følgende grafiske notasjon benyttes ved illustrasjon av konsepter: 

Funksjon Aktører 

 

 Jernbaneverket, NSB (offentlige aktører) 

 Private godstransportører; containertransport jernbane 

 

 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (offentlig aktør) 

 Havner i nordre del av Trondheimsfjorden 

 Private godstransportører; containertransportører til sjøs 

 

 Transportaktør vei; containertransport og distribusjon 
Generelt: Autonome aktører som beslutter på bedriftsøkonomisk grunnlag 

 

 Aktører for støttefunksjoner logistikk godstransport 
Generelt: Autonome aktører som beslutter lokalisering på bedriftsøkonomisk 

grunnlag 

Figur 2-1 Hovedfunksjonene i et logistikknutepunkt 

Ved angivelse av transportalternativ og tiltaksbehovet kan en benytte følgende enkle framstilling: 
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Alternativ Kommentar 

 

 Sjøtransport 

 

 Jernbanetransport 

 

 Langtransport på veg 
Nytt knutepunkt krever riksvegstandard. Evt. behov for utvidelse eller nybygging 

angis 

 

 Distribusjon 
 

Figur 2-2 Transportalternativene 

Alle elementene i knutepunktet trenger ikke nødvendigvis å lokaliseres i samme område, men kravet 

må være at knutepunktet knyttes sammen med kapasitetssterke veg- og/eller baneforbindelser. 

 Strategisk riktig lokalisering av et regionalt logistikknutepunkt: 

 Nært store produksjons- og/eller forbruksområder – maksimal avstand vurdert til 30-40 km 

 Ved start- og målpunkt for ett eller flere transportmidler i godstransportkjeden 

 Der store godstransportstrømmer møtes 

 Der det er lett å bytte transportmiddel og spre godstrømmen til flere ulike målpunkt 

 Ut fra samfunnsmålet om å begrense tunge transporter på veg, bør logistikknutepunkter 

lokaliseres slik at de gir mulighet for konsolidering av godsmengder.   

 

2.3.1. Konsept 0-alternativet 

Men konseptet tilbyr lite eller ingen ekspansjonsmuligheter. Systemskissen for 0-alternativ figur 2-3. 

B = Baneterminal, H = Havn, S = Samlastere  
Figur 2-3: Systemskisse dagens løsning

3
 /(Kilde: Rolf Aarland, 2010)/. 

                                                           

3
Samlaster: Godstransportens kollektivtransportør, sørger for at innholdet i containere og semihengere 

lastes/losses.   Samlasting: Flere varepartier lastes inn i samme container (Kilde: TØI). 
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0-alternativet omfatter altså dagens godstransportinfrastruktur i regionen med en framskriving av 

godsstrømmene gjennom analyseperioden.  0-alternativet omfatter alle pågående investeringstiltak i 

regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre offentlige etater for relevante prosjekter i 

tiårsplanen for NTP. Totalt sett vil en i 0 -alternativet kunne optimalisere kapasiteten for en periode 

etter 2020. Økning i overført trafikk fra veg til sjø i beregningsperioden betyr også en opprusting av 

eksisterende havner i 0-alternativet. 

2.3.2. M – Modernisering 

Moderniseringsalternativet omfattes av en ytterligere modernisering av baneinfrastrukturen for 

godstransport til og fra regionen i perioden 2020-2040. Systemskissen er i prinsipp lik  0-alternativet.  

I tillegg kan en vurdere å implementere et alternativ fra hovedplan Brattøra som IKKE ble anbefalt, 

som går på at Driftsbanegården flyttes til Marienborg. Dette innebærer en del andre tiltak på 

Brattøra enn det som nå er under implementering. Blant annet utvidelse av største lastegata på 

Brattøra til bredde 41 m og lengde 330 m, ankomst-/avgangsspor på Vestre kanalhavn forlenges til 

min. 600 m og med direkte forbindelse til alle lastespor på terminalområdet. Separate utkjørssignaler 

fra alle ankomst-/avgangsspor etableres. Hensettingsspor der hvor dagens driftsbanegård på Vestre 

kanalhavn ligger. Driftsalternativ med bruk av truck og reachstacker og alternativ med bruk av kraner 

og truck/reachstacker. I tillegg til at terminalen på Heggstadmoen utvikles til containerterminal i 

kombinasjon med eksisterende bilavlastningsterminal. Må også inneholde plass til vognlast.  

Figur 6-5 viser en skisse over arealdisponering som ligger til grunn for moderniseringskonseptet. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-4: Skjematisk oversikt over teminalfunkjsoner i konsept M. 

 

Ovennevnte tiltak er likevel ikke tilstrekkelig for å oppnå målet om plass til 300 000 containere i 

2020. Dette kan evt. oppnås ved at det satses på en ny kombiterminal på Skogn/Fiborgtangen i 

forbindelse med eksisterende container- og stykkgodshavn ved Norske Skog (privat havn). 

Moderniseringsalternativet inkluderer som 0-alternativet alle pågående og relevante 

investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre offentlige prosjekter i NTP 

2010-2019. I tillegg vil det være nødvendig å investere i havnefasiliteter både på Brattøra i 

Trondheim og på andre viktige havner som Orkanger i Orkdal, Muruvik i Malvik og de øvrige store i 

Nord-Trøndelag for å møte fremtidige transportbehov. 
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2.3.3. Konsept D; Nytt logistikknutepunkt - Delt løsning 

Konseptet Delt løsning illustreres nedenfor. Dette konseptet har flere varianter som utvikles i 

konseptanalysen. 

  

 
Figur 2-5  Systemskisse konsept D Delt løsning 

 

I den illustrerte løsningen ovenfor er bane lokalisert sammen med samlaster og tredjeparts 

logistikkaktør, mens havn er lokalisert på et annet sted. Det forutsettes her en effektiv og god 

korridor mellom knutepunktene.  

Kapittel 4 beskriver aktuelle varianter av delt løsning. Dette inkluderer å ivareta at løsninger for 

jernbaneterminaler slike som bilavlastingsterminal, vognlast og kombiterminalen som i prinsippet 

kan være lokalisert flere steder, mens som av stordriftsmessige forhold knyttet til jernbanelogistikk 

(ikke varelogistikk), kan være samme sted. KVU’en legges opp som en interativ prosess der aktuelle 

kombinasjoner av objekter/funksjoner, fysiske arealbehov og lokaliseringsalternativer utredes. 

I delt konsept omfattes alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og 

andre offentlige og alle relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP. Dette betyar at for 

strekningskapasitet forutsettes det at kapasitet økes av nye eller forlengede kryssingspor på 

banenstrekningene og terminaler i andre enden.  

I den illustrerte løsningen i figur 2-5 viser bane lokalisert sammen med samlastere og tredjeparts 

logistikkaktør, mens havn er lokalisert på et annet sted. Det forutsettes her en effektiv og god 

transportkorridor mellom knutepunktene for jernbane og havn.  

Det enkelte D-konsept må beskrive nødvendige konkrete jernbanetiltak ut fra selve lokaliseringen. I 

tillegg vil det i regionen være nødvendig å investere i havnefasiliteter i Trondheim, Orkanger i Orkdal 

og Muruvik i Malvik. 

 

B  =  Baneterminal,  H= Havn,    S    = samlaster,  3 PL = Tredjeparts logistikkaktører 
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2.3.4. Konsept I; Nytt logistikknutepunkt - Integrert løsning 

Nedenfor vises systemskissen for en hel (fullintegrert) løsning. Dette er en hel løsning, hvor bane, 

veg, sjø, samlastere, 3PL aktører/næringsliv er samlet på ett sted, i tråd med de nasjonale føringer.  

B = Baneterminal, H = Havn, S = Samlastere, 
3PL = Tredjeparts logistikkaktør,  CD = Cross-docking

 
Figur 2-6 Systemskisse konsept I  Hel og integrert  løsning  

 

Dette konseptet kan inkludere løsning der deler av knutepunktet ligger i fjell. I konseptet ligger det 

en forutsetning om en containerhavn samlokalisert med jernbaneterminalen. Detaljering av 

konseptet i konseptanalysefasen vil omfatte aktuelle lokaliseringer av hel løsning, og hvor aktuelle 

varianter av hel løsning vil bli identifisert og beskrevet.  

For strekningskapasitet kan det forutsettes doblet kapasitet med satsing på forlengelser av 

kryssingspor på Dovrebanen og Nordlandsbanen, for siste banestrekning forutsettes også 

modernisering av og effektivisering av godsterminalen på Fauske og Bodø.  

Øvrige investeringer på det nasjonale veg- og jernbanesystemet er som forutsatt i de andre 

alternativene.  

Kystverket gjør fortløpende investeringer langs kysten som får betydning for sjøtransporten. Dette 

blir mer kvalitetsforbedringer, fordi kapasiteten på sjø, i motsetning til bane, er tilstede.  

I tillegg må det i de enkelte I-konsept beskrives nødvendige jernbanetiltak ut fra lokalisering. 
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2.3.5. Geografiske områder for ulike konsept 

Oversiktskartet nedenfor viser områdene som ble spilt inn som mulig lokalisering av nytt 

logistikknutepunkt. 8 av områdene vil kunne gi direkte tilgang til eksisterende eller framtidig havn, 

mens 5 områder må knyttes til havn via veg- og/eller jernbaneforbindelse: 

 

Med eksisterende havn: Med mulighet for havn (ved sjø): Uten havnemuligheter: 

 Orkanger  

 Brattøra 

 Muruvik 

 Stjørdal 

 Skogn 

 Trolla 

 Øysand 

 Børsa/Thamshavn 

 Være 

 Midtsand 

 Hell  

 Langstein 

 Tyholt 

 Heggstadmoen 

 Torgård 

 Meeggen 

 Tulluan 

 Søberg 

Dagens markedstyngdepunktTPF4 for denne type godstransporter ligger sentralt i Trondheim mellom 

Brattøra-Nyhavna og Heggstadmoen-Rosten. Dette vil kunne forskyve seg når nye næringsområder 

med transportskapende virksomhet eventuelt etableres andre steder.  

                                                           

4
Markedstyngdepunkt et viktig kriterium i forhold til egnetheten av lokaliseringen, og som vi har benyttet i 

SWOT-analysen. Et markedstyngdepunkt er her definert som hovedområdet dagens godtransporter har som 

målpunkt.  
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Kartet viser også framtidige potensielle næringsområder fra IKAP-prosjektet i tre størrelsesklasser 

(små - middels -store). Heggstadmoen-Rosten-Torgård sør i Trondheim har fortsatt potensiale (flere 

mindre og middels store næringsareal) og vil derfor fortsatt være et tungt næringsområde i regionen. 

To nye store potensielle næringsareal ligger i Malvik øst for Trondheim (Svegberg) og et i Skaun vest 

for Trondheim. Avhengig av hvordan disse prioriteres utbygd vil det  fremtidige 

markedstyngdepunktet for kombinerte godstransporter kunne forskyve seg noe i forhold til dagens 

situasjon.    

Skal bane og sjø ta markedsandeler fra veg i godstransporten må framtidens logistikknutepunkt i 

regionen ikke ha for lang avstand til det transportkrevende næringslivet. Lang avstand til 

knutepunktet vil favorisere rene vegtransporter når det gjelder framføringstid.  

Skal logistikknutepunktet kunne bidra til både dobling og tredobling av transporterte godsmengder 

på bane og sjø , må det lokaliseres riktig i forhold til framtidas regionale næringsstruktur.  

2.3.6. Arealbehov og -bruk med avstand til eksisterende infrastruktur 

For å gi en oversikt over om det er nok areal i de mulige lokaliseringsområdene tas det utgangspunkt 

i et samlet spenn i arealbehovet på 600-700 dekar (kombiterminal 150-200 + samlasterareal 100 + 

container/stykkgodshavn 300 dekar, for I konseptene), og mest mulig areal for næring og 

utviklingsmuligheter.  

Avstand til stamveg og jernbanenett er angitt i km og kan illustrere behovet for ny 

samferdselsinfrastruktur i de ulike områdene. Behovet for ny jernbane tar utgangspunkt i at en ny 

kombiterminal kan ha sportilknytning i en ende (sekketerminal) eller begge ender 

(gjennomkjøringsterminal). Før skråstreken er antall km ny bane gitt sekketerminal angitt. Etter 

skråstreken er antall km ny bane gitt gjennomkjøringsterminal angitt. For de områder der 

gjennomkjøringsterminal er urealistisk / vanskelig å få til, er det markert med en - bak skråstreken i 

tabellen. 

Områder uten havnemulighet der avstand til havn er angitt som antall km til nærmeste eksisterende 

eller planlagte (godkjent reguleringsplan) havn. For områder med havnemulighet er det angitt 0 km 

der det er havn og N der ny havn må etableres som del av et nytt logistikknutepunkt. 

 

Tabellen nedenfor gir oversikt over områdene som er lansert som lokaliseringsmuligheter med en del 

nøkkelopplysninger som grunnlag for senere evaluering: 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Hovedmarkedene i Trøndelag ligger i Trondheim, både i forhold til plassering av samlastere /grossister sentralt i 

Trondheim mellom Brattøra - Nyhavna og Heggstadmoen - Rosten, sammen med at forretninger og forbrukere 

(sentralitet og antall innbyggere) har hovedmarkedet i Trondheimsområdet. For vareeiere i industrien er det 

ikke noe markant markedstyngdepunkt i og med at bedriftene er spredt i hele Trøndelag.  
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OMRÅDE 

 

NOK  AREAL  

 

DAGENS AREALBRUK 

AVSTAND (km) TIL 

BANE VEG HAVN 

SENTRUM      

SENTRUM 

Brattøra 

Ja, dersom en 

fyller ut i 

sjø/vassdrag  

Ikke mulig å fylle 

ut i sjø.  

Bysentrum - Transportkrevende 

næringsliv - Trondheim 

sentralstasjon - Kombiterminal - 

Stamveg (Nordre avlastningsveg) - 

Containerhavn 

0 / 3 0 0 

SENTRUM 

Trolla / 

Marienborg 

Ja, dersom en 

fyller ut i sjø/ 

vassdrag og 

bygger dels i fjell 

Rasfare og 

dybde i sjø gjør 

utfylling 

usikkert. 

Boligbebyggelse – Riksveg 

Jernbaneområde Marienborg. 

Sykehuset på andre siden av elva  

4 / - 1 N 

SENTRUM 

Tyholt 

Ja, dersom en 

bygger alt i fjell 

Jernbane (Stavne-Leangenbanen) 0 / 0 2 3 

 

SØR / VEST      

Heggstad-

moen 

Ja Næringsområde (Lager) og - 

Boligbebyggelse - Stamveg (E6 Sør) 

0 / 11 1 13 

Torgård Ja Landbruk (Dyrket mark) - 

Næringsområde (Masseuttak) 

2 / 9 1 14 

Meeggen Ja Landbruk (Dyrket mark) - 

Boligbebyggelse - Jernbane 

(Dovrebanen) - Riksveg 

0 / 0 1 20 

Søberg Ja, dersom en 

bygger noe i fjell 

Landbruk (Dyrket mark og skog) - 

Næringsområde (Masseuttak) - 

Boligbebyggelse - Stamveg (E6 sør)- 

Jernbane (Dovrebanen) 

0 / 0 0 25 

Tulluan Ja Landbruk (Dyrket mark og skog) 7 / 25 6 20 

Øysand Ja, dersom en 

fyller ut i sjø 

Landbruk (Dyrket mark) - 

Friluftsområde - Naturvernområde - 

Næringsområde - Stamveg (E39) 

6 / - 0 N 

Børsa/ 

Thamshavn 

Ja, dersom en 

fyller noe ut i sjø 

og bygger noe i 

fjell 

Landbruk (Skog) - Stamveg (E39) 20 / - 1 N 

ØST / NORD      

Være Ja, dersom en 

fyller ut i sjø 

Jordbruk - Boligbebyggelse - 

Friluftsliv – Jernbane 

 

0 / 0 1 N 

Midtsand Ja, dersom en 

fyller ut i sjø 

Landbruk (Dyrka mark) - 

Friluftsområde - Boligbebyggelse - 

Riksveg 

0 / 0 2 N 
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OMRÅDE 

 

NOK  AREAL  

 

DAGENS AREALBRUK 

AVSTAND (km) TIL 

BANE VEG HAVN 

Muruvik Ja, dersom en 

fyller noe ut i sjø 

og bygger noe i 

fjell 

Havn - Tettbebyggelse - 

Friluftsområde - Fylkesveg 

0 / 0 2 N 

Hell Ja, dersom en 

fyller ut i 

sjø/vassdrag 

Landbruk (Dyrket mark) - 

Friluftsområde - Tettbebyggelse - 

Stamveg (E6 nord) - 

Jernbanestasjon 

0 / 0 0 2 

Langstein Ja, dersom en 

fyller ut i sjø og 

bygger noe i fjell 

Landbruk (Skog) - Stamveg (E6 nord) 0 / 0 0 N 

Skogn Ja Næringsområde (Industri) - 

Landbruk (Dyrket mark og skog) - 

Boligbebyggelse - Stamveg (E6 nord) 

- Jernbane (Trønderbanen) 

0 / 0 1 0 

Figur 2-7 Nøkkelopplysning for lokaliseringene 

 

3. Grovsiling av konsept 

3.1. Innledning 
Kapitlet tar for seg konseptene med lokaliseringsmuligheter i forhold til representativ konseptvariant 

og absolutte krav. Det er gjennomført en grov SWOT-analyse av de samme konseptene. Grovsiling 

utføres  i to trinn: 

1. Grovsiling etter absolutte krav. Konsepter og/eller konseptvarianter som ikke innfrir alle 

absolutte krav er ikke kvalifisert for videre utredning i KVU-arbeidet. 

2. Grovsiling basert på SWOT-analyse 

Går ikke videre med konseptalternativ som: 

1. Ikke oppfyller absolutte krav ihht tabell (normal silingsprosess) 
2. Hvor andre konsept(alternativ) opplagt gir bedre behovs- og måloppnåelse  i SWOT- analyse. 
3. Som i stor grad er knytta til spesielle vilkår, eller er mindre realistisk av andre grunner i SWOT 

– analyse. 
 

3.2. Forutsetninger og rammebetingelser  

Før grovsiling presenteres leveres en oversikt over forutsetninger og rammebetingelser for 

konseptene og de absolutte krav som skal oppfylles. Deretter følger en presentasjon av 

evalueringskriteriene og opplegget for SWOT-analysen. Forutsetninger og rammebetingelser som 

skal gjelde for konseptene: 
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 Framtidig logistikknutepunkt må ha et regionalt dekningsområde og betjene hele Midt-Norge 

 Logistikknutepunktet skal ha tilgang til tilstrekkelig transportkapasitet for å oppnå effektiv 
logistikk og fremføringstider 

 Logistikknutepunktets tre hovedelementer; kombiterminal, samlasterterminaler og 
containerhavn, bør primært lokaliseres i samme geografiske område.  

 Intermodaliteten mellom sjø, veg og banen kan sekundært ivaretas med gode vegforbindelse 
mellom baneterminal og regionens viktigste containerhavner.  

 Næringslivet er opptatt av en skal ta stor nok høyde for at godstrømmene vil kunne endre 
seg relativt mye i fremtiden. 

 Krav om lav økonomisk risiko ved utbygging og drift. I neste planfase og konsekvensutredning 
forutsettes det gjennomført en mer detaljert vurdering av risiko- og sårbarhet, bl.a. i forhold 
til kvikkleire, ras og flom 

 Det skal være tilstrekkelig infrastruktur og transportkapasitet mellom godsknutepunktet og 
(jfr. effektmål L2) godsets målpunkter (industri og marked) 

 Det skal være tilstrekkelig infrastruktur og transportkapasitet mellom godsknutepunktet og 
(jfr. effektmål L2) regionens containerhavn 

 Det skal være tilstrekkelig infrastruktur og transportkapasitet mellom godsknutepunktet og 
(jfr. effektmål L2) eksisterende/planlagt hovedveg- og jernbanenett (i hht. NTP) 

 Det er forutsatt som et overordnet krav er at alle aktuelle myndighetskrav/forskrifter skal 
innfris ved realisering av løsning. 

 A1 Logistikknutepunktets funksjonalitet skal omfatte håndtering av både containere, 
semitrailere, systemlast (nybiler) og vognlast 

 Alle aktuelle konsept skal bidra til å redusere omlastingskostnadene for å styrke kombinerte 
transporters konkurranseevne 

 Havnefunksjoner skal omfatte containergods, stykkgods på paller og løst stykkgods, RO/RO 
kaier, lo – lo kaier, containerlagring, 3PL terminaler, fellesterminaler og driftsbygg 

 Det skal være tilstrekkelig vegkapasitet mellom godsknutepunktet og godsets målpunkter 
(industri og marked).  

 Det skal være tilstrekkelig banekapasitet mellom godsknutepunktet og øvrige 
banestrekninger  

 Det skal være utvidelsesmuligheter til å møte framtidig økt behov for omlastingskapasitet  
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3.3. Grovsiling etter absolutte krav 
Kapittel 1.5 viser de absolutte kravene som er formulert i prosjektet.  

Grønn = Oppfyller absolutte krav Gul = Ikke aktuelt/som i dag Rødt = Oppfyller ikke absolutte krav 

 Lokalisering Absolutt 

krav A1  

Absoluttkrav A2a (knyttes til DELT konsept) Absoluttkr

av A2b
5
 

  Minst 

300.000 

containere 

Arealkrav Arealkrav 

Sum areal  

350–400 da 

Kombiterm.  

250 da 

Andre togslag 

20-50da 

Samlaster 

100 da 

Container-

havn  

0 Brattøra/Heggst

admoen 

   X  Ikke aktuelt 

 

M 

 

 

Brattøra / V. 

kanalhavn / 

Heggstadm 

  X X  Ikke aktuelt 

Brattøra/Muruv. X X X X X Ikke aktuelt 

Brattøra/Skogn 

Heggstadmoen 

X X X X X Ikke aktuelt 

Desentralisert 

konsept,mindre 

terminaler 

X  Må fordeles 

på flere 

terminaler 

X  Ikke aktuelt 

 

D 

Trolla / 

Marienborg 

X X X X X Ikke aktuelt 

Tyholt X X X X X Ikke aktuelt 

Heggstadmoen X X X X X Ikke aktuelt 

Torgård X X X X X Ikke aktuelt 

Meeggen X X X X X Ikke aktuelt 

Søberg X X X X X Ikke aktuelt 

Tulluan X X X X X Ikke aktuelt 

Vassfjellet X X X X X Ikke aktuelt 

Muruvik X X X X X Ikke aktuelt 

Hell X X X X X Ikke aktuelt 

Skogn X X X X X Ikke aktuelt 

Des. Dryports X (X) X X (X) Ikke aktuelt 

 

I 

Øysand X X X X X X 

Børsa X X X X X X 

Thamshavn X X X X X X 

Midtsand X X X X X X 

Muruvik X X X X X X 

Hell X X X X X X 

Gevingåsen X X X X X X 

Langstein X X X X X X 

Skogn X X X X X X 

Være X X X X X X 

Trolla-Marienb. X X X X X X 

 

Rød farge indikerer manglende oppfyllelse av absolutt krav. Følgende konseptalterntativer vil ikke 
oppfylle absolutte krav i henhold til sorteringen i tabellen over:  

                                                           

5
 Absoluttkrav A2b er absolutt tilleggskrav på areal for  INTEGRERT konsept 
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0-alternativet oppfyller ikke absolutte krav A1 og ikke A2a, men går videre som hovedkonsept med 

begrunnelse at det må være et referansealternativ. 

 

Moderniseringsalternativet 

Brattøra / Vestre kanalhavn / Heggstadmoen omfatter en utvidelse av eksisterende arealer som er 

eid av Jernbaneverket. Alternativet medfører større omstruktureringer på Vestre kanalhavn for å 

utvide eksisterende Brattøra. Det er begrenset med utvidelsesmuligheter både på Brattøra og 

Heggstadmoen. Alternativet oppfyller ikke absolutt krav A1 om framtidig håndtering av 300.000 

containere. Alternativet har også begrensninger i forhold til krav satt til samlasterarel og areal for 

andre togslag i absoluttkrav A2a. 

Desentralisert konsept er et alternativ med mange små terminaler langs eksisterende jernbanenett. 

Alternativet omfatter utvidelser av eksisterende terminaler, men også muligheter for å etablere 

mindre nye terminaler der det er behov. Alternativet oppfyller ikke totalt arealkrav for en samlet 

løsning ihht absolutt krav A2a. Det oppfyller heller ikke krav til areal for kombiterminal og krav til 

areal for samlastere opp mot en ny kombiterminal i absoluttkrav A2a.  

 

Delt konsept 

Desentralisert konsept (Dryports) omfatter et konsept med utvidelse av havn på land, dvs at 

omlasting fra båt til jernbane utføres i havn, men at omstokking av containere og oppsett av nye tog 

til andre destinasjoner gjøres på en terminal /flere terminaler på land . Et eksempel på dryports er 

Gøteborg havn hvor det er investert betydelig beløp i opprusting og bygging av ny 

jernbaneforbindelse mellom Gøteborg havn og terminaler på land for eksempel til større 

industrikonsern. Alternativet krever en meget kapasitetssterk jernbaneforbindelse  mellom havn og 

terminal på land for å kunne defineres som Dryports.  

Konseptalternativet vurderes til å være delvis ivaretatt ved å utvikle dagens jernbanestrukturer og  

vegstrukturer til kapasitetessterke forbindelser mot dagens havner. I delte konsepter bygges det på 

eksisterende havner men med en løsning hvor det er god kapasitet på jernbane – og vegforbindelser.  

Siste: Et alternativ til dette er ny havn og en ny jernbaneterminal som ikke samlokaliseres. Her finnes 

flere kombinasjonsmuligheter som ikke nødvendigvis er tatt ut i dette arbeidet.  
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3.4. Grunnlag fra SWOT-analysen 

3.4.1. Hva er en Swot-analyse? 

I dette prosjektets silingsprosess har vi valgt å benytte SWOT-analyse for å få en bedre oversikt over 

hvilke hovedproblemstillinger de ulike konseptene og lokaliseringsalternativene stilles ovenfor på et 

grovt nivå. Hovedproblemstillingene omformuleres til styrker og svakheter, muligheter og trusler i en 

grovsilingsprosess. Prosessen har også gitt en kvalitativ oversikt over de fleste beslutningsrelevante 

forhold. ”SWOT” står for de engelske begrepene Strength, Weakness, Opportunities og Treaths, på 

norsk oversatt til styrker, svakheter, muligheter og trusler. Når man tar tak i dette i konkret 

planlegging er rekkefølgen at man først og I en SWOT er det naturlig å se mest på mulighetene, 

deretter kan man eliminere trusler, styrke de sterke sidene og løfte de svake sidene.  SWOT-analysen 

er en metode som i silingsfasen har bidratt til kunnskapsheving og bevisstgjøring av alternativene.  

SWOT-analyser anvendes i mange sammenhenger, både i private og offentlige virksomheter. Som 

hovedregel utføres en SWOT i en gruppeprosess. I denne KVU’en er det valgt å kjøre prosessen i 

arbeidsgrupper for så forankre analysen i prosjektgruppe og styringsgruppe. Arbeidsgruppa er valgt 

for å sikre at de med god kjennskap til konseptene og lokaliseringene kan bidra med faglige innspill 

og ivareta forhold som det er god kunnskap om, og som kan bidra til en kvalifisert silingsprosess. 

For ikke å videreføre konseptalternativ med store svakheter skal silingsprosessen klargjøre om 

konseptene oppfyller absolutte krav. Med bakgrunn i siling basert på absolutte krav er det 0-

alternativet, moderniseringsalternativene og ett delt konsept som ikke oppfyller det absolutte kravet 

A1 – at det skal være kapasitet til minst 300.000 containere (pkt. 3.3). 

Som regel skal konseptene som ikke oppfyller de absolutte krav ikke gå videre til alternativanalysen. 

Likevel må 0-alternativet med som referanse. På dette stadiet er også det valgt å ta med et 

moderniseringsalternativ selv om det ikke oppfyller absolutte krav. Hensikten er å sjekke ut løsning 

med flere terminaler på eksisterende arealer som opprustes og evt utvides.  

Silingsprosessen av konseptene opp mot absolutte krav gir ikke frafall av hovedkonsept (store 

områder), med bidrar til å sile bort noen konseptalternativer (steder). Videre gir SWOT analysen 

forhold eller argumenter som i neste fase evaluering skiller mellom konseptalternativene. Målet er å 

få redusert antall konsept og evt lokaliseringer til et håndterbart antall som kan videreføres inn i 

alternativsanalysen. 

3.4.2. Grunnlaget for vurderingene i SWOT – analysen 

Forhold som er lagt inn og vurdert i SWOT – analysen: 

Markedstyngdepunkt 

Markedstyngdepunkt et viktig kriterium i forhold til egnetheten av lokaliseringen, og som vi har 

benyttet i SWOT-analysen. Et markedstyngdepunkt er her definert som hovedområdet dagens 

godtransporter har som målpunkt. Fremtidens markedsområder kan bli annerledes. 

Hovedmarkedene i Trøndelag ligger i Trondheim, både i forhold til plassering av samlastere 

/grossister sentralt i Trondheim mellom Brattøra - Nyhavna og Heggstadmoen - Rosten, sammen 

med at forretninger og forbrukere (sentralitet og antall innbyggere) har hovedmarkedet i 
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Trondheimsområdet. For vareeiere i industrien er det ikke noe markant markedstyngdepunkt i og 

med at bedriftene er spredt i hele Trøndelag.  

 

Figur 3-1 Oversikt over transportfunksjoner i Trondheimsområdet 

 

Eksisterende og nye næringsområder 

Det er muligheter for en forskyvning når nye næringsområder med transportskapende virksomhet 

etableres. Potensielle næringsområder som er vist i IKAP-prosjektet er blant andre Heggstadmoen – 

Rosten - Torgård sør i Trondheim (flere mindre og middels store næringsareal) Dette området vil 

derfor fortsatt være et tungt næringsområde i regionen. To nye store potensielle næringsareal ligger 

i Malvik øst for Trondheim og i Skaun vest for Trondheim. Avhengig av hvordan disse prioriteres 

utbygd vil markedstyngdepunktet for kombinerte godstransporter kunne forskyve seg noe i forhold 

til dagens situasjon. Likevel er det ingen tvil om at hovedmarkedene knyttet til forretninger og 

forbrukere har et markedstyngdepunkt i Trondheim by som største byen i Trøndelagsfylkene. 
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Figur 3-2 Kart fra arbeidet med IKAP som viser hovedkorridorer og mulige næringsarealer 

Nye markeder 

I tillegg kan andre infrastrukturtiltak som elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen være 

avgjørende for om svenskene vil flytte noe av sitt gods vestover til havn i Midt-Norge framfor havn i 

Sør-Sverige. I tillegg kan en effektiv vesthavn med båtforbindelse til/fra kontinentet være avgjørende 

for at svenskene vil vurdere å flytte gods vestover til havn i Midt-Norge framfor havner i Sør-Sverige.  

Det er ikke nødvendigvis bare elektrifiseringen som utløser vridningen i transportstrømmene, men 

sammenheng mellom banekonsept, havn og båtruter som bidrar til gir et forbedret samlet 

transporttilbud.  

En slik vridning av godstransportretningene kan også bidra til at markedstyngdepunktet forflytter seg 

nord/øst for Trondheim. Dette er å anse som en mulighet i forhold til vurderingene i SWOT-analysen. 

Fisketransporter er et annet interessant marked som må tas med i beregningene. Fra Frøya og Hitra 

ble det fraktet ca 77.000 tonn laks og ørret i 2008, for Fosen ca 4.000 tonn og fra Vikna/Ytre Namdal 

ca 30.000 tonn (SIB AS, Sib rapport nr 2/2009).  

 I nye tall som er innhentet direkte fra næringen selv vil en i løpe av 2010 være i nærheten av en 

uttransport fra Frøya og Hitra tilsvarende  ca 160.000 tonn. En formidabel vekst i næringen utfordrer 

eksiterende infrastruktur som veg og jernbane i stor grad. 

Et annet viktig marked er fisketransporter fra Nordland som ønsker å benytte Nordlandsbanen og 

evt. Meråkerbanen som utgangspunkt for nye transporter til markedene i Europa og Russland. 

Ny infrastruktur - kostnader 

Avstand til eksisterende infrastruktur er et annet viktig kriterium. Ny infrastruktur både på veg og 

jernbane bidrar til store tilleggskostnader som vil ha innvirkning på nytte-/kostnadsberegningen. 

Store tilleggskostnader knyttet til ny infrastruktur på veg, jernbane og havn er derfor vurdert som en 

trussel i SWOT-analysen. 
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Utvidelsemuligheter 

Utvidelsesmulighetene er mulig i alle de alternativene som er vurdert, men det er forskjell på 

hvordan utvidelsen må skje. Mange alternativ har relativt lite landareal tilgjengelig og all utvidelse 

må skje enten ved å sprenge seg inn i fjell eller fylle ut, evt begge deler. Dette har en stor 

kostnadsmessig, men liten arealmessig konsekvens. 

Fjellkonseptet 

Det vil være ekstrakostnader knyttet til å sprenge ut fjellhallen i forhold til å etablere terminalen i 

åpent terreng. Det vil samtidig være positivt i forhold til miljøbelastinger for arealbruk, støv og støy. 

3.4.3. Drøfting av resultatene fra SWOT-analysen, inkludert forkasting 

SWOT-analysen var i utgangspunktet vurdert som en vei å gå i forhold til en videre siling av 

alternativene i en grovsilingsprosess.Resultatene fra SWOT-analysen ble presentert for 

Prosjektgruppen i møte den 27.april 2010 og det resulterte i en noe annen vurdering av hvilke 

alternativer som har gått videre til alternativsanalysen. Miljøkonflikter ble vurdert som grader av 

konflikt i forhold til konsekvenser og ikke som et krav om å unngå inngrep i konfliktfylte områder. 

Dette er noe av grunnen til at bla. Øysand fortsatt blir sett på som et lokaliseringsalternativ for I-

konseptet inn i alternativsanalysen. Uansett har SWOT-anlalysen vært en viktig prosess for å 

synliggjøre problemstillinger for de ulike lokaliseringsalternativene, og et viktig grunnlag for 

evalueringsprosessen. 

Detaljerte resultater fra SWOT-analysen er i vedlegg 1. 

Konseptalternativer som forkastes etter SWOT-analysen 

Ved gjennomgangen av konseptalternativene i swot-analysen har det utkrystallisert seg 

problemstillinger for noen av alternativene som gjør de lite aktuelle å gå videre med.  

Dersom to sammenlignbare (for eksempel lik i størrelse, innhold og nesten samme lokalisering) 

alternativer begge oppfyller absolutte krav, men hvor det ene alternativet har betydelige trusler/ 

konflikter i forhold til ytre miljø, eksterne kostnader til ny infrastruktur (veg og jernbane) og evt. 

andre forhold som er knyttet til evalueringskriteriene, anbefales videreført kun det alternativet som 

ikke har denne type trusler i seg. 

Modernisering /  Delt konsept (Brattøra i kombinasjon med en mindre terminal) 

Brattøra/  Heggstadmoen sammen med Skogn inngår som et eget moderniseringskonsept. 

Brattøra / Muruvik er vurdert som en mulig plassering av et delt konsept hvor eksisterende havn 

sammen med en mindre terminal kunne avlaste eksisterende situasjon på Brattøra. Dette 

konseptalternativet er vurdert opp mot moderniseringalternativet Brattøra/Skogn og er som delt 

konsept vurdert som mindre egnet. Muruvik vil inngå i et integrert konsept med mulig plassering av 

ny havn i kombinasjon med ny terminal på strekningen Muruvik - Hell. 

Brattøra/  Skogn sammen med Heggstadmoen  inngår som et eget moderniseringskonsept. 

Delt konsept (Ny jernbaneterminal med eksisterende havner) 
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Heggstadmoen er i SWOT-analysen vurdert så vidt politisk kontroversiell og er prøvd som lokalisering 

for et fullverdig jernbanekonsept tidligere (bla knyttet til støy). Må derfor i evt. videre bearbeiding 

ses i sammenheng med lokalisering på Torgård. Heggstadmoen inngår i 0-alternativet og i 

Moderniseringsalternativet . Konseptet går ikke videre som selvstendig delt konsept, men er en del 

av 0-alternativet og Moderniseringskonseptet evt. i kombinasjon med Torgård-alternativet. 

Meeggen er i SWOT-analysen vurdert som så konfliktfylt i forhold til dyrka mark/jordvern at det er 

ikke anbefalt som et alternativ som bør gå videre etter silingsprosessen. Prosjektgruppa har likevel 

valgt å ta med Meeggen på grunn av at det topografisk er meget egnet og et godt jernbaneteknsik 

alternativ. En må se på ressurskonflikt i forhold til grad av konsekvens og mulig avbøtende tiltak. 

Alternativet går derfor videre til den samfunnsøkonomiske analysen. 

Vassfjellet er et fjellalternativ ved Melhus som i SWOT-analysen er vurdert til å oppfylle behov og 

mål på en dårligere måte enn tilsvarende alternativer i Trondheim sentrum. Terminal i Vassfjellet vil 

også ha svakheter ved dårlig fleksibilitet og kostnadskrevende ekspansjonsmuligheter. Kan være en 

trussel at samlastere ikke vil etablere seg i fjell. Konseptalternativet går ikke videre. 

Tulluan er et alternativ som er godt i samsvar med framtidige utviklingsområder for næringsutvikling. 

Tulluan ligger langt unna eksisterende hovedvegnett og eksisterende jernbane. Lokalisering i Klæbu  

vil medføre betydelig ekstrainvesteringer både på veg og jernbane. Det vurderes som et noe perifert 

alternativ med tanke å få samlastere til å etablere seg i tilknytning til ny jernbaneterminal. 

Konseptalternativet går ikke videre. 

Muruvik er en lokalisering som  ikke er speseielt egnet i forhold til et delt konsept. Muruvik inngår i 

et I-konsept med tanke på samlokalisering med havn. Konseptalternativet går videre  i kombinasjon 

med I –konsept Muruvik/Hell. 

Hell  inngår i en kombinasjon med Muruvik som I-konsept.  Konseptalternativet går videre  i 

kombinasjon med    I –konsept Muruvik/Hell. 

Skogn har en containerhavn i dag. Skogn ligger for langt nord for å  kunne være et aktuelt  

lokaliseringsalternativ for  en fullverdig jernbaneterminal.  Konseptalternativet går videre som 

Moderniseringskonsept  i kombinasjon med Brattøra og Heggstadmoen. 

Integrert konsept 

Øysand er i SWOT-analysen vurdert som så konfliktfylt i forhold til naturvern at det er ikke anbefalt 

som et alternativ som bør gå videre etter silingsprosessen. Prosjektgruppa har likevel valgt å ta med 

Øysand på grunn av at konfliktgrad er avhengig av plassering og dermed må vurderes i forhold til 

grad av konsekvens, evt. mulig avbøtende tiltak. Det har også vært  viktig for prosjektgruppa å få 

vurdert et I-konsept sør og nært dagens markedstyngdepunkt.  Konseptalternativet går derfor 

videre til den samfunnsokonomiske analysen. 

Thamshavn er i SWOT-analysen vurdert til å ligge for langt unna eksisterende jernbane. Det vil være 

store kostnader knyttet til å anlegge en ny jernbanetrase ut til Thamshavn. Andre områder på 

strekningen er vurdert til å ha de samme kvaliteter for et I-konsept langs Orkdalsfjorden bla 

Børsabergan. Konseptalternativet går ikke videre. 
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Midtsandan er i SWOT-analysen vurdert til å ha så store målkonflikter knyttet til friluftsliv i området 

både lokalt, regionalt og nasjonalt at det ikke er anbefalt å ta med videre inn i den 

samfunnsøkonomiske analysen. Andre svakheter er at det er lite utvidelsesmuligheter og noe 

avstand fra ny E6 som vil føre til økt trafikk på ”gammel - E6”. Trusler kan være uforutsigbar prosess 

og massiv motstand fra omgivelsene. Prosjektgruppa har likevel valgt å ta med Midtsandan på grunn 

av at alternativet må vurderes opp mot en mulig omdisponering av arealene  og fordi stedet er et 

topografisk gunstig og jernbaneteknisk god konsept. Konseptalternativet går derfor videre til den 

samfunnsøkonomiske analysen. 

Gevingåsen inngår i en kombinasjon med Muruvik/Hell  som I-konsept. Konseptalternativet går 

videre  i kombinasjon med I –konsept Muruvik/Hell. 

Skogn er i SWOT-analysen vurdert til å ligge for langt inne i Trondheimsfjorden for å kunne bli 

anbefalt som et reelt I-konsept. Alternativet vurderes som et mulig moderniseringskonsept  i 

kombinasjon med Brattøra og Heggstadmoen. 

Langstein er i SWOT-analysen vurdert til å ligge for langt inne i Trondheimsfjorden for å kunne bli 

anbefalt som et I – konsept. En trangsituasjon langs Fættenfjorden med lite landareal som bidrar til 

at det er andre I-konsepter som  er bedre egnet. Konseptalternativet går ikke videre. 

3.5. Kvalifiserte konsepter etter grovsilingsprosessen C 
Basert på siling etter absolutte krav og konklusjoner fra SWOT-analysen går følgende konsept med 

lokaliseringsmuligheter til alternativsanalysen. For å sikre riktig nivå er det lagt vekt på å gjøre 

konseptene mer områdeorientert, enn at de skal være rene lokaliseringsalternativer. Dette fører til 

at delt konsept er delt opp i områdene D–sentralt  og D–Sør, mens integrert konsept deles i I–

sentralt, I–sør og I–sørvest. Følgende konsept vurderes videre inn i evaluering etter mål og krav.  

0

0: Brattøra og 
Heggstadmoen

M

M: Brattøra, 
Heggstadmoen,  

Skogn

D

D elt Sentralt

D 1 a: Trolla

D 1b: Tyholt

D elt Sør

D 2 : Torgård

D elt Sør

D 3 a: Meeggen

D 3 b: Søberg

I

Integrert Sentralt               

I 1 a: Være

I 1 b: Trolla

Integrert Øst
I 2 a: Midtsandan

I 2 b:  Muruvik
I 2 c: Hell

Integrert Sørvest

I 3 a: Øysand

I 3 b: Børsabergan

 
Figur 3-3: Konsepter for videre analyse  

 

Det etableres 

beregningsalternativer 

basert på hoved-

konseptene  0,  M2, D1, 

D2, D3, I1, I2 og I3. Det 

er vurdert i ettertid at 

Være tilhører Integrert 

øst. D2 og D3 går inn i  

Delt konsept sør. 
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4. Konseptalternativene 

4.1. Konsept 0 

4.1.1. Tiltak i inneværende Nasjonal transportplan 

Tiltakene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 vedtatt juni 2009 ligger til 

grunn skal utføres uansett og er derfor felles for alle påfølgende konseptalternativ.  

Jernbaneinvesteringer:  

Sør for Trondheim:  Nord for Trondheim:  

 Alnabru godsterminal 

 Dobbeltspor Eidsvoll-Hamar, kun deler 
ca 30 av 60 km på strekningen.  

 Kapasitet for godstrafikken på 
Dovrebanen og Nordlandsbanen 

 Gjevingåsen tunnel 

 Fjernstyring Mosjøen - Bodø 

 Kapasitet gods Nordlandsbanen, nye/forlenge kryssingsspor 

 ”Diverse tiltak” er Ny bru Hell-Værnes, samtidig innkjør, 

elektrifisering til Steinkjer 

 Bodø godsterminal, modernisering og doblet kapasitet 

For jernbane forutsettes det at banekapasiteten på Dovrebanen og Nordlandsbanen kan dobles 

innen 2020. Moderniseringen av Bodø godsterminal vil gi doblet kapasitet og koblet mot at 

terminalene i Mo og Fauske har god reservekapasitet forutsettes det mulighet for doblet kapasitet på 

Nordlandsbanen i helhet.  

Dobbeltsporet til Hamar vil gi 10 minutters kortere kjøretid for tog i perioden. Følgende tabell viser 

reisetids effektene for jernbane (St.meld. nr. 16 (2008-2009)):  

 
Figur 4-1 Tabell over reisetidsgevinster for jernbane vist i NTP 2010-2019 

Det ligger ramme for elektrifisering mellom Trondheim og Steinkjer. For tiden arbeides det med en 

hovedplan som skal se på teknisk samordning i forhold til Meråkerbanen. For ny godsterminal nord 

for Trondheim er elektrifisering helt til knutepunktet satt som en forutsetning og dermed del av 0-

alternativet.  

Riksveginvesteringer: 

Sør for Trondheim:   Nord før Trondheim:  

 E6 Ulsberg - Korporals bru 

 E6 Jaktøyen – Tonstad 

 E6 Nordre avlastingsveg NAV 

 Sluppen – Stavne, forbinder NAV med ny Sluppe 
bru og E6 ved Kroppanbrua 

 Rv.3 Kolomoen - Ulsberg, Åsta 

 E6 Nidelv bru Grilstad 

 E6 Værnes – Kvithamar 

 Utbedringer av E6 i HelgelanUtbedring av Rv.80 

mellom Fauske og Bodø  
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For tiden bearbeides KVU for transportsystemet mellom Jaktøya (Melhus)-Oppland/Hedmark 

gr.Denne skal avklare hvilken satsning som skal gjøres innenfor vegvesen region midt. Tiltakene på E6 

og Rv.3 sør for Trondheim i tabell 4-2 viser 30-35 min raskere E6 innen 2020 og 50-65 min raskere 

innen 2040, i tillegg til en stor trafikksikkerhetsgevinst. Dette forutsetter at hele vegnettet rustes opp 

til vegnormalstandard. Dette forutsettes imdilertid ikke i beregningene. Lokalt forventes betydelig 

kapasitetsøkning på veg når E6 utvides til 4-felt mellom Jaktøyen (Melhus/Klett) og Tonstad. For 

Nordre avlastingsveg forventes det at vegkapasiteten på den nye tofelts vegen raskt ”spises” opp. For 

full utnyttelse av NAV må ny Sluppen bru og strekningen Stavne - Sluppen bygges ferdig. 

Følgende tabell er hentet fra NTP, og viser reisetidseffekter som følge av satsingen på veg:  

 
Figur 4-2 Tabell over reisetidsgevinster for veg vist i NTP 2010 – 2019 

Følgende kartfigurer (fra NTP) viser de prosjektene som det satses på:  

  
Figur 4-3 Oversikt over veg- og jernbaneprosjekter det satses på i NTP 2010 - 2019 
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4.1.2. Havneinvesteringer i planområdet 

Det er ingen investeringer i farleder som har betydning rent teknisk i forhold til sjøgodskapasitet. 

Kapasiteten på sjøen er alltid tilstede. 

Det vil bli investert i nytt ro-ro anlegg for containere og semitrailere på Pir II på Brattøra til  50 mill kr. 

I tillegg må det skje en utvidelse av av allerede eksisterende havner i sør og nord. Det er tilstrekkellig 

med kaifronter for anløp av skip, kaiarealer for håndtering av gods og areal for omlasting mellom 

transportmidlene. Planen for nytt ro-ro anlegg er godkjent i Bystyret og det vil bli innhentet anbud 

slik at anlegget kan stå ferdig tidlig i 2012. Dette anlegget vil være en viktig faktor for rederier når nye 

ruter skal vurderes.  

Det planlegges nytt havneanlegg i hovedsak for industri på Grønøra Vest på Orkanger, som vil gi en 

arealmessig dobling i forhold til eksisterende havn. Kapasiteten for containere vil øke fra dagens 

kapasitet på 10.000 containere til 30.000 containere. Området er regulert til havn og 

prosjektarbeidet er allerede i gang. Dette vil gi nye muligheter for sjøtransport. 

Disse investeringene er felles for alle alternativene. 

 

4.1.3. 0-alternativet. Dagens situasjon framskrevet 

0-alternativet representerer en trafikkmessig fremskrivning av dagens transportsystem. Det 

forutsettes at konseptene har i bunn alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, 

Statens vegvesen og andre offentlige relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP jf kapittel 2.3.1 og 

som kan påvirke godstransporttilbudet. 0-alternativet omfatter dagens godstransportinfrastruktur i 

regionen med framskriving av godsstrømmene gjennom analyseperioden. Kart over tiltaksområdet 

for 0-alternativet og systemskissen med funksjonalitet for dagens løsning vises i figur 2-3 og figur 2-4. 

Tiltakene i planområdet 

Det er forutsatt følgende effektiviseringstiltak for å møte kortsiktige kapasitetskrav:  

 Utvide Brattøras kapasitet. Moderniseringsprosjekt er igangsatt, og hovedplanen beskriver et 
moderniseringsalternativ kostnadsberegnet til 64 MNOK. 

 Ta i bruk kapasiteten som kan utvikles på Heimdal/Heggstadmoen og evt andre områder 

 Utvide havnekapasitet ved eksisterende havn på Brattøra (Pir II) med nytt ro-ro anlegg i 
tillegg til utvidelse ved Orkanger havn og Muruvik. I tillegg skal det være tilstrekkellig med 
kaifronter for anløp av skip, kaiarealer for håndtering av gods og areal for omlasting mellom 
transportmidlene.  

 Benytte avlastende hovedvegnett hvor ruter for tungtrafikk rundt sentrum er etablert ( Ny 

Osloveg fra Sluppen – Ila), Nordre Avlastningsveg (Ila – Lademoen), E6 Øst (Lademoen – 

Gildheim). 
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Figur 2-3: 0-alternativet; kart over utbyggingsområder. 

B = Baneterminal, H = Havn, S = Samlastere  
Figur 4-4 Systemskisse dagens løsning

6
 

 

 

I hovedplan for Trondheim bilavlasting/vognterminal er det anbefalt utvikling av en bilavlastningsterminal 

på Heggstadmoen. I 2008 ble det gjort mindre oppgraderingstiltak og all bilavlastning ble flyttet hit. 

I 2010 ble det utarbeidet en plan for å vurdere muligheten for containerhåndtering i tillegg til bilavlasting 

på området. Dette med bakgrunn i at området evt. kan fungere som et supplement til Brattøra inntil nytt 

logistikknutepunkt i Trondheimsregionen står klart. 

Hovedplannotatet viser en kapasitet på 40.000 TEUs/år ved en fullt utbygd situasjon. Planen legger opp til 

2 spor for biltog på henholdsvis 225 og 267 meter (totalt 15 bilvogner) samt 2 spor for containertog på 

henholdsvis 225 og 250 meter (totalt 24 TEUs). 

Med dette vil en samlet sett i et i 0-alternativ kunne optimalisere kapasiteten til å nærme seg en 

dobling for jernbanetransporten. For å håndtere en forventet vekst også på sjø i beregningsperioden 

forutsettes også et behov for en opprusting av dagens havneanlegg i 0-alternativet. Beskrivelse av 0-

alternativet framkommer av tabell 2-1, kostnader framkommer i tabell 2-3 og figur 2-3  viser et kart 

over planområdet. 

                                                           

6
Samlaster: Godstransportens kollektivtransportør, sørger for at innholdet i containere og semihengere 

lastes/losses.   Samlasting: Flere varepartier lastes inn i samme container (TØI). 
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Tabell 4-1: 0-alternativet; grunnleggende forhold. 

0 – REFERANSE Brattøra Heggstadmoen 

Beskrivelse Vedlikeholde eksisterende 

kombiterminal på Brattøra sentralt i 

Trondheim. 

Etablere liten kombiterminal med 

utgangspunkt i eksisterende terminal på 

Heimdal 13 km sør for Trondheim S. 

Topografi Flatt. Flatt. 

Arealbruk Kombiterminal, havn og 

jernbanestasjon. Stamveg. 

Godsterminal. Industri- og lagerområde. 

Boliger. Stamveg. 

Vegtilkobling Eksisterende Nordre avlastningsveg. Eksisterende E6 Sandmoen – 

Industrivegen. 

Banetilkobling Eksisterende spor over Trondheim 

sentralstasjon. 

Eksisterende spor fra Heimdal stasjon. 

Container- og stykk-

godshavn 

Utnytte kapasiteten i eksisterende 

havner på Brattøra (0 km), Orkanger 

(45 km) og Skogn 76 km. 

Utnytte kapasiteten i eksisterende havner 

på Brattøra (0 km), Orkanger (45 km) og 

Skogn (76 km). 

Planstatus Jernbane, hovedveg, havn, næring. Jernbaneområde, næringsområde. 

 

4.2. Modernisering 
Moderniseringsalternativet omfattes av ytterligere modernisering av bane- og terminalinfrastruktur 

for godstransport fram til 2040. Moderniseringsalternativet forutsetter i bunn samme tiltak som 0-

alternativet ihht inneværende nasjonal transportplan. I konseptanalysen legges til grunn Brattøra 

hovedplan /15/ moderniseringsalternativ for terminalfunksjonene på Brattøra med utvidelser i 

retning Marienborg, med følgende tiltak:  

a) Driftsbanegården flyttes til Marienborg (forutsatt finansiert som eget prosjekt) 

b) Utvidelse av største lastegata på Brattøra til bredde 41 m og lengde 330 m 

c) Ankomst-/avgangsspor på Vestre kanalhavn forlenges til min 600 m med direkte 

forbindelse til alle lastespor på terminalområdet. Indre hovedsignal fra alle ankomst-

/avgangsspor etableres 

d) Etablere hensettingsspor på dagens arealer for driftsbanegård, Vestre kanalhavn 

e) Bruk av truck og reachstacker og alternativ med bruk av kraner og truck/reachstacker.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-4  Skjematisk oversikt over terminalfunksjoner i hovedalternativ 1 

I tillegg er følgende tiltak nødvendig: 
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Terminalen på Heggstadmoen utvikles til containerterminal i kombinasjon med eksisterende 

bilavlastning. Må også inneholde plass til vognlast. Hovedplan for Heggstadmoen (kap.2.3.1) 

beskriver tiltak innenfor arealet som i dag eies av Jernbaneverket og ROM eiendom. 

Det bygges ny kombiterminal på Skogn, Fiborgtangen i forbindelse med eksisterende containerhavn 

ved Norske Skog (privat havn). Denne forutsettes å kunne håndtere deler av kombitransportbehovet 

til/fra Nord-Trøndelag.  

Jernbaneinvesteringer:  

Utnytter utvidet kapasitet for moderniseringsalternativet på Brattøra beregnet til ca 157.000 TEU + 

kapasitet ved utvidet bruk av terminalen på Heggstadmoen på 40.000 TEU. Til sammen kan det 

oppnås over 200.000 TEU på disse to jernbane godsterminalene i Trondheim kommune. Dette 

tilsvarer kun målet om dobling innen 2020.  

Dette er også taket for kapasitet – med mindre en ønsker å gå på kranløsninger inne på Brattøra.  

For strekningskapasitet kan det forutsettes doblet kapasitet med satsing på forlengelser av 

kryssingspor på Dovrebanen og Nordlandsbanen, for siste banestrekning forutsettes også 

modernisering av og effektivisering av godsterminalen på Fauske og Bodø som beskrevet i kap.2.3.1 

og som er felles for alle alternativ.  

Beskrivelse av moderniserings-alternativet framkommer videre av tabell 2-3, kostnader i tabell 2-4 

mens figur 2-7 viser kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

M-Modernisering Brattøra Heggstadmoen Skogn 

Beskrivelse Øke kapasiteten på 

eksist. kombiterminal til  

200000 TEU 

Øke kapasiteten på 

eksisterende terminal til 60 000 

TEU/år. 

Øke kapasiteten på 

eksisterende terminal til  

40 000 TEU/år. 

Topografi Flatt Flatt Flatt 

Arealbruk Kombiterminal, havn og 

jernbanestasjon. 

Stamveg. 

Ingen omdisponering av 

areal nødvendig. 

Bilomlastingsterminal. Industri- 

og lagerområde. Boliger. 

Stamveg. 

Noe omdisponering av 

industriareal nødvendig 

Kombiterminal - 

Industrivirksomhet (Norske 

Skog) - Havn - Jernbane og 

stamveg. Noe omdisponering 

av landbruksareal nødvendig. 

Vegtilkobling Eksisterende Nordre 

avlastningsveg. 

Eksisterende E6 Sandmoen – 

Industriv. 

Eksisterende E6. 

Banetilkobling Eksisterende spor over 

Trondheim S. 

Eksisterende sidespor fra 

Heimdal stasjon. 

Dagens Nordlandsbane med 

sidespor fra Skogn stasjon. 

Container- og 

stykkgodshavn 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havn på 

Brattøra (0 km). 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havner på Brattøra 

(14 km) og Orkanger (35 km). 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havn på Skogn 

(0 km). 

Planstatus Jernbaneområde, 

hovedveg , havn, næring 

Jernbaneområde, 

næringsområde (industri og 

lager). 

Industri- og jernbaneområde, 

hovedveg – Bolig og LNF 

Tabell  2-3 Konsept M; grunnleggende forhold 
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Kart over Moderniseringskonseptet 

 
Figur 4-5 Konsept M; kart over utbyggingsområder 

 

 

 

Moderniseringskonseptet er et delt konsept mellom Brattøra, Heggstadmoen og Skogn. Skogn kan 

være en avlastningshavn for gods som kommer fra Sverige via Meråkerbanen og med tanke på videre 

distribusjon av gods til Nord-Trøndelag og områdene sør i Nordland. Kan også fungere som utvidet 

kombiterminal hvis det er markedsmessig (togoperatører) interesse å kjøre containerne til/fra Nord-

Trøndelag og evt Nordland via dette stedet. 



Usikkerhetsanalyser i konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 45 av 193 

 

M-modernisering Brattøra Heggstadmoen Skogn 

Beskrivelse Øke kapasiteten på 

eksisterende 

kombiterminal til 

200.000 TEU/år 

(krandrift) 

Øke kapasiteten på 

eksisterende terminal til 

60.000 TEU/år 

 

Øke kapasiteten på 

eksisterende terminal til 

40.000 TEU/år 

 

Topografi Flatt Flatt Flatt 

Arealbruk Kombiterminal, havn 

og jernbanestasjon. 

Stamveg. 

Ingen omdisponering 

av areal nødvendig 

 

Bilomlastingsterminal. 

Industri- og lagerområde. 

Boliger. Stamveg. 

Noe omdisponering av 

industriareal nødvendig 

 

Kombiterminal - 

Industrivirksomhet 

(Norske Skog) - Havn - 

Jernbane og stamveg. 

Noe omdisponering av 

landbruksareal 

nødvendig. 

Vegtilkobling Eksisterende Nordre 

Avlastningsveg 

Eksisterende E6 

Sandmoen - 

Industrivegen 

Eksisterende E6 

Banetilkobling Eksisterende spor 

over Trondheim S 

 

Eksisterende sidespor fra 

Heimdal stasjon 

 

Eksisterende 

Nordlandsbane med 

sidespor fra Skogn 

stasjon  

Containerhavn Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havn på 

Brattøra (0 km). 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havner på 

Brattøra (14 km) og 

Orkanger (35 km) 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havn på 

Skogn (0 km) 

Massebalanse - - - 

Planstatus Jernbaneområde - 

Hovedveg - Havn - 

Næringsområde 

Jernbaneområde - 

Næringsområde (Industri 

og lager) 

 

Industriområde - 

Jernbaneområde - 

Hovedveg  - Boligområde 

- LNF område 
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4.3. Delt konsept 

4.3.1. Konsept D - delt løsning sentralt 

Tyholt og Trolla innebærer fjellhall for kombiterminalen. Trolla vurderes som mest aktuelt for et 

fjellalternativ, begrunnet med at det er løsningen som kan knyttes direkte til sjø. Alternativet har 

imidlertid mange svakheter og trusler vurdert i SWOT-analysen. Kostnadsmessig vil det være noe 

tillegg for selve fjellanlegget i forhold til dagløsning med samme fasiliteter, men styrkene/fordelene 

er knyttet til reduserte areal- og miljøkonflikter. 

Beskrivelse av delt konseptalternativ sentralt framkommer av tabell 6-7 og figur 6- 8 viser et kart 

over utbyggingsområder. 

D - SENTRALT D1 a – Trolla D1 b - Tyholt 

Beskrivelse Ny kombiterminal i fjellhaller mellom Ila og 

Trolla. 

Ny kombiterminal i fjellhaller langs Stavne-

Leangenbane-tunnelen under Tyholt. 

Topografi Flatt (utsprenges i fjell). Flatt (utsprenges i fjell). 

Arealbruk Nært kommunalt avløpsrenseanlegg i fjell. 

Boligområder og ”Bymarka” over fjellhaller. 

Jernbanetunnel (Stavne-Leangenbanen). 

Boligområde på overflaten. 

Vegtilkobling Nye tuneller fra Ila og Trolla (2,5 km). Ny tunell fra Omkjøringsvegen (2 km). 

Banetilkobling Ny tunnel fra Marienborg (2,5 km). Eksisterende Stavne-Leangen-bane fra 

Lerkendal og Leangen stasjoner. 

Container- og 

stykkgodshavn 

Utnytte kapasiteten i eksisterende havner 

på Brattøra (3 km), Orkanger (45 km) og 

Skogn (76 km). 

Utnytte kapasiteten i eksisterende havner 

på Brattøra (3 km), Orkanger (45 km) og 

Skogn (76 km). 

Massebalanse 4-6 mill m³ stein må sprenges ut. 4-6 mill m³ stein må sprenges ut. 

Planstatus Grunn i fjell er ikke planavklart i 

kommuneplanen.  

Overflateplanformål: næringsområde, 

naturvernområde, LNF–område, 

friluftsområde og hovedveg. 

Jernbane i tunnel, hovedveg i tunnel og 

tettbebyggelse (by) på overflaten. 

 

Tverrsnitt  

/22/ 

 
Tabell 4-2: Konsept delt løsning sentralt; grunnleggende forhold. 
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Kart over lokaliseringsalternativ for Delt konsept sentralt 

 
Figur 4-6: Konsept delt løsning sentralt; kart over utbyggingsområdet. 
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4.3.2. Konseptalternativ delt løsning sør 

Sør for Trondheim er det identifisert 3 mulige steder Torgård, Meeggen eller Søberg.   

D2 Torgård  

Torgård har et potensial som gjennomkjøringsterminal ved etablering av ny jernbanelinje mellom 

Melhus og Heimdal. Området kan også etableres som sekketerminal med ny jernbanelinje over E6 fra 

Heggstadmoen. En slik løsning kan kombineres med lokalisering på Torgård og ses i sammenheng 

med en etappevis utbygging. Løsningen må også koordineres svært tett med den planlagte 

utvidelsen av E6 fra 2 til 4-feltsveg.  

Torgård kan også etableres som en sekketerminal med adkomst fra Heimdal. Det betyr at 

jernbanelinje fra Melhus til Torgård kan utgå, men at jernbanelinja fra Heimdal til Heggstadmoen må 

bygges om i vesentlig grad. Ny veg- og jernbaneforbindelse fra Heggstadmoen må etableres.   

Det kan være en mulighet for å etablere en terminal i 2 høyder for å kompensere for at området er 

relativt kupert. Området består stort sett av masser som kan flyttes ved behov. Geoteknikk må 

vurderes som en del av det videre arbeidet. 

D3  Melhus 

D 3 a Meeggen 

Meeggen i Melhus kommune er et alternativ som har usikkerheter ved en gjennomføring fordi det 

representerer nasjonale målkonflikter knyttet til jordvern og jordbruksarealer med svært god 

bonitet. Alternativet er kostnadsmessig og jernbaneteknisk svært gunstig på grunn av beliggenheten 

tett opp til eksisterende jernbanelinje og i flatt terreng. Alternativet går på tross av 

jordvernkonflikten videre inn i alternativsanalysen. 

D 3 b Søberg 

Søberg er et område som Melhus kommune har utpekt som mulig etableringsområde, men som 

likevel kan ha noen konflikter i seg knyttet til bruk av landbruksarealer. Området er relativt flatt, men 

det vil være behov for å legge om jernbanelinja noe for å sikre et bedre sporarrangement. Utvidelse 

for næringsarealer må skje i fjellet bak. Utvidelse kan skje trinnvis ved at dagens grusforekomster tas 

ut i etapper. Hvorvidt det er mulig å utvikle Søberg for å imøtekomme tilstrekkelig lengde  i forhold 

jernbanetekniske krav må sjekkes ut mer nøyaktig i neste fase om stedsalternativet blir aktuelt.   

Beskrivelse av delt konseptalternativ sør framkommer av tabell 6-9, kostnader framkommer i tabell 

6-10 og figur 6- 9 viser et kart over utbyggingsområder. 
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Forhold knyttet til lokaliseringene 

D – SØR D 2 – Torgård D 3 a - Meeggen D 3 b – Søberg 

Beskrivelse Ny kombiterminal på 

Torgård 14 km sør for 

Trondheim S. 

Ny kombiterminal på 

Meeggen 20 km sør for 

Trondheim S. 

Ny kombiterminal på Søberg 

25 km sør for Trondheim S. 

Topografi Relativt kupert. Flatt. Småkupert. 

Arealbruk Jordbruk, masseuttak, 

kulturmiljø, kraftledning. 

Jordbruk, boligbebyggelse, 

kulturmiljø. 

Jordbruk , boligbebyggelse, 

kulturmiljø, masseuttak. 

Vegtilkobling Ny veg fra Sandmoen (1 km). Ny veg fra E6 N for Melhus 

sentrum (1 km). 

Ny veg fra E6 ved 

Skjerdingstad (1 km). 

Banetilkobling Nye sporforbindelser fra 

Melhus kirke (8 km) og 

Heimdal (2 km). 

Eksisterende bane nord 

for Melhus. 

Jernbane: Eksisterende bane 

Melhus – Kvål. 

Container- og 

stykkgodshavn 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havner på 

Brattøra (14 km), Orkanger 

(35 km) og Skogn (90 km). 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havner på 

Brattøra (20 km), 

Orkanger (35 km) og 

Skogn (100 km). 

Utnytte kapasiteten i 

eksisterende havner på 

Brattøra (25 km), Orkanger (40 

km) og Skogn (100 km). 

Massebalanse - - Noe utsprenging av fjell 

nødvendig. 

Planstatus Næringsområde, 

masseuttak, LNF-område. 

LNF-område, 

jernbaneområde. 

LNF-område, jernbaneområde, 

hovedveg, masseuttak, 

næringsområde.  

Tabell  4-3: Konsept delt løsning sør -  grunnleggende forhold. 
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Kart over lokaliseringsalternativer for Delt løsning sør 

 
Figur 4-7: Konsept Delt løsning sør - kart over utbyggingsområdet. 
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4.4. Integrerte konsept 

Figur 6-10 viser systemskissen for en helhetlig, fullintegrert løsning. Dette er en løsning, hvor bane, 

veg, sjø, samlastere, tredjepartsaktører/næringsliv samlokaliseres på ett sted. 

B = Baneterminal, H = Havn, S = Samlastere, 
3PL = Tredjeparts logistikkaktør,  CD = Cross-docking  

Figur 4-8: Systemskisse konsept, helhetlig og integrert konsept /(Kilde: Rolf Aarland, 2010)/.  

I dette konseptet er det fremkommet forslag om at deler av knutepunktet kan ligge i fjell. Det er 

forutsatt at container- og stykkgodshavnen flyttes fra Brattøra og er samlokalisert med jernbane.  

4.4.1. Konseptalternativ - integrert løsning sentralt 

Trolla representerer konseptet. I Trolla er det tenkt en fjellhall i kombinasjon med ny containerrhavn. 

Det betyr utfylling av masse ut i sjø for å få etablert kaifronter og havnefasiliteter. Selve kombi-

terminalen i fjellhall innenfor havneområdet med tilknytning til eksisterende veg- og jernbane-

systemer i tunnel fra Ila/Marienborg. Fv 715, Bynesvegen må legges i kulvert under utfylt område. 

Beskrivelse av integrert konseptalternativ sentralt framkommer av tabell 6-11, kostnader 

framkommer i tabell 6-12 og figur 6- 11 viser et kart over utbyggingsområder. 

I - SENTRALT I 1 b - Trolla 

Beskrivelse Ny kombiterminal og container- og stykkgodshavn delvis i fjellhaller mellom Ila og 

Trolla. 

Topografi Flatt. Sprenges ut i fjell og utfylling i sjø. Det er knyttet usikkerhet til utfylling i sjø pga 

stor rasfare og dybdeforhold. 

Arealbruk Kommunalt avløpsrenseanlegg lokalisert i fjell like i nærheten. Industri/lager og riksveg 

langs fjorden.  Boligområder og ”Bymarka” over fjell. 

Vegtilkobling Nye tunneler fra Ila og Trolla (2,5 km). 

Banetilkobling Ny tunnel fra Marienborg (2,5 km). 

Container- og 

stykkgodshavn 

Ny havn integrert. Relativt lite potensielt oppfyllingsareal ut til kote -10. 

Massebalanse 4-6 mill m³ stein må sprenges ut av fjell. 750 000 m³ stein må fylles i sjø. 

Planstatus Undergrunnen er ikke planavklart i kommuneplanen. Overflateplanformål: 

næringsområde, naturvernområde, LNF–område, friluftsområde og hovedveg. 

Tabell 4-4: Konsept Integrert løsning sentralt,  grunnleggende forhold. 
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Kart over lokaliseringsalternativer for Integrert løsning sentralt 

 
Figur 4-9: Konsept Integrert løsning sentralt, kart over utbyggingsområdet. 
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4.4.2. Konseptalternativ - integrert løsning øst 

Beskrivelse av integrert konseptalternativ øst framkommer av tabell 6-13, kostnader framkommer i 

tabell 6-14 og figur 6- 12 viser et kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

I – ØST 
I1 a - Være I2 a - Midtsandan I2 b - Muruvik I2 c - Hell 

Beskrivelse Ny kombiterminal og 

container- og 

stykkgodshavn på 

Være 5 km øst for 

Trondheim S. 

Ny kombiterminal 

og container- og 

stykkgodshavn på 

Midtsand 25 km øst 

for Trondheim S. 

Ny kombiterminal og 

container- og 

stykkgodshavn i 

Muruvik ca. 30-35 km 

øst for Trondheim S  

Ny kombiterminal og 

container- og 

stykkgodshavn på Hell 

ca. 30-35 km øst for 

Trondheim S  

Topografi Relativt flatt. Relativt flatt Benyttet til havn 

tidligere, utfylling i sjø 

Relativt flatt 

Arealbruk Jordbruk, 

boligbebyggelse, 

friluftsområde. 

 

Landbruk , 

friluftsliv, 

boligbebyggelse. 

Boligbebyggelse, 

hytter, friluftsliv, havn 

Landbruk, kulturmiljø, 

boligbebyggelse, 

friluftsliv  

Vegtilkobling Oppruste veg fra 

toplanskryss 

Ranheim/ Vikåsen 

(1,5 km). 

Ny veg fra E6 S for 

Storsand (1 km). 

Ny veg  fra E 6 på Hell 

(3 km). 

Ny veg  fra E6 på Hell 

(1 km). 

Banetilkobling Eksisterende spor 

mellom Ranheim og 

Vikhammer stasjon. 

 

Eksisterende spor 

mellom Vikhammer 

og Hommelvik 

stasjoner. 

Benytte eksisterende 

trase fra Hommelvik. 

Ny sportrase fra Hell 

stasjon (1 km). 

Container- og 

stykkgodshavn 

Ny havn integrert 

Svært stort (over 

1000 daa) potensielt 

oppfyllingsareal ut til 

kote -10. 

Ny havn integrert 

Stort (500-1000 

daa) potensielt 

oppfyllingsareal ut 

til kote -10. 

Ny havn integrert. 

Stort (500-1000 daa) 

potensielt 

oppfyllingsareal ut til 

kote -10. 

Ny havn integrert. 

Stort (500-1000 daa) 

potensielt 

oppfyllingsareal ut til 

kote -10. 

Massebalanse 1,5 mill m³ stein må 

fylles i sjø. 

1,8 mill m³ stein må 

fylles i sjø. 

2,0 mill m³ stein må 

fylles i sjø. 

2,0 mill m³ stein må 

fylles i sjø. 

Planstatus LNF område, 

grønnstruktur med 

hovedturveg, 

jernbaneområde, 

hovedveg. 

Tett bebyggelse, 

friluftsområde, 

hovedveg, 

jernbaneområde. 

Boligområder, 

områder for 

fritidsbebyggelse, 

friområder, 

næringsområder, LNF-

område,jernbaneareal. 

Boligområder, 

områder for 

fritidsbebyggelse, 

friområder, 

næringsområder, 

LNF–omr.,jernbane 

Tabell 4-5: Konsept Integrert løsnig øst; grunnleggende forhold. 

På Være går idèen ut på å fylle ut et relativt grundt område mot Væresholmen og mudre opp. Være 

er et relativt flatt område langs eksisterende jernbane. Område benyttes i dag til rekreasjon for de 

boligområdene som ligger i nærheten. 
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Et integrert konsept kan ha ulikt nivå i forhold til hvor store arealer som er nødvendig blant annet 

med tanke på en trinnvis utbygging. Det er flere lokaliseringer på strekningen som kan være mulige 

steder for et integrert konsept. Det er forslag om lokalisering på Midtsandan og Muruvik i Malvik 

kommune, Gevingåsen eller Hell på kommunegrensa mellom Malvik og Stjørdal. Det kan i prinsippet 

være hele strekningen mellom Muruvik og Hell som er aktuelle steder i  denne fasen. Muruvik – 

Gevingåsen – Hell vil i analysen omfatte hele området fordi ulike funksjoner kan ha ulike plasseringer 

og flere kombinasjoner er mulig. Det er i dag havn på Muruvik. 

Kart over lokaliseringsalternativer for Integrert løsning øst 

 
Figur 4-10: Konsept Integrert løsning øst, kart over utbyggingsområder. 
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4.4.3. Konseptalternativ - integrert løsning sørvest 

Beskrivelse av integrert konseptalternativ sørvest framkommer av tabell 6-15, kostnader 

framkommer i tabell 6-16 og figur 6- 13 viser et kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

I - SØRVEST I3 a Øysand I3 b Børsabergan 

Beskrivelse Ny kombiterminal og containerhavn på 

Øysand 20 km sørvest for Trondheim S 

Ny kombiterminal og containerhavn i 

Børsa ca. 30 km sørvest for 

Trondheim S. 

Topografi Flatt. Kupert. 

Arealbruk Jordbruk, friluftsområde, naturvern, 

næringsvirksomhet, kulturmiljø, E 39. 

Kulturmiljø, E 39. 

Vegtilkobling Ny veg fra E 39 (1 km). Ny veg fra E 39 (1 km). 

Banetilkobling Ny trase fra Melhus (6 km). Ny trase fra Melhus (ca. 15 km). 

Containerhavn Ny havn integrert. 

Stort (500-1 000 daa) potensielt 

oppfyllingsareal ut til kote -10. 

Ny havn integrert. 

Noe (200-500 daa) potensielt 

oppfyllingsareal ut til kote -10. 

Massebalanse 1,8 mill m³ stein må fylles i sjø. Ca. 3 mill m³ stein må fylles i sjø. 

Planstatus LNF-områder, industriområder, 

offentlige bygninger, annet 

byggeområde (campingplass), 

friluftsområde i sjø, hovedveg. 

LNF-områder. 

Tabell 4-6: Konsept Integrert løsning sørvest, grunnleggende forhold. 

 

Øysand ble tidlig foreslått som lokalisering inn mot E 39 (og kryss mot E6). Alternativet har store 

konflikter opp mot internasjonale- og nasjonale verneinteresser i natur- og friluftsområder. I tillegg 

må det etableres ca. 8 km ny jernbanelinje med bru over Gaula, som innebærer store 

tilkoblingskostnader. Miljøkonfliktene vi også gjelde denne tilkoblingen. En kan se for seg en løsning 

med å legge godsterminalen inn mot fjell og havn som fylles ut inn mot eksisterende fjellparti mot 

Buvika. En slik løsning vil ikke berøre eksisterende verneområder direkte, men vil komme i konflikt 

med en planlagt marin verneplan for området. 

Området mellom Buvika og Børsa er en annen mulighet for etablering av en integrert løsning. Det vil 

være knyttet ekstra investeringskostnader for en ny jernbanelinje i størrelsesorden 1 – 2 mrd kroner. 

Likevel er det interessant å se på en løsning i området blant annet med tanke på muligheter for å 

etablere effektive løsninger for fisketransport fra Frøya og Hitra.  



Usikkerhetsanalyser i konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 57 av 193 

 

Kart over lokaliseringsalternativ for Integrert løsning øst 

 
Figur 4-11: Konsept Integrert løsning sørvest, kart over utbyggingsområdet. 

 

4.4.4. Nytt konsept etter høring 

Ny variant Torgård 2B med ny havn i Muruvik (og Orkanger som i andre alternativ): 

Det etableres en variant  for å evaluere delt bane- og havneterminal med ny havn. Hensikten er å 

teste ut et kompromiss som tar i seg fordelene med å flytte fra Brattøra.  I ny variant på Torgård 

forutsettes samme lokalisering og forutsetninger som i opprinnelig alternativ. Men i Brattøra havn 

tas container- og tørrbulkhavna ut. Dermed fjernes behovet for modernisering på 491 MNOK. Det 

forutsettes normal modernisering av Orkanger havn. Inn kommer ny havn på Muruvik med container 

og bulk som gir kostnad til 674 MNOK lik det selvstendige alternativet I2b Muruvik. Netto endring blir 

forskjellen i kostnad mellom  ny Muruvik havn og modernisering av Brattøra. Netto økning kun for 

havnedelen er omlag 183 MNOK. I tillegg kommer gevinsten av salg av Brattøra havneareal. 

Løsningen kan eventuelt betegnes som “Dryport”, men det kan være flere løsninger som kan gå inn 

under dette begrepet. 

I3b ørsabergan 

I3a Øysand 



Usikkerhetsanalyser i konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 58 av 193 

 

5. Investeringsanalyse 

5.1. Forutsetninger 

Kostnader for infrastruktureier inngår i analysen som investeringskostnader periodisert i 

anleggsperioden. Kostnadene omfatter investering i ny/forbedret infrastruktur og er avhengig av de 

ulike konseptalternativenes lokalisering. Investeringskostnader beregnes på grunnlag av estimerte 

mengder (omfang) og faste enhetspriser. Usikkerheten er definert på overordnet nivå ved å anslå 

minimum og maksimum kostnad som % -variasjon i forhold til sannsynlig kostnad (grunnkalkyle).  

I kostnadsoverslagene er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve 

logistikknutepunktet, behov for veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på jernbanen  

og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i godsmengder i beregningsperioden. Det er 

foretatt separate vurderinger av terminalkostnad, kapasitetstiltak og tilknytningskostnader for bane 

og havnekostnad.   

I kostnadsoverslaget for alle alternativ ligger kostnader knyttet til nødvendig utbygging av 

logistikknutepunktet. I tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til 

terminal, kapasitetstiltak på jernbanen  og opprusting av havn for å imøtekomme utviklingen i 

tonnasje i beregningsperioden. 

Kostnader for infrastruktureier inngår i analyse som investeringskostnader periodisert i 

anleggsperioden. Kostnadene omfatter investering i ny/forbedret infrastruktur og er avhengig av de 

ulike konseptalternativenes lokalisering. Investeringskostnader beregnes på grunnlag av estimerte 

mengder (omfang) og faste enhetspriser. Usikkerheten er definert på overordnet nivå ved å anslå 

minimum og maksimum kostnad som % -variasjon i forhold til sannsynlig kostnad (grunnkalkyle).  
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0 M2 D1 D2 D3a D3b I1a I1b I2a I2b I2c I3a I3b
 Brattøra+

Heggstadmoen Mod. Tyholt Torgård Meeggen Søberg Være Trolla Midtsandan Muruvik Hell Øysand Børsa

Invest./gevinster i byggefase (totalt)

Kombiterminal (omlasting truck)     M2 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kombiterminal (omlasting kran)       M2 0 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167

Containerhavn (molo,oppfylling,mudring,terminal) RS (Mkr) 491 491 491 491 491 491 904 1 434 800 674 878 804 1 434

Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilgang areal (underbygning, grunnerverv, utsprengning, 

samlaster) M2 0 500 13 000 800 572 800 572 13 000 572 800 833 800 13 000

Vegtilknytning  M 0 80 000 120 000 80 000 80 000 80 000 30 000 120 000 80 000 100 000 80 000 100 000 100 000

Jernbanetilknytning  M 0 100 000 150 000 125 000 100 000 100 000 100 000 140 000 100 000 10 000 10 000 140 000 140 000

Jernbanekapasitetstiltak stk x-spor 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Modernisering dagens terminaler RS (Mkr) 82 261

Salg av dagens terminal- og containerhavneareal M2 0 0 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

SUM Invest./gevinster i byggefase (totalt)

EnhetElement

Enhetspriser per alternativ

 
Tabell 5-1 Enhetspris per alternativ som grunnlag for kalkyle (alle alternativ) 

Kommentarer vedr. grunnlagsdata: 

Kombiterminal (omlasting truck)      

Erfaringstall fra utbyggingen av Gandal-terminalen. Omfatter underbygning, overbygning, signalsystem, 
terminalteknisk infrastruktur og bygninger. JBV 2008 

Kombiterminal (omlasting kran)        Erfaringstall fra moderniseringen av Alnabru- og Brattøra terminalene. JBV 2009-2010. 

Containerhavn (molo, oppfylling, mudring, terminal) 
Oppmudrings- og molokostnader basert på ”Logistikknutepunkt Havn – Bane – Bil” Trondheim 
Havn/Rambøll 2010 – Kostnader til plastring av skråninger og kaier kommer i tillegg. 

Samlasterareal (inkl. i kombiterminal) Inngår i posten ”Tilgang til areal” 

Tilgang areal (underbygning, grunnerverv, utsprengning, 
samlaster) 

Oppjusterte tall fra ”Ny kranbasert terminal i Trondheim” JBV 2006 samt kostnadsestimat fjellkonsepter 
JBV/Norconsult 2010. 

Vegtilknytning   Erfaringstall fra Statens vegvesen (tofelts veg) 

Jernbanetilknytning   Erfaringstall fra Jernbaneverket  

Jernbanekapasitetstiltak kostnad pr kryssingsspor fra Strekningsvis utviklingsplan 

Modernisering dagens terminaler Tall fra ”Hovedplan for modernisering av Brattøra godsterminal”. JBV 2009 

Salg av dagens terminal- og containerhavneareal Opplysninger fra eiendomsmegler 2010 
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5.2. Samlede investeringskostnader / gevinster i byggefase 
Følgende tabell viser kostnadene i 2010 –kroner for konseptalternativene:  

Tabell 5-2 Kostnader konseptalternativene. Dagens kroneverdi 

Modernisering Delt konsept sør og Melhus

Integrert 

sentral Integrert øst         Integrert Sørvest

Investeringer/gevinster i 

byggefase (nåverdi) 0-alt. M1 M2 D1 Tyholt

D2 

Torgård

D2b 

Torgård+ 

Muruvik

D3a 

Meegg

en

D3b 

Søberg

I1b 

Trolla

I1a 

Være

I2a 

Midtsan

dan

I2b 

Muruvik

I2c 

Hell

I3a 

Øysand

I3b 

Børsa

Jernbaneterminal inkl. tilgang 

areal (utsprengning, 

underbygning, grunnerverv) 171 487 751 3994 589 589 480 589 3435 480 480 958 763 0 0

Containerhavn (molo, 

oppfylling,mudring IKKE 491 491 491 491 491 674 491 491 1619 904 800 674 878 804 1434

Samlasterareal   (inkl. i 

kombiterminal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vegtilknytning  0 160 146 300 80 80 80 80 300 60 80 200 160 200 200

Jernbanetilknytning  0 200 200 700 1250 1250 100 100 146 50 0 145 145 840 1260

Jernbanekapasitetstiltak 582 582 582 582 482 482 452 452 582 628 686 859 950 452 452

SUM Investeringer i 

byggefase (nåverdier) 1244 1920 2170 6067 2892 3075 1603 1712 6082 2122 2046 2836 2895

Salg av dagens terminal- og 

containerhavneareal 0 0 0 -210 -210 -770 -210 -210 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770

SUM Investering/salg 1244 1920 2170 5857 2682 2305 1393 1502 5312 1352 1276 2066 2125 2006 6151

NÅVERDIER 965 965 965 965 2168 1888 965 1217 4342 1070 1010 1660 1701 1854 5999

Kapitalstrømmer 2020-2040 pr alternativ
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5.3. Kostnader for godsterminal jernbane 
Følgende vurderinger er utført for selve kombiterminalen for alle konsept/stedsalternativene:  

Tabell 5-3 Kostnader for selve jernbane godsterminalen 

Kostnad mill kr   Tilgang areal     

Alternativ Kombi-

terminal 

Under-

bygning 

Grunn-

erverv 

SUM Kommentar 

 0: 0-alt 146     146   

M: Modernisering 421   43 464   

D1: Tyholt/Trolla 325 3529   3854 Fjellhall. *) 

D2: Torgård 325 210 33 568 Middels vanskelige forhold. 

D3a: Meeggen 325 110 33 468 Enkle forhold. 

D3b: Søberg 325 210 33 568 Middels vanskelige forhold. 

          Noe fjellsprenging. 

I1a: Være 325 110 33 468 Enkle forhold. 

        Havn kommer i tillegg **) 

I1b: Trolla 325 3529   3854 Fjellhall for terminal.*) 

        Sprenge 12-14 mill m3. 

          Havn kommer i tillegg **) 

I2a: Hell 325 220 33 578 Middels vanskelige forhold. 

        Noe fylling i sjø. 

          Havn kommer i tillegg **) 

I2b: Muruvik 325 550 33 908 Vanskelige forhold. 

        Mye fylling i sjø. 

        Havn kommer i tillegg **) 

I2c: Midtsandan 325 110 33 468 Enkle forhold. 

          Havn kommer i tillegg **) 

I3a: Børsaberga 325 3529   3854 Fjellhall (som Trolla/Tyholt).*) 

        Havn kommer i tillegg**) 

I3b: Øysand 325 110 33 468 Enkle forhold. 

          Havn kommer i tillegg **) 

*) Det må tas en sjekk på denne kostnaden.  **) Havnekostnad ikke med her. 

Kostnadene for jernbaneterminalen er splittet på kombiterminal, underbygning og grunnerverv.  

Kombiterminal omfatter all opparbeiding av tomt, underbygning, overbygning, elektro, bygninger etc 

på selve kombiterminalen eksklusive grunnerverv og evt utsprenging av fjellhall. Det er brukt 

erfaringstall fra Ganddal (nyeste kombiterminal i Sandnes), med forholdsvis stort flatt og lett 

tilgjengelig areal. Det antas at det for overbygning, elektro og terminalfasiliteter ikke vil utgjøre store 

forskjeller når man først har en planert tomt, dermed vil kostnad for selve terminaldelen ikke variere 

særlig mye. Noen mindre variasjoner vil det være pga vanskelig geometriske forhold med tilpasning 

av sporarrangementet. Kranløsning krever rette områder for lastegate. Renskåret terminalkostnad 

eksklusive opparbeiding av tomt er vurdert til 325 MNOK. 
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Det er svært sannsynlig at det blir stor forskjell for underbygningsdelen, derfor er det denne som 

varierer i kostnadstabellen. Noen tomter kan bli direkte vanskelige. For fjellhallalternativene er 

kostnader for utsprenging av fjellhall postert under ”Tilgang til areal”. For alternativene på Meeggen 

og Være samt fjellhallalternativene (utover utsprenging) antas forholdene å tilsvare enkle forhold 

mens det for Torgård, Søberg, Muruvik, Hell og Børsa vil være store forskjeller i 

underbygningskostnader. Erfaringstallene viser at underbygning utgjør ca 25 % av kostnad. 

Underbygning er vurdert til 110 MNOK med enkle forhold. Det er ikke foretatt spesifikke 

grunnundersøkelser. Havnekostnader og fylling for havn presenteres i senere kapittel.  

Grunnerverv er innløsning av arealer basert på erfaringstall for områdetype. 

Det er produsert enkle skisser for å gi et ytterligere grunnlag for kostnadsestimatet.  

Usikkerhet: 

Tallene over gir grunnlag for basisestimatet. Det er relativt stor usikkerhet, blant annet fordi det ikke 

er tegnet opp detaljerte sporplaner for å anskueliggjøre kompleksiteten spesielt i litt ”trange” 

områder i tillegg til at det ikke er utført spesifikke grunnundersøkelser.  

For terminaldelen benyttes en usikkerhet på ± 40 %. På underbygningsdelen benyttes -30 til +50% for 

alternativene i dagen. For fjellhallalternativene foreslås -30% til +100%.  

For fjellhall synes det som 10-12 mill m3 er mye. 5 haller for terminal og 3 haller for samlastere a 30 

da gir 5,5 mill m3. Hva mer? Det forutsettes at jernbane- og vegtunneler i fjell inngår i postene veg- 

og jernbanetilknytning. Den angitte prisen på 3,5 mrd kan harmonere med 5,5 mill m3. Dersom 

volumet skal være 10 mill m3 mener vi prisen kan bli minst 6-10 mrd (600-1000 kr/m3). Dette 

illustrerer på den annen side at kostnad for fjellhall kan gå ned hvis volumkravet reduseres. 

 

5.4. Kostnad knyttet til økt kapasitetsbehov  

Et spørsmål har vært om det er behov for dobbeltspor øst for Trondheim for de østlige alternativ?  

Det er gjennomført en kapasitetsvurdering /20/ som viser behov for tiltak i form av 

kryssingssportiltak og dobbeltsporparseller både sør og nord for byen i alle alternativer. Disse 

tiltakene skal gi tilstrekkelig kapasitet både nord (øst) og sør for Trondheim, men begrenset til et 

planområde (omfattes av alternativene) mellom Melhus og Hell. For å synliggjøre forskjellen er det 

lagt inn en basiskostnad for kapasitet i alle alternativene. Tiltakene dekker kun økt godstrafikk, hvis 

det også skal bli flere persontog blir analysen annerledes men tilhører derfor også et annet prosjekt. 

Kapasitetsvurderingen er gjort for beregningspunktene Brattøra, Heimdal, Melhus og. For de øvrige 

alternativene som ikke er nøyaktig på stasjonspunktene, men kostnad er likevel vurdert med reell 

plassering i forhold til de øvrige alternativene. Kostnad er hentet fra Strekningsvis utviklingsplan 

Nordlandsbanen /21/.  

Resultattabell viser sum kapasitetstiltak. I utgangspunktet synes det ikke som stor forskjell på 

behovet for tiltak, men noe mer for alternativer østover og noe mindre for alternativer sørover. I 

tillegg må det tas med store tilknytningskostnaderfor noen av alternativene. 
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I kapasitetsvurderingen er det forutsatt en forventet togproduksjon av persontog og godstog i 2020 

og 2040, men allikevel ikke noe spesiell vekst for person (tilhører andre utredninger). Det er også tatt 

med samtidig innkjør på forlengelser av eksisterende kryssingsspor. Persontog vil uansett kunne 

krysse, men det vil også være slik at persontogene har nytte av kryssingsspor-forlengelsene, spesielt 

de med samtidig innkjør. Samfunnsregnskapet behandler kun godstog, og det er tenkelig å fordele 

nytten og dermed kostnad. Det foreslås en andel 70 % andel på godstrafikk og 30 % på persontrafikk. 

Elektrifisering er en praktisk forutsetning for de østlige alternativene. Men det forutsettes å komme 

allerede i 0-alternativet, da det er satt av en ramme på over 1 mrd for strekningen Trondheim-

Steinkjer i inneværende Nasjonal transportplan. Behovet er også kun til stedsalternativet hvor Hell er 

den som er lengst øst 32 km fra Trondheim av totalt 125 km (til Steinkjer). Dermed er ikke denne 

posten spesifisert i kostnadsoppsettee, da forskjell mellom alternativene blir lik 0 mht. elektrifisering. 

En forutsetter å bruke Stavne-Leangen-banen og ta med opprustning av denne, dette virker spesielt 

fornuftig for lokaliseringene øst for Trondheim. 

 

Noen forutsetninger for spesielle tiltak:   

Kostnadsforutsetninger som benyttes: 

Kryssingssporforlengelse med samt. innkjør  100 mill kr 

Nytt kryssingsspor med samt. innkjør   100 mill 

Samtidig innkjør   30 mill (nytt sikringsanlegg og begrenset forlengelse) 

Andel dobbeltspor     20 % av kostnad 

Funksjonelt Dobbeltspor Marienborg – Trondheim 20 % av 128 mill =22 mill 

Dobbeltspor Trondheim – Lilleby (1,8 km)  20 % av 500 mill= 100 mil 

Opprusting av stavne-leangenbanen   100 mill kr 

 

De neste 2 sidene viser detaljert oppsett for kapasitetstiltakene.  
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Stasjon 0 M D1 D2 D3 I1a I1b I2 I3 

 Brattøra + 

Heggstadmoen 

Brattøra + 

Heggstadm. + 

Skogn 

Sentralt 

(Trolla/ 

Tyholt) 

Sør 

(Torgård) 

Melhus 

(Meeggen/ 

Søberg) 

Sentralt 

(Trolla) 

Sentralt 

(Være) 

Øst 

(Midtsandan/ 

Muruvik+Hell) 

Sørvest 

(Øysand/ 

Børsaberga) 

Melhus Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

  Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

 

Nypan          

Heimdal Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj.  Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj.  

Selsbakk          

Marienborg Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

Dobbeltspor 

(ikke for Ty) 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Andel funk. 

dobbeltspor 

Leangen Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

(ikke for Ty) 

Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

  Andel 

dobbeltspor 

Trond.-Lilleby 

Ranheim Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Vikhammer Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. Samt.innkj. 

Midtsandan        Nytt x-spor 

Haugan 

 

Hommelvik Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Hell Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

Forlengelse 

Samt.innkj. 

   Ny forbindelse 

fra Db ved 

Marienborg For 

Tyholt: Stavne-

Leang-banen 

opprustes 

Nye forb. fra 

Db ved 

Melhus og 

Heimdal 

 Ny forbindelse 

fra Db ved 

Marienborg 

 Avgreninger 

fra tunnel og 

Hell stasjon 

Ny forbindelse 

fra Db ved 

Melhus 
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Tabell 5-4 Kostnader pr alternativ for kapasitetstiltak (fargekoder før 2020 + Før 2040) 

 0 M D1 D2 D3 I1a I1b I2 I3 

Stasjon Brattøra + 

Heggstadmoen 

Brattøra + 

Heggstadm. + 

Skogn 

Sentralt 

(Trolla/ 

Tyholt) 

Sør 

(Torgård) 

Melhus 

(Meeggen/ 

Søberg) 

Sentralt 

(Trolla) 

Sentralt 

(Være) 

Øst 

(Midtsandan/ 

Muruvik+Hell) 

Sørvest 

(Øysand/ 

Børsaberga) 

Melhus 100 100 100   100 100 100  

Nypan          

Heimdal 30 30 30 30  30 30 30  

Selsbakk          

Marienborg 22 22 22 (ikke Ty) 22 22 22   22 

Trondheim          

St-Le-banen   100 (ikke Trolla)    100 100  

Leangen/Lilleb 100 100 100 (ikke Ty) 100 100 100   100 

Ranheim 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vikhammer 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Midtsandan        100*  

Hommelvik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hell 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SUM 

Periodisert 

400 (før 2020) 

182 (ca 2040) 

400 (før 2020) 

182 (ca 2040) 

400 / 400 (Ty) 

182 / 160 (Ty) 

300 (før 2020) 

182 (ca 2040) 

300 (før 2020) 

152 (ca 2040) 

400 (før 2020) 

182 (ca 2040) 

400 (før 2020) 

160 (ca 2040) 

500 (før 2020) 

160 (ca 2040) 

300 (før 2020) 

152 (ca 2040) 

SUM total 582 582 582 / 560 482 452 582 560 660* 452 

Øvrige 

tilknytninger 

jernbane 

  Ny forbindelse 

fra DB ved 

Marienborg  

Opprustning 

Stavne-Leangen 

banen 

Nye forb. fra 

Db ved 

Melhus og 

Heimdal 

 Ny forbindelse 

fra Db ved 

Marienborg 

 

 

 

 

 

Opprustning St-

Le-banen 

Avgreninger 

fra tunnel og 

Hell stasjon 

Opprustning 

St-Le-banen 

Ny forbindelse 

fra Db ved 

Melhus 

* Nytt x-spor Haugan var ikke tatt med i høringsutgaven. Sum justert opp med 100 mnok for dette.
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5.5. Kostnad knyttet til nye jernbanelenker 

Kobling i Øst alternativene, I2B Muruvik og I2c Hell:  

Selv om det er stor hastighetsforskjell mellom gods- og 

persontog, er det generelt lite hensiktsmessig å legge 

opp til separate godsbaner på korte strekninger. Dette 

kunne vært aktuelt for både Hell og Muruvik-

alternativene i stedet for avgrening fra Gevingåsen-

tunnelen. Men siden det er en banestrekning der i dag, 

som erstattes av ny Gevingåsen, er det i kostnadsestimat 

basis lagt inn en forutsetning om å opprettholde dagens 

bane med en viss oppgradering + elektrifisering.   

I høyt estimat er det lagt inn avgrening fra 

Gevingåsentunnelen evt. det andre tunnelløpet når det 

bygges. 

 
Lavt estimat 30 MNOK, for basis 80 

MNOK og høyt estimat 280 MNOK både 

for Muruvik og Hell.  

Stavne-Leangenbanen i D1:  

Ved å forutsette bruk av Tyholttunnelen vil 

kapasitetstiltakene knyttet til gods på hovedstrekningen 

(gjennom byen) mellom Stavne og Leangen falle bort. 

Opprustning av strekning under Tyholt har en stor 

kostnadsusikkerhet. Usikkerheten knyttes til 

prisutvikling etter gammelt prisestimat som brukes, 

profilutvidelser og kvaliteteten for en eksisterende 

utstøpt løsmassetunnel (280 m) gjennom et parti med 

kvikkleire.   

Kostnadene knyttes til oppgradering av dagens system 

er profilutvidelse (Vogn A96), overbygning, 

elektrifisering, sikring av søndre tilsving (kobling ved 

Stavne). I tillegg kommer kostnader til flere spor for å 

håndtere ankomst- og avganger. Det er usikkert om det 

i praksis trengs et andre tunnelløp hele strekningen.  

 
 

Det er lagt inn 100 MNOK for ren 

oppgradering av dagens tunnel. I tillegg 

kommer tiltak for ankomst- og avgangs-

funksjonen med estimat på 700 MNOK 

for basis og +/- 40% for høy/min.  

Vurderinger knyttet til bruk av Marienborg i forhold til Trolla-alternativet  

Jernbaneverket mener Marienborg er uaktuell som selvstendig lokalisering, fordi arealet blir for lite 

og vil influere bydel og sykehus i svært stor grad. I overslagene for Marienborg-Trolla er det er tatt 

høyde for jernbane godsterminal i fjellhall, og det anses som eneste mulighet. En kan likevel tenke 

seg Marienborg området som godt egnet for ankomst- og avgangsfunksjonen og evt med andre 

service/terminalfunksjoner der.  

Ny lenke Melhus-Heimdal i D2. Konsekvenser for persontrafikk Melhus-Trondheim  



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 67 av 193 

 

Ny lenke vil kunne ha en viss positiv konsekvens for persontrafikken. Spørsmålet er om gamle 

(dagens) bane mellom Søberg og Heimdal legges ned. I så fall mister man lokaltogstopp på Melhus. 

Det forutsettes at man finner en tilknytning til Heimdal som kan betjene både lokaltog- og fjerntog 

der. Fjerntogene vil uansett kunne benytte den nye banen.  

Et spørsmål er om det er vilje til å opprettholde den gamle 

banen kun for lokaltogene til Melhus. Det antas som lite 

aktuelt med en slik omlegging kun basert på behovet for 

hastighets og kapasitet for persontrafikk, med mindre man 

snakker om ny høyhastighetsbane eller dobbeltspor.  

En isolert omlegging over ca 12 km vil kunne gi ca 3 min 

kjøretidsgevinst. Hvis fremtidige tog kan kjøre 200 km/t på 

ny bane blir gevinsten ca 3 minutter i forhold til 

gjennomsnittlig 100 km/t med retardasjons/ 

akselerasjonstid.  

Det synes ikke riktig å redusere investeringskostnad med en 

stor prosentandel for å fange opp nytten for persontrafikk. 

Hvis gevinsten for persontog skal ha en viss andel, 

forutsettes det likevel at kostnad nulles ut i 

samfunnsregnskapet ved at kjøretids- og kapasitetsgevinst 

for persontog oppveies av ulempe ved bortfall av Melhus 

stasjon, reduserte vedlikeholdskostnad på eksisterende bane 

osv. 

Basis estimat er 1250 MNOK for 10 km ny enkeltsporet bane 

og 50-60 % tunnelandel. Lav/høyt estimat -+50 %. 

 

 

 

Angående kobling til Heimdal stasjon  

Tilknytning mellom Torgård og Heimdal stasjon er inkludert i basis estimatet over. Noe annet anses 

ikke som realistisk og heller ikke akseptabelt, for da ville man ha en endeterminal. Stigningen mellom 

Heimdal stasjon og Torgård blir på på et akseptabelt nivå hvis tunnel som kommer opp en plass 

mellom Heggstadmoen og Heimdal og som tilknyttes hovedspor via ”spor 3”.   

Vurderinger rundt høyhastighet 

Trolig vil ny linje mellom Melhus og Heimdal la seg kombinere med høyhastighetstog, men det må 

avklares om Heimdal stasjon er aktuell stoppested. Høyhastighetsprosjektet er nå mer detaljert fase 

der banelinjen skal utredes. Det er usikkert om det lar seg gjøre å dimensjonere banen forbi Torgård 

med en geometri som tilfredsstiller høyhastighet. I dette KVU prosjektet er det ikke å tatt spesielt 

høyde for dette, bortsett fra at en ny bane fra Melhus bør dimensjoneneres for høystandard. Det er 

nærliggende å vurdere hvis dagens bane ikke beholdes i et slikt konsept, at det bygges et 

dobbeltsporet løp mellom Melhus og Heimdal. Kostnadsestimaet vil med denne forutsetningen trolig 

være for lav, siden estimatet forutsetter enkeltsporet ny bane.  
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Vurderinger og justering etter høring 

Høringen både internt og eksternt ga noen momenter som er revurdert i oppdatert rapport. 

 Trolla: Kompliserte anleggsforhold og dyp sjø gjør kostnadene svært usikre og sannsynligvis 

dyrere. Det er tenkelig at jernbaneterminalen kan sprenges ut i hyller som kan gi masser til å 

fylle ut i sjø. Isåfall et svært omfattende inngrep i fjellet og både tankanlegg og vegsystem må 

flyttes/legges om. Det er ikke sikkert dette gir rimeligere løsning enn fjellhall som er forutsatt 

i foreliggende beregninger. 

 I merknadene lansert at tunnel fra Klett til Ila kan være forbindelse til Trolla. Krever ny bane i 

dagen helt fra Melhus, videre over Gaula før tunnel. Et system på 5-6 km+ 15-15 km tunnel 

gir en kostnad 3 mrd kr.  

 Torgård: Ny bane fra Melhus til Heimdal beregnet med forutsetning 4 km tunnel og 

enkeltsporet, derav forholdsvis lav lm-pris på 125.000 kr. 

o Et alternativ kunne vært å ha kun forbindelse fra Heimdal stasjon (endeterminal). En 

vurdering av dette viser at det kreves flere spor i bredde og lengde. Anslag 

tilleggskostnader på Heimdal er 500 mnok. Alternativ kunne vært kun ny forbindelse 

Melhus-Heimdal. Den løsningen som foreliggende rapport krever litt mer tiltak på 

Heimdal enn forutsatt – er satt av 30 mnok til signal på stasjonen, mer riktigere nivå 

kan være 100 mnok, altså merkostnad 70 mnok. Konklusjon: Legge til 70 mnok. 

Usikkerhet og alternativene er reelle, men dette er noe som må tas på neste plannivå 

hvis en går videre med konseptet. 

 Hell: Kompliserte forhold med areal som i utgangspunktet ikke tilfredsstiller absolutte krav til 

konseptene. Det som gjorde det mulig konseptuelt var fylling i sjø for terminal/lastegate. 

Ankomst og avgangsspor i lengderetning. Problemet med Hell er at det er for kort lengde 

pga. låst punkt bru over Stjørdalselva og selve Gevingåsen. I skissene av Hell viser fylling i 

bukta utfor gammel banestrekning som i oppdatert vurdering av merkostnad er vurdert til 

150 mnok. Konklusjon: Legge til kostnad 150 mnok.  

 Ny variant Torgård 2b med Muruvik (og Orkanger) som havn:  

 For baneterminal Torgård forutsettes samme som foreliggende KVU evt. med hensyn til 

vurderingene over. For Brattøra havn kan en ta bort kostnad til modernisering på nesten 500 

mnok unntatt Orkanger, og plusse Muruvik havn. Kostnadene går omtrent opp i opp.  

5.6. Havnekostnader 
Underlagsmateriale for havnekostnader er hentet fra [19] Rambøllrapport bestilt av Trondheim Havn 

"Logistikknutepunkt Havn-Bane-Bil. Konsekvenser av alternative løsninger" datert 14.05.2010. 

Utfylling har enhetspris på 400-600 kr/m2. I tillegg kommer overflate, plastring av skråninger, kaier, 

eventuelle moloer med mer. Kostnad for molo en utledet til å koste 300.000 kr/lm. I underlaget er 

kostnadene splittet slik at utfylling/mudring var under post Tilgang til areal og kostnader til molo 

under Container/stykkgodshavn. Det er oppgitt en rundsum for molo etter hvor mye molo som skal 

etableres i det enkelte alternativ. Kostnad for havnekonseptene er som følger:  
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Tabell 5-5 Kostnader for havn 

Kostnad levert fra 
Trondheim havn 
9.12.2010 

0 M D I1b 
Trolla 

I1a 
Være 

I2a 
Midtsand 

I2b 
Muruvik 

I2c 
Hell 

I3a  
Øysand 

I3b  
Børsa- 
bergan 

Areal land 0 0 0 40 30 30 60 0 120 40 

Utfylling sjø  
(Trolla max 170 daa) 

21 21 21 350 120 150 60 120 80 350 

Toppdekke/VA 102 102 102 165 165 165 165 165 165 165 

Plastring/avgrensing  
av havneområdet 

0 0   10 20 36 20 14 10 10 

Kaifronter 50 50 50 132 132 132 132 132 132 132 

Kraner 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Terminalbygg 128 128 128 112 112 112 112 112 112 112 

Adm.driftsbygg 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 

Ro-ro-rampe 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 

Molo 0 0 0 500 200 50 0 210 60 500 

Orkanger/Muruvik 90 90 90         0     

Sum havnekostnader 491 491 491 1434 904 800 674 878 804 1434 

Salg terminalareal 0 0 210 609 609 609 609 609 609 609 

Totalkostnader 491 491 281 825 295 191 65 269 195 825 

 

Salg av terminalareal er: For D-konsept salg av dagens jernbaneterminal ca 60 dekar. For I-

konseptene er  det lagt inn salg av Pir II med ca 220  dekar. Dette er dagens containerhavn med 

tilknyttede arealer inkludert noen samlastere. Det er lagt inn tomtepris med takst  3500 kr/m2 [17].  

Både Pir II og Nyhavna har container/stykkgodsskip. Trondheim havn legger til grunn at havne-

trafikken i I-konseptet , enten denne foregår i Nyhavna eller på Brattøra, kan flytte ut til enten det 

nye logistikknutepunktet (containere og stykkgods) eller til nye områder tilrettelagt for sjøavhengig 

industri (eksempel Muruvik). En realisering av verdier rettet mot havneformål er i tråd med 

havnelovgivningen, og en nødvendig forutsetning for håndtering av det finansielle ansvar for 

sjødelen i selve logistikknutepunktet.  

Prosjektet har tidlig utviklet seg til en målsetning om å etablere et intermodalt godsknutepunkt for 

båt, bane og bil, enten på land eller ved strand. Det vil naturlig være diskusjoner hva dette innebærer 

av vurderinger av all containeriserbart gods samt stykkgods løst og på paller. Våtbulken og tørrbulken 

som i stor grad håndteres ved industrihavnene er ikke tenkt lagt i logistikknutepunktet.  

For å klargjøre forutsetningene: 

 D er et delt konsept hvor bane og havn skilles. Tiltaket hvor godsterminal for jernbane etableres 

separat gjør at havn må foreta store tiltak for å opprettholde sin konkurransekraft.  

 I er jernbane- og havnekonseptet, samlokalisert. Det er naturlig med komplette havnekostnader 

her, siden kapasitetsutvidelsen omfatter begge sektorer.  
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Trondheim Havn har i forbindelse med KVU’en lagt fram dokumentasjon på oppgraderingskostnader 

for havn i D-konseptene. Skal det bli mulig å sammenligne de ulike konsepter bør kostnadene som 

påløper for havn ved en D løsning også tas med. Dette skal ikke omfatte vedlikeholdskostnader, men 

kun konkrete kostnader som utløses hvis et 0, M eller D-konsept faktisk velges, med hensikt å 

opprettholde konkurransekraften på sjø i et scenario der jernbane ikke leverer kapasitet. 

Kapasitetsmessig er det plass/kapasitet nok på dagens havner for mangedobling for transport med 

skip. Dette er med henvisning til areal og ikke kostnad. Dersom det blir en D løsning så må dagens 

havner opprustes for å kunne være konkurransedyktige til og fra regionen. Investeringer kreves for å 

oppnå den økingen som er forutsatt innen sjøtransport. 

Oppsummert av usikkerheter knyttet til havn:  

 Vurdere moderate vedlikeholdskostnader ala det vi gjør for 0-alt og M.  

 Trondheim Havn sine kostnadstall er lagt til grunn. 

 Noen alternativ spesielt Trolla anses som urealistisk av havnemyndighetene pga 

dybdeforholdene. Det vil være behov store mengder med fylling for å få til et havneanlegg.  

 Det foreligger ikke spesifikke grunnundersøkelser. Ikke naturlig å gjennomføre i KVU 

 Mange store usikkerhetsfaktorer på dybde og grunnforhold behandles med å legge inn et 

stort usikkerhetsspenn. For I-konsept med usikre dybdeforhold er + usikkerhet enda større.    

 

5.7. Investering for beregningsalternativene 

5.7.1. 0-alternativet 

Tabell 5-6: 0-alternativet; investeringer (MNOK 2010). 

Investeringer/gevinster totalt Brattøra/ 
Heggstadmoen 

1 Kombiterminal (omlasting med truck)      64 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        0 

3 Container- og stykkgodshavn  
(molo, kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) 

491 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, samlaster) 0 

6 Vegtilknytning   0 

7 Jernbanetilknytning   0 

8 Jernbanekapasitetstiltak 582 

9 Modernisering av dagens terminaler 107 

SUM Investeringer  1 244 

10 Salg av dagens terminal- og containerhavneareal 0 

SUM Investeringer og salg av areal 1 244 

 

For nullalternativet gjelder kostnadene: 

 Nødvendige tiltak på Brattøra  
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 Nødvendige tiltak på  Heggstadmoen inkl nytt spor 3 på Heimdal stasjon. 

 Nødvendige havnetiltak på Brattøra, Muruvik og Orkanger. 

 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksisterende bane; 5 kryssingsspor  med samtidig innkjør og 

enkel forlengelse og samtidig innkjør på 3 kryssingsspor. 

Periodisering 

Alle kostnadene er periodisert i forhold til når  investering blir forventet realisert. For havne-

investeringene er det lagt inn 98 mill NOK i 2013, 147 mill NOK i 2014 og 246 mill NOK i 2015. For 

kapasitetstiltak på jernbane er det lagt inn 300 mill NOK i 2010 og 281 mill NOK i 2040.  

Usikkerhet i investeringskostnader   

Det er utført en egen usikkerhetsanalyse for investeringskostnadene.  Viser til eget punkt i analysen. 

For 0-alternativet er det kostnader knyttet til modernisering av dagens terminaler som har størst 

usikkerhet og som bidrar til en forventningsverdi på 107 mill NOK. 

5.7.2. Moderniseringskonsept 

Tabell 5-7:  Konsept M; investeringer (mill NOK 2010) 

Investeringer/gevinster totalt Brattøra/Heggstadmoen/Skogn 

1 Kombiterminal (omlasting med truck)      421 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        0 

3 Container- og stykkgodshavn  
(molo, kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) 

491 

4 Samlasterareal (inkl. i kombiterminal) 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, samlaster) 47 

6 Vegtilknytning   146 

7 Jernbanetilknytning   200 

8 Jernbanekapasitetstiltak 582 

9 Modernisering av dagens terminaler 283 

SUM Investeringer  2 170 

 

I kostnadsoverslaget er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve terminalen. I 

tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på 

jernbanen  og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i beregningsperioden. 

For Moderniseringskonsept  gjelder følgende forutsetninger for kostnadene: 

 Utbedring av dagens terminaler på Brattøra og Heggstadmoen 

 Grunnerverv og underbygning for ny kombiterminal på Skogn 

 Nye veg- og jernbanelinjer på Heimdal og i Skogn 

 Nødvendige havnetiltak på Brattøra, Muruvik og Orkanger. 
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 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksisterende bane; 5 kryssingsspor  med samtidig innkjør og 

enkel forlengelse og samtidig innkjør på 3 kryssingsspor. 

Periodisering 

Alle kostnadene er periodisert i forhold til når  investering blir forventet realisert. For 

havneinvesetringene er det lagt inn 98 MNOK i 2013, 147 MNOK i 2014 og 246 MNOK i 2015. For 

kapasitetstiltak på jernbane er det lagt inn investeringer på 300 MNOK i 2010 og 281 MNOK i 2040.  

Usikkerhet i investeringskostnader 

Det er utført en egen usikkerhetsanalyse for investeringskostnadene.  Viser til eget punkt i analysen. 

For Moderniseringskonseptet er det kostnader knyttet til modernisering av dagens terminaler som 

har størst usikkerhet og som bidrar til en forventningsverdi på 283  MNOK. 

5.7.3. Delt konsept Sentralt 

Konseptet omfatter stedsalternativene D1 Tyholt og D1b Trolla. For begge anlegges Terminal i fjell. 

Tabell 5-8: Konsept delt løsning sentralt, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010). 

Investeringer/gevinster totalt   Trolla/Tyholt 

1 Kombiterminal (omlasting med truck)      RS (Mkr) 0 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        M2 325 

3 Container- og stykkgodshavn  
(molo, kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) RS (MNOK) 

491 

4 Samlasterareal (inkl. i kombiterminal) M2 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, samlaster) M2 3669 

6 Vegtilknytning   M 300 

7 Jernbanetilknytning   M 700 

8 Jernbanekapasitetstiltak stk x-spor 582 

9 Modernisering av dagens terminaler RS (MNOK) 0 

SUM Investeringer    6 067 

10 Salg av dagens terminalareal  -210 

SUM Investeringer og salg av areal   5 857 

I kostnadsoverslaget er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve terminalen. I 

tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på 

jernbanen  og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i beregningsperioden. 

For delt konsept D1 Sentrum (Tyholt eller Trolla) gjelder kostnadene: 

 Ny kombiterminal og omlasting med kran i fjell enten under Tyholt eller under Trolla. 

 Utsprengning av fjellhaller for areal til kombiterminal og areal  for samlastere 

 Nye adkomstveger og jernbanelinjer  for tilkomst til fjellhaller. For veg er det vurdert 

vegadkomst via fjelltunnelen under Steinberget ut til havneområdet. For jernbane inkluderer 

det opprusting av Stavne-Leangenbanen for Tyholt-alternativet og en ny jernbanelinje i 

tunnel fra Dovrebanen ved Marienborg inn til ny terminal for Trolla-alternativet.  
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 Nødvendige havnetiltak på Brattøra, Muruvik og Orkanger. 

 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksisterende bane; 5 kryssingsspor  med samtidig innkjør og 

enkel forlengelse og samtidig innkjør på 3 kryssingsspor. Opprusting av stavne-leangen 

banen er med samt èn reduksjon av kryssingsspor er med for Tyholt-alternativet 

 Gevinst i form av salg av tomt på Brattøra  

 Det er ikke tatt med andre kostnader i forhold til postene over over enn oppbygging av rene 

nye bane- og samlasterterminal 

 Bane og veg tilkytning til havn 

5.7.4. Delt konsept sør 

Konseptet omfatter stedsalternativene sør for Trondheim; D2 Torgård, D3a Meeggen og D3b Søberg. 

Tabell 5-9: Konsept delt løsning sør - investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010).  
*) Justert med + 70 mill NOK etter høring 

Investeringer/gevinster totalt Torgård Meeggen Søberg 

1 Kombiterminal (omlasting med truck)      0 0 0 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        325 325 325 

3 Container- og stykkgodshavn (molo, kaifronter, 
oppfylling, mudring, utstyr, bygg) 

491 491 491 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 0 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, 
samlaster) 

264 155 264 

6 Vegtilknytning   80 80 80 

7 Jernbanetilknytning   1 250 100 100 

8 Jernbanekapasitetstiltak 552* 452 452 

9 Modernisering av dagens terminaler 0 0 0 

SUM Investeringer  2 962* 1 603 1 712 

10 Salg av dagens terminalareal -210 -210 -166 

SUM Investeringer og salg av areal 2 752* 1 393 1 502 

I kostnadsoverslaget er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve terminalen. I 

tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på 

jernbanen  og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i beregningsperioden. 

For delt konsept i sør  gjelder følgende forutsetninger for kostnadene: 

 Ny kombiterminal  og omlasting med kran 

 Grunnerverv, underbygning og samlasterareal for terminalområdet 

 Ny adkomstveg 

 Ny jernbanelinje fra Dovrebanene ved  Melhus til Torgård, og videre til  Heimdal for en 

gjennomkjøringsterminal / en sekketerminal fra Heimdal redusert kostnad på ca 1 mrd kr 

 Nødvendige havnetiltak på Brattøra, Muruvik og Orkanger for å møte økt skipstransport 
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 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksistererende bane som forlengelse av  eksisterende 

kryssingsspor  og nye signalanlegg for samtidig innkjør. 

 Gevinst i form av salg av tomt på Brattøra 

 Det er ikke tatt med andre kostnader i forhold til postene over over enn oppbygging av rene 

nye bane- og samlasterterminal  

 Bane og veg tilkytting til havn 

Figur 5-13:  PLANSKISSE TORGÅRD 
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Figur 5-14: PLANSKISSE SØBERG 
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5.7.5. Integrert konsept sentralt 

For integrert konsept sentralt er Trolla vurdert. Tidligere var Være i sentralt konsept, men den er blitt 

flyttet til integrert konsept øst. Tabell X.X viser kostnadene for konseptet. 

Tabell 5-10: Kostnad for Konsept Integrert løsning sentralt, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal 
(MNOK 2010). 

Investeringer/gevinster totalt Trolla 

1 Kombiterminal (omlasting med truck)      0 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        325 

3 Container- og stykkgodshavn (molo, kaifronter, oppfylling, mudring, 
utstyr og bygg) 

1 619 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, 
samlaster) 

3 110 

6 Vegtilknytning   300 

7 Jernbanetilknytning   146 

8 Jernbanekapasitetstiltak 582 

9 Modernisering av dagens terminaler 0 

SUM Investeringer  6 082 

10 Salg av dagens terminalareal -770 

SUM Investeringer og salg av areal 5 312 

 

I kostnadsoverslaget er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve terminalen. I 

tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på 

jernbanen  og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i beregningsperioden. 

For integrert konsept  sentralt gjelder følgende forutsetninger for kostnadene: 

 Ny kombiterminal og omlasting med kran i fjell under Trolla. 

 Utsprengning av fjellehaller for areal til kombiterminal og arealer for samlastere 

 Utfylling av arealer for ny havn i tilknytning til ny jernbaneterminal. N y containerhavn som 

inkluderer molo, oppfylling, mudring, men ikke overbygning. 

 Nye adkomstveger og jernbanelinjer  for tilkomst til fjellhall. Inkluderer  ny jernbanelinje i 

tunnel fra Dovrebanen ved Marienborg inn til ny terminal og vegadkomst fra eksisterende 

tunnel ved Ila. 

 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksistererende bane som forlengelse av eksisterende 

kryssingsspor og etablering av kryssingsspor med samtidig innkjør  

 Opprusting av Stavne- Leangenbanen. 

 Gevinst i form av salg av tomt på Brattøra, både eksisterende jernbaneterminal og 

havneareal. 

 Det er ikke tatt med andre kostnader i forhold til postene over over enn oppbygging av rene 

nye bane-, samlaster- og havneterminal 
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Figur 5-15: PLANSKISSE TROLLA 
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5.7.6. Integrert konsept øst  

Integrert konsept øst omfatter stedsalternativene I1a Være, I2a Midtsandan, I2b Muruvik og I2c Hell. 

Tabell x.x angir estimert kostnad for stedsalternativene. 

Tabell 5-11: Kostnad Konsept Integrert løsning øst, investeringer og gevinst ved salg av dagens terminaler (MNOK 2010). 
* Justert opp +150 mill NOK pga mer fyllingsbehov i sjø  

Investeringer/gevinster totalt Være Midtsandan Muruvik Hell 

1 Kombiterminal (omlasting med truck)      0 0 0 0 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        325 325 325 325 

3 Container- og stykkgodshavn (molo, 
kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) 

904 800 674 878 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 0 0 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, 
grunnerverv, samlaster) 

155 155 633 425* 

6 Vegtilknytning   60 80 200 160 

7 Jernbanetilknytning   50 0 145 145 

8 Jernbanekapasitetstiltak 588 586 759 811 

9 Modernisering av dagens terminaler 0 0 0 0 

SUM Investeringer  2 082 1 946 2 736 2 744* 

10 Salg av dagens terminalareal -770 -770 -770 -770 

SUM Investeringer og salg av areal 1 312 1 176 1 966 1 974* 

 

I kostnadsoverslaget er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve terminalen. I 

tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på 

jernbanen  og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i beregningsperioden. 

For integrert konsept  øst gjelder følgende forutsetninger for kostnadene: 

 Ny kombiterminal og omlasting med kran  

 Grunnerverv, underbygning og samlasterareal for terminalområdet som inkl utfylling i sjø 

 Utfylling av arealer for ny havn i tilknytning til ny jernbaneterminal. N y containerhavn som 

inkluderer molo, kaifronter, utfylling, mudring, utstyr og bygg. 

 Ny adkomstveg  til ny terminal fra E6  

 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksistererende bane som forlengelse av eksisterende 

kryssingsspor og etablering av kryssingsspor med samtidig innkjør  

 Nødvendig opprusting av eksiterende bane. Forutsetning om å benytte eksisterende 

jernbanetrase fra Hommelvik  - Muruvik. 

 Gevinst i form av salg av tomt på Brattøra, både eksisterende jernbaneterminal og 

havneareal. 

 Det er ikke tatt med andre kostnader i forhold til postene over over enn oppbygging av rene 

nye bane-, samlaster- og havneterminal 
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Figur 5-16: PLANSKISSE HELL 

 

Figur 5-14: PLANSKISSE MIDTSANDAN 
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5.7.7. Integrert konsept sørvest  

Integrert konsept sørvest omfatter stedsalternativene Børsabergan og Øysand.  

Tabell 5-12: Kostnad for Konsept Integrert løsning sørvest, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal 
(MNOK 2010). 

 

I kostnadsoverslaget er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve terminalen. I 

tillegg er det vurdert behov for nødvendig veg- og jernbanetilnytning til terminal, kapasitetstiltak på 

jernbanen  og havneopprustning for å imøtekomme utviklingen i beregningsperioden 

For integrert konsept sørvest gjelder følgende forutsetninger for kostnadene: 

 Ny kombiterminal og omlasting med kran  

 Grunnerverv, underbygning og samlasterareal for terminalområdet som inkluderer utfylling i 

sjø 

 Utfylling av arealer for ny havn i tilknytning til ny jernbaneterminal. N y containerhavn som 

inkluderer molo, kaifronter, utfylling, mudring, utstyr og bygg. 

 Ny adkomstveg fra E 39 

 Ny jernbanelinje fra Melhus til terminal på Øysand for I3a og Ny jernbanelinje i tunnel fra 

Melhus til Børsabergan for I3b 

 Nødvendige  kapasitetstiltak på eksistererende bane som forlengelse av eksisterende 

kryssingsspor og etablering av kryssingsspor med samtidig innkjør  

 Gevinst i form av salg av tomt på Brattøra, både eksisterende jernbaneterminal og 

havneareal 

 Det er ikke tatt med andre kostnader i forhold til postene over over enn oppbygging av rene 

nye bane-, samlaster- og havneterminal. 

 Kostnader i mill  kr (2010) I3a Øysand I3b Børsa

Kombiterminal (omlasting truck)     0 0

Kombiterminal (omlasting kran)       325 325

Containerhavn (molo, oppfylling, mudring, terminal) 804 1434

Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 0

Tilgang areal (underbygning, grunnerverv, utsprengning, samlaster) 155 3250

Vegtilknytning  200 200

Jernbanetilknytning  840 1260

Jernbanekapasitetstiltak 452 452

Modernisering dagens terminaler 0 0

SUM Invest./gevinster i byggefase (totalt) 2776 6921

Salg av dagens terminal- og containerhavneareal -770 -770

SUM Invest./gevinster i byggefase (totalt) 2006 6151  
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5.7.8. Tidsanalyse togframføring for alternativ integrert øst 

Dagens framføringstid Alnabru - Trondheim ligger på ca 7:45 for tog som går om natta og 8:30 for tog 

som går mer om dagen. Med bedre utbygd kapasitet (kryssingsspor, dobbeltsporparseller etc) som 

forventes de 10-20 neste årene kan man forutsette at tog generelt kan framføres mellom Alnabru og 

Trondheim på 7:45 timer. I forbindelse med moderniseringsprosjektet ble det tatt utgangspunkt i at 

man bør ha en laste-/lossetid på minst 4 timer. Med inn- og utskifting på et kvarter i hver ende kan 

man altså forvente 0:30 i skifteoperasjoner i hver terminal. Man kan ta høyde for en halv time slakk. 

Ett omløp vil da ta minst 25:00 timer med utgangspunkt i Brattøra.  

For de nye alternativene for logistikknutepunkt vil framføringstiden henholdsvis øke nord for 

Brattøra eller minke for alternativene sør for Brattøra. For å ta ytterpunktene vil et tog til Søberg 

redusere kjøretiden med 24 minutter og et tog til Hell øke kjøretiden med 30 minutter i forhold til 

Trondheim for hver retning. Dette vil si at ett omløp ved en terminal på Søberg vil ta minst 24:12 

timer og et omløp til Hell ca 26 timer. Ved et fleksibelt ruteopplegg hvor rutene settes opp ut fra 

nødvendig framføringstid og terminaltid, kan man da hevde at materiellet kan utnyttes bedre for de 

sydlige alternativene enn for de nordlige. 

Man kan tenke seg for fremtiden togene fordelt over døgnet med faste avganger annenhver time slik 

godsstrategien beskriver. Om den teoretiske omløpstiden ligger mellom 24 og 26 timer vil den reelle 

omløpstiden uansett være på 26:00 timer. I så måte vil det ikke være noen reell forskjell mellom 

alternativene. Bortsett selvsagt fra lokomotivene som kan turneres uten så lang terminaltid som 

vognsettene, det kan regnes med 20 timer. For en slik turnering trengs det 13 togstammer og 10 

lokomotiver pluss reservemateriell. 

Dette er en teoretisk betraktning, men det kan hevdes at de sydlige alternativene har mulighet for en 

bedre turnering enn de østlige. Som en tilnærming kan man i Nyttekostnad-sammenheng ta høyde 

for at man i de østlige alternativene regner med 14 togsett og 11 lokomotiver mens man i de sydlige 

alternativene trenger 13 togsett og 10 lokomotiver pluss reservemateriell. Dette ivaretas uansett i 

nytteberegningene – gjennom varierende kjøreavstander for godstogene. 

 

6. Trafikale konsekvenser – transportanalysen 

6.1. Metode 
Prosjektet benytter den nasjonale godstransportmodellen for å beskrive dagens og de framtidige 

transportmengder/http://www.ntp.dep.no/transportanalyser/. Grunnprognosene fra Statistisk 

sentralbyrå brukes for godsmengder/30/. Prognosene fanger også opp effekter av demografiske 

(befolkningsfordeling) og økonomiske trender, nasjonal politikk, transportmidlenes teknologiske 

utvikling med mer.  

Det nasjonale modellsystemet for godstransport  i Norge kan deles inn i en etterspørsels- og en 

tilbudsside. Etterspørselssiden er representert ved ett sett av varestrømmer mellom kommuner i 

Norge og mellom kommuner i Norge og utlandet, og PINGO, en modell for fremskriving av 

varestrømsmatriser av fremtidig etterspørsel etter godstransport i Norge. Tilbudssiden er 
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representert ved en nettverksmodell og logistikkmodellen, der transportløsning velges slik at 

bedriftenes logistikkostnader minimeres.  

Bedriftenes beslutninger om valg av sendingsstørrelse og frekvens på sendingene som er inkludert i 

optimaliseringen. Sendingsstørrelse er en viktig faktor for valg av transportløsning, bl. a fordi det for 

forskjellige transportmidler er ulik grad av avtakende enhetskostnad både mht lastvekt og distanse.  

En svakhet ved denne type modeller er at de i utgangspunktet ikke vil kunne fange opp endringer i 

transportstrømmer som følge av trender som ikke ligger i grunnlagsdataene. For eksempel ved å fylle 

containerenheter i opprinnelseslandet eksempelvis ved at oversjøgods cross dockes ferdig i 

container. Det kan medføre store endringer i transportkorridorer ved at godset går fram med skip 

hvor det tidligere gikk via Østlandet/Oslo. Prosjektet forsøker å ta høyde for slik endringer, som 

allerede er i gang for flere norske vareeiere. 

For prosjektet  er oversikt over dagens og framtidens godstransportstrømmer avgjørende 

forutsetning for et samfunnsregnskapet. Beregningene er foretatt med logistikkmodellen i Nasjonal 

godsmodell utviklet av samferdselsetatene. De viktigste delkomponentene som inngår er: 

1. Varestrømsmatriser fordelt på 32 varegrupper. 

2. Informasjon om antall bedrifter i hver sone som er hhv leverandører eller mottakere av  vare  

3. Kostnadsfunksjoner, som representerer transportmidlenes tids- og distanseavhengige 
kostnader relatert til framføring av godset, lasting-/lossing og omlastingskostnader med mer 

4. Nettverk som representerer de fysiske framføringsårene for veg, sjø, jernbane og 
flytransport, og terminaler og omlastingspunkter mellom disse. Basert på dette nettverket 
henter en ut informasjon om transportdistanse, transporttid etc. mellom alle soner 

5. Optimeringsrutiner for valg av sendingsstørrelse og transportkjede.  

32 varegrupper brukes i modellen. Varegruppene er konsolidert over flere underliggende grupper ut 

fra ønsket om så godt som mulig å ha homogene valg mht transportmiddel. For å forenkle 

presentasjon av varegrupper er de grupper til følgende 7 varegrupper: 

 

1 Fisk 2 Termo 3 Stykkgods 4 Industrivarer 5 Tømmer 6 Tørr bulk 7 Våt bulk 

For KVU’en er det tatt ut spesifikke uttak med fylkesfordelte matriser samt til/fra kommuner i 

Trøndelag. Det er for hvert scenario utarbeidet tabeller pr transportmåte, for følgende:  

1) containerskip  2) andre skip  3) vognlasttog  4) Andre tog 5) Lastebil 

- antall tonn dersom transporten starter eller stopper i en havn eller baneterminal i Trøndelag.  

Distribusjon er ”Tilbringer” utført av lastebiler. Det er foretatt uttak av godstransportmodellen data 

som oppfyller følgende kriterier: 

1. Lastebiltransport starter eller slutter i fylke 16 eller 17 den andre sonen terminal i Trøndelag. 

2. Lastebiltransport starter eller slutter i en terminal i fylke 16 eller 17, mens den andre sonen, 

hhv slutt og start, kan være hvilken som helst sone i Trøndelag. 
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For alternativene er det forutsatt følgende toglengder: 380 m i 2008, for 2020-referanse er 50 % av 

togene er 600 m og resterende 50 % 400 m som gir gjennomsnitts toglengde på 500 m. For 2040 med 

kapasitetsbegrensinger (0-alternativ/referanse) settes det samme togantall som i 2020, men med 

toglengde 600 m. Virkningen av lengre tog er todelt: Lavere kostnader for fremføring av togene, og 

større totalkapasitet for et gitt antall tog på en strekning. For 2040 beregningsalternativ forutsettes 

600 m toglengde med ”fri flyt” dvs. ingen begrensinger i antall tog men det beregnes et antall. 

6.2. Grunnlag fra behovsanalysen 
Prognosene viser størst befolkningsvekst og mer industri på aksen Trondheim - Stjørdal – Steinkjer, 

og betydelig større enn på aksen Trondheim - Melhus - Oppdal. Regionale betraktninger gjort 

gjennom IKAP-arbeidet forsterker denne tendensen. 

Prognoser for varestrømmer til og fra regionene er basert på basisprognosene som er utarbeidet til 

Nasjonal transportplan 2010-2019 /(Hovi og Madslien, 2008)/. Prognosen er baser på økonomiske 

vekstbaner utarbeidet av Finansdepartementet til arbeidet med Perspektivmeldingen /31/ som kom 

ut i 2009. Viser også til ”Forutsetninger og resultater fra godstransportmodellen” /JBV,SITMA, 2010/. 

Transportene til/fra Nord- og Sør-Trøndelag splittet på varegrupper er i tabell 2-2:  

SUM2008_BasisContaineriserbar gods varegr.1-4 SUM Andel Annet gods varegr. 5-7 SUM Andel

Data 1Termo 2Fisk 3Stykkgods4IndustrivVare1-4 Vare1-4 5Tømmer6Tørrbulk7Våtbulk Totalt totalt

 SKIP-annet 52 6 130 436 624 10 % 73 2 740 1 040 4 477

 SKIP-CONT 0 1 259 50 310 5 % 0 0 0 310

Sum SKIP 52 7 389 486 934 15 % 73 2 740 1 040 4 787 41 %

BANE-vognlast 0 0 16 22 38 0 9 0 47

 BANE-CONT 58 0 944 373 1 374 161 0 0 1 535

Sum BANE 58 0 960 395 1 412 23 % 161 9 0 1 582 14 %

 LASTEBIL 430 1 181 1 773 513 3 897 62 % 63 1 123 173 5 256 45 %

SUM 539 1 188 3 122 1 394 6 244 100 % 297 3 872 1 213 11 625 100 %

Andel 5 % 10 % 27 % 12 % 54 % 3 % 33 % 10 % 100 %

Andel av 1-4 9 % 19 % 50 % 22 % 100 %  
Tabell 6-1 Godsstrømmer alle vareslag til og fra Trøndelag (2008). 1000 tonn 

Årlig går det i alt 11,6 mill tonn gods til og fra Trøndelag. Når en tar med transporter over 

svenskegrensen ved Storlien er mengden ca 12,4 mill tonn, der halvparten (6,2 mill tonn) er 

intermodale7 transporter. Termovarer, fisk, stykkgods og industrivarer antas å kunne transporteres 

som kombinerte transporter dvs puttes i container. Disse varegruppene utgjør 54 % av de totale 

godsstrømmene til/fra Trøndelag (se SUM vare1-4). Andel for disse tilsier at 62 % av godset er på bil, 

14 % på bane, 5 % på containerskip og 10 % av samme varer på andre typer skip. Øvrige varegrupper 

er tømmer, tørrbulk og våtbulk som ikke trenger å ha noe å gjøre med intermodale godsterminaler.  

                                                           

7 Intermodal transport vil si at det benyttes minst to typer transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede. 

Integrering skjer på terminalene. Intermodal logistikk krever derfor effektiv terminaldrift i selve omlastingsfunksjonen. For 

denne type gods vurderes at kun vareslagene termovarer, fisk, stykkgods og industrivarer er aktuelle for container  
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Tabell 2-3 viser samme data som forrige tabell men retningsfordelt. Øst er fra statistikk over Storlien 

beskrevet i Utviklingsplan Meråkerbanen. Dette plusses på de nasjonale godsprognosene, da det ikke 

synes som om det blir et riktig resultat på øst-aksen.  

 2008 – Alle vareslag   2008 - Intermodalt gods 

  Sør Nord Øst Totalt Andel    Sør Nord Øst Totalt Andel 

Vei 4467 789 700 5956 48 %  Vei 3267 631 500 4397 65 % 

Bane 1140 424 200 1765 14 %  Bane 971 424 0 1395 21 % 

Sjø 3809 976 0 4785 38 %  Sjø 753 179 0 932 14 % 

Totalt 9416 2189 900 12505 100 %  Totalt 4990 1233 500 6724 100 % 

Andel 75 % 18 % 7 % 100 %    Andel 74 % 18 % 7 % 100 %  
Tabell 6-3 Basisprognoser for gods inn/ut av Trøndelag. ”Østover” er fra 2008-statistikk fra Mulighetsstudie 
Meråkerbanen . Sørover er sum av østland, vestland og utland. Tall i 1000 tonn  

75 % av godsstrømmene til/fra Trøndelag er rettet sørover. Halvparten  (ca 5 mill tonn) er 

intermodal.  18 % av det intermodale godset er nordover-rettet og  7 % østover  (ca 500 tusen tonn 

er grovt vurdert i disse varegruppene) og 74 % sørover.  Av det intermodale godset går 67 % på vei, 

20 % på bane og 13 % på sjø. Halvparten av godset som skal nordover fra Trondheim, fraktes med bil.  

På sørkorridoren går 1092 tusen tonn på Dovrebanen, hvorav 933 tusen tonn er intermodal last som 

fraktes via terminalen på Alnabru. Opprinnelse for godset er videre vestlandet (277 tusen tonn), 

østlandet 284 tusen tonn) og utlandet (410 tusen tonn).  

Samlet skipsgods inn/ut av Trondheimsfjorden er 4,7 mill tonn, med fordeling 1 mill tonn nordover, 

2,1 mill tonn utland, 577 tusen tonn til østlandet og litt over 1 mill tonn  vestlandet. For skip er 

summen av containergods ca. 1 mill tonn, fordelt nordover med 178 tusen tonn, og  utlandet 

726 tusen tonn.  

Figur 2-13 viser de intermodale godstransportene for 2008 fordeles på transportmiddel og retning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6-1 Godsstrømmer for termo, fisk, stykkgods og industrivarer knyttet til markedsområder (2008). 1000 tonn 
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I tillegg til godsmengdene beskrevet over er det transittgods, dvs transporter som skal gjennom 

Trøndelag, mellom Sør- og Nord-Norge. Størrelsesorden til Nordlandsbanen er 300 tusen tonn og 

400-500 tusen tonn på E6. På skip passerer ca. 9 mill tonn Trøndelagskysten, hovedsaklig tørr- og 

våtbulk.  

 

I Nord-Trøndelag er interntransporten beregnet til 6,7 mill tonn mens i Sør-Trøndelag transporteres 

ca 12,7 mill tonn kun innenfor fylkets grenser. En del er en distribusjon i Trøndelag /8/19/. 

Neste figur viser samme type informasjon, men da for alle vareslag og litt annet format.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Midt-Norge knyttes i dag fire transportkorridorer sammen. I tillegg er det betydelig mengde 

distribusjon av gods i Trøndelag. Hovedmengden er naturlig knyttet til Trondheim, med spredning av 

godset på E39 til/fra Orkanger, Hitra og Frøya, på E6 via Støren og i Nord - Stjørdal, Levanger, 

Steinkjer og Namsos.Mindre trafikkerte distribusjonsakser er ferja til Fosen og til innlandet Rv.712 

Tydal og Røros.  

 Det var 13,3 mill tonn internt i Sør-Trøndelag  

 7,3 mill tonn internt i Nord-Trøndelag.  

 Totalt 11,3 mill tonn sum til og fra Nord- og Sør-Trøndelag. 

 Tilnærmet all interntransport i Trøndelag går på bil.  Noe er registrert på båt mellom fylkene  

 Mellom Utland og Trøndelag er det ca 3 mill tonn, hvorav 2 mill t på skip. 

 Vestlandet – Trøndelag er det 2,5 mill tonn, hvorav 1,07 mill t på skip og 1,2 på lastebil. Det 

er beregnet 284 000 t med jernbane. Mao har vi en modell som viser hvor gods er til/fra. 

 Østlandet – Trøndelag er det ca 3,9 mill tonn, hvorav ca 3 mill t på veg, 382 000 på jernbane 

og 577 000 tonn på skip  

 Jernbanegods kanaliseres på Dovrebanen og figuren under viser 1,1 mill t gods i 2008 
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Vekstforutsetning 0-alternativet 2010-2060 = MED kapasitetsbegrensing. Varegruppe 1-4

 Mellom Nord-Norge og Trøndelag er det ca 2,2 mill t gods, hvorav 780 000 t på bil, 424 000 t 

på bane og 970 000 t på skip  

 Minst mengder er det med Vognlast jernbane 46 000 t og containerskip med ca 310 000 t. I 

tillegg fraktes samme vareslag (1-4) på ”annen skip” som gir en tilleggsmengde på 620 000 t.  

Figuren under viser transporterte mengder tonn med gods til og fra Trøndelag i 2008. Alle vareslag er 

med. I tillegg viser pilene til høyre transitt på bane og vei, gods mellom Sør-Norge til Nordland.  

Til sammen er det noe over 600 000 t på skip, hvorav 503 000 t til/fra utlandet, men det er ekslusive 

Norske Skog. Det har vært mest på utlandsrelasjonen skip har hatt sin styrke i dagens situasjon, men 

også Hurtigruta og Nor Lines er viktige aktører langs kysten. Flere store vareeiere som Borregård, 

Europris, Resirk, Coop har begynt å benytte skip langs kysten, og spesielt Nor Lines satser mye på 

dette. Beregningene viser også 382 000 t med gods til/fra utland på bane.  

Vekstscenarier 

Under er det vist to ulike vekstforutsetninger: en med og en uten kapasitetsbegrensninger. 

Med kapasitetsbegrensning: 

Figur 3-2 viser vekst på alle transportmidler frem til 2040 (beregningsår) og en framskriving til 2060. I 

en situasjon der jernbanen har svak kapasitet etter 2020 og ingen etter 2040 betyr at veksten i 

godstransportene i hovedsak blir på veg og på sjø. Det er sannsynlig at en del utenlands gods kan ta 

skip, men dette er ikke lagt inn i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-2: Vekstforutsetninger med kapasitetsforutsetninger. 

Figuren viser en økning av jernbanegods med 2,5 mill tonn i 2040, tilnærmet en dobling. Skip har 0,9 

mill t i 2040 som er trendforlenget til 1,68 mill t i 2060. Videre vekst mot 2060 forutsettes overført til 

bil. Vekst på skip er trendforlenget med samme vekst som mellom 2020 og 2040. Et alternativ er at 

veksten på skip kan bli langt større forutsatt at satsingen fra rederier og havner slår til, og at de 

offentlige rammebetingelsene blir lagt til rette slik intensjonene er i siste NTP. 
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Vekst 2010-2040-2060 UTEN Kapasitetsbegrensinger. Varegruppe 1-4

Figur 3-3 viser situasjon uten kapasitetsbegrensinger i jernbanenettet. Den viser at vegtrafikken 

reduseres i forhold til forrige situasjon ”Med kapasitetsbegrensninger”.  Gods på jernbane er 

beregnet til ca. 3,1 mill tonn i 2040, som kan trendforlenges til 5,1 mill tonn i 2060.  

I denne situasjonen er vegtransporten redusert fra 8,5 mill tonn til 8,1 mill tonn når banekapasiteten 

økes. For 2060 er forholdet 12,8 mill t på veg ift 14 tonn med begrenset banekapasitet.  

Skip har 0,82 mill t i 2040, ift. forrige situasjon med 0,91 mill t. I 2060 er skip er trendforlenget til en 

mengde på 1,5 mill t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-3: Vekstforutsetninger uten kapasitetsforutsetninger. 

Transportstrømmene er basert på dagens transportstrukturer (hvordan godsrutene for 

transportmåtene er lagt med dagens kostnadsstruktur), og med framskriving av befolkning og 

konsum. I løpet av noen tiår kan godsstrømmer endre seg f.eks ved at gods fra kontinentet går 

direkte med skip og ikke via Østlandet/Oslo som i dag. Vi kan få en nordisk banetilknytning som 

inkluderer Meråkerbanen, noe som vil gi mulighet og behov for en vesthavn. Det tas høyde for slike 

muligheter i evalueringsmodellens fleksibilitetsfaktor og i usikkerhetsanalysen. 

 

6.3. Resultat godstransportmodell basis 
Neste tabell viser tonnprognosen for jernbanegodset som sum av gods til og fra Brattøra. I tillegg er 

transitt fra Alnabru til Nordlandsbanen samt prognose for Meråkerbanen (med visse forutsetninger): 

 

JERNBANETRANSPORTER Landsdel Basis2008 2020_0 2040_Med 2040_Uten 

Omsetning Trondheim Tonn Sum Brattøra 1 357 000 1 735 000 2 539 000 3 086 000 

Alnabru- Nordlandsbanen Tonn Transitt til NN 466 513 664 000 1014 000 1013 950 

Meråkerbanen Tonn Sverige 100 000* 301 000 417 000 417 000 

Sum totalt Tonn SUM 1 885 513 2 700 000 3970 000 4 516 950 

* Kun tømmer 
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Tabellen viser en vekst over Brattøra fra i dag 1,35 mill tonn til 1,73 mill tonn i 2020 og 2,5 mill tonn i 

2040. Dette forutsetter at det er effektivisert til å håndtere neste en dobling i 2040. Den siste 

kolonnen viser en prognose for sentral lokalisering uten kapasitetsbegrensinger på bane.  

Neste tabell viser en omregning av tonnmengdene til containerenheter med en blanding av 20 fots 

containere (TEU), vekselflak og semihengere. Gjennomsnittlig last pr container er 12 tonn.   

 

JERNBANETRANSPORTER Landsdel Basis2008 2020_0 2040_0 2040_Uten 

Omsetning Brattøra Cont. Sum Brattøra 113 000 144 000 212 000 258 000 

Alnabru-Nordlandsbanen ” Transitt NB 39 000 55 000 85 000 84 000 

Sum på Dovrebanen ” Dovrebanen 78 000 113 000 173 000 187 000 

Meråkerbanen ” Sverige 0 25 000 35 000 35 000 

Sum Container tog ” SUM 157000 224000 332000 377000 

 

Antall containere er analog med tonnprognose, og viser en vekst over Brattøra fra observerte 113000 

containere til 144000 i 2020 og til 212000 containere i 2040 med kapasitetsbegrensing, mens 

modelleringen uten kapasitetsbegrensing gir 258000 containere for 2040. I tillegg er det transitt som 

strømmer gjennom terminalen som vil ta opp sporkapasitet. Men det vil i praksis være mulig med 

utveksling av containere slik at losse og lagringskapasiteten vil utnyttes noe. For transitt til/fra 

Nordlandsbanen øker det fra dagens 39 000 til 55 000 containere i 2020 og 85 000 i 2040. 

Neste tabell viser en prognose for varegrupper som fraktes vognlasttog:   

VOGNLAST  Landsdel Basis2008 2020_0 2040_Med 2040_Uten 

 Tonn Utland 28000 43000 74000 125000 

 Tonn Innen Norge 10000 16000 0 2000 

Jernbane, vognlast Tonn SUM 38 000 59 000 74 000 127 000 

Vurdering TRANSITT Tonn Nordland 20 000 30 000 50 000 50 000 

Meråkerbanen Mulighets. Tonn Sverige MB 90 600 275 000 301 000 301 000 

SUM VOGNLAST Tonn SUM 110 600 305 000 351 000 351 000 

 

Vognlast inkluderer biltog som ankommer noen ganger i uken. Det er beregnet 38000 tonn i dag 

økende til 59000 tonn i 2020 og 74000-127000 i 2040 avhengig av kapasitet. Transitt mellom Sør-

Norge og Nordland er vurdert til 20000-30000-50000 for basisberegningsårene. Meråkerbanen har 

sin egen prognose gjennom ”Mulighetsstudien” som forutsetter en del tiltak på banestrekningen.  

Neste tabell viser hva mengdene som er oppgitt i tabellene over representerer i antall tog:  

JERNBANETRANSPORTER  Landsdel Basis2008 2020_0 2040_0 2040_Uten 

Jernbane sum vognlast Togpar/døgn Vognlast 0 1-2 3 3 

Dovrebanen Togpar/døgn Utland 2 2 2,9 3,4 

Dovrebanen Togpar/døgn Vestlandet 1 1 2 2 

Dovrebanen DB Togpar/døgn Østlandet 1 2 2 2 

Trondheim-Nordlandsbanen Togpar/døgn Nord-Norge 1-2 2 2 3 

Dovrebanen Togpar/døgn Sum Brattøra 6 8 10 12 

Alnabru-Nordlandsbanen Togpar/døgn Transitt NB 2 3 3 3 

Meråkerbanen Togpar/døgn Sverige MB 0 1 1 1+ 

Sum totalt togpar/døgn Togpar/døgn SUM 8 12 15 17 
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 I dag er det 8 togpar på Dovrebanen mellom Dombås og Trondheim. Inkludert 1-2 togpar til 

Nordlandsbanen  

 I 2020 er behovet 12 togpar med forutsatt økt til gjennomsnittlig toglengde 500 meter. 

Økningen er 1 mer til Nordland, 1 togpar mer fra Østlandet og 1-2 flere vognlasttog. 

 I 2040 er det behov for 15-17 togpar inn/ut av Trondheim med forutsetning 600 m 

toglengde. Økningen er 1 togpar mer fra hhv. Utland, Vestlandet og 1 ekstra vognlasttog.  

 

Årsaken til at det er såpass liten forskjell på 2040 med og uten kapasitetsbegrensing skyldes at 

behovet kan bli mettet gjennom at toglengden i både basis og beregningsalternativ er 600 m. Det en 

kan stille spørsmål er hvor realistisk det er med 600 m tog et basisalterantiv . Dette kan ha bidratt til 

noe for optimistisk basisalternativ som betyr at ytterligere nytte egentlig er mulig å oppnå. Samtidig 

er forutsetningen for 600 m tog som krever lengdre kryssingspor hele veien. Slik at undervurdert 

nytte og kostnad i sum kan sies å gå opp i opp. 

Oppsummert ligger det største ikke utløste potensialet på flere avganger til/fra Nordlandsbanen og 

Utland. I dag er det vel slik at alt gods mellom Trøndelag og utlandet går via Alnabru - i framtiden kan 

en tenke seg at togene konsolideres i utlandet slik at de kan kjøre direkte til Trøndelag  og Nord-

Norge utenom Alnabru. Dette forutsetter at forbindelsene over riksgrensene akn brukes av også 

elektriske tog, som er standarden for de fleste operatørene.  

Vegtransporter 

Følgende tabell viser korresponderende prognose for vegtransportene over fylkesgrensene, dette er 

gods om er delvis i konkurranseflate med jernbane:  

Mode  Enhet Landsdel  2008_Basis 2020_0 2040_Med 2040_Uten 

 LASTEBIL Tonn Utlandet 264000 377000 597000 411000 

  Tonn Vestlandet 697000 948000 1439000 1439000 

  Tonn Østlandet 2305000 3189000 4843000 4840000 

 Tonn SUM E6/Rv3 3 266 000 4514000 6879000 6690000 

 Tonn Transitt Nord-Norge 442490 626820 956140 956400 

  Tonn Trøndelag- Nord-Norge 631000 1060000 1605000 1289000 

  Tonn Sverige E14 906000 1052000 1417000 1417000 

Mengder til/fra Trøndelag er i 4 rad over, og øker fra 3.2 mill tonn i 2008 til 4,5 mill tonn i 2020, til 

6,9/6,7 mill tonn i 2040 avhengig av jernbanekapasitet.  I tillegg har vi Transitt til Nordland med en 

mengde økende fra 0,44 mill tonn til nesten 1 mill tonn i 2040. Disse mengdene kan legges på 

mengdene på aksen E6/Rv.3.  

Mengde over E14 parallelt med Meråkerbanen er vurdert fra tellinger på riksgrensen – i dag 0,9 mill 

tonn økende til 1,05 mill tonn i 2020 og 1,42 mill tonn i 2040. Det er lagt til grunn en konservativ 

vekst på 1,5 % pr år i perioden. Veksten over snittet de siste årene har vært mye mer.  

Tonnmengdene på veg omregnes til antall godskjøretøy med forutsetning 14 tonn pr godsbil. Dette 

er hentet fra intervjuundersøkelse på stamvegene i region midt i 2006. Tallet inkluderer tomkjøring, 

alle varegrupper og alle typer kjøretøy vogntog, semitrailere og lastebiler (har 25 %). 
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Antall biler/døgn Enhet Landsdel Basis2008 2020_0 2040_Med=0 2040_Uten 

Utland ÅDT Utland 52 75 118 82 

Vestlandet ÅDT Vestlandet 138 188 286 286 

Østlandet ÅDT Østlandet 457 633 961 960 

Transitt NB ÅDT Transitt NB 88 124 190 190 

Sum Korridor X ÅDT Sum E6/Rv3 735 1020 1555 1518 

Nord-Norge ÅDT Nord-Norge 125 210 318 256 

Sverige E14 ÅDT Sverige E14 180 209 281 281 

Bil, landeveg ÅDT SUM 1041 1439 2154 2054 

Bil, landeveg Biler/år SUM      374678   518059      775528       739457  

 

Antall godsbiler på snittet til både Hedmark og Opland grense ligger på 735 godsbiler idag, økende til 

over 1000 i 2020 og til over 1500 i 2040, over en dobling fra idag til 2040. I 2060 vil antall trailere 

være over 2000. 

 

Over grensen til Nordland øker vegtransporten fra ca 125 godsbiler idag til over 200 i 2020 og ca 320 

godsbiler i 2040 med kapasitetsbegrensinger.  I 2040 er potensialet for reduksjon av antall godsbiler 

svært stor, hvis en får til et effektivt og kapasitetssterk  jernbane nordover. Dette kan også reduseres 

med effektive skip og havner. Tilnærmet alle byer og tettsteder nordover ligger ved sjøen. Ifølge 

tabell er reduksjon på over 60 godsbiler, ned til ca 250 godsbiler. Dette er likevel dobling ift i dag.  

Skipstransport 

Tabellen under viser de prognosene vi har for skip for basisalternativene:  

Stykkgods/ mat/fisk/termo Scenario  1000 tonn   

MODE TIL/FRA Basis2008 2020 0 2040 Med=0 

Skip FRA Utland 85 134 311 

Trøndelag Vestlandet 555 575 586 

  Østlandet 0 0 36 

  Nord-Norge 354 494 1 336 

Skip TIL Utland 523 835 1 236 

Trøndelag Vestlandet 1 746 1 592 1 337 

  Østlandet 37 60 64 

  Nord-Norge 107 132 551 

SUM Utland 608 969 1 547 

  Vestlandet 2 301 2 167 1 922 

  Østlandet 37 60 100 

  Nord-Norge 462 626 1 887 

Totalt Fra Trøndelag TIL 994 1 204 2 269 

Totalt Til Trøndelag 2 414 2 620 3 188 

Totalt   3 407 3 823 5 457 

 

Med forutsetning om gjennomsnittslast på 15 tonn pr container blir det ca 21000 containere for 

dagens situasjon. Modellen beregner en vekst til 33000 containere i 2020. For 2040 med begrensing 

på jernbane beregnes 62000 containere, mens i situasjonen med mer kapasitet i 2040 viser 54000 
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containere. En usikkerhet er at modellen ikke fanger ikke opp den utviklingen som er innen 

sjøtransport, men tar utgangspunkt i dagens strukturer. Spørsmålet er hva de internasjonale 

trendene kan gjøre for strukturen i Trøndelag. Relasjonene modellen har lagt til grunn er 

hovedsakelig utland med 2/3 av godset og til/fra Nord-Norge for øvrig. I 2040 dukker en viss  mengde 

til/fra Vestlandet opp.  

Når frekvensene på skip øker vil mer gods til/fra Vestlandet gå på skip. Med forutsetning om 110-200 

containere pr skip i 2020-2040 beregnes antall årlige skipsanløp. Det forutsettes 70 % 

kapasitetsutnyttelse; Dagens antall skip er:  

NCL ukentlig containerskip på Orkanger - planer om å øke frekvens 

Sea Cargo ukentlig ro-ro på Trondheim - vurderer markedet for flere skip 

DFDS Logistics ukentlig containerskip på Skogn  - vurderer markedet for flere skip 

Wilson Line ukentlig stykkgodsskip på Trondheim  

Baltic Lines ukentlig stykkgodsskip på Trondheim  

Dette gir ca 250 årlige anløp av container/stykkgodsskip, som går mellom UK/kontinenetet/Norge. 

Dette omfatter ikke industrigods. I tillegg er det 4 anløp per uke med kystskip med stykkgods. 

Et scenarie for 2040 og framover er ikke enkelt å spå. Det man vet er at markedet vil kreve minimum 

to avganger i uken, og kanskje tre.  

Det arbeides nå med å utvikle sentral norske havner til effektive logistikknutepunkter i samarbeid 

med rederiene. Dette vil medføre store godsmengder til skip. I motsetning til bane som må vurdere 

lasten fra start til ende som f.eks Alnabru til Trondheim, uten stopp underveis, vil godsgrunnlaget for 

skip være linjens totale knutepunkter. F.eks Rotterdam – Bergen – Ålesund – Trondheim. Det er den 

totale godsmengden på strekningen som avgjør linjens grunnlag og lønnsomhet. Det er også det som 

gir grunnlaget for antall skip. Den dag fersk fisk vil kunne sendes med skip vil konkurransedyktigheten 

øke kraftig. Havbruksbransjen vurderer selv av dette vil skje i løpet av en 5 årsperiode 

(Logistikkdirektør Ivar Raugstad, Marine Harvest REF. Trondheim havn). Slike forhold bør en ta 

hensyn til i prosjektet fordi løsninger med ett nytt logistikknutepunkt ikke vil operativt før 10-15 fra 

beslutning.  

 

6.4. Resultat transport konseptalternativene 

6.4.1. Beregningsalternativene 

Etter høringsrunde mai-sep 2011 er følgende oppdateringer gjort ift gods/logistikkberegninger: 

- Ny beregning av Være og Midtsand og Torgård+Muruvik. Påfølgende nye 

distribusjonsberegninger.  

- Tatt med beregninger og vurderinger av bil-bil distribusjon 

- Synligjøre de internasjonale transportmengdene som spiller i modell 
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Følgende tabell viser hvilke konseptalternativer som er beregnet konkret i godsmodell:  

  Konseptalternativ  Kombiterminal Vognlast Container-havn Modell-punkt 

0 Dagens 2008 (2010) - Brattøra og 

- Heggstadmoen 

Heggstad 

moen 

- Orkanger og 

- Brattøra 

De konkrete 

terminalstedene 

0 Referanse 2020-2040 - Brattøra og 

- Heggstadmoen 

Heggstad 

moen 

- Orkanger og 

- Brattøra 

De konkrete 

terminalstedene 

M Modernisering av 

dagens infrastruktur 

- Brattøra og 

- Heggstadmoen, - Skogn 

Heggstad 

moen 

. Orkanger og 

- Brattøra, - Skogn 

De konkrete 

terminalstedene 

D Delt løsning Ny godsterminal med god infrastruktur containerhavn og samlastere 

 1)Trondheim sentrum Fjellhall Tyholdt eller Trolla I NY  Orkanger+Brattøra Lerkendal stasjon 

 2) Trondheim sør Torgård og Heggstadmoen I NY Orkanger+Brattøra Sandmoen krysset 

 3) Melhus Meeggen eller Søberg I NY Kun Orkanger? Melhus sentrum 

I Integrert løsning Ny stor godsterminal:Bane og containerhavn samlokalisert 

 1) Sentralt Mellom Trolla og Være I NY NY HAVN Brattøra, Være 

 2) Øst Mellom Midtsand og Hell I NY NY HAVN Midsand, Muruvik 

 3) Sørvest Orkfjorden: Mellom 

Thamshavn og Øysand 

I NY NY HAVN Børsa 

D Ny Delt sør + ny havn Delt sør + ny Muruvik havn Valgbart NY HAVN Sandmoen+ 

Muruvik 

6.4.2. Samlede transportresultater 

De konkrete prognosene fra godstransportmodellen presenteres i neste tabell.  

Tabell 6-1 Samlet transportmengde i 1000 tonn over fylkesgrensene til Trøndelag (Nord, Sør og Øst). Og andel.  

Alternativ Lastebil 
Container 

TOG 
Container 

SKIP 
Annet 
SKIP 

Vognlast 
TOG Totalt 

 2008_Dagens Brattøra  3 897 000 1 374 000 310 000 624 000 38 000 6 243 000 

 2020_Med 0-Alternativ  5 574 000 1 751 000 498 000 686 000 59 000 8 568 000 

2020_M2 Br+Sk+He 5 380 000 2 015 000 476 000 699 000 76 000 8 646 000 

2020_D1 Tyholt 5 394 000 2 005 000 476 000 696 000 76 000 8 647 000 

 2020_D2 Torgård  5 417 000 1 998 000 476 000 698 000 59 000 8 648 000 

 2020_D3 Melhus  5 405 000 2 008 000 476 000 699 000 59 000 8 647 000 

 2020_I1 Sentralt  5 390 000 1 964 000 479 000 677 000 59 000 8 569 000 

 2020_I2 Muruvik/Hell  5 322 000 2 094 000 476 000 699 000 57 000 8 648 000 

 2040_Med 0-Alternativ  8 483 000 2 556 000 916 000 1 137 000 74 000 13 166 000 

 2040_M2 Br+Sk+He  8 101 000 3 126 000 820 000 1 078 000 136 000 13 261 000 

 2040_D1 Tyholt  8 133 000 3 104 000 820 000 1 077 000 128 000 13 262 000 

 2040_D2 Torgård  8 187 000 3 038 000 852 000 1 079 000 105 000 13 261 000 

 2040_D2b Torg.+Muruvik  8 191 000 3 087 000 820 000 1 076 000 87 000 13 261 000 

 2040_D3 Melhus  8 222 000 2 995 000 859 000 1 080 000 105 000 13 261 000 

 2040_I1 Sentralt  8 163 000 2 917 000 871 000 1 112 000 105 000 13 168 000 

 2040_I1a Være  8 192 000 3 113 000 820 000 1 062 000 74 000 13 261 000 

 2040_I2a Midtsand  8 048 000 3 255 000 820 000 1 064 000 74 000 13 261 000 

 2040_I2 Muruvik/Hell  8 019 000 3 209 000 852 000 1 078 000 102 000 13 260 000 

 2040_I3 SørVest  8 359 000 2 900 000 820 000 1 080 000 102 000 13 261 000 
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Andel av mengdene fra forrige tabell for et utvalg av alternativene:   

ANDEL av samme mengder 
Alternativ Lastebil 

Container 
TOG 

Container 
SKIP Annet SKIP 

Vognlast 
TOG Totalt 

2008_Basis Dagens Brattøra 62 % 22 % 5,0 % 10,0 % 0,6 % 100 % 

2020_Med 0-Alternativ 65 % 20 % 5,8 % 8,0 % 0,7 % 100 % 

 2020_D2 Torgård  63 % 23 % 5,5 % 8,1 % 0,7 % 100 % 

 2020_D3 Melhus  63 % 23 % 5,5 % 8,1 % 0,7 % 100 % 

 2020_I1 Sentralt  63 % 23 % 5,6 % 7,9 % 0,7 % 100 % 

 2020_I2 Muruvik/Hell  62 % 24 % 5,5 % 8,1 % 0,7 % 100 % 

 2040_Med 0-Alternativ  64 % 19 % 7,0 % 8,6 % 0,6 % 100 % 

 2040_D2 Torgård  62 % 23 % 6,4 % 8,1 % 0,8 % 100 % 

 2040_D2b Torgård+Muruvik  62 % 23 % 6,2 % 8,1 % 0,7 % 100 % 

 2040_D3 Melhus  62 % 23 % 6,5 % 8,1 % 0,8 % 100 % 

 2040_I1 Sentralt  62 % 22 % 6,6 % 8,4 % 0,8 % 100 % 

 2040_I1a Være  62 % 23 % 6,2 % 8,0 % 0,6 % 100 % 

 2040_I2a Midtsand  61 % 25 % 6,2 % 8,0 % 0,6 % 100 % 

 2040_I2 Muruvik/Hell  60 % 24 % 6,4 % 8,1 % 0,8 % 100 % 

 “Annet SKIP” er skip med varegruppene 1-4 men som ikke er lastet i containerskip. Dette kan for 

eksempel være ro-ro skip. Størst overføring av gods fra veg til jernbane ses for Integrert øst. 

Tendensen for sjøl er at jo lenger vekk fra Trondheim havna plasseres jo mindre gods blir det. Dette 

skyldes nok nærhet havn-industri og markedstyngdepunkt er viktig. Det er jo ikke forutsatt andre 

tiltak rettet mot sjøtransport for evt. å kompensere for dette. Det registreres heller ikke overføring 

av gods mellom bane og sjø. Mengde sjøgods reduseres når mengde banegods øker. Dette viser et 

faktisk konkurranseforhold mellom jernbane og skip som er geografisk betinget. Derfor bør en 

vurdere en fornuftig markedsdeling. 

Gods over Meråkerbanen og riksveg E14 

Tabell 8-4 viser bearbeidet grunnlag for mengde gods over riksgrensen ved Storlien:  

Tabell 6-2 Godvekst Meråkerbanen Utvikling 2010 – 2040.  Mengder i tonn og ÅDT for bil.   

  BIL vekst/år 1,5 % BANE prognose (tonn/år) 

År Tonn/år ÅDT godsbil Vognlast Container SUM BANE 

2010 906 000 180 90 600 62 000 152 600 

2020 1 052 000 209 275 000 301 000 576 000 

2030 1 221 000 242 287 000 360 000 647 000 

2040 1 417 000 281 301 000 417 000 718 000 

Tallene for øst-korridoren hentes fra statistikk (2008) og Mulighetsstudie Meråkerbanen/31/. Disse 

settes likt for hvert konseptalternativ fordi det ikke er dokumentert at det kommer gods på 

Meråkerbanen kun som følge av et nytt logistikknutepunkt. Det er i dag mulig å skipe ut banegods 

over Skogn. Hvis godset skal til Trøndelag trengs ikke havn. Det er vurdert at det er elektrifisering av 

Meråkerbanen som er viktigst for mer gods på Meråkerbanen. Det foretas en følsomhetsanalyse i 

kapittel 9.1; ”hva hvis det kommer 0,5 mill tonn med gods” mer som følge av logistikknutepunktet.  
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6.4.3. Resultater for jernbanetransport 

Den initielle modellkjøringen for dagens situasjon viser en god overensstemmelse med statistikk. 

Grunnlaget utvikles for både 2020 og 2040 og følgende prognose for alternativene:   

Tabell 6-3 Utvikling 2010 – 2040 og prognose beregningsalternativ. Mengder i tonn for jernbane.   

scenario  Utland  
 Vest-
landet  

 Øst-
landet  

 Nord-
Norge  

 SUM 
modell  

 Transitt 
NB  

 Sverige 
MB  

2008_Dagens Brattøra 382 277 274 424 1357 467 62 

2020_Med 0-Alternativ 567 362 429 377 1735 664 301 

2020_M2 Br+Sk+He 638 360 403 597 1998 664 301 

2020_D2 Torgård 638 359 388 595 1980 664 301 

2020_D3 Melhus 638 356 407 591 1992 664 301 

2020_I1 Sentralt 567 362 429 589 1947 664 301 

2020_I2 Muruvik/Hell 627 357 490 601 2075 664 301 

2020_I3 Børsa 637 356 332 582 1907 664 301 

2040_Med 0-Alternativ 884 513 669 473 2539 1014 417 

2040_M2 Br+Sk+He 1071 511 673 853 3108 1014 417 

2040_D1 Tyholt 1050 513 671 852 3086 1014 417 

2040_D2 Torgård 1039 509 626 846 3020 1014 417 

2040_D2b Torg.+Muruvik 1086 509 628 846 3069 1014 417 

2040_I1 Sentralt 884 513 669 835 2901 1014 417 

2040_I1a Være 1099 510 629 857 3095 1014 417 

2040_I2a Midtsand 1096 508 773 861 3238 1014 417 

2040_I2 Muruvik/Hell 1025 504 804 859 3192 1014 417 

2040_I3 SørVest 1071 500 478 834 2883 1014 417 

 

Sum prognoser fra blir mellom 250 000 og 290 000 Containere8. Resultatet er splittet på landsdel;  

Utland, Østlandet og Vestlandet går via Alnabru og Dovrebanen til Trøndelag eller Nordlandsbanen. 

Transitt Alnabru-Nordlandsbanen er hentet fra modell men lagt inn manuelt.  Det vil være mulig med 

en viss omlasting i Trondheim siden togene uansett stopper og bytter lokomotiv.  

 

Transitt Oslo – Nordlandsbanen er på ca 1 mill tonn tilsvarende 85 000 containere i 2040. Ved å legge 

til transitt Nordlandsbanen og prognose for Meråkerbanen, blir det 360 000 - 390 000 containere. 

Siden noe er transitt, vil disse ikke kreve depot eller lastegatekapasitet, men sporkapasitet i den 

perioden togene er inne.  

 

Tabell 8-6 viser tonnmengder omregnet til antall containere pr år.  

 

 

 

 

                                                           

8
 Containere: Blanding av TEU (20 fots cont., semitrailer og vekselflak. Last pr containerenhet vurdert av operatør 12 tonn pr container.  
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Tabell 6-4 Jernbanetransportert gods. Antall containere pr år. For 2020 kun 0-alt. 

TEU/år  Utland  
 Vest- 
landet  

 Øst- 
landet  

 Nord- 
Norge  

 SUM  
modell  

 Transitt  
NB  

 Sverige  
MB  

2008_Basis Dagens Brattøra 32 000 23 000 23 000 35 000 113 000 39 000 5 000 

2020_Med 0-Alternativ 47 000 30 000 36 000 31 000 144 000 55 000 25 000 

2040_Med 0-Alternativ 74 000 43 000 56 000 39 000 212 000 84 000 35 000 

2040_D1 Tyholt 88 000 43 000 56 000 71 000 258 000 84 000 35 000 

2040_D2 Torgård 87 000 42 000 52 000 71 000 252 000 84 000 35 000 

2040_D2b Torgård+Muruvik 91 000 42 000 52 000 71 000 256 000 84 000 35 000 

2040_D3 Melhus 87 000 42 000 51 000 69 000 249 000 84 000 35 000 

2040_I1 Sentralt 74 000 43 000 56 000 70 000 243 000 84 000 35 000 

2040_I1a Være 92 000 43 000 52 000 71 000 258 000 84 000 35 000 

2040_I2a Midtsand 91 000 42 000 64 000 72 000 269 000 84 000 35 000 

2040_I2 Muruvik/Hell 85 000 42 000 67 000 72 000 266 000 84 000 35 000 

 

Analysen forutsetter 400 m lange tog  i 2010, 500 m i 2020 og 600 m i 2040, 12 tonn pr container og 

60 % belegg av togsettene over året. Med dette vil hvert togpar levere ca 25 000 containere pr år. På 

Dovrebanen blir det med disse forutsetningene  12-13 togpar inkl 2-3 tog transitt Nordlandsbanen.  

Antall togpar ligger på omtrent samme nivå for hvert konseptalternativ. Det betyr at det ikke er selve  

Behovet for vognlasttransporter vil være størst i industrikommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og 
Namsos. For Levanger er det i dag 38 000 tonn voksende til 60 000 tonn i 2020 og til 74 000 tonn i 
2040. Vognlasttransport er med i modell både mht mengder og transportøkonomi. Men resultatene 
viser at mengdene er såpass små i forhold til kombitransportene at vognlast i liten grad bør påvirke  
konseptvalget.  

Oppsummert er det følgende funn: 

 I 2020 behov for 12 til 14 togpar. M2 (modernisering) har flere flere tog som skyldes kortere 

tog i moderniseringsalternativet.  

 For 2040 er  behov 15-16 togpar i 0-alt. til 18 togpar. Dette er fordelt på 6 togpar til 

Nordlandsbanen, 1-2 Meråkerbanen, 2-3 vognlast og 10 togpar til/fra Sør-Norge og utland.  

 For integrert øst blir det noe mer gods ca 1 ekstra togpar. Økningen knyttes til mer stykkgods 

på bane mellom Østlandet og Nord-Trøndelag.  

 I3 SørVest (Børsa, Øysand) har lavest prognose. Alternativet har en lang ny jernbanelenke fra 

Melhus til Orkdalsfjorden, som gir en mer komplisert logistikk for togene spesielt knyttet til 

Nordlandsbanen. Det gir mindre stykkgods mellom  Østlandet og Nord-Trøndelag -1 togpar.  

Vi ser at prognosene i ganske liten grad skiller mellom konseptalternativene. En kunne tenke seg 

større forskjeller. Men avstand mellom alternativene er på 10-30 km må ses i forhold til totale 

transportavstander på 500, 700 og 2000 km fra hhv. Østlandet, Vestlandet/ Nord-Norge og utland.  

Det som blir desto viktigere lokalt er effektiv forbindelse til hovedveg, og en effektiv 

jernbanelogistikk. Dernest vil avstanden fra terminal til endelig mottaker/sender i Trøndelag dvs 

distribusjonsavstanden være viktig og ikke minst hvor godt distribusjonsbilene pakkes. Både samlet 

og individuelt vil kjøretid og distanse til andre terminaler og  transportbrukerne være viktig for 

valget. Det forutsettes at transportbrukeren foretar sine valg ut fra hva som gir lavest 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 96 av 193 

 

logistikkostnader rent bedriftsøkonomisk. For transportkjeder hvor kostnadsforskjellen mellom et 

bilbasert og et jernbanebasert opplegg er liten, vil selv små avstandsforskjeller gi utslag og nye valg.   

Endret relativ kjørelengde for hovedtransporten inn til godsterminalen vil driftsøkonomisk ha mindre 

å si, siden kostnad pr tonnkm er lav for tog og skip forutsatt god utnyttelsesgrad. Også kjøretiden og 

omløpstiden i forhold til Alnabru ha betydning for hvor mange tog som trengs for å operere 

systemet. Men det vil være snakk om relativt små tillegg i behov for evt. flere tog. 

Dette er prognoser for 2040 altså 30 år fram i tid fra i dag. Hvis veksten på bane blir mindre enn disse 

prognose viser, vil en greie seg med å dimensjonere fopr mindre. Hvis det skulle bli ønskelig med 

enda mer gods på bane, er dimensjoneringen på et minimum.  

Det er foretatt en følsomhetsanalyse med 50 % økt vegkostnad. Dette over 5 mill tonn gods på bane 

tilsvarende 440 000 containere som er over prosjektmålet. En kunne tenke seg at dette tilsvarer en 

prognose for 2050 eller 2060. Dette betyr at målet oppfylles og mer til og spørsmålet er om det er 

plass nok? Med levetidsbetraktninger er det ikke sikkert dette trengs å hensyntas.  

Men dette illustrerer hvor viktig fleksibiliteten blir - at det er mulig å ta høyde for både vekst og fall i 

etterspørsel og annet som prosjektet ikke har håndtert (malm, skifte øst-vest, Sverige med mere). 

Fleksibilitet i overføringen fra veg til bane og sjø vil være størst ved samlokalisering. Mulighet for 

samlokalisering eller en effektiv forbindelse til havn vil derfor inngå i evalueringen av fleksibilitet når 

godsprognosene ikke viser større forskjeller enn dette.  

6.4.4. Resultater godstransport på veg 

Det omregnes fra tonn prognose til ÅDT ved å forutsette 14 tonn pr kjøretøy for langtransportene og 

det brukes 360 driftsdager pr år for bil. Dette er et observert snitt av lastebil, vogntog og trailer og 

tomkjøring. For distribusjonsbiler 6 tonn pr bil. Tabell 8-3 viser resultatene for vegttransportene.   

Tabell 6-5 Vegtransportert gods. Mengder i 1000 Tonn og årsdøgntrafikk (ÅDT) 

scenario  Utland  
 Vest-
landet  

 Øst-
landet  

 Nord-
Norge   SUM  

 Transitt 
NB  

 Sverige 
E14  

2008_Dagens Brattøra 264 697 2305 631 3897 442 906 

2020_Med 0-Alternativ 377 948 3189 1060 5574 627 1052 

2020_M2 Br+Sk+He 344 950 3214 872 5380 627 1052 

2020_D2 Torgård 345 951 3245 874 5415 627 1052 
2020_D3 Melhus 346 955 3226 878 5405 627 1052 

2020_I1 Sentralt 377 948 3189 876 5390 627 1052 
2020_I2 Muruvik/Hell 357 953 3143 869 5322 627 1052 
2020_I3 Børsa 349 954 3301 887 5491 627 1052 

2040_Med 0-Alternativ 597 1439 4843 1605 8484 956 1417 

2040_M2 Br+Sk+He 533 1441 4811 1317 8102 956 1417 

2040_D2 Torgård 537 1442 4884 1324 8187 956 1417 
2040_D2b Torg.+Muruvik 541 1442 4885 1323 8191 956 1417 
2040_D3 Melhus 537 1449 4904 1332 8222 956 1417 

2040_I1 Sentralt 595 1439 4816 1313 8163 956 1417 
2040_I1a Være 553 1442 4883 1314 8192 956 1417 
2040_I2a Midtsand 555 1444 4740 1309 8048 956 1417 
2040_I2 Muruvik/Hell 554 1447 4707 1311 8019 956 1417 

2040_I3 SørVest 539 1451 5032 1336 8358 956 1417 
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I tillegg vises omregnet ÅDT for basisalternativene og 2040 for alternativene: 

Tabell 6-6 Vegtransportert gods. Årsdøgntrafikk (ÅDT) omregnet fra tonn. 

ÅDT  Utland  
 Vest-
landet  

 Øst-
landet  

 Nord-
Norge   SUM  

 Endring 
ÅDT  

2008_Dagens Brattøra 52 138 457 125 773   

2020_Med 0-Alternativ 75 188 633 210 1 106 0 

2020_M2 Br+Sk+He 68 188 638 173 1 067 -38 

2020_D1 Tyholt 67 188 642 173 1 070 -36 

2020_D2 Torgård 68 189 644 173 1 074 -32 

2020_D3 Melhus 69 189 640 174 1 072 -34 

2020_I1 Sentralt 75 188 633 174 1 069 -37 

2020_I2 Muruvik/Hell 71 189 624 172 1 056 -50 

2020_I3 Børsa 69 189 655 176 1 089 -16 

2040_Med 0-Alternativ 118 286 961 318 1 683 0 

2040_M2 Br+Sk+He 106 286 955 261 1 608 -76 

2040_D2 Torgård 107 286 969 263 1 624 -59 

2040_D2b Torgård+Muruvik 107 286 969 263 1 625 -58 

2040_D3 Melhus 107 288 973 264 1 631 -52 

2040_I1 Sentralt 118 286 956 261 1 620 -64 

2040_I1a Være 110 286 969 261 1 625 -58 

2040_I2a Midtsand 110 287 940 260 1 597 -87 

2040_I2 Muruvik/Hell 110 287 934 260 1 591 -92 

2040_I3 SørVest 107 288 998 265 1 658 -25 

Vegtransportert gods til Trøndelag dobles i perioden 2010 - 2040. Reduksjonen som følge av nytt 

logistikknutepunkt viser at elt konsept gir en reduksjon på 80 biler, mens Integrert konsept øst gir 

reduksjon på 120 biler. En forklaring på dette er flere som i dag velger lastebil til/fra Nord-Trøndelag 

finner det formålstjenlig å bruke ny nærmere jernbaneterminal. En observasjon er at det 

hovedsakelig er Utland og Nord-Norge som får betydelig overføring fra veg til bane. Men endringene 

er likevel tilsynelatende små mellom alternativene. Det ser ut som det er ganske hard konkurranse 

mellom bil og bane for godset mellom Vestlandet, Østlandet og Trøndelag.  

Gods knyttet til transitt og Sverige over E14 er vurdert til å være tilnærmet uavhengig av ny 

lokalisering. Dette er data fra utenfor modellen og er med for å vise helhet i godsstrømmene.  Selv 

om mengdene er konstante og med små differanser, dras dette i beregningen av transportarbeid 

mellom nye lokaliseringer. Dette betyr at en lokalisering sør for Trondheim gir kortere togavstand til 

Østlandet, men lengre til Sverige over Meråkerbanen. Og vice versa - en lokalisering nord/øst for 

Trondheim kommer nærmere Sverige og lengre unna Østlandet.   

Overføringen fra bil til bane og sjø gir redusert transportarbeid på veg og er det store grunnlaget for 

nyttegevinsten i dette prosjektet: Overføring til mer transporteffektive transportmiddel (kostnad pr 

tonnkm) og mer miljøbesparende (reduksjon av C02 utslipp og NOx lokal luftforurensing).  
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6.4.5. Resultater for skipstransport 

Det forutsettes 65-70 % kapasitetsutnyttelse på skipene og 15 tonn pr skispcontainer.  

Tabell 8-5 viser resultat for containerskip og andre skip som transporterer termovarer, stykkgods, 

industrivarer og mat. Våtbulk og tørrbulk er altså holdt utenom.  

Tabell 6-6 Sjøtransportert gods vareslag 1-4 for containerskip og annet skip. Mengder i tonn.   

Alternativ

 Container-

skip (t) 

 Annet skip 

(t)  SUM (t) 

 Antall 

Containere 

 Antall 

Container-

skip pr år 

 Antall 

Container-

skip pr uke 

 Antall 

Andre skip 

pr uke 

2008_Basis Dagens Brattøra 310 000 620 000 930 000 20 700 18,8 0,4 1,2

2020_Med 0-Alternativ 497 000 683 000 1 180 000 33 200 30,2 0,6 1,3

2020_D1 Tyholt 476 000 693 000 1 169 000 31 800 28,9 0,6 1,3

2020_D2 Torgård 476 000 695 000 1 171 000 31 800 28,9 0,6 1,3

2020_D3 Melhus 476 000 695 000 1 171 000 31 800 28,9 0,6 1,3

2020_I1 Sentralt 478 000 674 000 1 152 000 31 900 29,0 0,6 1,3

2020_I2 Muruvik/Hell 476 000 695 000 1 171 000 31 800 28,9 0,6 1,3
2040_Med 0-Alternativ 915 000 1 134 000 2 049 000 60 900 55,4 1,1 2,1

2040_D1 Tyholt 820 000 1 075 000 1 895 000 54 700 49,7 1,0 2,0

2040_D2 Torgård 851 000 1 076 000 1 927 000 56 700 51,5 1,0 2,0

2040_D2b Torgård+Muruvik 820 000 1 074 000 1 894 000 54 700 49,7 1,0 2,0

2040_D3 Melhus 858 000 1 077 000 1 935 000 57 100 51,9 1,0 2,0

2040_I1 Sentralt 871 000 1 109 000 1 980 000 58 000 52,7 1,1 2,1

2040_I1a Være 820 000 1 059 000 1 879 000 54 700 49,7 1,0 2,0

2040_I2a Midtsand 820 000 1 061 000 1 881 000 54 700 49,7 1,0 2,0

2040_I2 Muruvik/Hell 851 000 1 076 000 1 927 000 56 700 51,5 1,0 2,0  

Resultatene viser behov for ca 1 skipsanløp pr uke for containerskip. Det er i tillegg mer gods av disse 

vareslagene som fraktes på andre skipstyper. Feks industrigods har en betydelig mengde på over 400 

tusen tonn i 2010. For “Andre skip” forutsettes samme mengdekapasitet som containerskipene som 

med 1100 containere har en last på ca 10000-11000 tonn.  

Det er hovedsakelig gods knyttet til Nord-Norge og utland som endres mellom alternativene over.  

Når det gjelder framtidig internasjonal transitt for eksempel bane-sjø finner man ikke nødvendigvis 
svarene i godstransportmodellen. En må knytte vurderingene til hvilket tilbud for transitt som skal 
tilbys og for hvem. Et potensial for å utnytte sjøfarten er å få godset fra utlandet på skip via 
knutepunkter i Europa framfor bil. Konsentrasjon i kontinenthavner samt utvikling av fulle containere 
fra opprinnelsesland som Kina ved bruk av bla Crossdocking9 er et viktig mulig grep. Dette vil kunne 
endre dagens transportkorridor via Østlandet (Alnabru).  

Med forutsetning om ca 200 containere pr skip i 2020 – 2040 kan antall årlige skipsanløp beregnes på 

containere som går til Trondheim, Orkanger og Skogn. Det er pr i dag ca 250 container/stykkgodsskip 

i året, noe som gir 5 skip i uken.   

For skip er en sentral utfordring å få nok anløpsfrekvens til å være attraktiv for et større marked, men 

samtidig må det være nok gods pr skip slik at anløpene i Trondheimsfjorden blir attraktiv for de som 

                                                           

9 Crossdocking innebærer at en logistikkaktør mottar forsendelser fra leverandører, forestår lossing og omfordeling/merking 

av varene og besørger direktetransport ut til kundene. Gjennom denne måten å organisere logistikken på unngås fordyrende 

mellomlagring. 
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driver skipene dvs. rederiene. Det foregår for tiden et systematisk arbeid innen sjøtransporten for å 

avklare offentlige rammebetingelser sammen med kravet fra markedet (vareeierne). Godset har i  

stor grad sin opprinnelse i utlandet/kontinentet og er i utgangspunktet sjøgods.  

Det store potensialet er derfor å konsolidere skipsgods i utlandet 1-2 kontinenthavner på det 

Europeiske kontinentet. Skip kan da gå direkte til sentrale havner i Norge. Cross docking av godset 

f.eks i Kina vil ytterligere gjøre det enklere å fremføre containerne nærmest sluttbruker. Dette vil 

forsterke bruken av skip. Dette vil føre til at vareeiere i framtiden i mindre grad vil velge lastebil eller 

jernbane på det godset som kommer fra eller går til kontinentet/oversjø. Dette går på ”cross-

docking” av gods som får en spredning på landsdeler i store nasjonale havner, istedenfor at absolutt 

all gods skal pakkes inn via Østlandsområdet og derfra til/fra landet forøvrig.    

Rapporten ”Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne” (2010), som er et samarbeidsprosjekt 

hvor Norsk Havneforening, Norske Havner, Kystverket, Ltl sto bak og hvor rederiene var sterkt 

involvert, er det antatt en stor økning av containere og stykkgods på skip.   

En nærmere drøfting og resultatanalyse for utenlandsgodset generert i transportmodellen er utført. 

Dette for å anskueliggjøre det potensialet i forhold til utsagnet: “Hva hvis all gods fra europa til 

Trøndelag kunne gått på skip?”. Dette beskrives i neste kapittel.  

 

6.4.6. Utvidet analyse av internasjonal sjøgods /32/ 

En problemstilling som har blitt reist i forbindelse med de ulike konseptvalgene er mulighetene for 

internasjonalisering med nye båtruter til/fra kontinentet, og hvilke konkurranseflater det er mellom 

de ulike transportmidlene i forbindelse med internasjonal transport. Dette notatet diskuterer denne 

problemstillingen, med utgangspunkt i godsstrømsanalysene som er foretatt i forbindelse med KVU. 

Det skilles i modellberegningene mellom 7 aggregerte varegrupper:  1) Fisk - 2) Termogods - 3) 

Stykkgods - 4) Industrivarer - 5) Tømmer - 6) Tørr bulk - 7) Våtbulk 

I beregningene som er foretatt for å illustrere mulige konkurranseflater, så er i utgangspunktet alle 

varegruppene inkludert, men den reelle konkurransen kan være ulik for de ulike gruppene. Ser vi på 

det som er klassifisert som stykkgods, industrivarer, fisk og termo, så er sannsynligvis konkurransen 

mellom alle tre modi størst. Av totalen mellom utlandet og Trøndelag (sum til/fra) så utgjør disse 

gruppene i underkant av 60 % av tonnmengden, med en høyere andel av godset fra Trøndelag (ca. 75 

%, for en stor del industrivarer) og en mindre del av godset til Trøndelag (ca. 50 %). Differansen er i 

all hovedsak bulkvarer, og en mindre andel er tømmer. For bulk vil konkurranseflaten kunne være 

noe mindre på kort sikt, da løsningen i større grad er knyttet opp mot tekniske løsninger, men på 

lang sikt kan konkurransen, spesielt mellom båt og jernbane, kunne være større. 

Et utgangspunkt for diskusjonen kan være transportene knyttet til internasjonal trafikk i modellen.  

 

 

Tabellen nedenfor viser mengder mellom utenlandssoner og terminaler i Trøndelag.  
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Tabell 6-7 Sjøtransportert gods, både containerskip og andre skipstyper, knyttet til Europa. Mengder i tonn.   
«FRA» er trafikk fra utenlandssonen (til Trøndelag), og «TIL» betyr trafikk til utenlandssonen (fra Trøndelag).  

Kol Fordeling pr transportmåte

Radetiketter Fra Til Sum Bane Bil Sjø

2008_0 (dagens) 1 192 696   256 999    298 104   637 593    

 Sverige/Finland/ Baltikum/Russland 202 312      185 435     387 747      33 % 53 % 14 %

 England og Danmark 178 959      281 872     460 831      9 % 6 % 85 %

 Benelux/Tyskland/ Frankrike/Spania/ Portugal104 471      170 449     274 920      26 % 18 % 56 %

 Europa for øvrig 26 234        42 964        69 198        21 % 21 % 58 %

2040_0 (referanse) 2 360 983   796 431    660 704   903 848    

 Sverige/Finland/ Baltikum/Russland 695 765      274 715     970 480      49 % 39 % 12 %

 England og Danmark 448 545      206 411     654 956      15 % 13 % 72 %

 Benelux/Tyskland/ Frankrike/Spania/ Portugal217 555      384 337     601 892      31 % 26 % 43 %

 Europa for øvrig 35 894        97 761        133 655      29 % 30 % 41 %

2040 - D2 (delt sør) 3 125 570   1 206 335 596 103   1 323 132 

 Sverige/Finland/ Baltikum/Russland 901 379      328 451     1 229 830   55 % 29 % 16 %

 England og Danmark 449 864      533 747     983 611      11 % 7 % 82 %

 Benelux/Tyskland/ Frankrike/Spania/ Portugal275 375      479 955     755 330      45 % 21 % 34 %

 Europa for øvrig 61 324        95 475        156 799      53 % 13 % 34 %

2040 - I2 (integrert øst) 3 027 498   1 077 209 619 171   1 331 118 

 Sverige/Finland/ Baltikum/Russland 805 540      360 562     1 166 102   52 % 31 % 17 %

 England og Danmark 449 982      577 290     1 027 272   9 % 7 % 84 %

 Benelux/Tyskland/ Frankrike/Spania/ Portugal309 301      406 585     715 886      42 % 22 % 35 %

 Europa for øvrig 57 880        60 358        118 238      63 % 19 % 18 %

Totalt  Sverige/Finland/ Baltikum/Russland 2 604 996  1 149 163  3 754 159   50 % 35 % 15 %

Totalt  England og Danmark 1 527 350  1 599 320  3 126 670   11 % 8 % 81 %

Totalt  Benelux/Tyskland/ Frankrike/Spania/ Portugal906 702      1 441 326  2 348 028   38 % 22 % 39 %

Totalt  Europa for øvrig 181 332      296 558     477 890      44 % 20 % 36 %  

I tillegg til tallene over vil det kunne være mengder til/fra Trøndelag som går over terminaler utenfor 

fylket og som ikke fanges opp i tallene for jernbane eller sjø. Ser vi på totalnivå så vil det maksimale 

potensialet for overføring mellom bil og bane eller sjø kunne være i størrelsesorden 600 tusen tonn  

for 2040-alternativene, og ca. 300 tusen tonn for 2008-alternativet. 

Ser vi på maksimal mengde som kan overføres fra jernbane til sjø, vil dette være i størrelsesorden 

1000-1200 tusen tonn for 2040-alternativene, og ca. 250 tusen tonn i 2008. 

Sjø eller bane betyr at hovedtransportmiddel i transportkjeden er enten båt eller jernbane – det vil 

allikevel kunne være distribusjonstransport med bil til/fra hovedtransporten. Bil betyr at dette er en 

ren biltransport mellom avsender/mottaker. Modellresultatene vil kunne avvike fra faktisk statistikk, 

for eksempel kan modellen beregne en direkte transport, hvor man kanskje i praksis tar dette inn til 

Norge et annet sted, og sender videre transportene fra for eksempel Østlandet til Trøndelag som en 

innenlands transport.  Totalmengdene bør allikevel gi en indikasjon på størrelsesorden av 

konkurranseflater og potensialer. 

Geografisk fordeling 

Totalmengdene av gods angitt i forrige avsnitt kan likevel ikke være et anslag for potensial for hva 

som kan overføres til sjø. Dette både på grunn av potensialene er ulikt for ulike geografiske soner, og 

at potensialene vil kunne være forskjellig for bulk og stykkgods. Vi kan trekke ut transportene knyttet 

til oversjøiske destinasjoner (Amerika, Asia, Oceania og Afrika), da disse i praksis alltid vil gå med båt.  
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For gods mellom Trøndelag og Europa har vi følgende godsstrømmer analysert for 2010:  

Figur 6-4: Sjøtransportert gods, både containerskip og andre skipstyper, knyttet til Europa for 2010. Mengder i tonn.   
«FRA» er trafikk fra utenlandssonen (til Trøndelag), og «TIL» betyr trafikk til utenlandssonen (fra Trøndelag).  
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Figur 6-5: Sjøtransportert gods, både containerskip og andre skipstyper, knyttet til Europa for 2040 uten tiltak. Mengder i 
tonn. «FRA» er trafikk fra utenlandssonen (til Trøndelag), og «TIL» betyr trafikk til utenlandssonen (fra Trøndelag).  
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Figur 6-6: Sjøtransportert gods, både containerskip og andre skipstyper, knyttet til Europa for 2040 DELT SØR. Mengder i 
tonn. «FRA» er trafikk fra utenlandssonen (til Trøndelag), og «TIL» betyr trafikk til utenlandssonen (fra Trøndelag).  
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Figur 6-7: Sjøtransportert gods, både containerskip og andre skipstyper, knyttet til Europa for 2040 INTEGRERT ØST. 
Mengder i tonn. «FRA» er trafikk fra utenlandssonen (til Trøndelag), og «TIL» betyr trafikk til utland (fra Trøndelag).  
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For trafikk til/fra Sverige er det største potensialet sannsynligvis overføring fra veg til jernbane, mens 

det for Baltikum, Finland og Russland vil mest sannsynligvis vil være et potensial for overføring fra 

veg til sjø. For England vil lastebiltrafikk primært ha overføringspotensial til sjø, mens Danmark vil 

kunne ha mulighet for overføring til både sjø og jernbane. Det siste gjelder også de øvrige landene i 

Europa. Dette gir et øvre potensial for overføring fra veg til sjø: 250-300 tonn og fra veg til jernbane 

500 – 550 tonn. Av overføringspotensialet for sjø og jernbane er 200-250 tonn felles tonn som er 

mulig overføring til begge modi.  Øvre grense for overføringspotensialet fra jernbane til sjø er i 

størrelsesorden 1000 – 1200 tusen tonn, mens overføringspotensialet fra sjø til jernbane er i 

størrelsesorden 1300 tusen tonn. Dette er helt klart mengder som er i overkant, og det faktiske 

potensialet for overføring vil ligge lavere.  

Ser vi på lastbalansen, så er det for bil større transport fra Trøndelag til land i Europa, mens vi for sjø 

og jernbane har større transport fra Europa til Trøndelag. Det må antas at lastmengdene som er i 

ubalanse er mest utsatt konkurransemessig, både fra bil til en av de andre modiene, eller motsatt 

veg. For vegtransport er denne ubalansen på ca. 50 tusen tonn, mens den for sjø og jernbane er på 

henholdsvis ca. 10 tusen og jernbane ca. 170-180 tusen tonn. Det skulle indikere at potensialet for 

overføring til eller fra jernbane er større enn for overføring til/fra sjø. For sjø og jernbane er 

lastbalansen i samme retning, selv om skjevheten er større for jernbanetransport enn sjøtransport. 

Men dette indikerer at overføring mellom disse to modi i større grad vil gi en dårligere lastbalanse og 

dermed potensielt høyere kostnadsnivå, i motsetning til overføringer mellom bil og sjø eller jernbane 

hvor dette vil kunne bedre lastbalansen og dermed styrke kostnadsposisjonen til den som får 

overført godset. Man skal imidlertid ikke trekke disse resonnementene for langt. Tallene beregnet for 

2040 viser imidlertid at selv et relativt optimistisk scenario med hensyn til hvor stor andel som rent 

faktisk lar seg overføre, ikke gir et veldig stort volum. 

Hva skal til for å oppnå økt transport på sjø eller jernbane? 

Basert på tidligere modellberegninger, blant annet i forbindelse med konkurranseflateutredningen 

for NTP, er det flere faktorer som kan bidra til økt transport på jernbane og sjø: 

 Økt avgifter for lastebil 

 Økte drivstoffkostnader (økte dieselkostnader) 

 En relativ økning i arbeidskraftkostnader sammenlignet med øvrige faktorer 

Isolert sett for jernbane er det flere faktorer som kan bidra til økt transport: 

 Lavere fremføringskostnader for tog, for eksempel basert på gjennomgående lengre tog 

 Reduserte terminalkostnader ved økt effektivitet og stordrift 

 Reduserte kapitalkostnader for togoperatørene ved raskere rotasjon av materiell 

Disse faktorene vil kunne øke jernbanens relative konkurransekraft, sammenlignet med både sjø og 

vegtrafikk. 

Tilsvarende vil det for sjøtransport være lignende faktorer som vil kunne bidra: 

 Lavere fremføringskostnader, for eksempel basert på en modernisering av kystflåten 

 Reduserte terminalkostnader ved økt effektivitet, ny teknologi og stordrift 
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 Økt frekvens som reduserer effektiv framføringstid for brukerne 

Det siste tiltaket vil være avhengig  at det er nok lastvolum til at dette kan skje kostnadseffektivt. 

De maksimale potensialene vil imidlertid være begrenset av mengdene som er angitt tidligere. I et 

felles logistikknutepunkt for sjø og jernbane vil det på grunn av samlokaliseringen ligge en større 

tiltrekningskraft også overfor samlasterne til å lokalisere seg på samme sted, noe som vil kunne gi 

større muligheter for overføring fra bil til bane eller sjø. 

En eventuell kombinasjon av bulk og stykkgods på samme skip for å skape volumgrunnlag for 

frekvens, vil i utgangspunkt ikke være noe som i særlig omfang løses ved dagens standard skipstyper. 

Hvis basiskonstruksjonen er basert på containere, enten som lolo eller roro skip, vil det være mulig å 

konvertere deler av bulktransportene over til bulkcontainere. Dette vil være mest effektiv for 

leveranser som skal gå i relativt små kvanta til sluttbrukerne, mens løsningen i begrenset grad vil 

kunne konkurrere mot større bulkleveranser på egne bulkskip. Tilsvarende vil man på bulk skip med 

mange rom kunne bruke deler av disse til stykkgods i kombinasjon med bulk i andre rom, men igjen 

er ikke dette den mest effektive form for transport, i dette tilfellet for stykkgodset. Dette innebærer 

at løsninger med kombinasjonsskip må utvikles for å få ønsket effektivitet, og et større lastvolum må 

ligge i bunn for å oppnå dette. 

Øvrige potensialer 

Modellberegningene viser godsstrømmer basert på at virksomhetER stort sett er lokalisert som i dag.  

En god del gods som importeres går i dag over sentrallager i Østlandsområdet, hvor varene mottas 

og lagres der, for senere å distribueres nasjonalt, for eksempel til Trøndelagsområdet. Disse 

varestrømmene fremkommer i modellen som nasjonale varestrømmer fra sentrallagrene og til 

mottakersoner innenlands, for eksempel i Trøndelag. Det er i utgangspunktet i analysene ikke 

forutsatt at virksomhet omlokaliseres, for eksempel som et resultat av nye terminaler. Imidlertid så 

vil det teoretisk være en mulig over tid at deler av importvolumet kan gå direkte til for eksempel et 

regionalt lager i Trondheim, i stedet for å gå via Østlandet. I så fall blir det et økt potensiale for 

sjøtransport eller jernbanetransport. Hvis som et regneeksempel ca. 25 % av biltrafikken innenlands 

var knyttet til kjøring av importvarer eller varer for eksport, og potensielt 25 % av dette igjen kunne 

la seg overføres, ville vi ut i fra tallene for lastebiltransportene (2040) til/fra Trøndelag kanskje ha et 

overføringspotensial på ca. to millioner tonn. Dette er et rent spekulativt anslag, men antyder 

potensielle mengder som i 2040 kan være betydelige. Dette forutsetter imidlertid større endringer i 

den fysiske strukturen (lagerlokasjoner mm) innenfor varehandelen. Så langt har tendensen gått mer 

i retning av økt sentralisering av lagerholdet ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Ved en økt 

nasjonal sentralisering vil mulighetene for direkte transporter til/fra utlandet reduseres, mens det 

ved eventuelt en økt sentralisering internasjonalt vil mulighetene for direkte transporter til 

Trøndelag øke, hvis de volummessige forutsetninger på mottakersiden (for eksempel butikk-

størrelsene) ligger til rette for dette. Det er derfor grunn til å være nøktern med hensyn til hvor store 

mengder som rent faktisk lar seg overføre, i hvert fall på kort sikt. 

Trøndelags geografiske lokalisering vil også kunne åpne for muligheter for økt transitt til/fra Sverige 

eller Baltikum/Finland over Trøndelag. Hvor store mengder som potensielt er til stede og hva dette 
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eventuelt vil kreve av tilleggsinvesteringer i havn og jernbane i Norge og Sverige er imidlertid 

usikkert, og vil eventuelt kreve videre analyser for å kunne fastlegges. 

Hva er nødvendig volum for en høyfrekvent forbindelse 

Et økt tilbud av høyfrekvent skipstransport vil typisk kreve et større volumgrunnlag for å kunne 

realiseres. Hvis vi tar utgangspunkt i en roro ferge eller et containerskip med kapasitet 1000 TEU, så 

vil to avganger ukentlig til/fra kontinentet, med en fyllingsgrad på 75 % i endepunktet (Trøndelag) 

kreve ca. en mill tonn hver veg i endepunktene. Hvis vi ser på 2040-mengdene på sjø til eller fra 

Trøndelag for gitte vareslag, så ligger disse i størrelsesorden 6-700 tusen tonn. I tillegg til disse 

mengdene må det derfor også komme inn ca. 3-400 tusen fra veg og jernbane. Dette forutsetter at 

en stor del av bulktransportene kan konverteres til for eksempel bulkcontainere og dermed også 

inngå i lastgrunnlaget på sjø. Hvis vi reduserer potensialet for overføring fra annen sjøtransport på 

grunn av mindre konvertering av bulk, med ca. 30 %, vil mengdene som overføres fra annen 

sjøtransport reduseres med ca. 100 – 200 tusen tonn, og overføring fra bane må økes tilsvarende. 

Det er et krevende men ikke umulig volum å kunne realisere i 2040, men vil kreve at mange 

lasteeiere rent faktisk forplikter seg til en slik løsning, slik at et minimum lastgrunnlag kan sikres.  

6.4.7. Grunnlag for transportarbeid 

Transportarbeid er hvor langt en mengde med gods “ruller”. Den funksjonelle sammenhengen er 

avstand (km) ganget med tonn.  Transportarbeidet beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig 

avstand mellom Trøndelag og de andre markedsområdene (den andre enden av transportkjeden). 

Dataene er 2008-forutsetninger. Sjekk av data for 2020 og 2040  gir tilnærmet samme avstander. For 

konseptalternativene er det kun avstand til ny bane- og havneterminal som endres.  

Følgende avstander danner grunnlag for beregningene av transportarbeidet:  

Tabell 6-8 Transportavstander for godstransporter på bane, bil og båt Rad med Avstand fra 0-alt. viser avstanden fra 
dagens Brattøra til ny lokalisering, som er grunnlag for beregning av endrede distribusjonskostnader 

 Relasjon Brattøra Torgård Søberg Trolla Midtsandan Muruvik Hell 

Jernbane Avstand fra 0-alt. 0 -10 -23 6 19 29 32 

 utland 2 357 2 322 2 312 2 336 2 340 2 349 2 353 

 vestlandet 801 965 952 982 994 1 003 1 007 

 østlandet 597 564 551 580 593 602 606 

 Nord-Norge 790 804 817 787 775 766 762 

  Transitt NB  790 790 790 790 790 790 790 

 Sverige kombi 424 438 451 421 409 400 396 

 Sverige vognl 350 350 350 350 350 350 350 

 Lastebil Avst fra 0-alt. 0 0 0 0  0 0  0 

  utland 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 

  vestlandet 706 706 706 706 706 706 706 

  østlandet 605 605 605 605 605 605 605 

  Nord-Norge 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 

  Transitt NB  790 790 790 790 790 790 790 

  Sverige 100 100 100 100 100 100 100 

 Skip Avstand fra 0-alt. 0 0 0 4 16 21 23 

  utland 3 868 3 868 3 868 3 872 3 884 3 889 3 891 

  vestlandet 579 579 579 583 595 601 602 

  østlandet 704 704 704 708 720 725 727 
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  Nord-Norge 925 925 925 929 941 946 948 

  Transitt NB  990 990 990 990 990 990 990 

  Sverige 1 892 1 892 1 892 1 896 1 908 1 914 1 915 

 

Det er en usikkerhet om opprinnelig markedsområde kan leses ut av tabellen. Kilder viser at Norges 

import er betydelig for stykkgodssegmentet. Østlandet kan bli stor hvis det opprinnelige 

utlandsgodset registreres som til/fra Østlandet. I fremtiden kan en trolig forvente og anta at godset 

går mer direkte fra utlandet, enten med skip, bane eller bil.  

Figur 6-7: Transportarbeid for konseptalternativene 

Transportarbeid kjøretøykm pr døgn mellom Trøndelag og andre landsdeler
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6.5. Næringslivets distribusjonstrafikk  
Figuren under viser et system som illustrerer knutepunktene slik de er i dag på  Brattøra. Det viser 

hvordan godset overføres med distribusjon til terminal på Heimdal eller annet sted og videre til /fra 

næringslivs mottaker/sender i region: 

       

  

Figuren illustrerer Brattøra der bane og 

havn er nær hverandre med samlaster 

(flere) og næring som kan være Nyhavna 

og sentrum. Det illustreres en bane-

terminal til midt i figuren, dette er 

Heggstadmoen med bilterminalen. Der er 

også en samlaster Schenker, mens det er 

store næringsareal og virksomheter på 

Tiller området. 

 

Som grunnlag til konseptanalysen er det tatt ut tonnmatriser mellom terminal og kommuner i Nord- 

og Sør-Trøndelag. Det er noe distribusjon til Nordland og Møre & Romsdal, men svært lite via selve 
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jernbaneterminalen iallfall, mens havn har noe. Det er en del større mengder til områdene utenfor 

Trøndelag knyttet til ren bil-bil distribusjon. Ett av prosjektets effektmål er ”å optimalisere 

distribusjonens transportarbeid”. Enhver vekst vil øke transportarbeidet for distribusjon, med mindre 

godset i endepunktene konsentreres eller at lasteffektivitet økes betraktelig. Analysen gir 

transportarbeid som funksjon av endret lokalisering med ca samme tonnmengde. Prognosene viser 

variasjon pr lokalisering, slik at det må finnes steder som gir kortest mulig transportavstander 

samtidig som det omsettes mest mulig gods.  

Prosjektet utnytter den nasjonale godsmodell med uttak av gods mellom terminaler og kommuner i 

Trøndelag for 2020 og 2040. I Trondheim er det 8 bydeler. Det tas ut varegruppene 1-4 som er 

stykkgods, fisk, mat, termovarer i forhold til argumentasjon at det er disse varegruppene som er 

aktuell for container. Følgende tabell viser resultat for dagens godsstrømmer fordelt på vareslag, 

terminaltype og område godset skal til eller fra i Trøndelag: 

 
2008_Basis FraType Varenr

Sum Tonn_bil 1 BaneT Totalt 1 BaneT 2 HavneT Totalt 2 HavneT Andeler

SONE 1Termo 3stykkgods 4 Industrivarer 1Termo 2Fisk 3stykkgods 4 Industrivarer Totalt bane havn

Trondheim Sentrum 13100 287600 84000 384700 8300 0 124100 24600 157000 541681 29 % 34 %

Trondheim midt 500 45600 63400 109500 800 0 5900 33400 40100 149497 8 % 9 %

Trondheim Sør 400 57100 53300 110800 500 1000 4800 2600 8900 119770 8 % 2 %

Snillfj.-Hemne-Hitra-

Frøya 9900 25900 3500 39300 11000 0 1500 600 13100 52532 3 % 3 %

Fosenhalvøya 19700 43800 1700 65200 5600 100 3900 100 9700 74808 5 % 2 %

Skaun-Orkdal-

Meldal 400 30500 18300 49200 500 100 1300 9700 11600 60741 4 % 2 %

Sør-Trøndelag 

Sør/Fjellreg. 300 50000 4200 54500 300 0 15000 100 15400 69924 4 % 3 %

Malvik-Selbu-Tydal 0 17300 600 17900 100 0 2700 100 2900 20784 1 % 1 %

Stjørdal-Steinkjer 7000 177700 102000 286700 6100 4600 16500 2500 29700 316433 22 % 6 %

Nord for Steinkjer 5500 174900 10400 190800 12300 1400 158300 5500 177500 368391 15 % 38 %

Totalt 56800 910400 341400 1308600 45500 7200 334000 79200 465900 1774561 100 % 100 %  

Totalt 1,77 mill tonn over terminalene i Trøndelag, fordelt på 1,31 mill tonn på bane og 0,46 mill tonn 

over havneterminaler (flere).   

 

Følgende hovedtrekk for distribusjonen av varegruppe 1-4 kan for øvrig observeres: 

 ÅDT for distribusjonsbiler er for 2008 beregnet til: 

o ÅDT 430 kjøretøy pr døgn til/fra jernbane 

o ÅDT 150 kjøretøy pr døgn til/fra havn 

o Totalt ca 580 distribusjonskjøretøy forutsatt 8,5 tonn pr kjøretøy.  

o Èn av samlasterne oppgir 6 tonn pr bil, men gjelder mellom samlaster terminal og 

endepunkt. En annen samlaster oppgir 4 tonn. Dette er en usikkerhetsfaktor.  

Gjennomsnittlig distribusjonsavstand: 

o 98 km for gods til/fra bane 

o 41 km for gods til/fra havn 

o 69 km både havn og bane gjennomsnitts distribusjonsavstand 

o Tabellen gir avstander til de forskjellige sonene som er definert for Trøndelag 

Sum transportarbeid distribusjon i Trøndelag:  
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o 82 millioner tonnkm pr år via jernbaneterminal 

o 9,3 millioner tonnkm pr år via havneterminalene 

o Totalt 91 mill tonnkm distribusjon til/fra terminalene 

o Transportbehovet nordover medfører at andel av transportarbeidet er stor nordover 

2008_Basis Enhet 1000 tonnkm avrund 1000

Sum Tonnkm 1 BaneT Totalt 1 BaneT 2 HavneT Totalt 2 HavneT Andeler

SONE 1Termo 3stykkgods4 Industrivarer 1Termo 2Fisk 3stykkgods4 Industrivarer Totalt bane havn

Trondheim Sentrum 36 779 230 1045 34 0 532 100 666 1711 1 % 7 %

Trondheim midt 3 255 261 519 6 0 22 81 109 628 1 % 1 %

Trondheim Sør 6 656 788 1450 6 9 60 35 110 1560 2 % 1 %

Snillfjord-Hemne-Hitra-

Frøya 1598 3335 402 5335 1205 0 74 23 1302 6637 7 % 14 %

Fosenhalvøya 1834 3515 113 5462 387 5 234 6 632 6094 7 % 7 %

Skaun-Orkdal-Meldal 22 1589 914 2525 5 2 27 71 105 2630 3 % 1 %

Sør-Trøndelag 

Sør/Fjellreg. 27 3519 148 3694 19 0 1039 2 1060 4754 5 % 11 %

Malvik-Selbu-Tydal 1 1010 21 1032 2 0 95 0 97 1129 1 % 1 %

Stjørdal-Steinkjer 587 14822 1238 16647 75 79 74 44 272 16919 20 % 3 %

Nord for Steinkjer 1463 41690 1057 44210 235 18 4609 114 4976 49186 54 % 53 %

0 5577 71170 5172 81919 1974 113 6766 476 9329 91248 100 % 100 %  
 

Det er av interesse å vise mengder grafisk pr kommune eller område i Trøndelag. En kan gruppere 

endepunktene i naturlige delregioner i Trøndelag for å visualisere distribusjonsmønsteret. Neste figur 

viser distribusjon mellom bane- og havneterminal og delregioner Trondheimsregionen /bydel (2008):    

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

to
n
n

T
r
o
n
d
h
e
im

S
e
n
tr

u
m

T
r
o
n
d
h
e
im

 m
id

t

T
r
o
n
d
h
e
im

 S
ø

r

S
n
il
lf
j.
-
H

e
m

n
e
-

H
it
r
a
-
F

r
ø

y
a

F
o
s
e
n
h
a
lv

ø
y
a

S
k
a
u
n
-
O

r
k
d
a
l-

M
e
ld

a
l

S
ø

r
-
T

r
ø

n
d
e
la

g

S
ø

r
/F

je
ll
r
e
g
.

M
a
lv

ik
-
S

e
lb

u
-

T
y
d
a
l

S
tj
ø

r
d
a
l-

S
te

in
k
je

r

N
o
r
d
 f
o
r

S
te

in
k
je

r

Distribusjon via  JERNBANE terminal i Trøndelag

4 Industrivarer

3stykkgods

1Termo

 

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

to
n
n

T
r
o

n
d

h
e

im

S
e

n
tr

u
m

T
r
o

n
d

h
e

im
 m

id
t

T
r
o

n
d

h
e

im
 S

ø
r

S
n

il
lf
j.
-
H

e
m

n
e

-

H
it
r
a

-
F

r
ø

y
a

F
o

s
e

n
h

a
lv

ø
y
a

S
k
a

u
n

-
O

r
k
d

a
l-

M
e

ld
a

l

S
ø

r
-
T

r
ø

n
d

e
la

g

S
ø

r
/F

je
ll
r
e

g
.

M
a

lv
ik

-
S

e
lb

u
-

T
y
d

a
l

S
tj
ø

r
d

a
l-

S
te

in
k
je

r

N
o

r
d

 f
o

r

S
te

in
k
je

r

Distribusjon via HAVN terminal i Trøndelag

4 Industrivarer

3stykkgods

2Fisk

1Termo

 

Figur 6-8: Fordeling av varegrupper på distribusjonsområde i Trøndelag, andel tonn fra og til området 
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STYKKGODS

Trondheim Sentrum; 

287584; 32 %

Trondheim midt; 

45594; 5 %

Stjørdal-Steinkjer; 

177699; 20 %

Nord for Steinkjer; 

174931; 19 %

Trondheim Sør; 

57074; 6 %

Snillfj.-Hemne-Hitra-

Frøya; 25936; 3 %Fosenhalvøya; 

43786; 5 %Skaun-Orkdal-

Meldal; 30455; 3 %

Sør-Trøndelag 

Sør/Fjellreg.; 49999; 

5 %

Malvik-Selbu-Tydal; 

17335; 2 %

 

TERMOVARER

Trondheim Sentrum; 

13134; 23 %

Snillfj.-Hemne-Hitra-

Frøya; 9946; 17 %

Fosenhalvøya; 

19654; 34 %

Stjørdal-Steinkjer; 

7049; 12 %

Nord for Steinkjer; 

5537; 10 %

Trondheim Sør; 434; 

1 %

Trondheim midt; 

471; 1 %

Skaun-Orkdal-

Meldal; 432; 1 %

Sør-Trøndelag 

Sør/Fjellreg.; 347; 1 

%

 

INDUSTRIVARER

Trondheim 

Sentrum; 84035; 

25 %

Stjørdal-Steinkjer; 

102041; 30 %

Nord for Steinkjer; 

10435; 3 %

Trondheim midt; 

63361; 19 %

Sør-Trøndelag 

Sør/Fjellreg.; 

4204; 1 %

Skaun-Orkdal-

Meldal; 18311; 5 

%

Fosenhalvøya; 

1690; 0 %
Snillfj.-Hemne-

Hitra-Frøya; 3479; 

1 %

Trondheim Sør; 

53333; 16 %

 

 

Det er tatt ut fordeling på vareslag via jernbane 

og distribusjonsområde Trøndelag. Fisk er ikke 

med fordi modellen ikke hadde dette inne for 

beregningsår 2008. 

 

 

 

6.6. Distribusjonskostnader 
Neste figurer viser beregnet transportarbeid i tonnkm til geografiske distribusjonsområder. Da får 

man et inntrykk av omfanget av transport som kreves til hvert av områdene og i sum. Resultater for 

konseptalternativene pr distribusjonsområde:  
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Figur 6-9: Transportarbeid pr distribusjonsområde 

Transportarbeid pr distribusjonsområde
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En forenklet studie av differansen er tatt ut i neste figur:  

Figur 6-10: Differanse transportarbeid i forhold til 0-alternativ pr distribusjonsområde 

ENDRET Transportarbeid pr distribusjonsområde
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Figurene innholder beregningsårene 2020 og 2040 i tillegg til dagens situasjon i 2008. 2020_0 og 

2040_0 er 0-alternativene som de øvrige alternativene måles mot. Vi ser at størrelse for 2040_0 

ligger på ca 180 mill tonnkm, økende til 220-270 mill tonn km for konseptalternativene.  

De fleste alternativene gir mer tonnkm (pga mer gods og ca samme distribusjonsavstander). Endrigen 

ligger på mellom 30 og 80 mill tonnkm hvorav størst differanse for I2-øst. Unntaket er I3. Dette er 

Børsa-alternativet som tidligere er kommentert som mulig feil. Men over får en iallfall et bilde om 
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hva som kan være feil, eller riktig; Mengdene til Nord-Trøndelag faller kraftig, og det kan være 

naturlig siden avstand for distribusjonen blir ganske langt fra dette beregningspunktet.  

Neste figurer viser samme type resultater dratt videre til distribusjonskostnader (3-5 kr pr tonnkm):  

Figur 6-11: Distribusjonskostnader pr distribusjonsområde 

KOSTNAD fordelt på distribusjonsområde
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Kostnadsnivået ligger på ca 300 mill kr i dag, økende til over 400 mill kr i 2020. 2040_0 har kostnad 

neste 600 mill kr som øker til 900 mill kr pr år for I2-konseptet.  

Neste figur drar ut endret distribusjonskostnaden:  

Figur 6-12: Endret distribusjonskostnad pr distribusjonsområde 

ENDRET KOSTNAD pr distribusjonsområde
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Figuren viser økte distribusjonskostnader på mellom 100 og over 300 mill kr pr år for alternativene. I 

denne beregningene er det ikke tatt hensyn til evt effektiviseringspotensial ved å få billigere tonnkm, 

ved at man setter opp mer last pr bil.  

Tidligere  vurderinger 

Tidligere undersøkelser rundt distribusjon (Sintef/KPMG) – 2002) viser at det kan være store 

gevinster ved samordning av distribusjon. Det er bred enighet om at konseptet I med i prinsippet 

samling av båt, bane og bil er å foretrekke. Dersom eneste aktuelle I – alternativ er øst for Trondheim 

må det vurderes opp mot D – løsning sør for Trondheim. Ved I– alternativet vil distribusjon kunne 

samordnes ved at hovedkorridorene for distribusjon som er Gauldal, Orkdal, Innherred, Fosen kan 

samkjøres.  Ved en D løsning vil man fortsatt kunne samkjøre deler av distribusjon, men må på grunn 

av delt løsning benytte flere biler for å gjennomføre distribusjonsarbeidet (hvorfor?). Effekten av 

dette ble i prosjektmøtet vurdert til en effekt på 15 %. Grunnet øktr antall distribusjonsbiler vil 

utslippene også øke.  Dette er hensyntatt i de reelle beregningene i foregående konseptanalyse, ved 

at vi har lagt inn 15 % mer last for distribusjonskjøretøyene i I-konseptene.  

Vurderingene av dette skal gjennomgås i detalj med samlasterlogistikken innbakt i beregningene. Det 

foretas egne andre beregninger i selve evalueringsmodellen. Men størrelsesorden er om lag som vist. 

Bil-bil distribusjon 

Modellering av distribusjonsarbeid bil-bil ble det stilt spørsmålstegn i høringsrunden. Det er foretatt 

en beregning og vurdering av dette /40/. De beregninger som er foretatt av transportarbeid på ulike 

transportmidler for konseptalternativene fanger ikke helt opp de forskjeller som knytter seg til bil-bil 

kjeder, det vil si til transport som kommer med bil til samlastterminal i Trøndelag, for så å lastes om 

til videre distribusjon med distribusjonsbil. 

Vi har for å illustrere betydningen tatt utgangspunkt i følgende tre konseptløsninger: 

1) I1A – lokalisering samlastterminaler Være 

2) D2b – lokalisering samlastterminal Torgård 

3) Referansepunkt – lokalisering (alle) samlastterminaler - Brattøra (I1) 

I1A har ca. 25 mill kr større bil-bil kostnader for samlast enn alternativ I1, mens D2 igjen har ca. 10 

mill kroner lavere kostnader for bil-bil enn I1. Dette er ikke kostnader som kan legges til de tidligere 

beregningene i sin helhet, fordi kostnadene til størstedelen av fremføringen allerede er ivaretatt i 

tidligere kostnadsberegningene, men forskjellene i kostnader sammenlignet med for eksempel 

sentrumsalternativet I1 viser størrelsesorden av eventuelle justeringer som kan foretas mellom de 

ulike beregningene. 

For å synliggjøre litt bedre kostnadseffektene av alternative løsninger, har vi også foretatt en 

følsomhetsanalyse hvor vi forutsetter samme mengde totalt sett til/fra Trøndelag som i alternativ 

D2b, og med samme fordeling til de ulike områdene sør/sentrum/nord-øst. I1A har under disse 

volumforutsetningene ca. 19 mill kr større bil-bil kostnader for samlast enn alternativ I1, mens D2 

igjen har ca. 6 mill kroner lavere kostnader for bil-bil enn I1. 
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Størrelsesorden for distribusjonskostnadene ihht tabell 8-7 er 406-543 MNOK mens 0-alternativet 

har 476 MNOK. Differansen ift 0-alternativet er dermed på 30-70 MNOK pr år. Konklusjonen er at en 

kan plusse på 6 MNOK på 43 MNOK for Torgård mens for Være kan en legge til 19 MNOK på den 

opprinnelig beregnede differansen på 62 MNOK. De årlige differansene kan bringes videre inn i 

nåverdiberegningen. Det har ikke vært tid å oppdatere dette, men med generell diskonteringsfaktor 

20 vil ekstrakostnadene (6 og 19 MNOK) være i størrelsesorden 120-380 MNOK.    

 

6.7. Miljøregnskap 
I NTP beskrives følgende miljøindikatorer: CO2-utslipp, redusere NOx-utslipp, antall bosatte 

eksponert for støy og støv, unngåelse av naturinngrep i naturområder, begrense inngrep i viktige 

kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord.  

I dette kapitlet beregnes et miljøregnskap med fokus på transportmidlenes  

 energiforbruk (MJ) 

 utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) 

 utslipp som bidrar til forsuring (SO2-ekvivalenter) 

 utslipp som bidrar til at bakkenært ozon dannes (TOPP-ekvivalent). 

Inngrepsforhold behandlet i kapittel 8.3.2 under vurdering av Ytre miljø. Antall bosatte utsatt for støy 

og støv beregnes ikke i denne fasen, men er med i den kvalitative vurderingen i kapittel 8.3.2. 

Nærhet mellom godsterminal og bebyggelse vil være en indikator på potensialet for å bli utsatt for 

støy og støv. Nærmere analyse av dette bør foretas i neste planfase.  

CO2 er karbondioksid som er en av flere drivhusgasser. Karakteriseres som globalt utslipp fordi denne 

går ut i atmosfæren. NOx er nitrogenoksider som indikator på lokale utslipp.  

Følgende definisjoner er hentet fra www.luftkvalitet.info et nettsted utviklet og driftet av Norsk 

Institutt for Luftforskning (NILU) på vegne av Klima-og forurensningsdirektoratet (KLIF), Statens 

Vegvesen og NILU /23/.  

Drivhusgass (GHG) 

En gass som bidrar til drivhuseffekten i atmosfæren. Kyotoprotokollen dekker en gruppe på seks 

drivhusgasser (GreenHouse Gas – GHG) som produseres ved menneskelig aktivitet; karbondioksid, methan, 

nitrogenoksid, hydrofluorokarboner, perfluorokarboner og svovelhexafluorid. Utslippene fra alle ”Annex I 

deltagere” av disse gassene skal regnes sammen som karbondioksid-ekvivalenter med hensyn på potensialet 

for global oppvarming. En viktig drivhusgass som ikke er med i avtalen, er vanndamp. 

NOx (nitrogenoksider) 

Summen av nitrogenoksid (NO), nitrogendioksid (NO2) og mange andre nitrogenholdige gasser. Hovedkilden i 

byområder er eksos fra motorkjøretøyer, og gass- eller parafin-ovner. Den brune disen (”smog”) som noen 

ganger kan sees over byområder består i stor grad av nitrogenoksider. Disse gassene er også med i kjemiske 

reaksjoner som danner ozon (under innvirkning av sollys). Eksponering til høye konsentrasjoner av 

nitrogenoksider kan påvirke blodets evne til å transportere oksygen, og føre til svimmelhet og kortpustethet. 

Alvorlig eksponering over lengre tid kan medføre åndedretts-svikt.  

http://www.luftkvalitet.info/
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PM10 

Luftforurensning som består av små partikler med aerodynamisk diameter mindre enn eller lik 10 

mikrometer (omtrent 1/7 av diameteren til et menneskehår). Den lille størrelsen tillater partiklene å komme 

langt inn i luftveiene og lungene, hvor de kan lagres og forårsake helseproblemer. PM10 kan også forårsake 

redusert sikt i friluft.  

 

Følgende konsekvenser av hhv tog-, bil- og skipstrafikk er kvantifisert og gitt en miljøkostnad iht 

metodikken for samfunnsøkonomiske analyser av samferdselstiltak: 

 CO2 – globalt utslipp 

 NOx – lokalt utslipp 

 Lokal luftforurensning (PMx) 

 Støy  

 Trafikkulykker 

Disse er verdsatt med en gitt enhetspris pr tonnkm pr transportåte. Tonnkm beregnet ut fra 

transportmodellkjøringene. De framgår i nytte-kostnadsanalysen som samlede ”Miljøkostnader”. I 

grunnlaget er de fordelt på jernbane-elektrisk, jernbane-dieseldrevet, veg-langtransport, veg-

distribusjonstransport samt sjøtransport. Vises for årsnytte. 

En alternativ måte å framstille utslippsregnskapet på er vist i vedlagte regneark.  Transportarbeidet 

på veg, bane og sjø til og fra de ulike lokaliseringsalternativene for nytt logistikknutepunkt er ganget 

opp utslippsfaktorer og energiforbruk hentet fra TØI-rapport 1047/2009 ”Energieffektivisering og 

CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050”. Transportarbeidet på veg består av 

langtransportene pluss distribusjonstransportene fra havn og jernbaneterminal. Transportarbeidet 

på bane og sjø består av langtransporter. 

Ved å summere utslippsmengdene for hvert alternativ kan de sammenlignes. Når det gjelder 

klimagassutslipp (CO2) er alle alternativene bedre enn 0-alternativet. Beregnet utslippsreduksjon 

varierer mellom om lag 25.000 og 45.000 t/år. Alternativene som gir størst reduksjon er M2, D1 og 

I3. Alternativene som gir minst reduksjon er M1 og I1. 

Andre miljøfaktorer som landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og 

friluftsliv er behandlet som kvalitative forhold. Denne vurderingen og evalueringen framgår av kap.6. 

Miljøkonsekvenser i anleggsperioden, som utslipp fra selve anlegget, produksjonen av anleggsmidler 

og transport rundt er mulig å beregne som funksjon av tiltakets størrelse og mengdeproduksjon og 

massetransport. Dette er ikke gjort på dette som er KVU nivå, siden anlegget ikke er prosjektert i 

detalj og mengdeanslag i stor grad ikke er utført. Det en kan si er at fjellhallkonseptene og evt I-

konsepter i bratte fjellskjæringer vil bidra med desidert størst masseforflytning, men at det likevel 

ikke er sikkert at dette medfører så stor transportavstand siden flere av havneløsningene krever 

utfylling i sjø. Det er mulighet for god massebalanse.  

Et mer komplett miljøregnskap for tiltaket bør utarbeides i neste fase av arbeidet; plan- og 

utredningsprosessen iht. plan- og bygningsloven. 
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Tall- og paramtergrunnlag er hentet fra TØI-rapport 1047/2009 "Energieffektivisering og CO2-utslipp 

for innenlands transport 1994-2050" /24/. Framskrivningen baserer seg på referansescenariet i 

Lavutslippsutvalgets innstilling 

Veg = Tall vist for to ulike lastebiltyper; en med nyttelast over 11 tonn (langtransporter) og en med 

nyttelast 5-11 tonn (distribusjonstransporter) 

Bane = Tall både for el-tog (Oslo-Trondheim), dieseltog (Trondheim-Bodø) samt 75% El + 25% Diesel 

Sjø = Tall for to typer godsbåter; en 101-500 BruttoTonn (mest realistisk for Trondheimsregionen) og 

større 501-3000 BruttoTonn. 

Tabell 6-2: Enhetsparametere for miljøregnskap 

  

Veg: 

>11 t 

Veg: 5-

11 t 

Bane: 

El 

Bane: 

Diesel 

Bane: 

E+D 

Sjø:  

501-3000 BT 

Sjø:  

101-500 BT 

Energiforbruk - MJ/tkm               

2004 1,02 1,91 0,19 0,51 0,27 1,35 2,76 

2020 0,83 1,53 0,17 0,46 0,24 1,35 2,76 

2035 0,67 1,23 0,14 0,39 0,2 1,28 2,62 

CO2-koeffisient - g/tkm               

2004 75 141 0 45 11 50 102 

2020 55 100 0 40 10 50 102 

2035 38 68 0 34 9 47 96 

 

Transportarbeidet på veg består av langtransportert gods til og fra regionen pluss 

distribusjonstransporter av gods i regionen fra havn og jernbaneterminal. Transportarbeidet på bane 

og sjø består av langtransportert gods mellom baneterminaler/havner.  

Ved å summere utslippsmengdene for hvert konseptalternativ for alle leddene i transportkjedene, 

kan de sammenlignes. 

Beregninger: Når det gjelder klimagassutslipp, varierer beregnet utslippsreduksjon mellom 23 000 og  

33 000 tonn CO2-ekvivalenter/år for konseptalternativene. Størst reduksjon gir de alternativene med 

mest overføring fra veg til bane for langtransporten, samtidig som distribusjonsarbeidet holdes nede. 

Når det gjelder utslipp av forsurende gasser, varierer beregnet utslippsreduksjon mellom 300 og 400 

tonn SO2-ekvivalenter/år for konseptalternativene. Størst reduksjon gir modernisering av tre 

terminaler og de sentrale fjellhalløsningene. Når det gjelder utslipp som danner bakkenært ozon, 

varierer beregnet utslippsreduksjon mellom 700 og 500 tonn TOPP-ekvivalenter/år for 

konseptalternativene.  

Andre miljøfaktorer som landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og 

friluftsliv, er behandlet som kvalitative forhold (ytre miljø) og inngår ikke i regnskapet.  

Miljøkonsekvenser i anleggsperioden, herunder utslipp fra selve anlegget, produksjonen av 

anleggsmidler og transport rundt, er mulig å beregne som funksjon av tiltakets størrelse og 

mengdeproduksjon og massetransport. Dette er ikke gjort på dette utredningsnivået, siden anlegget 

ikke er prosjektert i detalj og mengdeanslag i stor grad ikke er utført. Et mer komplett miljøregnskap 
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for tiltaket bør utarbeides i neste fase innenfor plan- og utredningsprosessen iht. plan- og 

bygningsloven. 

 

Oppsummert gir alle konseptene reduserte utslipp til luft i forhold til referansealternativet. Årsaken 

til dette er overføring fra veg til bane foruten at distribusjonstransportarbeidet optimaliseres. 
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Transportarbeidstallene nedenfor baserer seg på f ila "Evalueringsmodell  Alternativer  NLK.V2 0 v131211.0"

2010 2040 Modernisering Tyholt Torgård Torgård+ Meeggen Søberg Være Trolla Midtsand Muruvik Hell Børsa

Konseptalternativer Dagens Basis M1 M2 D1 D2 D2b D3a D3b I1a I1b I2a I2b I2c I3

Vegtransport - mill tkm 3 548 7 801 7 428 7 056 7 080 7 120 7 123 7 147 7 147 7 108 7 428 7 024 7 033 7 033 7 233
Energiforbruk (mill MJ) 3 619           5 227      4 977        4 728        4 744        4 770        4 772        4 788        4 788        4 762        4 977        4 706        4 712        4 712        4 846        

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 266 135       296 436  282 249    268 143    269 038    270 549    270 670    271 572    271 572    270 094    282 249    266 896    267 264    267 264    274 848    

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 1 703           3 744      3 565        3 387        3 398        3 417        3 419        3 430        3 430        3 412        3 565        3 371        3 376        3 376        3 472        

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 2 732           6 007      5 719        5 433        5 452        5 482        5 485        5 503        5 503        5 473        5 719        5 408        5 416        5 416        5 569        

Jernbanetransport - mill tkm 2 015 4 298 4 585 5 036 4 983 4 920 5 031 4 884 4 881 5 084 4 585 5 166 5 023 5 027 4 926
Energiforbruk (mill MJ) 544              860         917           1 007        997           984           1 006        977           976           1 017        917           1 033        1 005        1 005        985           

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 18 138         38 683    41 267      45 320      44 848      44 284      45 276      43 954      43 928      45 752      41 267      46 496      45 207      45 240      44 337      

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 181              387         413           453           448           443           453           440           439           458           413           465           452           452           443           

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 262              559         596           655           648           640           654           635           635           661           596           672           653           653           640           

Bildistribusjonstransport - mill tkm 84 161 175 190 194 200 199 204 206 194 180 215 237 242 144
Energiforbruk (mill MJ) 160              198         215           234           239           246           245           251           253           238           221           264           291           297           178           

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 11 791         10 963    11 900      12 920      13 192      13 624      13 543      13 865      13 983      13 159      12 211      14 591      16 109      16 437      9 819        

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 61                118         128           139           142           146           145           149           150           141           131           157           173           176           105           

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 100              192         208           226           231           238           237           243           245           230           214           255           282           288           172           

Sjøtransport - mill tkm 943 2 676 2 635 2 497 2 497 2 617 2 514 2 623 2 623 2 500 2 635 2 510 2 635 2 636 2 497
Energiforbruk (mill MJ) 255              535         527           499           499           523           503           525           525           500           527           502           527           527           499           

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 18 859         45 490    44 798      42 445      42 445      44 484      42 742      44 594      44 594      42 501      44 798      42 668      44 792      44 816      42 456      

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 358              1 017      1 001        949           949           994           955           997           997           950           1 001        954           1 001        1 002        949           

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 283              803         791           749           749           785           754           787           787           750           791           753           790           791           749           

Bildistribusjonstransport - mill tkm 10 26 24 25 27 25 32 25 25 27 23 41 31 31 30
Energiforbruk (mill MJ) 19 32 30 31 34 31 39 31 31 33 29 51 38 39 37

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 1 391 1 794 1 644 1 687 1 869 1 702 2 171 1 703 1 704 1 836 1 582 2 799 2 074 2 134 2 071

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 7 19 18 18 20 18 23 18 18 20 17 30 22 23 22

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 12 31 29 30 33 30 38 30 30 32 28 49 36 37 36

Absolutt verdier Endringer ift 2040 Basis

Kun resultat Dagens Basis M1 M2 D1 D2 D2b D3a D3b I1b I1a I2a I2b I2c I3

klimagass (tonn CO2-ekv) 2010 2040 Modernisering Tyholt Torgård Torgård+ Meeggen Søberg Trolla Være Midtsand Muruvik Hell Børsa

Veg 266 135       296 436  -14 187 -28 293 -27 398 -25 887 -25 766 -24 864 -24 864 -14 187 -26 343 -29 540 -29 173 -29 173 -21 589

Jernbane 18 138         38 683    2 583 6 637 6 165 5 601 6 593 5 271 5 244 2 583 7 068 7 813 6 524 6 557 5 653

Bildistribusjon Baneterminal 11 791         10 963    937 1 957 2 229 2 661 2 580 2 902 3 020 1 248 2 197 3 628 5 146 5 475 -1 144

Sjøtransport 18 859         45 490    -692 -3 044 -3 044 -1 006 -2 748 -896 -896 -692 -2 989 -2 821 -698 -673 -3 034

Bildistribusjon havneterminal 1 391 1 794 -150 -107 75 -92 377 -91 -90 -213 42 1 004 280 340 277

SUM utslipp klimagass (t CO2-ekv) 316 315       393 366  -11 508 -22 851 -21 973 -18 723 -18 964 -17 678 -17 586 -11 259 -20 024 -19 915 -17 920 -17 474 -19 837



Usikkerhetsanalyser i konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 118 av 193 

 

7. Samfunnsøkonomisk analyse 

7.1. Metode 
En samfunnsøkonomisk analyse i KS1- regimet og Konseptvalgutredningen har som formål å klarlegge 

og synliggjøre konsekvensene av aktuelle offentlige tiltak før beslutninger fattes. Analysen 

representerer en systematisk gjennomgang av forutsetningene for å framskaffe mest mulig 

fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger. Dette omfatter  å: 

 Gi grunnlag for å vurdere om et offentlig tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt 

 Gi grunnlag for å rangere og prioritere alternative tiltak 

 Synliggjøre fordelingsvirkninger for regionen og næringslivet 

En samfunnsøkonomisk analyse utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for om et offentlig tiltak 

skal gjennomføres. At et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr at nytten for hele samfunnet 

av tiltaket er vurdert til å være større enn den kostnaden samfunnet er villig til å betale.  

Sentral inngangsdata til det samfunnsøkonomiske regnskapet er mengde overførte godsmengder fra 

veg til jernbane og/eller skip. Effekten kommer av lavere transportkostnad pr mengde og mindre 

miljøbelastning (støy, ulykker, CO2, NOx utslipp) for skip og bane forutsatt store mengder.  

Alternativanalysen baseres på kvantitativ/kvalitativ evaluering i hht. en nyttefunksjonsbasert evaluer-

ingsmetode10. Nyttefunksjonen defineres gjennom et sett evalueringskriterier som tilordnes vekter i i 

henhold til vurdert viktighet for hvert kriterium. Ved valg av kriteriene er tre hovedformål vektlagt: 

1. Relevans Relevans betyr at kriteriene skal inngå i alternativanalysens aktuelle 

nyttefunksjon, altså er relevante for valg. 

2. Representativitet Representativitet betyr at blant et meget stort antall karakteristika skal en 

velge kriterier som er representative og viktige og som sikrer en objektiv 

og rettferdig sammenlikning mellom alternativene. Samtidig er det en 

suksessfaktor at en unngår unødig kompleksitet.  

3. Konsistens Konsistens skal sikre at det ikke er overlapp mellom kriteriene dvs. det må 
sikres at samme forhold kun hensyntas under ett og bare ett kriterium.  

Evaluering av alternativene i KVU er basert på en nyttefunksjonsmetode. Evalueringsmetoden er 

videreutviklet i Faveo bl.a. for mer konsistent å hensynta usikkerhetsdimensjonen i 

beslutningsunderlaget. I analysen av relevant usikkerhet  i konseptanalysen er både kvalitative og 

kvantitative analysemetode benyttet. 

I alternativanalysen i KVU nytt logistikknutepunkt er følgende kriterier utviklet:  

1. Kvantitativ samfunnsøkonomi (nåverdi) NV 

2. Kvalitativ samfunnsøkonimi (kriterier som ikke prissettes) 

                                                           

10
 Ref. Flermålsanalyse i store statlige investeringsprosjekter. Concept-rapport nr 18, Ingemund Jordanger et. al. 
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a. Ytre miljø (YM) 

b. Samfunnsutvikling (SU) 

c. Fleksibilitet (F) 

 

7.1.1. Kvantitativ samfunnsøkonomi  

Nåverdi beregnes ut fra alle relevante kontantstrømmer for hvert alternativ. Kontantstrømmene 

omfatter investeringskostnader, modernisering, andre tiltak som utløses av alternativet 

(infrastruktur, midlertidige tiltak i byggeperioden osv),  FDVU-kostnader , inntekter eller verditap som 

konsekvens av besluttet valg, restverdier (ved analyseperiodens slutt). Ved beregning av nåverdi 

legges for øvrig følgende til grunn: 

1. Nåverdi beregnes uten risikopåslag i diskonteringsfakt.(eksplisitt usikkerhetsanalyse  foretatt) 

2. Kun systematisk risiko/usikkerhet skal hensyntas  

3. Alle kostnader skal beregnes eks mva 

Skattekostnad inkluderes (jfr. Veileder i samfunnsøkonomisk analyse, kapittel 4.4). Skattefinansiering 

av offentlige tiltak innebærer kostnader for samfunnet som må inkluderes i den 

samfunnsøkonomiske analysen. Det skal tillegges en skattekostnad på 20 øre per krone for offentlige 

finansieringstiltak. 

Ved etablering av grunnlaget for beregning av nåverdi er det lagt til grunn årlige kostnadselementer 

ved oppbygging av kontantstrømprofil. Nåverdiberegningen struktureres under følgende elementer:  

Eier Element 

Kostnader for 

infrastruktureier 

1. Investeringskostnader periodisert i anleggsperioden inkl 

kostnader knyttet til investering i bedre infrastruktur avhengig 

av de ulike konseptalternativenes lokalisering (veg og bane). 

 2. Årlige drift og vedlikeholdskostnader for terminal, tilhørende 

tiltak og infrastruktur forøvrig 

Kostnader for 3.part /  3. Miljøkostnader som utslipp (CO2, NOX, støy, kø) 

omgivelser 4. Ulykkeskostnader 

Kostnader for transportører 5. Omlastingskostnader  

 6. transportkostnader og  

 7. distribusjonskostnader 

Kostnader knyttet til statlig  8. Avgifter til staten 

engasjement 9. Restverdi og skattekostnad (kun skattekostnad). 

 

Metode: 

 Nåverdi beregnes uten risikopåslag (hvis eksplisitt usikkerhetsanalyse er foretatt). Kun 

systematisk risiko/usikkerhet skal hensyntas. Alle kostnader beregnes eks mva.  
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7.1.2. Kvalitativ samfunnsøkonomi 

For å sikre elementer i evalueringen som ikke er hensyntatt i den kvantitative samfunnsøkonomien, 
er det i tillegg gjort en vurdering av den kvalitative samfunnsøkonomien. Det er viktig å sikre at det 
ikke er overlapp mellom kriteriene dvs. det må sikres at samme forhold kun hensyntas under ett og 
bare ett kriterium. Dette gjelder både mellom nåverdibergeningene og den kvalitative 
samfunnsøkonomien, men også i forhold til kriteriene innbyders i den kvalitative analysen.  

Kvalitative evalueringskriterier 

a. Ytre miljø 

Ytre miljø er et kvalitativt kriterium. I Plan for gjennomføring beskrives det at tema ulykker, støy og 

luftforurensning tas den kvantitative analysen, dvs prissatte konsekvenser. Det finnes imidlertid ikke 

godt nok grunnlag for å prissette alle forhold i dette kriteriet11. 

Kriteriet omfatter i evalueringen av ikke prissatte konsekvenser konseptalternativenes virkning på 

ytre miljø. De kravene som angår ytre miljø (som ikke er uttrykt gjennom prissatte virkninger) er: 

 Landskapsbilde / bybilde 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Naturmiljø 

 Kulturmiljø 

 Naturressurser  
 

Definisjoner av underkriterier for Ytre miljø (fra Statens vegvesen Håndbok 140 /8/). 

Landskaps-

bilde / 

bybilde 

Landskapsbilde / bybilde hvor en vanlig definisjon av landskap er et område som er 

formet under påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. 

Byen er i denne sammenheng en type landskap. Begrepene landskapsbilde eller bybilde 

brukes i denne sammenhengen om de visuelle omgivelsene. 

Naturmiljø Naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 

planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 

terrestriske(landjorda), limnologiske(ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 

saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 

Kulturmiljø  Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert 

som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  Begrepet kulturmiljøet er definert 

som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 

sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller 

sammenheng kulturminnene inngår i. Automatisk fredede kulturminner omfatter 

arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle erklærte stående byggverk med 

opprinnelse fra før 1650, jf.lovom kulturminner § 4. Kulturlandskap er landskap som er 

preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

Nærmiljø og Nærmiljø og friluftsliv  hvor Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. 

                                                           

11
 Det er for snevert å kun se på virkninger på et CO B2B-regnskap. Gjennom kalibrering av kriteriet foretas en vurdering av 

kriteriets verdi ved sammenlikning med virkning av endringer i totaløkonomi. 
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friluftsliv   Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og 

fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig-og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og 

friluftsområder.                          

Natur-

ressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø 
og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og 
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av 
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid 
ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er 
forhold knyttet til den samfunnsmessige nytte/verdi av ressurser som skal belyses. 
Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre 
biologiske ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), 
kystvann, samt deres anvendelsesområder. 
Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og 
løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

 

Et viktig grunnlag for vurdering av kriteriene er i hvilken grad gitte krav til ytre miljø innfris, med 

referanse til miljø- og sikkerhetskrav i Kravdokumentet. Det er i utgangspunktet kun relevante tema i 

forhold til selve konseptvalget som skal tas med. Dette vil bety at tema ikke analyseres fullt ut ihht 

overnevnte metodikk. En mer detaljert vurdering som også skal baseres på konkrete undersøkelser 

hører hjemme i neste fase – konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  

I tillegg må det på hvert enkelt konsept vurderes virkning på energibruk, materialbruk, vedlikehold, 
avfallshåndtering, forurensning (inkl. arbeidskjøring i forhold til lokasjon av arbeidssted) i form av et 
miljøregnskap utarbeides og vise de totale virkninger alternativet har. Et miljøregnskap beskrives i 
kapittel 8.5. 

b. Samfunnsutvikling  

Kriteriet samfunnsutvikling omfatter sidevirkninger og indirekte virkninger på samfunnet lokalt, 
regionalt og nasjonalt som ikke kan prissettes, eller ikke er prissatt. Kriteriet omfatter virkninger 
knyttet til: 

• Byutvikling       

• Regionalutvikling       

• Næringsutvikling og sysselsetting (indirekte)     

• Overordnede planer 

• Sysselsetting og andre direkte virkninger av tiltaket. 

Beskrivelse av underkriterier 

Byutvikling 

 

At bynære arealer som på Brattøra kan frigjøres til byutvikling (eks næring 

og/eller boliger). At området blir en del av utviklingspotensialet i området. 

Synergi av evt. frigjorte arealer for byutvikling på Brattøra skal hensyntas 

her ( tomteverdi er prissatt og inngår i nåverdien).  

Regional utvikling At plassering av et attraktiv logistikknutepunkt kan bidra til en positiv 

utvikling i en vekstregion, og vil kunne bidra til effektive transporter for 
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 eksisterende og nye næringer.  

Næringsutvikling og 

sysselsetting 

Et logistikknutepunkt kan bidra til at andre næringer utvikles i 

randområdene og bidra til økt sysselsetting. Kan utvikle et område til å bli 

et cluster for transport- og logistikkbedrifter.  

Overordnede planer Viktig å se på om det sammenhenger mellom andre offentlige planer for 

regionen for eksempel Trondheimsregionen (IKAP), Kommuneplaner, 

Fremtidens byer, Miljøpakken etc. Den nå omforente Interkommunale 

arealplanen for Trondheimsregionen er en viktig premiss og som 

vektlegges i dette kriteriet. 

Sysselsettingseffekter 

og andre direkte 

virkninger av tiltaket 

Effekter av utbyggingen for entreprenører, rådgivere, leverandører og 

andre. 

 

c. Fleksibilitet 

Fleksibilitet er et kvalitativt kriterium som skal samle mange underliggende forhold. Dette kriteriet er 

derfor i stor grad preget av en kvalitativ vurdering.  Det refereres her også til Veileder i 

samfunnsøkonomisk analyse. Finansdepartementet, september 2005, side 9: ”En bør vurdere 

muligheten for fleksible løsninger og gjennomføringstidspunkt for prosjektet. Dette kan sees på som 

viktige spesialtilfeller av å beskrive relevante alternativer”. 

Fleksibilitet skal fange opp forskjeller mellom alternativene mht. tilpasningsevne til endret behov i 

samfunnet. Dette kan være fleksibilitet i forhold til bygging, fleksibilitet mht. kapasitet både i et 

lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Fleksibilitet på lokalt nivå omfatter logistikknutepunktets 

tilpasningsevne til endrede/varierende behov mht. kapasitet. Rigide og/eller kortsiktige løsninger vil 

ha en dårligere fleksibilitet enn langsiktige løsninger som er designet med fleksibilitet. Kriteriet 

omfatter også alternativets understøttelse av logistikksystemets utvikling mht. tilpasninger til endret 

teknologi.  

På bakgrunn av disse vurderingene blir det gjort evaluering på fire ulike områder som ;  

  etappevis utbygging 

 utvidelsesmuligheter 

 mulighet for endret teknologi 

 driftsløsninger. 

Fleksibilitet omfatter også eventuelle opsjonsverdier; dvs. verdi av muligheter for beslutning på et 

senere tidspunkt på et eventuelt bedre informasjons-/beslutningsgrunnlag. Dette inngår ikke i de 

delkriteriene som er lagt tilgrunn i den kvalitative analysen, men må dikuteres på generell basis i den 

samfunnsøkonomiske analysen og også i diskusjonen rundt de ulike scenarier. 

0-alternativet kan representere en realopsjon der midlertidige tiltak iverksettes nå og endelig 

beslutning utsettes til et senere tidspunkt. Det anses her påkrevet at en slik beslutning må fattes 

tidlig i analyseperioden for den samfunnsøkonomiske analyse. Dette kan konkretiseres i forhold til 

metodikk i dette prosjektets analyserer. 
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Vekting av evalueringskriteriene 

For å beskrive hvordan de ulike kriteriene verdsettes i evalueringen er det utarbeidet et forslag til 

vekting av de ulike kriteriene. Den kvantitative samfunnsøkonomien er vektet til 50% og den 

kvantitative samfunnsøkonomien er totalt vektet 50%, fordelt på evalueringskriteriene ytre miljø, 

samfunnsutvikling, fleksibilitet.  

Det er mange krav fra næringslivet som må hensyntas for å sikre at logistikknutepunktet får en 

optimal plassering og løsning.  De ulike underkriteriene for hvert hovedkriterium vurderes hver for 

seg, men vektes likt. Neste tabell viser vekting av de 4 hovedkriteriene prosjektet hautarbeidet: 

Samfunnsvirkninger Evalueringskriterium Vekting (100 %) 

Prissatte virkninger 1. Kvantitativ samfunnsøkonomi (nåverdi)  50 % 

Ikke prissatte 

virkninger 

2. Ytre miljø  20 % 

3. Samfunnsutvikling  15 % 

4. Fleksibilitet  15 % 

Nåverdi 50%  

Det er viktig for samfunnet at en får mest mulig ut av de investeringene en gjør i infrastrukturen, jf. 

krav fra Finansdepartementet . Kostnadseffektivitet er avgjørende for å oppnå målene og kravene i 

prosjektet.  

Det viktigste grunnlaget for Nåverdi-beregningene er tonnmengdenes belastning på transpormidler 

og infrastruktur med regnestykker av tonnkm som det sentrale.  

Ytre miljø 20% 

Det er et overordnet samfunnskrav at Ytre miljø skal ivaretas på en god måte (jf. krav i PBL) 

Det er et spesifikt krav ihht V13 for logistikknutepunktet. Kriteriet vektes derfor høyt. De ulike 

underkriteriene vurderes hver for seg, men vektes likt. 

Samfunnsutvikling 15% 

Det er et mål at prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og 

intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. 

Krav i viktige krav og andre krav som underbygger viktigheten av at kriteriet har en stor vekt ( jf. 

tabell over). De ulike underkriteriene vurderes hver for seg, men vektes likt. 

Fleksibilitet 15% 

Det er et mål at prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og 

intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter.  
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7.2. Kvantitativ analyse - samfunnsregnskap 
Nåverdi beregnes på grunnlag av prognosene for 2020 og 2040. Perioden imellom danner vekstraten, og vekst og diskontering skjer i perioden mellom 2010 og 2060 

basert på denne vekstraten. Det forelligger resultater 1.årsnytte for 2020 og 2040 for alle tema inkludert driftskostnader, miljøkostnader og transportkostnader.  

7.2.1. Samlet nåverdi 

Neste tabell viser samlet akkumlerte nåverdier for beregningsperioden: 

Tabell 7-1: Samlede nåverdier for konsept/alternativene 

0-alt. Modernisering Delt-SentraltD - delt sør I-SentraltI - integrert øst I-integrert sør

Nåverdier per alternativ 0-alt. M1 M2 D1 Tyholt

D2 

Torgård

D2b 

Torgård+ 

Muruvik

D3a 

Meegge

n

D3b 

Søberg

I1b 

Trolla

I1a 

Være

I2a 

Midtsanda

n

I2b 

Muruvik I2c Hell
I3a 

Øysand I3b Børsa

Investeringer/gevinster i 

byggefase (nåverdier) 965 1 457 1 757 4 763 2 168 1 888 1 129 1 217 4 342 1 070 1 010 1 660 1 701 1 596 5 027
Driftskostn. terminal og 

tilhørende tiltak 1 129 1 053 1 053 1 724 1 724 2 373 1 724 1 724 2 357 2 353 2 347 2 386 2 386 2 377 2 390
Drift- og vedlikehold 

infrastruktur 24 697 24 223 23 927 23 948 23 989 24 089 24 019 24 021 24 233 24 084 24 036 23 995 24 011 24 052 24 052

Miljøkostnader 36 735 35 687 35 072 34 677 34 427 34 509 34 493 34 509 34 991 34 306 34 437 34 574 34 632 34 223 34 223

Omlastingskostnad 2 965 891 3 659 3 240 3 220 3 231 3 200 3 200 3 432 3 250 3 335 3 325 3 325 3 387 3 387

Transportkostnad 321 451 318 135 318 129 318 703 318 351 318 971 318 321 318 267 318 602 319 014 318 689 318 308 318 382 320 011 320 011

Distribusjonskostnad 10 320 11 070 11 641 11 218 11 406 11 496 11 536 11 607 11 018 11 808 13 264 13 623 13 866 9 657 9 657

Avgifter til staten 27 959 27 141 26 180 26 435 26 563 26 591 26 633 26 641 27 263 26 481 26 409 26 472 26 490 26 680 26 680

Restverdi og skattekostnad 39 291 83 260 135 214 86 91 330 166 163 195 196 190 363

Nåverdi totalt 426 260 419 946 421 499 424 969 421 982 423 361 421 142 421 278 426 569 422 533 423 689 424 539 424 988 422 172 425 789

Nåverdier (MNOK)

 

Den siste raden ”Nåverdi totalt” viser de samlede kostnadene for samfunnet ved å håndtere godstransportene til og fra Trøndelag i beregningsperioden. Alternativene 

fremstår i denne tabellen mer som stedsalternativer, mer enn konseptalternativer. I sluttrunden vil flere av disse være silt bort og samlet i hovedkonsept. 

Kontantstrømmene beregnes for hele transportkjeden, derav rimelig høye nåverdi som i størst grad skyldes de absolutte transporkostnadene. Dette er sum av bane, bil og 

skipstransporter. Men det er uansett forskjellen mellom alternativene som vil bidra til rangeringe av de. Det er mao ikke kun transportarbeid innenfor norges grenser som 

beregnes, men også en avstand som gjennomsnitt fra utland hentet fra den nasjonale godstransportmodell.  

Neste tabell viser den relative nåverdien i forhold til 0-/referansealternativet. 
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Tabell 7-2: Forskjell i nåverdier for konsept/alternativene 

0-alt.Modernisering 0 Delt-SentraltD - delt sør I-SentraltI - integrert øst I-integrert sør

Relative nåverdier per 

alternativ 0-alt. M1 M2

D1 

Tyholt

D2 

Torgård

D2b 

Torgård+ 

Muruvik

D3a 

Meegge

n

D3b 

Søberg

I1b 

Trolla

I1a 

Være

I2a 

Midtsanda

n

I2b 

Muruvik I2c Hell

I3a 

Øysand

I3b 

Børsa

Relative investeringer 0 492 792 3 963 1 368 1 530 329 418 3 972 700 640 1 290 1 331 631 4 062

Driftskostn. terminal og 

tilhørende tiltak 0 -77 -77 595 595 1 244 595 595 1 228 1 224 1 217 1 256 1 256 1 248 1 261

Drift- og vedlikehold 

infrastruktur 0 -474 -771 -749 -709 -608 -678 -676 -464 -614 -661 -703 -687 -646 -646

Miljøkostnader 0 -1 048 -1 663 -2 057 -2 308 -2 226 -2 242 -2 225 -1 743 -2 429 -2 297 -2 160 -2 103 -2 512 -2 512

Omlastingskostnad 0 -2 074 694 276 255 266 236 236 467 286 370 361 361 423 423

Transportkostnad 0 -3 316 -3 322 -2 749 -3 100 -2 480 -3 130 -3 184 -2 849 -2 437 -2 762 -3 143 -3 069 -1 440 -1 440

Distribusjonskostnad 0 750 1 321 898 1 086 1 176 1 216 1 287 698 1 488 2 944 3 303 3 546 -663 -663

Avgifter til staten 0 -818 -1 779 -1 524 -1 395 -1 368 -1 326 -1 318 -696 -1 478 -1 550 -1 486 -1 468 -1 279 -1 279

Restverdi og skattekostnad 0 252 44 221 96 175 47 52 291 127 124 156 157 151 324

Salg av dagens terminal- 

og containerhavneareal 0 0 0 -166 -166 -607 -166 -166 -595 -595 -595 -595 -595

Sum relative nåverdier 0 -6 314 -4 761 -1 291 -4 278 -2 899 -5 118 -4 982 308 -3 728 -2 571 -1 721 -1 272 -4 088 -471

Relative nåverdier i forhold til 0-alternativet (MNOK)

 

Oppsummering av alle delresulter nåverdi for alle tema i forhold til gevinst viser tydeligere hvilket alternativ som bidrar med høyest samfunnsmessig gevinst for det som 

kan beregnes i kroner. Den øverste raden viser nettoen og minus betyr besparelser for samfunnet. Vi ser at I3a Øysand har høy nettonytte, dette skyldes i hovedsak lav 

distribusjonskostnad pga lite gods i beregningspunktet - økes ikke fra 0-alternativet. Dette skyldes igjen at beregningspunktet ved Børsa som også representerer Øysand, 

har svakest prognose pga fall i godsmengdene til/fra Nord-Trøndelag. En del av forklaringen på dette er at det legges nye bane via Melhus til Orkdalsfjorden og ikke noe 

gjennomgående. avstand til Nordlandsbanen forlenges dermed også.  

Opererer I2a Midtsand med høyest nettonytte. Dette skyldes ukompliserte anleggsforhold både for bane og havn og kortere distribusjonsavstand (19 km) til Trondheim. 

D1 – fjellhall Tyholt (eller Trolla) har svakest nettonåverdi, kostnaden spiser opp de samfunnsmessige gevinstene. Konseptet I1b Trolla med havn og jernbane ”lider” også 

under høye kostnader, og har nest svakest netto på 1,2 mrd kr.  

D-konseptene i sør har nettonåverdier på mellom 4 og 6 mrd kr hvorav Søberg her høyest nåverdi.  Gevinstene varierer mellom ca 0 og 7 milliarder kr nettonåverdi. 

Resultatet gir bidrag inn i samlet rangering med evaluerinsmetode som følger. Neste diagram viser nyttekomponentene samlet i diagram. Sammenstilling  av 

konseptalternativene i den kvantitative analysen: 
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Figur 7-1: Relativ nåverdi med besparelser og kostnader splittet hhv over og under x-aksen 
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7.2.2. Investeringskostnad 

Samme tabell som er i kapittel 5.2 gjentas her:  

Tabell 7-3: Investeringskostnad mill 2010-NOK. Nåverdiberegning (siste linje) forutsettes investeringer i perioden 2018-2020.  

Modernisering Delt konsept sør og Melhus

Integrert 

sentral Integrert øst         Integrert Sørvest

Investeringer/gevinster i 

byggefase (nåverdi) 0-alt. M1 M2 D1 Tyholt

D2 

Torgård

D2b 

Torgård+ 

Muruvik

D3a 

Meegg

en

D3b 

Søberg

I1b 

Trolla

I1a 

Være

I2a 

Midtsan

dan

I2b 

Muruvik

I2c 

Hell

I3a 

Øysand

I3b 

Børsa

Jernbaneterminal inkl. tilgang 

areal (utsprengning, 

underbygning, grunnerverv) 171 487 751 3994 589 589 480 589 3435 480 480 958 763 0 0

Containerhavn (molo, 

oppfylling,mudring IKKE 491 491 491 491 491 674 491 491 1619 904 800 674 878 804 1434

Samlasterareal   (inkl. i 

kombiterminal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vegtilknytning  0 160 146 300 80 80 80 80 300 60 80 200 160 200 200

Jernbanetilknytning  0 200 200 700 1250 1250 100 100 146 50 0 145 145 840 1260

Jernbanekapasitetstiltak 582 582 582 582 482 482 452 452 582 628 686 859 950 452 452

SUM Investeringer i 

byggefase (nåverdier) 1244 1920 2170 6067 2892 3075 1603 1712 6082 2122 2046 2836 2895

Salg av dagens terminal- og 

containerhavneareal 0 0 0 -210 -210 -770 -210 -210 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770

SUM Investering/salg 1244 1920 2170 5857 2682 2305 1393 1502 5312 1352 1276 2066 2125 2006 6151

NÅVERDIER 965 965 965 965 2168 1888 965 1217 4342 1070 1010 1660 1701 1854 5999

Kapitalstrømmer 2020-2040 pr alternativ

 

7.2.3. Årlig nytte for beregningsår 2040 

Grunnlaget for nåverdiberegningene er tilsvarende temaer beregnet for 1 år av gangen, først og fremst basert på prognoseverdiene for 2020 og 2040. Årlige verdier er 

framskrevet videre til 2060 og summen av årlige verdier danner grunnlaget for diskonteringsverdien. Vi har valgt å presentere 1 årsnytten for prognoseår 2040.  
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7.2.3.1. Driftskostnader og tilhørende tiltak 

I beregningen omfatter diftskostnader flere elementer. Dette gjelder driftskostnader på jernbaneterminal, samlasterareal og på containerhavn. I tillegg er det tatt med 

kostnader for å drifte nye nødvendige veg – og jernbanetilknytninger. Det er også beregnet slitasjekostnader på eksisterende veg- og jernbaneinfrastruktur. 

Tabell 7-4: Årlig kontantsstrøm 2040 

  Kontantstrøm 2040 (MNOK) 

Kapitalstrømmer 2020 pr 

alternativ 

0-

alt. M2 

D1 

Tyholt 

D2 

Torgård 

D2bTorgård+ 

Muruvik 

D3a 

Meeggen 

D3b 

Søberg 

I1b 

Trolla 

I1a 

Være 

I2a  

Midtsand 

I2b 

Muruvik 

I2c 

Hell 

I3a 

Øysand 

I3b 

Børsa 

Driftskostn. terminal og 

tilhørende tiltak, SUM 36 34 63 63 93 63 63 93 93 92 94 94 94 94 

Driftskost Kombiterminal (truck) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Driftskost Kombiterminal (kran) 5 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Driftskostnad Containerhavn 

(molo, oppfylling, mudring, 

terminal) 30 30 30 30 60 30 30 60 60 60 60 60 60 60 

Drift Samlasterareal   (inkl.  i 

kombiterminal) 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Driftskostnader Vegtilknytn 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

Driftskostnader banetilkn 0 0 1 1 1 1 1 0,2 0 0 2 2 1 2 

Drift- og vedlikehold infrastruktur, 

SUM 925 891 892 893 898 895 895 906 898 896 894 894 897 897 

Slitasjekostnad jernbane 182 212 211 208 213 203 207 194 215 213 212 212 204 208 

Slitasjekostnad lastebil 744 678 681 686 686 677 689 711 684 667 682 683 677 689 

7.2.3.2. Miljøkostnader 

Grunnlaget for miljøkostnadene er kvantifiserbare miljøpåvirkninger av tiltaket og de transporter som tiltaket vil medføre. Miljøkostnadene er delt opp i ulike kostnader 

for miljø (Co2 og Nox), støy og ulykker for dieseldrevet og elektrisk jernbane, miljø (Co2 og Nox), støy, kø  og ulykker for lange transporter og distribusjonstrafikk og 

miljøkostnader knyttet til skipstransport. 
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I forhold til beregning av miljøbelastninger på grunn av Co2 – utslipp er det benyttet tall fra Marintek og Østlandsforkning (kilde: Framtidsbilder  TIH, 2009). Det er viktig å 

understreke at beregningsmodellen ikke beregner  støykostnader  fra annen trafikk enn langtransporter og distribusjon (alle transportmidler). Støy fra selve 

logistikknutepunktet er i denne omgangen ikke vurdert på annen måte  enn som score i den kvalitative analysen som påvirkning på nærmiljø (mange boliger i nærområdet 

til logistikknutepunktet gir lav score på nærmiljø). Det er heller ikke beregnet verdier for støy og støv i anleggsperioden på hvert enkelt lokaliseringsalternativ for 

bebyggelsen omkring. Det er på samme måte som for vurderingen knyttet til nærmiljø gitt en lavere score hvis anlegget er nært opp til eksisterende boligområde. 

Tabell 7-5: Årlig kontantsstrøm miljøkostnader 2040 

  Kontantstrøm 2040 (MNOK) 

Kapitalstrømmer 2020 

pr alternativ 0-alt. M2 

D1 

Tyholt 

D2 

Torgård 

D2b 

Torgård+ 

Muruvik 

D3a 

Meeggen 

D3b 

Søberg 

I1b 

Trolla 

I1a 

Være 

I2a 

Midtsand 

I2b 

Muruvik I2c Hell 

I3a 

Øysand 

I3b 

Børsa 

Miljøkostnader                         0 0 

Miljø, støy og ulykker 

jernbane, Dieseldrevet 20 28 28 28 28 27 28 27 28 27 27 27 28 28 

Miljø, støy og ulykker 

jernbane, Elektrisk 56 64 64 62 62 60 61 56 63 63 63 64 60 61 

Miljø, støy, kø og 

ulykker bil, landeveg 1 181 1 069 1 072 1 078 1 079 1 064 1 082 1 125 1 076 1 046 1 065 1 065 1 077 1 095 

Miljø, støy, kø og 

ulykker bil, distribusj 136 156 128 111 114 109 112 99 107 122 130 133 84 85 

Miljø, skip 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Støyreduksjon (GIS) 

(Støyplageindeks) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Miljøkostnad 1 396 1 318 1 294 1 282 1 286 1 285 1 286 1 310 1 277 1 282 1 289 1 292 1 272 1 272 

 

7.2.3.3. Transportkostnader  

Transportkostnader pr. år som omfatter både: 

 Omlastingskostnad  på terminalen (avhenger av tonn) 

 Transportkostnad jernbanetransport fra utenfor Trøndelag til logistikknutepunktet(avhenger av  tonnkm). Eksklusive omlasting og distribusjon i Trøndelag.  
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 Transportkostnad for skip (avhenger av tonnkm) 

 Transportkostnader for lange biltransporter (avhenger av kjøretøykm, regnet fra tonnkm) 

 Distribusjonskostnad fra logistikknutepunktet ut til Trøndelag (avhenger av kjøretøykm) 
Tabell 7-6: Årlig kontantsstrøm transportkostnader 2040 

  Kontantstrøm 2040 (MNOK) 

Kapitalstrømmer 2020 pr 

alternativ 0-alt. M2 

D1 

Tyholt 

D2 

Torgård 

D2b 

Torgård+ 

Muruvik 

D3a 

Meeggen 

D3b 

Søberg 

I1b 

Trolla 

I1a 

Være 

I2a 

Midtsand 

I2b 

Muruvik I2c Hell 

I3a 

Øysand 

I3b 

Børsa 

Omlastingskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terminalkostnad-omlasting havn 37 35 35 36 25 35 36 36 35 34 36 36 34 35 

Terminalkostnad - omlasting 

jernbane sekketerminal 76 107 93 91 92 88 89 100 93 95 96 96 98 99 

Omlastingskostnad 114 142 127 126 117 125 125 136 127 132 131 131 134 134 

Transportkostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transportkostnad jernbane 3661 4326 4305 4214 4268 4112 4182 3910 4289 4278 4295 4298 4139 4214 

Transportkostnad bil, landeveg 7885 7132 7156 7196 7199 7103 7223 7507 7184 6982 7109 7109 7188 7310 

Transportkostnad skip 696 649 649 680 654 667 682 685 650 638 685 685 636 649 

Tidskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transportkostnad 12241 12108 12110 12091 12121 12090 12087 12103 12123 12107 12089 12092 12173 12173 

Distribusjonskostnad                         0 0 

Distribusjonskostnad bane<->bil 328 369 360 372 369 379 382 363 386 428 475 484 283 288 

Distribusjonskostnad havn<->bil 48 46 51 46 59 46 46 44 52 79 57 59 57 58 

Distribusjonskostnader 

samlastere 31 35 34 35 30 35 35 28 34 36 29 30 23 23 

Distribusjonskostnad 407 449 445 454 458 460 463 434 472 544 561 573 369 369 

 

En årsak til transportkostnadenes størrelsesorden på 3-8 mrd pr år, og over 250 mrd for nåverdi skyldes at transportarbeidet beregnes for hele transportkjeden; Fra start 

med bane, bil eller båt til endeterminalene. Men endringer mellom alternativ skjer kun i analyseområde Trøndelag. Neste figur viser samme tall som i forrige tabell. 

Figur 7-2: Endringer nåverdi (relativ) for transportkostnader  
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0-alt. M1 M2
D1

Tyholt
D2
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D2b
Torgård+
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D3a
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D3b
Søberg

I1b Trolla I1a Være
I2a
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I2b
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0-alt. Modernisering 0 Delt-Sentralt D - delt sør I-Sentralt I - integrert øst I-integrert sør

Distribusjonskostnad 0 750 1 321 898 1 086 1 176 1 216 1 287 698 1 488 2 944 3 303 3 546 -663 -663

Transportkostnad 0 -3 316 -3 322 -2 749 -3 100 -2 480 -3 130 -3 184 -2 849 -2 437 -2 762 -3 143 -3 069 -1 440 -1 440

Omlastingskostnad 0 228 694 276 255 77 236 236 467 286 370 361 361 423 423
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7.2.4. Oppsummering 

Samfunnsregnskapet viser diskonterte nåverdier for kostnader og samfunnsgevinster (nytten) i 

beregningsperioden slik at vi kan sammenligne de ulike alternativene. Teknisk beregningsår er satt til 

år 2020. I figur 8-1 og  kostnader  minus gevinster  i MNOK vist som positive tall under nullinja og 

samfunnsnytte (besparelser) vist som negative tall over nullinja.  Grafene viser de ulike 

kostnadselementer (utgifter og besparelser) for de ulike alternativene beregnet i den 

samfunnsøkonomiske analysen. Det er arealet på de ulike fargene på grafen som sier noe om hvor 

stort bidrag  de ulike elementene gis i samfunnsregnskapet. 

For fjellhallkonseptene  (D1 (Trolla/Tyholt), I1b (Trolla) og I3b (Børsabergan))  har 

investeringskostnadene stor betydning for nåverdien. Ellers viser oversikten at både driftskostnader 

for terminal og distribusjonskostnader er elementer som har betydning for resultatet. 

Over nullinja utgjør sparte tranportkostnader og sparte miljøkostnader de største bidragene. Totalt 

sett er det D3b Søberg som er det beste alternativet  rangert kun etter nåverdi. 

Figur 8-2 viser netto nåverdi dvs elementene fra figur 8-1 er summert.  

Figur 7-3: Sammenstilling relative nåverdier (mill kr. Minus – betyr besparelse for samfunnet) 
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Figuren gir et klarere bilde av hvilket alternativ som bidrar med størst besparelser for samfunnet. Jo 

høyere søyle desto større besparelser for samfunnet. Et par av alternativene over forkastes  

Her skiller M2 Modernisering, D2 Torgård, D3a Meeggen, D3b Søberg, I1a Være og I3a Øysand seg ut 

som konsept med relativt stor nåverdi. D1 Tyholt, I1b Trolla, I2c Hell og I3b Børsa har svak nåverdi. 

Dette skyldes i hovedsak de store kostnadene knyttet til anlegg i fjellhall eller fylling.   

7.2.5. Avgifter, restverdi og skattekostnader 

Avgifter til staten angis  i kostnad pr kjøretøykilometer for hvert transportmiddel. Dette er avgifter 

som toll og andre særavgifter knyttet til trafikke som påvirkes av tiltaket. 
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Restverdien er den verdien som anlegget har i bergegningsperiodens slutt i forhold til den levetiden 

anlegget antas å ha.  Skattekostnaden beskriver et effektivitetstap som et skattefinanisert tiltak 

medfører for staten. 

 

7.3. Evaluering og scoring av kvalitativ samfunnsøkonomi 

7.3.1. Forholdet mellom mål, krav og evalueringskriteriene 

Tabellen nedenfor viser hvordan evalueringskriteriene og viktige (V)/andre(A) krav hører sammen og 

hvordan kravene er operasjonalisert (beskrevet) etter prosessen i prosjektgruppa. 

Tabell 7-7: Definerte krav i forhold til evalueringskriteriene. 

Evaluerings-

kriterier 

Krav 

nr 

Beskrivelse av krav 

Kvantitativ 

samfunns-

økonomi 

(nåverdi) 

50 % 

 

 

V 1 Det skal være kapasitetssterk og effektiv infrastruktur mellom 

kombiterminal og: 

 Container- og stykkgodshavn (veg og jernbane). 

 Jernbanelinje stamnett. 

 Riksveg. 

V 6 Konseptet skal gi redusert omlastningskostnad pr. lastbærer. 

V 8 Knutepunktet må lokaliseres slik at samlede transportkostnader for 

transportmidlene i kjeden blir minst mulig i forhold til framtidige 

godsstrømmer. 

V 9 Sentral lokalisering i forhold til godset målpunkt og godsretninger. 

V 10 Logistikknutepunktet skal bidra til å redusere antall ulykker som skyldes 

langtransporter på veg, redusere risiko forpersonskader i tilknytning til 

logistikknutepunktet og som skyldes distribusjonstrafikken. 

V 11 Redusere klimagassutslipp og redusere energibruk: 

 Mindre utslipp av klimagasser målt i COB2B-ekvivalenter. 

Mer overføring av lange godstransporter fra veg til bane. 

V 12 Begrense lokale utslipp:  

 Bedre lokalmiljø med god lokal luftkvalitet og mindre støyplager. 

 Færre bosatte utsatt for NOB2B over nasjonal grenseverdi. 

 Færre bosatte utsatt for svevestøv (PM10) over nasjonal grenseverdi 
støyutsatte over anbefalte grenseverdier. 

Ytre miljø (YM) 

20 % 

 

V 13 Miljø- og inngrepskrav 

Begrense det totale arealforbruket til logistikknutepunktet og 

transportinfrastruktur. Dvs. minimere arealbruken mht.:  

I. Begrense negative konsekvenser for flora, fauna og biologisk mangfold: 

 Minimere beslag av inngrepsfrie områder som berøres (areal). 

 Minimere antall berørte rødlistearter. 

 Minimere barrierevirkninger. 
II. Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og 

dyrket jord: 

 Minimere antall kulturminner som går tapt eller får redusert kvalitet 
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Evaluerings-

kriterier 

Krav 

nr 

Beskrivelse av krav 

på grunn av tiltaket. 

 Minimere antall dekar kulturmiljøer som går tapt eller får redusert 
verdi pga nyanlegg. 

 Minimere antall dekar dyrket mark som omfattes av tiltaket. 

 Minimere påvirkning på spesielt viktige kulturlandskap som får 

redusert sin verdi som følge av tiltaket. 

III. Begrense inngrep i viktige nærmiljø- og friluftslivsområder: 

 Redusert nærhet til boligområder. 

 Minimere påvirkning på spesielt viktige friluftsområder som får 

redusert sin verdi som følge av tiltaket. 

Samfunns-

utvikling (SU) 

15 % 

A 5 Sammenheng og nærhet mellom nye næringsarealer (jf. IKAP) og 

logistikknutepunkt. 

V 16 Lokalisering skal bidra til å gi konkurransekraft til næringslivet. 

A 7 Bedre fremkommelighet på vei i tettbygde strøk. 

A 7 Ny lokalisering skal gi mulighet for byutvikling på Brattøra. 

 V17 Utbygging skal bidra til sysselsetting og økte leveranser for næringslivet. 

A 8 Utbygging skal bidra til regional utvikling. 

Fleksibilitet (F) 

15 % 

 

V 2 Konseptet skal ha utvidelsesmulighet på 100-200 dekar for framtiden. 

V 3 Ivareta mulighet for økt godstransport over Meråkerbanen. Lengde på 

lastegate må være 750 m for internasjonale tog. 

V 4 Ta hensyn til fleksibiliteten i utfasing av Brattøra (tidsperiode og 

funksjonalitet). Det må utarbeides en trinnvis utviklingsplan. 

V 7 Det skal være nok areal med tilstrekkelig nærhet til terminal for 

transportører inkl lastebilnæring, transportintensivt næringsliv, grossister, 

servicebedrifter, samt tredjeparts-aktører (third part logistic, service, 

logistikktjenester). 

A2 Et nytt logistikknutepunkt skal utnytte framtidens teknologiske løsninger  

Og infrastruktur knyttet til informasjonsteknologi (IT) og miljøbaserte 

driftsfunksjoner. Gjelder verksted og driftsfunksjoner. 

A3 Hensynta at nye skipstyper vil gi mer attraktiv og konkurransedyktig 

sjøtransport. 

A6 Nærhet til flyplass. 

 

Kravoppnåelsen av konseptet er uttrykt i resultatet av evalueringen og gjennom det påviste forholdet 

mellom krav (viktige krav og andre krav) og evalueringskriterier. 

Score 

Evalueringen benytter en måleskala 1-7 for å uttrykke konseptalternativenes kvaliteter. Score 1 angir 

dårligste oppfylling av evalueringskriteriene og score 7 angir beste oppfylling av 

evalueringskriteriene. Konseptalternativenes score er fremkommet gjennom en prosess der alle 

sentrale interessenter ble involvert.  
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Som innspill til evalueringen ønsket prosjektgruppen en særskilt behandling av de 

konseptalternativene som for evalueringskriteriet ytre miljø fikk en score lavere enn 2. Med en score 

lavere enn 2 forkastes konseptalternativet før den samfunnsøkonomiske analysen. Dette er i ettertid 

vurdert å kunne gjelde for alle evalueringskriterier.  

7.3.2. Score for kvalitativ samfunnsøkonomi 

Det  gjøres en vurdering av ikke – prissatte konsekvenser i analysen. Dette omfatter de kvalitative 

forhold av evalueringskriteriene. Denne vurderingen og scoringen skal bidra inn i  en samlet 

samfunnsøkonomisk analyse. Det er viktig å presisere at vurderingne er på et KVU-nivå , ikke et KU-

nivå (som opprinnelig Håndbok 140 er tilpasset til. Vurderingene må ses i forhold til et  nasjonalt og 

regionalt perspektiv, ikke bare på lokal påvirkning I scoringen er det viktig å få  fram relative 

forskjeller mellom konseptene. 

I vurderingen benyttes en skala fra 1 – 7. Høy grad av oppfyllelse av kriteriet gir score 7, middels grad 

av oppfyllelse av kriteriet gir score 4 og lav grad av oppfyllelse av kriteriet gir score 1. Det angis score 

samlet for hvert evalueringskriterie, selv om de ulike underkriteriene vurderes hver for seg. Under-

kriteriene vektes likt. 

 

Videre i dette kapitlet  oppsummeres den score som de ulike kriteriene har fått. 

Score på Ytre miljø 

Ytre miljø omfatter evaluering av miljøforhold knyttet til arealbruk som ikke er prissatt i den 

samfunnsøkonomiske beregningen. Ut fra krav V13 skal konseptene evalueres opp mot følgende 

forhold: 

 Begrense totalt arealforbruk 

 Begrense inngrep i forhold til miljøinteressene: 

 Landskapsbilde / bybilde 
 Naturmiljø (Flora - Fauna - Biologisk mangfold) 
 Kulturmiljø (Kulturminner - Kulturmiljø - Kulturlandskap) 
 Jordbruk (Dyrket mark)  
 Nærmiljø og friluftsliv (Boligområder - Friluftsområder) 

Bakgrunn for score: 

 
Landskapsbilde / bybilde 

 Konseptene 0 og M vil ikke endre særlig på eksisterende situasjon. 

 D- og I-konseptene vil ha stor variasjon i påvirkning av landskaps-/ bybilde avhengig av 
lokalisering 

 Fjellhall-alternativene gir små estetiske inngrep 

 Konsept som ”frigjør” areal som kan benyttes til byutvikling på Brattøra (D og I) kan gi 
estetiske gevinster i tillegg til at andre steder for godsomlasting kan være et viktig og positivt 
element i bybildet.  

Naturmiljø  



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 136 av 193 

 

 Konsept 0 og M vil ikke endre særlig på eksist. situasjon og påvirker naturmiljø i liten grad 

 D- og I-konseptene vil kunne ha stor variasjon i påvirkning av naturmiljø avhengig av 
lokalisering 

 Fjellhall-alternativene vil indirekte kunne påvirke hydrologi og vannbalanse i områdene over 

Kulturmiljø 

 Konseptene 0 og M vil ikke endre særlig på eksisterende situasjon og påvirker kulturmiljø i 
liten grad 

 D- og I-konseptene vil kunne ha stor variasjon i påvirkning av kulturmiljø/-minner avhengig av 
lokalisering 

 Fjellhall-alternativene vil i liten grad påvirke kulturmiljøet/-minner 

Naturressurser 

 Konsept 0 og M vil ikke endre særlig på eksist. situasjon og påvirker naturressurs i liten grad 

 D- og I-konseptene vil kunne ha stor variasjon i påvirkning av naturressursene avhengig av 
lokalisering 

 Fjellhall-alternativene vil i liten grad direkte påvirke naturressurser. Indirekte vil 
masseoverskuddet av sprengstein kunne påvirke naturressursene. 

Nærmiljø og friluftsliv 

 Konseptene 0 og M vil i liten grad gjøre inngrep i eksisterende situasjon ift bolig- og 
friluftsområder 

 D- og I-konseptene vil i varierende grad føre til inngrep i nærmiljø og friluftsliv avhengig av 
lokaliseringsalternativ 

 Fjellhall-alternativene vil i liten grad direkte påvirke nærmiljø og friluftslivinteressene.  

 Konsept som ”frigjør” byareal på Brattøra (D og I) vil kunne gi nærmiljø- og friluftsmessige 
gevinster 

Scoring på Ytre miljø på de ulike konseptalternativene: 

Lokalisering Vurdering  Score 

0: Brattøra/ 

Heggstadmoen  

Eksisterende situasjon for Brattøra og Heggstadmoen. Noe 

påvirkning på landskapsbilde/bybilde og nærmiljø. Ingen 

nåværende konflikt med naturmiljø, kulturmiljø og 

naturressurser. 

6 

M: Brattøra/ 

Heggstadmoen/Skogn 

Tilnærmet eksisterende situasjon Brattøra, men mer 

virksomhet på Heggstadmoen vil medføre økt støy for 

omliggende boliger. Noe påvirkning på landskapsbilde/ 

bybilde og nærmiljø.  

Ingen nåværende konflikt med naturmiljø, kulturmiljø og 

naturressurser. Ny kombiterminal forusettes anlagt på 

eksisterende næringsarealer på Fiborgtangen. En eventuell 

utvidelse vestover kan medføre konflikt med naturmiljø. 

6 
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D sentralt:  

Trolla (fjell) 

Liten/ingen konflikt  for landskapsbilde/bybilde, naturmiljø 

og kulturmiljø. Positiv ressurs i form av steinmasser. Kan 

være noe konflikt knyttet til nærmiljø og friluftsliv i 

anleggsperioden. Påvirkningen av anleggstrafikk vil 

avhenge av hvilken løsning vegtilknytningen vil ha. Dette vil 

også gjelde fremtidig påvirkning av nærmiljøet. 

6 

D sentralt: Tyholt 

(fjell) 

Liten/ingen konflikt  for landskapsbilde/bybilde, naturmiljø 

og kulturmiljø. Positiv ressurs i form av steinmasser. Kan 

være noe konflikt knyttet til nærmiljø og friluftsliv i 

anleggsperioden. Påvirkningen av anleggstrafikk vil 

avhenge av hvilken løsning vegtilknytningen vil ha. Evt. fra 

eks. tunnel. 

6 

D sør: Torgård Vil ha vesentlig betydning for landskapsbilde. Middels 

konflikt med jordvern og kulturlandskapet. Relativt lite  

konflikt med naturmiljø og friluftsliv. Noe konflikt med 

nærmiljø. 

4 

D sør: Meeggen Stor konflikt med jordvern. Meeggen er et område med 

høyverdige  jordbruksarealer og som vil komme i konflikt 

med jordvern. Det er viktig å påpeke at  hensynet til 

jordvernet vil kunne medføre en innsigelse fra 

landbruksmyndighetene.Betydelig visuell påvirkning i 

landskapet og kulturlandskapet. Begrenset påvirkning av 

naturmiljø. Konflikt med nærmiljø  både i forhold til 

barriere virkning og støy med mange berørte i området sør 

for tiltaket, både i anleggsfasen og driftsfasen. 

1-2 

D sør: Søberg Tiltaket blir liggende i et avgrenset område og ha mindre 

konflikt med landskapsbilde. Konflikt i forhold til jordvern 

og på nærmiljø. Lite konflikt med naturmiljø. 

3 – 4 

1  2  3  4  5  6  7  

 

I forbindelse med scoringen ble det fra Prosjektgruppa påpekt et behov for å ha en ekstra vurdering 

av  de lokaliseringene som fikk score 1 eller 7. Det er ett D-konsept som bør vurderes på nytt ut fra 

denne begrunnelsen; Meeggen.  

 

 

Lokalisering Vurdering  Score 
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I sentralt: 

Trolla 

Åpner ut mot sjøen. Noe konflikt i forhold til landskapsbilde. Ikke et 

attraktivt strandsoneområde i dag, noe usikkerhet knyttet til størrelse på 

havneområde og hva som kan inn i fjell.. Ellers liten eller ingen konflikt i 

forhold til naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø/friluftsliv. 

6 

I sentralt: 

Være 

Konflikter i forhold til alle underkriterier. Landskapsbilde, naturmiljø, 

kulturmiljø, naturressurser (jordbruk) og nærmiljø. Nært store 

boligområder. Være er et område med jordbruksarealer og kan komme i 

konflikt med jordvern. Det er viktig å påpeke at  hensynet til jordvernet 

vil kunne medføre en innsigelse fra landbruksmyndighetene. I tillegg har  

Være nærhet til Trondheim og boligområder både øst, vest og sør for 

foreslått lokalisering. 

1-2 

I øst: 

Midtsandan 

Konflikter i forhold til landskapsbilde og friluftsliv. Konflikter også i 

forhold til de andre underkriteriene. Midsandan er i dag regulert og 

omformet fra et militært område til et friluftsområde for Malvik. En 

omdisponering av arealer her  har målkonflikt i forhold til de regionale 

friluftsinteressene. Det vil kunne påregnes innsigelser fra plan- og 

vernemyndigheter. 

2 

I øst: Muruvik Scoringen forusetter at Flatholman ikke blir berørt. Det må skilles 

mellom industrihavn i Muruvik og evt. terminal/containerhavn. Et 

fullverdig I-konsept vil vil være mer arealkrevende enn en industrihavn. 

Åpner ut mot sjøen. Noe konflikt i forhold til landskapsbilde. 

Enkeltstrekninger er attraktive strandsoneområder for friluftsliv i dag. 

Konflikt med nærmiljø jo lenger vest en plassering kommer. 

3 

 

I øst: Hell Konflikter i forhold til landbruk,  landskapsbilde og friluftsliv (Hellstranda 

og Billedholmen). Støy i forhold til boligområdene opp for området i 

skrånende terreng. 

2 

I sørvest: 

Øysand  

Konfliktfylt i forhold til landskapsbilde. Svært konfliktfylt i forhold til 

naturmiljø og friluftsliv. En omdisponering av areal er i konflikt i forhold 

til regionale friluftsinteresser. Ligger inntil et RAMSAR-område.  

Beslaglegger jordbruksarealer. Forslag til marin verneplan. Det vil kunne 

påregnes innsigelser fra både verne-, landbruks- og planmyndigheter. 

1 

I sørvest: 

Børsa 

Børsaområdet vurderes som et fjell/havne-alternativ plassert noe lenger 

øst enn Øysand. Mellom Buvika og Børsa. Terminal i fjell og utfylling i sjø. 

Vil påvirke landskapet i noe grad. Ligger skjermet ift omgivelsene. 

5 – 6 

1  2  3  4  5  6  7  
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I forbindelse med scoringen ble det fra Prosjektgruppa påpekt et behov for å ha en ekstra vurdering 

av  de lokaliseringene som fikk score 1-2  eller 7. Det er tre I-konsept som bør vurderes på nytt ut fra 

denne begrunnelsen; Være, Midtsandan, Hell og Øysand.  

For Muruvik og Hell  kan det være større mulighet for plassering av et fullverdig I-konsept ved å se på 

området mellom Muruvik og Hell i sammenheng. 

Score på samfunnsutvikling  

Kriteriet samfunnsutvikling omfatter fem underkriterier som: 

 Byutvikling       

 Regionalutvikling       

 Næringsutvikling og sysselsetting (indirekte)    

 Overordnede planer 

 Sysselsetting og andre direkte virkninger av tiltaket. 
 

 
Byutvikling 

At bynære areal som på Brattøra kan frigjøres til næring og/eller boliger. At området blir en 
del av utviklingspotensialet i området. Det er en forskjell på å flytte godsterminalene for bane som 
frigjør ca. 60 dekar og havneareal Pir II på ca 220 dekar eller evt hele havneområdet på opptil 600 
dekar (inkludert Nyhavna). Her evalueres kun arealtype mot arealtype, dvs kun containerhavna Pir 2. 
 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Godsterminalen for bane på Brattøra stenger for 

mulighet for videre byutvikling i dag.  

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Godsterminalen for bane på Brattøra stenger for 

mulighet for videre byutvikling i dag.  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Brattøra frigis på godsterminalarealene. Havn som i 

dag.  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Brattøra frigis på godsterminalarealene. Havn som i 

dag.  

Integrert sentralt: Trolla, Være  Arealer til containerhavn og terminalarealer frigis, 

vel og merke i Trondheim.  

Integrert øst: Midtsandan, Muruvik/Hell  Arealer til containerhavn og terminalarealer frigis, 

vel og merke i Trondheim.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Arealer til containerhavn og terminalarealer frigis, 

vel og merke i Trondheim. 

Regional utvikling 
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At plassering av et attraktivt logistikknutepunkt kan bidra til en positiv utvikling i en vekstregion. Vil 

kunne bidra til effektive transporter for eksisterende og nye næringer. 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Bidrar som i dag. 

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Bidrar som i dag. Lokalisering på Skogn gir effekter i Nord-

Trøndelag  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Økt omfang av logistikknutepunkt. Noe bidrag. Sentrum.  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Økt omfang av logistikknutepunkt. Bidrag i sør.  

Integrert sentralt: Trolla, Være  Komplett logistikknutepunkt. Bidrag til regional utvikling i 

middels grad  

Integrert øst: Midtsandan, Muruvik/Hell  Komplett logistikknutepunkt. Bidrag mot øst og nord.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Komplett logistikknutepunkt. Bidrag i sørvest. Fisk fra Rv 

714/E 39  

Næringsutvikling og sysselsetting 

Et logistikknutepunkt kan bidra til at andre næringer utvikles i randområdene og bidra til økt 

sysselsetting (cluster). 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Uendret Brattøra. 

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Uendret Brattøra. Noe bidrag på Innherred  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Økt omfang av logistikknutepunkt. Noe bidrag. Sentrum  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Økt omfang av logistikknutepunkt. Bidrag i sør  

Integrert sentralt: Trolla, Være  Komplett logistikknutepunkt. Bidrar i middels grad  

Integrert øst: Midtsandan, Muruvik/Hell  Komplett logistikknutepunkt. Bidrag i Nord-Trøndelag / 

Stjørdalsregionen.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Komplett logistikknutepunkt. Bidrag i sørvest. 

Melhus/Orkdalsregionen.  
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Overordnede planer 

Viktig å se på om det sammenheng mellom andre offentlige planer for regionen for eksempel 

kommuneplaner, IKAP, Fremtidens byer, Miljøpakken etc.  

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Ikke i strid 

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Ikke i strid 

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Liten  arealkonsekvens. Ikke vurdert i 

plansammenheng.  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Næringsarealer på Torgård og Søberg  ihht. IKAP. 

Oppfyller godt på Torgård og delvis 

Søberg.Meeggen i strid med IKAP, kommuneplan 

Integrert sentralt: Trolla, Være  Ingen arealkonsekvens. Ikke vurdert i 

plansammenheng.  

Integrert øst: Midtsandan, Muruvik/Hell  Næringsarealer ihht. IKAP. Oppfyller godt på 

Muruvik/Hell. Midtsanden i strid med IKAP og  

regionale/kommunale planer  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Noe næringsarealer i Skaun. Øysand i strid med 

IKAP og regionale/kommunale planer  

 

Sysselsettingseffekter  og andre direkte virkninger av tiltaket 

Effekter av utbyggingen for entreprenører, rådgivere, leverandører og andre 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Ingen  

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Noe hvis det blir utbygging på Heggstadmoen og 

Skogn  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Stor fjellhall i tillegg til kombiterminal/samlastere  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Kombiterminal/samlastere. På friland  
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Integrert sentralt: Trolla, Være  Størst prosjekt med alle funksjoner. Størst virkning 

på Trolla med fjell i tillegg.  

Integrert øst: Midtsandan, Muruvik/Hell  Størst prosjekt med alle funksjoner. Størst virkning 

der hvor det er fjell i tillegg.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Størst prosjekt med alle funksjoner. Størst virkning 

der det er fjell i tillegg.  

 

Total score på Samfunnsutvikling. Det benyttes en skala fra 1 – 7. 

Lokalisering Vurdering Totalt score 

samfunnsutvikling 

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Bidrar dårlig på grunn av båndlegging av 

areal til byutviklingsformål.  

1 

M: Brattøra / Heggstadmoen/Skogn  Bidrar dårlig på grunn av båndlegging av 

areal til byutviklingsformål. Noe større 

næringslivseffekt 

1-2 

Delt Sentrum : Fjell Trolla og Tyholt  Frigjør byutviklingsareal, men har begrenset 

muligheter til annen næringsvirksomhet i 

fjell. 

3 

Delt Sør : Torgård Frigjør byutviklingsareal, har næringsarealer i 

tilknytning til jernbaneterminal. 

5 

Delt Sør : Meeggen Frigjør byutviklingsareal. 3 

Delt Sør : Søberg Frigjør byutviklingsareal, har næringsarealer i 

tilknytning til jernbaneterminal. 

4 

Integrert sentralt:  Være Et integert konsept vil ha stor betydningen 

for å utvikle et godt cluster for transport- og 

logistikkaktører i regionen.  

4 

Integrert sentralt: Trolla Terminal i fjell gir en dårligere uttelling i 

forhold til etablering av annet næringsliv.  

3 

Integrert øst: Midtsandan Et integert konsept vil ha stor betydningen 

for å utvikle et godt cluster for transport- og 

logistikkaktører i området. Sammen med 

muligheter for annet næringsliv. 

Understøtter ikke overordnede planer. 

4 
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Lokalisering Vurdering Totalt score 

samfunnsutvikling 

Integrert øst: Muruvik Et integert konsept vil ha stor betydningen 

for å utvikle et godt cluster for transport- og 

logistikkaktører i området. Sammen med 

muligheter for annet næringsliv.  

6 

Integrert øst: Hell Et integert konsept vil ha stor betydningen 

for å utvikle et godt cluster for transport- og 

logistikkaktører i området. Sammen med 

muligheter for annet næringsliv. 

6 

Integrert sørvest: Øysand Et integert konsept vil ha stor betydningen 

for å utvikle et godt cluster for transport- og 

logistikkaktører i regionen. Sammen med 

muligheter for annet næringsliv.  

Understøtter ikke overordnede planer 

5 

Integrert sørvest: Øysand, Børsa Et integert konsept vil ha stor betydningen 

for å utvikle et godt cluster for transport- og 

logistikkaktører i regionen. Sammen med 

muligheter for annet næringsliv mhp 

næringsarealer i Skaun. 

5 

1  2  3  4  5  6  7  

 

 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 144 av 193 

 

Score på fleksibilitet  

Vi har valgt å se på kvaliteter som: 

 etappevis utbygging 

 utvidelsesmuligheter 

 mulighet for endret teknologi 

 driftsløsninger. 

Angrepsmåte: 

Det forutsettes at det er enklere med etappevis utbygging jo mindre kompleks konseptene er. 

Utvidelsesmuligheter må vurderes både i forhold til terreng og beslagleggelse av konfliktfylt areal. 

Et integrert konsept vil ha større muligheter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi for hele kjeden. 
Et integrert konsept vil ha bedre forutsetning for å oppfylle nye driftskonsepter. 
Etappevis utbygging: 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Som i dag.  

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Utvidelse kan skje etappevis på 
Heggstadmoen og Skogn.  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Etappevis utbygging komplisert. Forutsetter 
at hele godsterminalen flytter.  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Etappevis utbygging ikke særlig sannsynlig 
når valget først er tatt . Forutsetter at hele 
godsterminalen flytter.  

Integrert sentralt: Trolla, Være  Etappevis utbygging vanskelig. Kan utføres 
hvis jernbaneterminal legges ved sjø. Havn 
flytter etter.  

Integrert øst: Midtsandan, Muruvik/Hell  Etappevis utbygging vanskelig. Kan utføres 
hvis jernbaneterminal legges ved sjø. Havn 
flytter etter.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Etappevis utbygging vanskelig. Kan utføres 
hvis jernbaneterminal legges ved sjø. Havn 
flytter etter.  
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Utvidelsesmuligheter: 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Ingen utvidelsesmulighet  

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Ingen utvidelsesmulighet unntatt på Skogn.  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Utvidelse i fjell.  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Utvidelse på Torgård er mulig på dyrka mark og masseuttak. 
Utvidelse på dyrka mark. Konfliktfylt. Utvidelse delvis i 
masseuttak/fjell på Søberg. 

Integrert sentralt: Trolla, Være  Utvidelse i fjell. 

Integrert øst: Midtsandan, 
Muruvik/Hell  

Utvidelse på Midtsandan konfliktfylt. Kan fylles ut i sjø. 
Muruvik/Hell – hvis noe fylles ut i sjø og inn i fjell. 

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Utvidelse på Øysand konfliktfylt. Kan fylles ut i sjø.Børsa – hvis 
noe fylles ut i sjø og inn i fjell. 

Endret teknologi: 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Liten mulighet for å ta i bruk ny teknologi  

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Liten mulighet for å ta i bruk ny teknologi  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Ny jernbaneterminal vi ha god mulighet for å ta i bruk og utvikle 

ny teknologi  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Ny jernbaneterminal vi ha god mulighet for å ta i bruk og utvikle 

ny teknologi 

Integrert sentralt: Trolla, Være  Et komplett logistikknutepunkt vil ha det beste utgangspunktet 

for å ta i bruk og utvikle ny teknologi. Sammenhenger mellom 

ulike parter.  

Integrert øst: Midtsandan, 

Muruvik/Hell  

Et komplett logistikknutepunkt vil ha det beste utgangspunktet 

for å ta i bruk og utvikle ny teknologi. Sammenhenger mellom 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 146 av 193 

 

Lokalisering  Vurdering  

ulike parter.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Et komplett logistikknutepunkt vil ha det beste utgangspunktet 

for å ta i bruk og utvikle ny teknologi. Sammenhenger mellom 

ulike parter.  

Driftsløsninger: 

Lokalisering  Vurdering  

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Liten mulighet for å ta i bruk nye driftsløsninger  

M: Brattøra / Heggstadmoen /Skogn  Liten mulighet for å ta i bruk nye driftsløsninger  

Delt Sentrum : Fjell Trolla/Tyholt  Ny jernbaneterminal vi ha god mulighet for å ta i bruk og utvikle 

nye driftsløsninger sammen med samlastere og logistikkaktører  

Delt Sør : Torgård, Meeggen, Søberg Ny jernbaneterminal vi ha god mulighet for å ta i bruk og utvikle 

nye driftsløsninger sammen med samlastere og logistikkaktører  

Integrert sentralt: Trolla, Være  Et komplett logistikknutepunkt vil ha det beste utgangspunktet 

for å ta i bruk og utvikle nye driftsløsninger. Sammenhenger 

mellom ulike parter i knutepunktet.  

Integrert øst: Midtsandan, 

Muruvik/Hell  

Et komplett logistikknutepunkt vil ha det beste utgangspunktet 

for å ta i bruk og utvikle nye driftsløsninger. Sammenhenger 

mellom ulike parter i knutepunktet.  

Integrert sørvest: Øysand, Børsa  Et komplett logistikknutepunkt vil ha det beste utgangspunktet 

for å ta i bruk og utvikle nye driftsløsninger. Sammenhenger 

mellom ulike parter i knutepunktet.  

 

Scoring fleksibilitet: 

Vi benytter en skala fra 1 – 7, som omsettes slik at 1, 4 og 7 tilsvarer liten, middels og stort bidrag til 

fleksible løsninger. 1 = Liten fleksibilitet , 4 = Middels fleksibilitet  og 7 = Stor fleksibilitet  
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Lokalisering Vurdering Totalt score 

fleksibilitet 

0 : Brattøra/Heggstadmoen  Liten/ingen fleksibilitet  forhold til de krav 
som er knyttet til kriteriet 

1 

M: Brattøra / Heggstadmoen/Skogn  Liten fleksibilitet  forhold til de krav som 
er knyttet til kriteriet 

3 

Delt Sentrum : Fjell Trolla, Tyholt  Liten fleksibilitet  forhold til de krav som 
er knyttet til kriteriet. I fjell. 

2 

Delt Sør : Torgård Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. 

5 

Delt Sør : Meeggen Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. 

4 

Delt Sør : Søberg Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. 

4 - 5 

Integrert sentralt: Være Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. Komplisert i forhold til en 
mulig utvidelse. 

4 

Integrert sentralt: Trolla Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. Etappevis utbygging og 
utvidelse komplisert. 

2 

Integrert øst: Midtsandan Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. 

5 

Integrert øst: Muruvik Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. 

4 

Integrert øst: Hell Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier. 

5 - 6 

Integrert sørvest: Øysand Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier.  

4 

Integrert sørvest: Børsabergan Viser til tabeller over på de ulike 
underkriterier.  

3 

 

 2  3  4  5  6  7  

 

Kombinasjonsalternativet D2b Torgård+Muruvik som kom i ettertid vil få en veid/blandet av score fra 

de to individuelle lokaliseringene. 
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7.4. Samlet evaluering og rangering av alternativ 

7.4.1. Kvantitativ samfunnsøkonomi (nåverdi) 

Her er det vist en sammenstilling og en rangering av alternativene i forhold til nåverdi.  

Figur 7-3: Nåverdi konvertert til score  
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Vi ser at  I-konseptene får best score på nåverdi. D-konsept sør er det nest best rangerte konseptet. 

Nåverdi beregningene vil følsomhetsvurderes.  

En usikkerhet i diskusjonene har vært ”hjemmehørighet” til havnekostnad i D-konsept. En kan se på 

konsekvensen av å ta dette bort. Vi velger å halvere kostnad til modernisering i D fra ca 500 til 250 

mill kr. Dette gir en endret rangeringen til at I2a, D3b og I3a og D2 blir de høyest rangerte. Fremdeles 

er I-konsept høyt rangert, men det blir tydeligere at lokalisering nærmest mulig Trondheim by er å 

foretrekke med hensyn til nåverdi-kriteriet.  

7.4.2. Kvalitativ samfunnsøkonomi 

Histogrammene som følger oppsummerer resultatet fra arbeidet med de Kvalitative vurderingene 

dokumentert i kapittel 5.3. Rangeringen blir en ”syntese” for resultatet av arbeidet i den tverrfaglige 

sammensatte prosjektgruppen. Følgende resultat er det enighet for Ytre miljø: 

Figur 7-4:  Score Ytre miljø  
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For Ytre miljø er det fjellkonseptene som har høyest score ( I1b, D1, I3b), som betyr minst inngrep. 

Dette skyldes  at konseptene nesten er utenkonsekvenser unntatt  inngrep i areal (bortsett fra 

påhugg og tilslutningsveger). Det samme gjelder alternativene som er forutsatt bruk av eksisterende 

områder som 0 og Modernisering. Av de lokaliseringsalternativene som ikke er i fjell eller i berg som 

altså har (minst) konsekvenser for ytre miljø, er det D2 og D3b som oppnår best score.  

Figur 7-5:  Score Samfunnsutvikling 
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For samunnsutvikling har I-konseptene høyest score, mens D2 følger ca 1 poeng under disse. For 

begrunnelse se vurderingene i kapittel 8.   

Figur 7-6:  Score Fleksibilitet  

Sammenlikning av kriterier per alternativ

0

1

2

3

4

5

6

7

P
a

rt
ie

ll
 n

y
tt

e
v
e

rd
i

Fleksibilitet 1,1 3,4 2,3 5,7 4,5 5,1 4,5 2,3 5,7 4,5 6,2 4,5 2,3

Alterna

tiv 0

M2 

Mod.

D1 

Tyholt

D2 

Torgår

D3a 

Meegg

D3b 

Søberg

I1a 

Være

I1b 

Trolla

I2a 

Midtsa

I2b 

Muruvi

I2c 

Hell

I3a 

Øysan

I3b 

Børsa

 

For fleksibilitet har I2c og D2 fått høyest score. Score forutsetter at det faktisk er god plass evt med 

kostnadskrevende utfylling, arealmuligheter og dermed ekspansjonsmuligheter i området. 

7.4.3. Sammenlikning av kvalitative kriterier og nåverdi 

Figurene viser score for alle kriterier og alternativer og en forventingsverdi basert på 

usikkerhetsvurdering. I prosessen med evalueringen ble det gitt lav, middel og høy score.  Med 

mange alternativer er det noe vanskelig å se hva som er best eller dårligst. Herfra kommer vektingen 

inn basert på høyden av søylene, som legges inn i en ”samlet rangering” som presenteres i neste 

kapittel. Først kommenteres de enkelte kriteriene opp mot nåverdi.  
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Neste tabell viser resultatene sammenstilt.   

Figur 7-7:  Sammenstilt score 
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Nåverdi og ytre miljø pr alternativ (sortert etter høyest nåverdi) 

De alternativene som har minst inngrep (høyest grønn søyle) viser seg å ha lavest nåverdi. Det er 

også paradokset i denne saken at konseptene med høyest nåverdi også har størst inngrep i ytre miljø. 

Figuren viser at Øysand har høyest nåverdi. Dette skyldes utelukkende minimale 

distribusjonskostnader som utelukkende skyldes lavest prognose pga at godset til/fra Nord-

Trøndelag avviste bruke av terminalene i Orkdalsfjorden. Lite gods, lite kostnad.  

Nåverdi og samfunnsutvikling pr alternativ (sortert etter høyest nåverdi) 

De alternativene som ligger ”midt på treet” ift nåverdi har høyest score på samfunnsutvikling. Dette 

gjelder I2c-Hell, I2b-Muruvik og D2-Torgård. I3b-Børsa har også en ok score men lav nåverdi. Lavest 

score på samfunnsutvikling har dagens Brattøra og modernisering, slik som prosjektgruppa har 

vurdert det.  

Nåverdi og fleksibilitet pr alternativ (sortert etter høyest nåverdi) 

De konseptene som har fått høyest score på fleksibilitet er I2c -Hellog D2-Torgård, som har en 

nåverdi midt på treet. Fleksibilitet angir hvilke muligheter for framtiden der er og tar også høyde for 

usikkerhet ift hva framtiden innebærer av økt arealbehov samt økte markedsmuligheter. Her scorer I-

konseptene høyest. Lavest score har fjellhall, modernisering og 0-alternativet. Selv om fjellhall i 

prinsippet kan graves i det uendelige og dermed kunne ha gitt maksimal score, er det ikke vurdert 

slik. Det er heller vurdert at når en bygger/graver bør en ta høyde for tilstrekkelig areal (250 dekar er 

kostnadsvurdert) og deretter anses det ikke som stor betalingsvillighet i samfunnet å anlegge flere 

store haller. Det er selvsagt mulig å bygge mer av private i nærheten, men slik er det nå vurdert.  
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7.4.4. Samlet rangering alle alternativer, relativ score pr kriterium 

Figur 7-8 viser samlet rangering for alle vurderte alternativ:  

Figur 7-8:  Samlet rangering  
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D2-Torgård, D3b-Søberg, modernisering og kombinasjonen D2b Torgård/Muruvik har høyest samlet 

score. Nåverdi er sterke for disse, mens I-konseptene har  fått høys score på samfunnsutvikling og 

fleksibiltet men lav score på ytre miljø rimelig høy miljøbelasting. D2-Torgård har relativt sett lite 

inngrep samtidig som det har høy score på fleksibiltet og samfunnsutvikling, jevnt over god score.  

 

7.4.5. Rangering av alternativene  ihht. nåverdi/kvalitativ score 

Figur 7-9:  Rangering ihht nåverdi pr kvalitativ score  
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D2-Torgård kommer høyest også på denne – dette betyr at den har færrest kvalitative ulemper 

iforhold til alternativets nåverdi. Sagt på annen måte: Verdien av kvalitative forhold er høy i forhold 

til nåverdi. I praksis har D2 minst inngrepsmessige konsekvenser samtidig som den er sentralt 
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plassert i forhold til et sentralt marked, Trondheim iallfall. Samtidig viser figuren at de alternativene 

som er svakest rangert er de som er evaluert med størst ulemper (svakest score) på ytre miljø. Svak 

score på samfunnsutvikling og fleksibiltet vil også slå ut på denne måten.  

7.4.6. Robusthet i anbefaling 

7.4.6.1. Metoder for analyse av følsomhet og robusthet 

Det er gjennomført en rekke analyser for å undersøke hvor påvirkelig rangeringen av alternativene er 

mht. endringer i alternativanalysenes forutsetninger og rammebetingelser. Først, definisjon av 

sentrale begreper: 

1. Scenarioer: Separate analyser der en har gjort vesentlige endringer i 

basisforutsetninger vedrørende utviklingsløp og tiltak.  I dette KVU-arbeidet er det 

besluttet å ikke analysere scenarioer som egne analyser. Variasjonene i 

forutsetningene som inngår i ulike følsomhetsanalyser vurderes å være tilstrekkelig 

for å analysere hovedtrekkene i mulig fremtidig utvikling. 

2. Følsomhetsanalyser: Følsomhetsanalyse er en analyse der en systematisk 

undersøker hvor påvirkelig et estimat eller rangering er for mulige endringer i 

underlaget for analysen. Følsomhetsanalysen omfatter definisjon av 

mulige/relevante endringer og analyse av virkningen av endringene enkeltvis. 

Formålet med følsomhetsanalysen er å gi beslutningstaker relevant 

tilleggsinformasjon om hvor robust en anbefaling er mht. rangering av alternativer. 

Følsomhetsanalyser gjennomføres der forutsetningene og/eller underlaget for 

analysen er beheftet med usikkerhet. 

3. Robusthet: Robustheten uttrykker hvor sikker en er på at anbefalt alternativ er det 

beste. Hvis store og urealistiske endringer må gjøres i forutsetningene og/eller 

datagrunnlaget for at rangeringen skal bli endret, er anbefalingen robust (har høy 

robusthet). Hvis selv marginale endringer medfører endret rekkefølge i rangeringen 

av alternativene, er anbefalingen lite robust. Simulering av alternativenes 

vinnersannsynlighet gir supplerende informasjon til beslutningstaker vedrørende 

hvor robust en rangering er, gitt basis forutsetninger og basis grunnlagsdata.  

Robustheten i rangering av alternativer analyseres ved bruk av to analysemetoder 

1) Stokastisk analyse der vinnersannsynligheten for alternativene simuleres. Forutsetninger 

og rammebetingelser ligger fast. 

2) Følsomhetsanalyser (”hva-hvis”-analyser)der en systematisk gjør diskrete endringer i  

i. alternativanalysens forutsetninger eller  

ii. score på kvalitative kriterier (spesielt for score & kriterier der underlaget viser 

usikkerhet). 

Neste kapittel presenterer resultater for dette i form av en usikkerhetsanalyse.  
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8. Usikkerhetsanalyse 
Rapport “Usikkerhetsdimensjonen i konseptanalysen jan.2012” /26/ viser usikkerhetsanalysen.  

8.1. Metode 

I analysen av usikkerhet  i konseptanalysen er både kvalitative og kvantitative metoder benyttet. 

I. Kvalitativ metode. Her inngår SWOT-analyse som er en innledende kvalitativ vurdering av 
usikkerhet i aktuelle konsepter. På grunnlag av grovsilingen og SWOT-analysen er det 
anbefalt hvilke konsept som skal utredes videre. Videre inngår også en kvalitativ vurdering av 
usikkerheten i interessentenes score for de ulike evalueringskriteriene 

II. Kvantitativ metode. Her inngår analyse av relevant usikkerhet i alle kontantstrømmer i 
samfunnsøkonomisk analyse (investeringskostnader, inntekter, kostnader i driftsfase).  

Kostnader i driftsfase har som grunnlag resultatene fra transportanalyser der fordeling av 
godstransport på veg, jernbane og sjø fremkommer. Transportmengdene er  basert på prognoser i 
2020 og 2040 og lineær utvikling i analyseperioden (2010 - 2060). Prognoser for varestrømmer til og 
fra regionen er basert på basisprognosene som er utarbeidet til Nasjonal Transportplan 2010-2019 
(Hovi og Madslien, 2008).   

Mengdeusikkerhet, investeringskostnader, inntekter og driftskostnader er angitt ved P10-, sannsynlig 
- og P90-verdi. Monte Carlo-simulering benyttes som analyseteknikk. Usikkerheten er dels definert 
som usikkerhet i mengder og enhetspriser og dels som usikkerhet i rundsummer. Kapitalstrømmene 
fremkommer ved (deterministisk) periodisering av simulerte verdier. 

8.2. Kvantitativ usikkerhet 
Den kvantitative usikkerhetsanalysen omfatter en helhetlig analyse der usikkerhet i investeringer, 

inntekter og logistikkostnader (driftsfase 2010-2060) defineres som usikre størrelser (stokastiske 

variable).  Resultatene fra disse analysene dokumenteres nedenfor. Følgende er grunnleggende for 

kvantitativ analyse: 

 Netto nåverdi benyttes som overordnet variabel i den kvantitative samfunnsøkonomiske 

analysen. Nåverdi beregnes ut fra alle relevante kontantstrømmer for hvert alternativ.  

 All relevant usikkerhet i kapitalstrømmene skal hensyntas. Usikkerhet i stokastiske variable 

defineres på grunnlag av estimerte P10-, sannsynlig - og P90-verdi. Generelt benyttes 

trekantfordeling som fordelingsfunksjon 

 Nåverdi beregnes uten risikopåslag i diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktor er satt til 2 % i 

hht. retningslinje fra Finansdepartementet. 

 Både systematisk og usystematisk usikkerhet analyseres. I sammenlikningen mellom 

alternativene inngår alle variable som representerer usikkerhet med sine 

forventningsverdier. I tillegg simuleres rangeringen for å undersøke underliggende 

usikkerhet og potensiell innvirkning på rangeringen. 

Kapitalstrømmene omfatter periodiserte investerings- og driftskostnader (FDVU). Et viktig grunnlag 

for dimensjonering av kapasiteter i logistikksystemet, periodisering av investeringstiltak og FDV-

kostnader er prognoser for transportmengder. 
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8.2.1. Usikkerheten for investeringskostnad 

Her dokumenteres usikkerhet i investeringskostnadene for alle alternativer og for gjenstående 

alternativer etter grovsiling. Usikkerheten i alle estimater vises med verdiene P10, Forventet og P90. 

P10 betyr at det er 10 % sannsynlighet for at verdien blir lavere og dermed 90 % sannsynlighet for at 

sluttverdien blir høyere enn denne verdien. P90 betyr at det er 90 % sannsynlighet for at 

sluttkostnaden blir lavere og 10 % sannsynlighet for et sluttresultat høyere enn denne verdien. 

Forventet kostnad er middelverdi (oftest tilnærmet lik P50) etter simulering. 

Investeringer samlet (nåverdier) P10 Forventet P90

0-alt. 718 965 1 213

M2 1 453 1 754 2 057

D1 Tyholt 3 324 4 764 6 304

D2 Torgård 1 599 2 162 2 728

D2b Torgård+ Muruvik 1 118 1 722 2 327

D3a Meeggen 860 1 127 1 395

D3b Søberg 942 1 217 1 491

I1b Trolla 2 897 4 340 5 765

I1a Være 618 1 071 1 522

I2a Midtsandan 574 1 010 1 447

I2b Muruvik 1 136 1 662 2 200

I2c Hell 1 126 1 699 2 278

I3a Øysand 1 106 1 592 2 080

I3b Børsa 3 516 5 038 6 565  

Tabell 8-1 Estimat for nåverdi for samlede investeringer, uttrykt ved P10, Forventet og P90 

Tabellen viser investeringene og fratrukket salget av tilsvarende funksjoner for D kun 

jernbaneterminal og for I jernbane og havnearealet knyttet til Pir 2.  

Som det fremgår er alternativ D1 Tyholt det alternativ som har desidert høyeste 

investeringskostnader i denne gruppen (pga. løsning basert på fjellhall). 

 

Estimatene for alternativer med kostnader før salget av terminalarealene.  

Investeringer samlet ekskl. salg av arealer 

(nåverdier) P10

Forve

ntet P90

0-alt. 718 965 1 213

M2 1 453 1 754 2 057

D1 Tyholt 3 534 4 974 6 514

D2 Torgård 1 809 2 372 2 938

D2b Torgård+ Muruvik 1 888 2 492 3 097

D3a Meeggen 1 070 1 337 1 605

D3b Søberg 1 152 1 427 1 701

I1b Trolla 3 667 5 110 6 535

I1a Være 1 388 1 841 2 292

I2a Midtsandan 1 344 1 780 2 217

I2b Muruvik 1 906 2 432 2 970

I2c Hell 1 896 2 469 3 048

I3a Øysand 1 876 2 362 2 850

I3b Børsa 4 286 5 808 7 335  

Tabell 8-2 Estimat for nåverdi for samlede investeringer for gjenstående alternativer, uttrykt ved P10, Forventet og P90 
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Som det fremgår er Alternativ I1b Trolla det alternativ som har desidert høyeste 

investeringskostnader etter at salg av terminalarealer er foretatt. Dette alternativet har også desidert 

høyeste usikkerhetsnivå. 

8.2.2. Usikkerhet i prognoser for godstransport 

Grunnlaget for prognosene er faktiske godsmengder i 2008 samt prognoser for 2020 og 2040. Det er 

forutsatt lineær utvikling i godsmengder i periodene 2008-2020, 2020-2040 og 2040-2060. 

Fordelingen mellom veg og bane er avhengig av alternativ og defineres som stokastiske variable. 

Godsmengdene  er videre fordelt per region. 

Sum fra og til 2008 0-Lav 0-alt.Middel 0-Høy

MODE Relasjon 2008_Basis 2020-Lav 2020_Med 2020_Høy

 BANE-CONT Utlandet 382 000            453 600          567 000          680 400          

26 % Vestlandet 277 000            289 600          362 000          434 400          

26 % Østlandet 274 000            343 200          429 000          514 800          

22 % Nord-Norge 424 000            301 600          377 000          452 400          

9 % Transitt NB 466 513            531 236          664 045          796 854          

Sverige MB 62 000             240 800          301 000          361 200          

 LASTEBIL Utlandet 264 000            560 200          377 000          193 800          

Vestlandet 697 000            1 020 400       948 000          875 600          

Østlandet 2 305 000         3 274 800       3 189 000       3 103 200       

Nord-Norge 631 000            1 165 000       1 060 000       955 000          

Transitt NB 442 488            819 637          626 824          494 010          

Sverige MB 906 000            841 600          1 052 000       1 262 400       

 SKIP-CONT Utlandet 223 000            279 200          349 000          418 800          

Vestlandet -                   -                 -                 -                 

Østlandet -                   -                 -                 -                 

Nord-Norge 87 000             118 400          148 000          177 600          

Transitt NB 150 021            120 017          150 021          180 025          

Sverige MB -                   -                 -                 -                  
Tabell 8-3 Godsmengder bane- bil og sjøtransport Trøndelag til og fra andre regioner (2020-prognose) 

 

Tilsvarende prognoser for årlige godsmengder i 2040 vises i tabell nedenfor. 

Sum fra og til 2008 0-Lav 0-alt.Middel 0-Høy

MODE Relasjon 2008_Basis 2040-Lav 2040_Med 2040_Høy

 BANE-CONT Utlandet 382 000            707 200         884 000       1 060 800     

26 % Vestlandet 277 000            410 400         513 000       615 600        

26 % Østlandet 274 000            535 200         669 000       802 800        

22 % Nord-Norge 424 000            378 400         473 000       567 600        

9 % Transitt NB 466 513            811 160         1 013 950     1 216 740     

Sverige MB 62 000             333 600         417 000       500 400        

 LASTEBIL Utlandet 264 000            898 400         597 000       295 600        

Vestlandet 697 000            1 543 800      1 439 000     1 334 200     

Østlandet 2 305 000         4 976 800      4 843 000     4 709 200     

Nord-Norge 631 000            1 755 800      1 605 000     1 454 200     

Transitt NB 442 488            1 235 944      956 395       676 846        

Sverige MB 906 000            1 560 600      1 417 000     1 273 400     

 SKIP-CONT Utlandet 223 000            498 400         623 000       747 600        

Vestlandet -                   8 800             11 000         13 200          

Østlandet -                   -                -              -               

Nord-Norge 87 000             224 800         281 000       337 200        

Transitt NB 150 021            267 036         333 795       400 554        

Sverige MB -                   -                -              -                
Tabell 8-4 Godsmengder bane- bil og sjøtransport Trøndelag til og fra andre regioner (2040-prognose) 
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Variasjon i godsmengde i forhold til transportalternativ og konsept er vurdert relativt til 0-

alternativet. Totale godsmengder er fast i hht. total godsprognose. Fordelingen mellom 

transportalternativene er stokastisk, men basert på en vurdering av ulike konsepters attraktivitet. 

Stokastikken er mao. knyttet til 0-alternativet, mens godsmender og fordeling på 

transportalternativer for øvrige konsepter er skalert  basert på forholdstall.  

Transportparametre 

I tillegg til usikkerhet i fordeling av godsmengder omfatter kvantitativ samfunnsøkonomi analyse av 

usikkerhet i sentral transportparametre.  Parametrene omfatter kapasitetsutnyttelse per 

transportalternativ og andre driftsparametre. Se tabell nedenfor. 

GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER Basis2008 0-Lav 0-2020Med 0-Høy

Transportparametere Dagens 2020-Lav 0-alt.2020 2020-Høy

Nettolast per Container, Jernbane tonn 12,0                 11,0               12,0               13,0               

Driftsdøgn Jernbane og båt dager 300                  300 300 300                

Kapasitet pr godstog (600m=72 TEU) TEU 48                    55                  60                  65                  

Kapasitetsutnyttelse Jernbane totalt per år 60 % 55 % 60 % 65 %

Kapasitet 1 vognlasttog (500t/600m) tonn 400                  380                400                420                

Nettolast per lastebil, landeveg tonn 14,0                 12,0               14,0               16,0               

Nettolast per lastebil, distribusjon tonn/kjt 10,0                 8,2                 10,2               12,3               

Dager/ år ÅDT dager 360                  360                360                360                

Nettolast pr Container, skip tonn 15,0                 12,0               15,0               18,0               

Kapasitetsutnyttelse SKIP over året % 65 % 55 % 65 % 70 %

Kapasitet per skip, container; Delt løsning TEU 800                  900                1 100              1 300              

Kapasitet per skip, container; Integrert løsningTEU 800                  900                1 100              1 300               
Tabell 8-5 Transportparametre med usikkerhet (prognose 2020) 

Det er samme parametere for 2040 verdiene. 

8.2.3. Årlige drift og vedlikeholdskostnader  

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader omfatter FDVU-kostnader for terminal, tilhørende tiltak og 

infrastruktur. 

a. Kostnader for infrastruktureier: FDVU-kostnader 

b. Kostnader for 3.part / omgivelser: Miljøkostnader som utslipp (CO2, NOX, støy, kø og ulykker) 

c. Kostnader for transportører: Omlastingskostnader, transportkostnader og 

distribusjonskostnader 

Usikkerheten til disse verdiene er analog med usikkerhet i utregningene av transportarbeid tonnkm. 

 

8.2.4. Usikkerheter i nåverdi  

Grunnlaget for nåverdi er tonnprognosene for overførte tonnkm og påfølgende sparte miljø- og  

transportkostnader, samt andre kostnadsposter som forklares under. Beregningsårene er 2020 og 

2040. Tabell 8-6 viser årlig samfunnskostnad gjeldende for 2020 og 2040 for hvert alternativ. For 

2020 er det kun 0-alternativets kostnader som vises. Realiseringsåret er satt til året etter 2021. 
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P10

For-

ventet P90 P10

For-

ventet P90

0-alt. 9 759 10 736 11 866 14 894 16 368 18 044

M2 9 925 10 835 11 886 14 729 16 070 17 592

D1 Tyholt 10 185 11 171 12 301 14 720 16 064 17 589

D2 Torgård 9 932 10 911 12 042 14 694 16 048 17 583

D2b Torgård+ Muruvik 9 927 10 911 12 036 14 771 16 123 17 657

D3a Meeggen 9 809 10 788 11 915 14 696 16 054 17 595

D3b Søberg 9 818 10 797 11 924 14 699 16 057 17 599

I1b Trolla 9 954 10 937 12 064 14 746 16 158 17 752

I1a Være 9 883 10 866 11 997 14 771 16 122 17 653

I2a Midtsandan 9 890 10 867 11 996 14 846 16 180 17 694

I2b Muruvik 9 929 10 913 12 048 14 852 16 187 17 707

I2c Hell 9 961 10 944 12 078 14 871 16 207 17 723

I3a Øysand 9 922 10 898 12 024 14 707 16 079 17 634

I3b Børsa 10 003 10 983 12 115 14 708 16 079 17 635

Samfunnskostnader per år 

(nåverdier) 2020

2020 2040

 
Tabell 8-6  Estimat nåverdi for samfunnskostnadene per alternativ, uttrykt ved P10, Forventet og P90 for 2020 og 2040 
(MNOK) 

Tabell 8-7 viser summert endringer i samfunnskostnader for hvert alternativ. 

P10

For-

ventet P90 P10

For-

ventet P90

0-alt. 0 0 0 0 0 0

M2 -8 99 199 -470 -298 -145

D1 Tyholt 291 435 589 -471 -304 -156

D2 Torgård 111 175 239 -479 -321 -180

D2b Torgård+ Muruvik 111 175 239 -404 -245 -103

D3a Meeggen 36 52 68 -466 -314 -179

D3b Søberg 22 61 99 -464 -312 -177

I1b Trolla 117 200 286 -313 -210 -118

I1a Være 75 130 184 -409 -247 -100

I2a Midtsandan 70 131 191 -368 -188 -28

I2b Muruvik 88 177 275 -357 -181 -24

I2c Hell 112 208 312 -337 -161 -4

I3a Øysand 107 162 216 -427 -289 -167

I3b Børsa 170 247 323 -427 -289 -167

Relative samfunnskostnader 

per år (nåverdier)

2020 2040

 
Tabell 8-7: Relative samfunnskostnader 2020 og 2040 for gjenstående alternativer. 

 

Tabell 8-7 viser at i driftsfasen forventes en årlig besparelse i samfunnskostnadene på 320 MNOK i 

2040 hvis alternativ D2 Torgård velges. I beste fall kan besparelsen bli nærmere 500 MNOK. Et 

pessimistisk estimat viser en årlig besparelse på i underkant av 200 MNOK for dette alternativet. 

Alternativet som har mest besparelser for I-Øst er Være med 247 MNOK i forventede 

samfunnsbesparelser i forhold til 0-alternativet som representerer situasjonen der ingen ny 

godsterminal er bygget. 

8.3. Kvalitativ usikkerhet 
Kvalitativ usikkerhetsanalyse omfatter usikkerhet i kvalitative evalueringskriterier i 

alternativanalysen: 

 Ytre miljø 

 Samfunnsutvikling 

 Fleksibilitet 
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Alternativenes score per evalueringskriterium fremkom gjennom en gruppeprosess der sentrale 

interessenter ble involvert. I stedet for å påtvinge interessentene konsensus i angivelse av score, 

valgte prosjektgruppen å hensynta spredningen i interessentenes vurderinger. Dette fordi evt. krav 

om konsensus ville medført at viktig informasjon for beslutningstaker går tapt. Spredningen i 

interessentenes vurderinger representerer relevant usikkerhet som inngår i beslutningsgrunnlaget og 

kommuniseres til beslutningstaker. 

I evalueringen benyttes en lineær nyttefunksjon  og en måleskala 1-7 for å uttrykke alternativenes 

kvaliteter ift. evalueringskriteriene. Alternativenes score per evalueringskriterium fremkom gjennom 

en gruppeprosess der alle sentrale interessenter ble involvert. I stedet for å påtvinge interessentene 

konsensus i angivelse av score, valgte prosjektgruppen å hensynta spredningen i interessentenes 

vurderinger. Dette fordi evt. krav om konsensus medfører at viktig informasjon for beslutningstaker 

går tapt.  

Nedenfor vises resultatene fra evaluering av score for kvalitative evalueringskriterier. 

Nedenfor vises resultatene fra evaluering av score for kvalitative evalueringskriterier. Usikkerheten i 

avgitte score angis med minimum, midlere (sannsynlig) og maksimal score12.  

 

Min Sanns. Maks Sim. Min Sanns. Maks Sim. Min Sanns. Maks Sim.

Alternativ 0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0

M1/M2 Mod. 5,0 5,5 6,0 5,5 1,0 1,5 2,0 1,5 3,0 3,0

D1 Tyholt 6,0 6,0 3,0 3,0 2,0 2,0

D2 Torgård 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

D2b Torgård +Muruvik 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0

D3a Meeggen 1,0 1,5 2,0 1,5 3,0 3,0 4,0 4,0

D3b Søberg 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5

I1a Være 1,0 1,5 2,0 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0

I1b Trolla 6,0 6,0 3,0 3,0 2,0 2,0

I2a Midtsandan 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

I2b Muruvik 3,0 3,0 6,0 6,0 4,0 4,0

I2c Hell 2,0 2,0 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5

I3a Øysand 1,0 1,0 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,0

I3b Børsa 5,0 5,5 6,0 5,5 4,0 4,5 5,0 4,5 2,0 2,0

Fleksibilitet

Alternativ

Ytre miljø Samfunnsutvikling

Usikkerhet i kvalitative kriterier

 
Tabell 8-8 Usikkerhet i score for kvalitative kriterier  

 

Ved konsensus i score er kun én verdi angitt (”sannsynlig” verdi).  Øvrige score simuleres ut fra 

spredning i interessentenes vurderinger. Min/maks-verdier representerer hht. P10 og P90 som i den 

kvantitative usikkerhetsanalysen. Simulerte og deterministiske score linkes inn i evalueringsmodellen 

der også kvantitativt evalueringskriterium (nåverdi) inngår. 

                                                           

12 Usikkerhet i score behandles som stokastiske variable (celler med grønn bakgrunn i regnearket) på 
samme måte som usikkerhet i kvantitativ samfunnsøkonomi.  
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Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score

Alternativ 0 6,0 6,6 1,0 1,0 1,0 1,1

M1/M2 Mod. 5,5 6,0 1,5 1,5 3,0 3,3

D1 Tyholt 6,0 6,6 3,0 3,1 2,0 2,2

D2 Torgård 4,0 4,4 5,0 5,1 5,0 5,5

D2b Torgård +Muruvik 3,5 3,8 5,0 5,1 5,0 5,5

D3a Meeggen 1,5 1,6 3,0 3,1 4,0 4,4

D3b Søberg 3,5 3,8 4,0 4,1 4,5 4,9

I1a Være 1,5 1,6 4,0 4,1 4,0 4,4

I1b Trolla 6,0 6,6 3,0 3,1 2,0 2,2

I2a Midtsandan 2,0 2,2 4,0 4,1 5,0 5,5

I2b Muruvik 3,0 3,3 6,0 6,2 4,0 4,4

I2c Hell 2,0 2,2 6,0 6,2 5,5 6,0

I3a Øysand 1,0 1,1 4,5 4,6 4,0 4,4

I3b Børsa 5,5 6,0 4,5 4,6 2,0 2,2

Alternativ

FleksibilitetYtre miljø Samfunnsutvikling

 
Tabell 8-9 Evalueringsmodell med stokastiske kvalitative score per alternativ

13
 

 

Score for kvalitative kriterier fremkommer etter simulering av grunnlaget i tabell 1-1. Score for 

nåverdi beregnes ut fra alternativets nåverdi  er i kapittel 7. Endelig rangering av alternativene 

fremkommer ved simulering i kvantitativ analyse i kapittel  7.  

Rammebetingelsene for alternativanalysen er i seg selv usikre. Det er derfor gjennomført en serie 

med følsomhetsanalyser.  Slike analyser gjennomføres ved at en gjør diskrete endringer i 

rammebetingelser (transportprognoser, avgiftsnivå etc.) og analyserer resulterende rangeringer og 

endringer i nåverdier.  Kapittel 8.4 viser vurderinger av robusthet til analysene de aktuelle 

følsomhetsvurderingene.  

 

8.4. Følsomhet i forutsetninger for eksterne rammebetingelser 

Det er knyttet forskjellig type usikkerhet om markedspotensial knyttet til de 4 transportkorridorene i 

analyseområdet. Dette ble i behovsanalysen betegnet som ”scenarier”, men er nå betraktet som 

grunnlag for følsomhetsanalyser ( “hva-hvis…”).  

Tabell 8-10 viser den opprinnelige scenario tankegangen.  

 

 

                                                           

13 Alle score normaliseres slik at middelverdi for scorene blir liggende midt på måleskalaen (får verdi 4 i måle-

skalaen 1-7). Dette for at sammenligningen mellom alternativene skal baseres på relativ innbyrdes vurdering 
mellom alternativene (dvs. ikke sammenlikning med ”verdens beste”).  Normaliseringen gjøres også for å 
unngå at evt. systematiske høye eller lave score skal undergrave kriterienes vekting. Ref. Feil! Fant ikke 
referansekilden. for mer detaljert beskrivelse av evalueringsmetoden. 
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Tabell 8-10 Scenario – grunnlag for følsomhetsvariasjoner 

Korridor/ 

Marked 

SCENARIO 

1 Generisk vekst 

2 Endret 

transporttilbud 

3 Nye/endrede 

transportruter 

4 Nyskapt transport pga 

ny industri eller globalt 

skifte 

1 NORD Grunnprognoser Elektrifisering til 

Steinkjer, 

dobbeltspor til 

Stjørdal 

 

Oslo-Sverige-Narvik 

skifter rutevalg til Oslo-

Trondheim–

Meråkerbanen- Narvik 

pga elektrifisering av 

Meråkerbanen 

Malm i Nordland og 

Nord-Trøndelag, annen 

produksjon Norske skog,  

2 SØR Grunnprognoser Utbedret E6, 

dobbeltspor til 

Lillehammer 

Mer gods på 

Dovrebanen hvis skiftet 

over inntreff 

Utskiping av malm sør for 

Trondheim? 

3 ØST-VEST Tømmer Elektrifisering til 

Storlien 

Nye driftsopplegg på 

jernbane pga 

elektrifisering 

Malm fra Sverige og 

Finland 

4 SJØ - 

FJORD 

Endret tørrbulk 

og våtbulk 

mengder 

Nye båtruter Omlasting av gods fra 

Sverige til 

Trondhemsfjorden 

Omlasting av gods fra 

Sverige til 

Trondhemsfjorden 

 

Scenario 1 Generisk vekst tilsvarer de nasjonale basisprognosene presentert i godsanalysen kap.6. 

Dette inkluderer ikke spesielt mye gods på Meråkerbanen. Det vil uansett tiltak ift godsterminal være 

muligheter på Meråkerbanen i fremtiden, det må bare være operatører som er interessert i å kjøre 

på banen. Det er forusatt en basisvekst. 

Scenario 2 og 3 inntreffer eventuelt når Meråkerbanen elektrifiseres og at nordiske togoperatører 

velger å kjøre godstog på tvers i Midt-Norden mellom Sverige og Norge. 

Scenario 4 kan også tenkes å inntreffe “hvis en finner gods i Sverige med korteste vei via 

Trondheimsfjorden”. I dette kan det også ligge øst-vest transporter med gods fra Finland, Russland 

eller Asia som trenger en norsk havn.  

8.4.1. Scenario 2 – case Meråkerbanen 

“Hva hvis det kommer med gods over Meråkerbanen når banestrekningen elektrifiseres?”.   

Scenario 2 og 3 inntreffer eventuelt når Meråkerbanen elektrifiseres og at nordiske togoperatører 

velger å kjøre godstog på tvers i Midt-Norden mellom Sverige og Norge. Her vil lokalisering av ny 

godsterminal/logistikknutepunkt spille inn for muligheten for omlasting bane-sjø i 

Trondheimsfjorden. Grunnlaget kan være gods som i dag skipes ut sør i Sverige (eksempel Malmø 

eller Gøteborg). Med elektrifisert Meråkerbanen og ny godsterminal antas det at det blir mer 

attraktivt å skipe gods ut via Trondheimsfjorden. I tabellen antydes også en mulighet at ARE-togene 

velger ruten over Dovrebanen og Meråkebanen og gjennom Nord-Sverige til Ofotbanen i nord.   

For I-konseptene legges det inn en vekst på 250 % som tilsvarer 500 000-600 000 tonn gods som 

forutsettes omlastet i logistikknutepunktet. Dette kan være mer gods til Trøndelag, transitt til Norge 

forøvrig eller transitt mellom Sverige og andre land. 
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Konsept 0 – situasjonen uten nytt logistikknutepunkt 

En Mulighetsstudie for Meråkerbanen [30] er utført. I den fremkommer følgende vekstscenarier på 

veg E14 og jernbane Meråkerbanen:  

Tabell 8-11 Utviklingspotensial Meråkerbanen. ÅDT og mengder i tonn 

Utvikling 2010-2040 over E14 og Meråkerbanen   

 1,5 % Vekst p.a. Tonnmengder pr år 

År 
ÅDT 
godsbil 

Tonn på 
godsbil 

Bane 
Vognlast 

Bane 
Container 

Sum 
Jernbane 

2010 180 906 000 90 600 62 000 152 600 

2020 209 1 052 000 275 000 301 000 576 000 

2030 242 1 221 000 287 000 360 000 647 000 

2040 281 1 417 000 301 000 417 000 718 000 

For 2010 er tallene fra vegtrafikktellinger og statistikk for gods på bane som er tømmer i 2010. 

Mengdene for prognosene etter 2020 er kun delvis avhengig av om Meråkerbanen elektrifiseres. Det 

viktigste er at kommer togprodukter på banestrekningen enten den er dieselbasert eller elektrifisert.  

Vegtrafikk over Storlien vokser fra 900 000 til over 1 400 000 mill tonn på veg i 2040. Dette tilsvaerer 

mellom 180 og 280 godsbiler. Det er brukt en vekstrate på 1,5 % pr år. På bane ble det i 2009 

transportert ca 90 000 tonn tømmer etter at det noen år tidligere var 200 000 tonn tømmer på 

Meråkerbanen. Dette er tømmer som skal til Skogn. Fallet i mengde samsvarer med Skogn 

industriens utfordringer med papirproduksjonen. Det er i tillegg lagt inn 62 000 containergods i 

dagens situasjon (tilsvarer ca 5000 containere).  

Prognose for bane antyder en vekst fra 90 000 til 300 000 tonn på vognlast (tømmer og annet gods) 

og ca 300 000 tonn containergods i 2020 økende til over 400 000 tonn i 2040. Samlet mengde gods 

på Meråkerbanen er altså vurdert til å være over 700 000 tonn i 2040.  

Dette betraktes som 0-alternativet på Meråkerbanen, dvs. de kommer uansett nytt 

logistikknutepunkt eller ei.  Hvorvidt en ny lokalisering for eksempel i Malvik eller Stjørdal gi mer 

mengder enn beskrevet over, er usikkert. Det går på både om en får overført mengdene fra bil eller 

om det blir nyskapt gods.  

Skogn har i dag god mulighet for omlasting bane-båt. Det er er også fullt mulig at Muruvik etableres 

som industrihavn med omlastingsmulighet mellom bane og sjø. Kravet vil være å beholde dagens 

jernbaneforbindelse på dagens linje mellom Hell og Muruvik. Dette er også planen. 

Konsept D 

For D-alternativene antas det at en ny godsterminal sør for Trondheim (”inne i landet”) ikke vil gi noe 

spesielt løft utover at gods også fra Sverige kan omlastes i alle terminaler. For øvrig mulighet for 

omlasting bane-sjø som beskrevet i 0-konseptet. Hvis godset skal videre til/fra Nordlandsbanen eller 

Dovrebanen trengs i utgangspunktet ikke ny terminal. 

Effekter av alternative lokaliseringer med samme godsmengde i O og D konseptene vil gå på ulike 

avstander fra riksgrensen. Men så er spørsmålet hvor godset egentlig skal. Sk lgodset til Nord-

Trøndelag eller Sør-Trøndelag? Og blir det mulig å framføre godset på bane helt fram?  

Lokaliseringen lengst unna, Melhus og Børsa, gir mest transportarbeid på bane i dette tilfellet. Hvis 

godset egentlig skal sør for Trondheim blir distribusjon kort. Men hvis godset skal til Nord-Trøndelag 
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blir det lang distribusjon fra Børsa/Øysand/Melhus. Dette er tydelig for I3 Børsa – som har lavest 

godsprognose, med frafall av mengder til/fra Nord-Trøndelag.  

Tabell viser avstandsforskjeller legges til grunn for transportene knyttet til Sverige og Nord-Norge: 

Tabell 8-12 Transportavstander knyttet til Sverige 

 Avstand i kilometer D1 D2 D3a D3b I1a I1b I2a I2b I2c I3 

Mode Relasjon  Tyholt Torgård Melhus Søberg Være Trolla Midtsandan Muruvik Hell Børsa 

Bane Avstand fra 0-alt -1 -10 -20 -23 6 0 19 29 33 -8 

 Nord-Norge 792 804 814 818 787 793 775 766 762 825 

 Sverige 101 106 109 113 99 102 98 93 89 120 

Veg Nord-Norge 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 

 Sverige 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Skip Avstand fra 0-alt 0 0 0 1 0 4 16 21 22 1 

 Nord-Norge 925 925 925 925 925 925 941 946 947 925 

 Sverige 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 975 1 909 1 914 1 915 1 893 

 

Konsept I 

Gir mulighet for direkte omlasting bane-båt. Gir større sannsynlighet for transittgods fra/til Sverige. 

Dette forutsetter uansett  flere skispanløp til ny godsterminal for å skape frekvens som igjen gir 

attraktivitet for markedet. Dette krever mye gods og konsolidering av all gods i nytt knutepunkt 

(større sannsynlighet for nok gods til å tiltrekke  flere skip). 

Forrige tabell med avstander inneholder også data for I-konseptene. Distribusjon transportarbeid på 

veg avhenger av om endelig endepunkt er nær eller langt fra det nye logistikknutepunktet.  

I-konseptene innebærer en ny intermodal havn som har potensial til å få flere skipsanløp. Hvis en får 

flere skip i Trondheimsfjorden blir det mer attraktivt å transportere gods over Meråkerbanen til et 

nytt intermodalt logistikknutepunkt. Hvis lokaliseringen er øst for Trondheim er avstand fra 

riksgrensen kortest. Lokalisering lengst sør er Børsa/Øysand og Melhus. Børsa/Øysand er utfordrende 

for toglogistikken for transportene til/fra Nordlandsbanen og Meråkerbanen.  

Vekstpotensial uklart. Men legger inn 500 000 tonn mer i konsept I for 2040 og angir det som transitt 

bane-båt til Europa. Spørsmålet er om dette er nyskapt stykkgods, malm eller gods som i dag har 

andre transportveger. Kan også være gods til Trøndelag eller transitt til landet forøvrig.  

8.4.2. Scenario 3 – endrede basisforutsetninger for kostnadsstruktur 

Det er foretatt konkrete modellbereginger for:  

 Diverse scenarier initert i NTP arbeidet 

 Spesifikk beregning for denne KVU: 

o 50 % økte transportkostnad på veg 

o 50 % reduserte havneavgifter 

I tillegg har Sitma/TØI brukt den nasjonale godstransportmodellen for å vurdere en del effekter av 

ulike tiltak (scenarier) i det nasjonale nettverket. Som et ledd i arbeidet med å analysere 

konkurranseflater innenfor Norsk samferdsel på godssiden, er det gjennomført et sett av 

modellkjøringer med logistikkmodellen. Siktemålet med disse modellkjøringene har vært å se på 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 163 av 193 

 

konsekvenser av ulike typer virkemidler innenfor godstransport. Modellen er basert på siste 

oppdatering av basismatrisene for 2020 fra september 2010. 

 

Det foreligger konkrete resultater fra kjøringer med 50 % økte vegavgifter og en beregning med 50 % 

reduserte havneavgifter. Havneavgiftene utgjør kun en andel av de totale avgiftene på sjø, det skulle 

ha vært foretatt en kjøring med 50 % avgifter av de totale avgiftene. Dette vil gi større utslag i 

konkurransesituasjonen, men denne beregningen er ikke foretatt.  

8.4.3. Scenario 4 – nyskapt godstransport 

Dette er snakk om godsmengder som ikke transporteres i dag, men som kan utløses av nytt 

logistikknutepunkt eller mer realistisk – gods som ikke går i dag, men som produseres i framtiden og 

som finner det som beste løsning å bruke nytt logistiknutepunkt. Det mest nærliggende, gitt at man 

har tatt ut godspotensial i scenario 0, er mineral og annen råstoffutvinning. Dette kan være malm i 

Trøndelag som kan skipes ut til en havn eller tilsvarende fra Sverige. Et eksempel på dette er jo 

malmutvinnigen i Kiruna som fraktes ut via norsk infrastruktur på Ofotbanen og over havn i Narvik.  

Dette er imidlertid snakk om industrivirksomhet som kommer utenfor avgrensingene i dette 
prosjektet – intermodalt godspotensial – som egner seg for container. Det er da snakk om en 
industrihavn som funksjonelt kan etableres uavhengig av et logistikknutepunkt. Forholdet til 
arealtilgang er et annet spørsmål.   

8.4.4. Resultater fra andre scenarioanalyser i NTP-regi 

Analyser i  NTP-regi viser at ulike virkemidler har ulik effekt på transportfordelingen, og koster 

naturligvis også ulikt for samfunnet å gjennomføre slik at vi ikke uten videre kan sammenligne 

virkemidlene. De er også i de ulike scenariene benyttet i ulik styrkegrad. Resultatene er oppsummert: 

De tiltak som gir størst overføringseffekt fra veg til jernbane er (i rekkefølge):  

 Økte drivstoffavgifter 

 Lengre krysningsspor (lengre tog) 

 Reduserte terminalkostnader for jernbane- og sjøtransport.  
 

Utbygging av strekningskapasitet utover år 2023 er en nødvendig forutsetning for å realisere 

overføringspotensialet for jernbanetransport. Denne utbyggingen er i seg selv bare nok til å takle 

forventet vekst i basistilfellet.  

De tiltakene som gir største overføring til sjø er (i rekkefølge): 

 Fjerning av vareavgiften 

 Reduserte terminalkostnader i havnene 

 Økte drivstoffavgifter 

 Fjerning av kai- og anløpsavgifter og større tillatt dybde i enkelte havner 

Fjerning av vareavgifter, kai og anløpsavgifter og større tillatt dybde gir alle overføring både fra veg 
og jernbane, mens økt drivstoffavgifter og reduserte terminalkostnader bare overfører fra veg. 
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8.4.5. Analyse av følsomhet i forutsetninger/eksterne rammebetingelser 

Rammebetingelsene for alternativanalysen er i seg selv usikre. Det er derfor gjennomført en rekke 

følsomhetsanalyser.  Slike analyser gjennomføres ved at en gjør diskrete endringer i alternativana-

lysens rammebetingelser (transportprognoser, avgiftsnivå etc.) og analyserer resulterende ranger-

inger og endringer i nåverdier.   

Tabellen nedenfor dokumenterer forutsetninger og resultater fra disse følsomhetsanalysene. 

Tabellen innledes ved å vise referansen (0) som endringene sees i forhold til. Nåverdi som vises er 

endringen i forhold til 0-alternativets nåverdi i alle følsomhetsanalyser, dvs. ikke i forhold til endring 

sammenliknet med base case.  

Følgende følsomhetsanalyser med vurderinger er gjennomført: 

Tabell 8-13 Oversikt og resultat over følsomhetsanalyser 

Kommentarer til følsomhetsanlysene 

Her gis en kort kommentar til hver av følsomhetsanalysene: 

Nr. Følsomhetsanalyse Kommentar 

0 Base case = hva de neste 
måles i mot 

Alle følsomhetsanalyser viser endringer i forhold til dette 
alternativet. Rangering av alternativene i basisalternativet: 

1. D2 Torgård; score 4,96; rel. nåverdi -4278 MNOK  

2.  D3b Søberg; score 4,82; rel. nåverdi -4982 MNOK 

3.  D2b Torgård +Muruvik; score 4,49; rel. nåverdi -3070  

4. I2b Muruvik; score 3,97; rel. nåverdi -1721 MNOK 

Generell kommentar: Alle score beregnes basert på en relativ 
sammenlikning der det stilles krav om at middelverdien for alle 
score skal ligge midt på måleskalaen (1-7).  Dette for at angitte 
score ikke skal undergrave gitt vekting for 
evalueringskriteriene14.  Dette medfører at når for eksempel 
nåverdiscore for et alternativ endres, så vil også 
nåverdiscorene for øvrige alternativer endres. 

1a) For D endre 
havneinvesteringene fra ca. 
500 MNOK til 100 MNOK  

Følsomhetsanalysen viser her at høyest rangerte D-konsept 
styrker seg i forhold til beste I-konsept, I2b Muruvik. 
Kvantitativ samfunnsøkonomi for I2b svekkes relativt sett med 
ca. 370 MNOK (nåverdi). Rangeringen mellom konseptene er 
imidlertid uendret, med fortsatt D2 Torgård som beste. 

1b) Samlokaliseringseffekt 
endret fra 1.0 til 1.1 

Økt samlokaliseringseffekt for I-konseptene styrker beste I-
konsept med i overkant av 1,3 MRD.  Men dette er ikke 
tilstrekkelig til at rangeringen av de fire beste konseptene 
endres. Kombinasjonsalternativ D2b er ikke gitt denne effekten  

2 250 % vekst Meråkerbanen.  
+ 400-600 000 tonn vekst 

Evt. elektrifisering av Meråkerbanen vil kunne gi betydelig økt 
transport øst-vest. I denne følsomhetsanalysen har en sett på 

                                                           

14 For metodebeskrivelse, se referanse Feil! Fant ikke referansekilden. 
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Nr. Følsomhetsanalyse Kommentar 

2020 -> 2040  effekten av en økning i transportmengden på 250 %. Økningen 
medfører dårligere nåverdi for alle konsepter. Årsaken er at 
eventuell positiv samfunnsnytte ved denne økningen i øst-vest 
transporten ikke beregnes.  Økningen i transportarbeid for 
jernbane mellom riksgrensen og terminal og distribusjon 
inngår som eneste parameter Dette medfører bl.a. at 
Alternativ 0 rykker opp som tredje beste alternativ. D2 Torgård 
og D3 Søberg er fremdeles rangert først. Disse er aktuelle hvis 
det kun var snakk om gods som skal distribueres til Trøndelag. 
Men en del av poenget med gods fra øst er jo å kunne omlaste 
via havn. Derfor er antagelig kun I-alternativene aktuelle. 
Poenget er likevel at det er fullt mulig i dag å omlaste til sjø 
ved Skogn samt at dette bør tilrettelegges på Muruvik.   

3 +20 % mer gods for D-
konseptene i 2040. ->Fra 
2020 raskere vekst 

Denne økningen i transportmengden for D-konseptene styrker 
disse konseptene betydelig både mht. kvantitativ og kvalitativ 
samfunnsøkonomi.  Høyest rangerte D-konsepter forbedres 
like mye. Rangeringen endres derfor ikke.  Årsaken til at beste 
I-konsept nå er I1a Være er trolig distribusjonsavstanden for 
mer gods.  

4 +20 % mer gods for I-
Konseptene i 2040. ->Fra 
2020 raskere vekst 

Denne økningen i transportmengden for I-konseptene styrker 
disse konseptene relativt sett betydelig både mht. kvantitativ 
og kvalitativ samfunnsøkonomi.  Nåverdi for beste I-konsept 
I2a Midtsandan forbedres med ca. 2,1 MRD. Dette medfører at 
dette konseptet i denne følsomhetsanalysen rykker opp til 3dje 
beste konsept. Følsomhetsanalysen gir ingen endring i 
rekkefølgen for de to beste konseptene. 

5a) - 30 % gods til/fra 
Nordlandsbanen 

Denne eventuelle reduksjonen i godsmengden på 
Nordlandsbanen medfører at beste og østligste I-alternativ 
svekkes i forhold til de beste D-konseptene, men rangeringen 
endres ikke. Reduksjonen medfører høyere nåverdi for alle 
konseptene.  Dette er fordi det blir mindre transportkostnader 
pga. mindre gods å frakte og distribuere. 

5b) + 30 % gods til/fra 
Nordlandsbanen 

Denne eventuelle økningen i godsmengden på 
Nordlandsbanen medfører at beste og østligste I-alternativ 
styrkes i forhold til de beste D-konseptene, men rangeringen 
endres ikke. Økningen medfører høyere nåverdi for alle 
konseptene.  Dette skyldes reduserte transport- og 
miljøkostnader pga. overført gods fra bil til bane i dette 
tilfellet. 

6a) Øke kostnader for 
jernbanetilknytning 
Torgård. Økning fra NOK 
125 000/m til 190 000/m 
NOK. 

Følsomhetsanalysen viser at denne kostnadsøkningen for i 
utgangspunktet beste D-konsept, D2 Torgård svekkes så mye 
at D3b Søberg nå blir beste alternativ.  Relativ nåverdi for D2 
Torgård og D2b Torgård + Muruvik svekkes med henholdsvis 
700 og 450 MNOK. 
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Nr. Følsomhetsanalyse Kommentar 

7a) Økte kostnader for 
jernbanetilknytning 
Muruvik og Hell. Forutsatt 
kostnad tunnel i sannsynlig 
kostnad = 280 MNOK.  

Denne økningen i kostnadene for jernbanetilknytning svekker 
I2b Muruvik, men virkningen er marginal. Rangeringen endres 
ikke.  

8 + 50 % mer vegkostnader, 
gir ny prognose lagt inn likt 
for alle alternativ  

Økningen i vegkostnaden medfører betydelig mer gods på 
bane til fordel for veg og som følge av dette forbedret 
kvantitativ samfunnsøkonomi (+ ca. 6 MRD), ved at 
transportmengden på jernbane forutsettes å øke betydelig. 
Effekten er grovt sett den samme for alle høyest rangerte 
konsepter. Rekkefølgen i rangeringen endres derfor ikke. 

9 - 50 % mindre 
havneavgifter. Gir ny 
prognose som legges likt inn 
for alle alternativ.  

Reduksjonen i havneavgifter gir økt sjøtransport.  Dette gir 
forbedret nåverdi (+250 MNOK) for beste I-konsept som her er 
I1a Være. Men endringen er ikke tilstrekkelig til at rangeringen 
av de tre beste konseptene endres, sammenliknet med basis. 

10 Diskonteringsfaktor endres 
fra 2 til 4 % 

Endringen i diskonteringsfaktor er en fordel for alternativer 
med relativt høye investeringer. Denne analysen gir ingen 
endring i rekkefølgen for de fire beste alternativene.   

11a) Alle alt. samme score på 
samf.utv. = 4 

Denne følsomhetsanalysen analyserer i praksis konsekvensene 
av å utelate Samfunnsutvikling som evalueringskriterium ved 
at alle alternativer gis samme score.  Endringer i score for 
Samfunnsutvikling sammenliknet med basisalternativet: 

 D2 Torgård: Svekkes, reduksjon fra 5,1 til 4,0 

 D3b Søberg: Reduksjon fra 4,1 til 4,0. Styrkes relativt 

 D2b Torgård+Muruvik: Svekkes, reduksjon fra 5,1 til 
4,0 

 I1a Være: Reduksjon fra 4,1 til 4,0. Styrkes relativt 

 I2b Muruvik: Svekkes, reduksjon fra 6,2 til 4,0 

Rangering: D3b styrkes tilstrekkelig til at dette alternativet 
rykker opp til å bli beste alternativ.  Videre, I1a Være rykker 
opp til fjerde beste alternativ og passerer I2b Muruvik som 
beste I-konsept. 

11b) Alle alt. samme score på 
fleksibilitet =4  

Denne følsomhetsanalysen analyserer i praksis konsekvensene 
av å utelate Fleksibilitet som evalueringskriterium ved at alle 
alternativer gis samme score.  Endringer i score for Fleksibilitet 
sammenliknet med basisalternativet: 

 D2 Torgård: Svekkes, reduksjon fra 5,5 til 4,0 

 D3b Søberg: Svekkes, reduksjon fra 4,9 til 4,0 

 D2b Torgård+Muruvik: Svekkes, reduksjon fra 5,5 til 
4,0 

 I1a Være: Reduksjon fra 4,4 til 4,0. Svekkes marginalt 

 I2b Muruvik: Reduksjon fra 4,4 til 4,0. Svekkes 
marginalt 

Utelukkelse av Fleksibilitet som evalueringskriterium medfører 
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Nr. Følsomhetsanalyse Kommentar 

svekkelse av de fire høyest rangerte alternativer, men 
svekkelsen er ikke tilstrekkelig til at den totale rangeringen 
endres. 

11 c) Score ytre miljø alle 
konsepter = 4 

Denne følsomhetsanalysen analyserer i praksis konsekvensene 
av å utelate Ytre miljø som evalueringskriterium ved at alle 
alternativer gis samme score.  Endringer i score for Ytre miljø: 

 D2 Torgård: Svekkes, reduksjon fra 4,4 til 4,0 

 D3b Søberg: Styrkes, økning fra 3,8 til 4,0 

 D2b Torgård+Muruvik: Styrkes, økning fra 3,8 til 4,0 

 I1a Være: Økning fra 1,1 til 4,0. Styrkes signifikant 

 I2b Muruvik: Økning fra 3,3 til 4,0. Styrkes 

Utelukkelse av Ytre miljø som evalueringskriterium medfører 
endringer i total score. Ingen endring av rekkefølgen for de tre 
høyest rangerte alternativer. I1a Være styrkes såpass mye i 
forhold til I2b Muruvik og rykker opp som fjerde beste 
alternativ. 

12 Lik prognose alle alternativ. 
Som I1 - Sentral lokalisering 
(Brattøra) for 2020 og 2040 

Hvis transportprognoser settes lik for alle alternativer, 
medfører dette at alternativene D2 Torgård, I2b Muruvik og 
D3b Søberg svekkes og at alternativene D2b Torgård+Muruvik 
og I1a Være styrkes. Dette medfører imidlertid ingen endring i 
rekkefølgen for de tre høyest rangerte alternativer. I1a Være 
rykker opp som fjerde beste alternativ, på bekostning av 
alternativ I2b Muruvik 

13a) Fleksibilitet økes til 30 %. 
Nåverdi reduseres til 35 %.  

Hvis vekt % for Fleksibilitet økes med 15 % til 30 % og vekt % 
for Nåverdi reduseres med 15 % til 35 % medfører dette at I2c 
Hell styrkes signifikant (total score øker fra 3,86 til 4,29) og 
rykker opp som tredje beste konsept. I2a Midtsandan styrkes 
også betydelig (total score økes fra 3,86 til 4,09) og rykker opp 
til fjerde beste alternativ. 

13b) Ytre miljø økes til 30 %. 
Nåverdi reduseres til 40 %.  

Hvis vekt % for Ytre miljø økes med 10 % til 30 % og vekt % for 
Nåverdi reduseres med 10 % til 40 % medfører dette ingen 
endring i rekkefølgen for de fire høyest rangerte alternativer. 
Alternativ D3b Søberg svekkes mer enn D2 Torgård pga. lavere 
score på Ytre miljø. 

13c) Samfunnsutvikling økes til 
30 %. Nåverdi reduseres til 
35 %.  

Hvis vekt % for Samfunnsutvikling økes med 15 % til 30 % og 
vekt % for Nåverdi reduseres med 15 % til 35 % medfører dette 
ingen endring i rekkefølgen for de fire høyest rangerte 
alternativer. Alternativ D3b Søberg svekkes i forhold til D2 
Torgård pga. lavere score på Samfunnsutvikling. Nåverdien er 
tilnærmet den samme, så redusert vekt på nåverdi medfører 
ingen endring her ved sammenlikning av disse alternativene 

Følsomhetsanalysene ovenfor viser meget høy robusthet mht. både geografisk område og alternativ.  

I 17 av 19 følsomhetsanalyser er alternativ D2 Torgård det beste alternativet. 

 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 168 av 193 

 

8.4.6. Analyse av følsomhet i score for kvalitative kriterier 

Robustheten i rangeringen av alternativer undersøkes også ved å se på hvor mye score på kvalitative 

kriterier må endres for at rangeringen skal bli endret.  Basis rangering er som vist i Feil! Fant ikke 

referansekilden..  

1. Hvilken endring må gjøres i score eller nåverdier for at beste I-alternativ I2b Muruvik skal bli 

beste alternativ? 

Følsomhetsanalyse viser at en samtidig økning av score for Ytre miljø fra 3,3 til 7 og økning av score 

for Fleksibilitet fra 4,4 til 6,1 medfører at I2b blir beste alternativ. Dette tilsvarer en nåverdi-

forbedring på ca. 3,35 MRD.  

2. Hvilken endring må gjøres i score eller nåverdier for at nest beste I-alternativ I1a Være skal 

bli beste alternativ? 

Følsomhetsanalyse viser at en økning av score for Ytre miljø fra 1,6 til 6,8 medfører at I1a blir beste 

alternativ. Dette tilsvarer en nåverdiforbedring på ca. 3,18 MRD. Dette tilsvarer også en samtidig 

økning av score for Samfunnsutvikling fra 4,1 til 7 og en økning av score for Fleksibilitet fra 4,4 til 7 og 

økning av Ytre miljø fra 1,6 til 2,7. 

3. Hvilken endring må gjøres i score for Ytre miljø for at nest beste alternativ D3b Søberg skal bli 

beste alternativ? Videre, hvilken endring i nåverdi tilsvarer dette? 

Følsomhetsanalysen viser at hvis score på Ytre miljø for alternativ D3b Søberg hadde vært 4,1 dvs. en 

økning på 0,6 poeng ville D3b Søberg fått samme total score som beste alternativ D2 Torgård. En 

økning på 0,6 poeng for Ytre miljø tilsvarer en økning i nåverdi på ca. 400 MNOK.  En så stor økning i 

score for D3b Søberg vurderes å være urimelig. 

Konklusjon: Rangeringen har er robust mht. score på Ytre miljø. 

4. Hvilken endring må gjøres i score for kriteriene Samfunnsutvikling og Fleksibilitet 15 for at 

nest beste alternativ D3b Søberg skal bli beste alternativ? 

Følsomhetsanalyse viser at en forbedring på 0,8 for Samfunnsutvikling og Fleksibilitet gir som resultat 

at alternativ D3b blir et like godt alternativ som D2. Dette tilsvarer også en endring på ca. 400 

MNOK16. En så stor økning i score vurderes også her å være urimelig. 

Konklusjonen er ut fra dette at valg av D-konsept er meget robust fremfor I-konsept. 

Hovedkonklusjonen fra følsomhetsanalysene er at rangeringen av alternativene er robust for hvilke 

forutsetninger som legges til grunn for analysen. Det samme gjelder valg mellom hovedkonseptene D 

eller I. 

 

 

                                                           

15 Siden disse kriteriene har samme vekt vil sammen endringer i score for disse alternativene ha 

samme effekt på total score.  

16 Nødvendig endring i nåverdi er selvsagt den samme som i følsomhetsanalyse 1. 
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9. Evaluering og siling av konseptene 

9.1. Konseptutvikling og siling 
Konseptanalysen har blitt omfattende på grunn av de mange konsepter og lokaliseringsalternativer 

som er blitt spilt inn underveis i KVU-prosessen. Det har vært behov for å redusere dette antallet på 

grunnlag av en grovsiling og som følge av den samfunnsøkonomiske analysen. 

Gjennom grovsilingen har  noen alternativ falt ut av prosessen som resultat av manglende oppfyllelse 

av absolutte krav. Videre er det  gjennomført en SWOT-analyse, hvor styrker, svakheter, muligheter 

og trusler for hvert enkelt lokaliseringsalternativ er vurdert.  Det ble fra arbeidsgruppens side 

anbefalt å utelukke alternativer som har store svakheter og trusler i seg uten å ha særlige styrker og 

muligheter som oppveier disse. Dette gjelder alternativer som har store tilleggsinvesteringer, store 

avstander til markedstyngdepunktet Trondheim og/eller store miljøkonsekvenser i form av 

arealinngrep i dyrka mark, friluftsliv og naturmiljø. Denne anbefalingen ble overprøvd i 

Prosjektgruppen og deretter av Styringsgruppen. Alle konsepter og lokaliseringsalternativer som 

oppfyller de absolutte krav  er derfor med i den samfunnsøkonomiske analysen.  

Det er tilstrebet å holde konseptanalysen på et  overordnet konseptnivå, men stor variasjon i  

evaluering av ytre miljø og til dels investeringskostnadene for ulik lokalisering  innen samme konsept  

har gjort det nødvendig å gjennomføre  analysen  for alle lokaliseringsalternativene.  Det er derfor 

gjennomført samfunnsøkonomisk beregning og analyse av både kvantitative og  kvalitative forhold av 

følgende  konsepter med tilhørende lokaliseringsalternativer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er benyttet en  samfunnsøkonomisk modell som gir uttrykk for et samfunnsregnskap for 

kvantitative elementer. Nåverdibetraktningen i den kvantitative delen inneholder prissatte 

konsekvenser som investeringskostnader og gevinster, driftskostnader, omlastingskostnader, 

transportkostnader, distribusjonskostnader, miljøkostnader, avgifter til staten, restverdi og 

skattekostnad.  I tillegg inneholder modellen en kvalitativ del med  ikke-prissatte konsekvenser.   

Den kvantitative delen sammenligner nåverdien av kostnader/gevinster og samfunnsnytte av tiltaket 

basert på kostnadsestimater, godsanalyser og usikkerhetsvurdering. I tillegg er det gjort en kvalitativ 

evaluering gjennom en prosess med prosjektgruppa.  
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9.2. Samlet evaluering 
Prosjektgruppen med tverfaglig sammensetning har diskutert fordeling av vekting på de kvantitative 

og de kvalitative elementene. Forslag til evaluering er forelagt prosjektgruppa og det er besluttet å 

benytte 50% vekt på de kvantitative kriteriene og 50% på de kvalitative kriteriene. Kriteriene er 

videre vektet slik: Nåverdi 50%, Ytre miljø 20%, Samfunnsutvikling 15%  og Fleksibilitet 15%. 

Modellen som benyttes gjør en sammenveiing av de kvantitative og de kvalitative kriteriene dvs de 

prissatte og de ikke - prisatte konsekvensene. 

Alle 13 lokaliseringsalternativer inkludert varianter er kjørt i evalueringsmodellen. Figur 7-8 viser 

samlet rangering for alle vurderte alternativ:  

Figur 9-8:  Samlet rangering (samme som figur 7-8) 
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Totalt 4,95 4,81 4,55 4,54 4,18 3,99 3,97 3,92 3,86 3,85 3,71 3,58 3,23 2,85

Fleksibilitet 0,82 0,74 0,49 0,82 0,66 0,66 0,66 0,66 0,91 0,82 0,33 0,33 0,33 0,16

Samfunnsutvikling 0,77 0,62 0,23 0,77 0,46 0,69 0,92 0,62 0,92 0,62 0,46 0,69 0,46 0,15

Ytre miljø 0,88 0,77 1,21 0,77 0,33 0,22 0,66 0,33 0,44 0,44 1,32 1,21 1,32 1,32

Nåverdi 2,48 2,69 2,62 2,18 2,73 2,42 1,72 2,32 1,59 1,97 1,60 1,35 1,12 1,21
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D2-Torgård, D3b-Søberg, modernisering og kombinasjonen D2b Torgård/Muruvik har høyest samlet 

score. Nåverdi er sterke for disse, mens I-konseptene har  fått høys score på samfunnsutvikling og 

fleksibiltet men lav score på ytre miljø rimelig høy miljøbelasting.  

D2-Torgård har relativt sett lite inngrep samtidig som det har høy score på fleksibiltet og 

samfunnsutvikling, jevnt over god score.  

Ut fra en rangering av alternativer etter en evaluerings sammenveingsmetode er D –konsept best . 

Tett bak kommer I-konsept og kombinasjonsalternativet D2b, mens løsningene D1, I3b og I1 som 

baseres på fjellhall eller store skjøæringer har svært svak nåverdi som følge av kostnaden.  

9.3. Resultater fra evalueringen av kvalitative kriterier 

For kvalitative evalueringskriterier er score fremkommet gjennom en prosess der sentrale 

interessenter ble involvert. I stedet for å oppnå konsensus blant interessentene, er det tatt hensyn til 

spredningen i interessentenes vurderinger. Begrunnelsen for dette er at krav om konsensus 

medfører at viktig informasjon for beslutningstaker kan gå tapt.  

Retningslinjer for avgivelse av score (stikkord) framgår av tabell 7-3.  



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 171 av 193 

 

Tabell 9-1: Veiledning for avgivelse av score. 

Score Ytre miljø Samfunnsutvikling Fleksibilitet 

1 Svært store 

konsekvenser for ytre 

miljø. Bidrar svært 

negativt. 

Bidrar til ingen eller 

liten grad av 

samfunnsutvikling. 

Har ingen eller 

liten fleksibilitet. 

2  Grad over 1. Grad over 1. Grad over 1. 

3 Grad over 2. Grad over 2. Grad over 2. 

4 Har middels 

konsekvenser for ytre 

miljø. Middels bidrag. 

Bidrar i middels grad 

til samfunnsutvikling. 

Har middels 

fleksibilitet, verken 

god eller dårlig. 

5 Grad over 4. Grad over 4. Grad over 4. 

6 Grad over 5. Grad over 5. Grad over 5. 

7 Har ingen konsekvenser 

for ytre miljø. Bidrar 

positivt i forhold til 

eksisterende situasjon. 

Bidrar i stor grad til 

samfunnsutvikling. 

Har stor 

fleksibilitet. 

I tabell 7-2 vises resultatene fra evaluering av score for kvalitative evalueringskriterier (1: dårligst 

score, 7: best score). Alternativer med lavere score enn 2 forkastes.   

Tabell 9-4: Resultatene fra evaluering av score for kvalitative evalueringskriterier.  

Min Sanns. Maks Sim. Min Sanns. Maks Sim. Min Sanns. Maks Sim.

Alternativ 0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0

M1/M2 Mod. 5,0 5,5 6,0 5,5 1,0 1,5 2,0 1,5 3,0 3,0

D1 Tyholt 6,0 6,0 3,0 3,0 2,0 2,0

D2 Torgård 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

D2b Torgård +Muruvik 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0

D3a Meeggen 1,0 1,5 2,0 1,5 3,0 3,0 4,0 4,0

D3b Søberg 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5

I1a Være 1,0 1,5 2,0 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0

I1b Trolla 6,0 6,0 3,0 3,0 2,0 2,0

I2a Midtsandan 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

I2b Muruvik 3,0 3,0 6,0 6,0 4,0 4,0

I2c Hell 2,0 2,0 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5

I3a Øysand 1,0 1,0 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,0

I3b Børsa 5,0 5,5 6,0 5,5 4,0 4,5 5,0 4,5 2,0 2,0

Fleksibilitet

Alternativ

Ytre miljø Samfunnsutvikling

Usikkerhet i kvalitative kriterier

 

 

9.4. Forkastede alternativer etter evaluering 

M2 – Modernisering (Brattøra, Heggstadmoen, Skogn) 

Konseptalternativet får dårlig score både på samfunnsutvikling og fleksibilitet. Driftsmessig er 

konseptalternativet også ugunstig med flere lokaliseringer i forhold til effekter knyttet til 

samlokalisering med samlastere og næringslivet for øvrig. Alternativet forkastes. 
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D 3 – Delt konsept Sør Meeggen 

Delt konsept sør med lokalisering ved Meeggen forkastes. Begrunnelsen for at alternativet forkastes 

er fordi en lokalisering på Meeggen har store konsekvenser for jordbruksarealer med jord av høy 

kvalitet. Dette er arealer som vurderes som svært viktige i en arealpolitisk sammenheng i forhold til 

framtidig matproduksjon. En lokalisering vil i tillegg ha konsekvenser for nærmiljøet. Meeggen får 

score 1,5. Ut fra en generell vurdering om at alle konsept som scorer < 2 på evalueringskriteriet ytre 

miljø ikke går videre i den samfunnsøkonomiske analysen forkastes Meeggen. Score mindre enn 2 

betyr store negative konsekvenser for ytre miljø. 

I 3 – Integrert konsept sørvest Øysand 

Integrert konsept sørvest med lokalisering på Øysand forkastes. Begrunnelsen for at alternativet 

forkastes er at området har svært store naturverdier. Ved utløpet av Gaula er det etablert 

naturreservat (RAMSAR), Gaula som nasjonalt laksevassdrag, Gaula som varig vernet vassdrag, 

landskapsvernområde, hekkeområde for trua arter, statlig sikra friluftsområde og forslag om marint 

verneområde.  Ut fra en generell vurdering om at alle konsept som scorer < 2 på evalueringskriteriet 

ytre miljø ikke går videre i den samfunnsøkonomiske analysen forkastes Øysand. Score < 2 betyr 

store konsekvenser for ytre miljø, både i forhold til naturmiljø og friluftsliv.  

I 3 – Integrert konsept sørvest Børsabergan 

Integrert konsept sørvest med lokalisering ved Børsabergan ligger på strekningen mellom Buvika og 

Børsa i Skaun kommune. Konsept sørvest Børsabergan har lavest prognose, noe som forklares med at 

godsomlasting til Nord-Trøndelag reduseres betraktelig, og at godset overføres til veg. Børsabergan 

er et fjellkonsept som scorer dårlig på nåverdi og fleksibilitet. Konseptet har relativt liten påvirkning 

på ytre miljø, unntatt for landskapsbilde. Samlet score er for dårlig til å gå videre. Alternativet 

forkastes. 

D1 – Fjellkonsept Tyholt/Trolla  

Det er i denne fasen brettet ut 13 ulike konseptalternativer for å se på hvordan de scorer opp mot 

hverandre på de ulike evalueringskriteriene. Begge fjellkonseptene (både D og I) scorer dårlig på 

samfunnsøkonomi pga av høye investeringskostnader, dårlig på samfunnsutvikling og fleksibilitet. 

Men de scorer svært godt på ytre miljø. Likevel har begge konseptalternativene totalt sett en dårlig 

score sett i relasjon til andre konsept. For delte konsept er det andre delte konseptalternativer som 

scorer bedre og som på det grunnlaget blir foretrukket. Alternativ D1- Fjellkonsept Tyholt/Trolla 

forkastes derfor. 

Ut fra denne begrunnelsen burde også fjellkonseptet I-sentralt blitt forkastet, men det er besluttet å 

ta med I- Sentralt Trolla videre i den samfunnsøkonomiske analysen for å få det vurdert opp mot de 

andre konseptene som går videre til den samfunnsøkonomiske analysen. For fjellkonseptene er det 

viktig å se på hvilken betalingsvillighet det finnes i samfunnet for å redusere inngrep i arealbruk og 

konsekvenser for ytre miljø.  

I1a – Være  

Konseptet har tidligere vært vurdert i KVU-arbeidet, men ble vurdert til å ha for store 

konsekvenserfor ytre miljø i forhold til forbruk av jordbruksareal og hensynet til boligbebyggelse. I 

tillegg er dette er område nært inntil Trondheim hvor det sannsynligvis bli press på utbyggingsarealer 

for boligbygging i framtiden. Være tas med i den samfunnsøkonomiske analysen og  sammenlignes 

med de andre alterntivene i kapittel 7. 
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9.5. Konseptalternativer som vurderes videre 

På grunnlag av målevaluering og den kvalitative evalueringen, anbefales det at tre (3) 

hovedkonsepter, inkl. 0-alternativet, går videre til den samfunnsøkonomiske analysen. Innenfor disse 

tre er det 5 konsept, se figur 7-1. Som vist tidligere har hvert konsept flere aktuelle stedsalternativer. 

I tillegg er det etter høringen etablert ny variant av Torgård: Lokalisering på Torgård med ny havn i 

Muruvik som flyttes fra Brattøra. Orkanger havn aktiv som i alle øvrige alternativ. Forslag om å legge 

ned anlegg for container og tørrbulk på Brattøra og åpne tilsvarende anlegg i Muruvik. I et evt. videre 

arbeid mådet vurderes om det er hensiktsmessig å ha  varegruppe tørrbulk i Muruvik. Våtbulk 

beholdes som i dag ved anleggene på Ila. Øvrige havner som i opprinnelig Torgård-alternativ.  

Fjellkonseptene får best score på ytre miljø, men lavest samlet score på grunn av store investerings- 

og driftskostnader. Samfunnsøkonomien er ikke god. Ut fra samfunnsøkonomi alene burde også 

fjellkonseptet I-sentralt blitt forkastet, men det er besluttet å bringe videre I- Sentralt Trolla som 

representant for fjellhall-løsning i den samfunnsøkonomiske analysen for å få det vurdert opp mot de 

andre konseptene. For fjellkonseptene er det viktig å se på hvilken betalingsvillighet det finnes i 

samfunnet for å redusere inngrep i arealbruk og konsekvenser for ytre miljø. Konseptet har en 

merkostnad på investering i størrelsesorden 3-4 mrd.  

Konsepter som går videre til den samfunnsøkonomiske analysen framgår av figur 9-1. 

 

Figur 9-1: Konsepter for samfunnsøkonomisk analyse (”finalekonseptene”). 
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10. Drøfting og anbefaling 

10.1. Oppsummering 

Med angitt vekting og score får vi følgende samlede resultat med evalueringsmetoden se figur 10-1.  

Samlet vurdering 

Figur 10-1 viser samlet rangering for hovedkonseptene: 

Den representanten med høyest sammenveid score i D-Sør er Torgård, mens representanten med 

høyest sammenveid score i I-Øst er Være. Figur 10-1 viser samlet rangering basert på relative score 

per evalueringskriterium. 

 

D-Sør D-Sør&Øst I-Øst I-Sentralt Alternativ 0

Totalt 4,96 4,49 3,92 3,24 2,85

Fleksibilitet 0,82 0,82 0,66 0,33 0,16

Samfunnsutvikling 0,77 0,77 0,62 0,46 0,15

Ytre miljø 0,88 0,77 0,33 1,32 1,32

Nåverdi 2,48 2,13 2,32 1,13 1,22
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Figur 10-1: Samlet rangering pr konsept. 

D-sør kommer best ut samlet sett. Videre følger kombinasjonsalterntivet D-sør/Øst på annen plass og 

deretter I-øst.   

Kravet er er kapasitet i logistikknutepunktet, men terminalen må også være attraktiv for kundene. 

Det innebærer at den ikke kan ligge for langt unna markedstyngepunktet. Analysene tydeliggjør ikke i 

hvilken retning (sør eller øst) terminalen bør ligge i forhold til Brattøra, men at det er avstanden fra 

Brattøra som gir utslag. I denne sammenheng spiller det inn hvor store dagens og framtidens kunder 

er. Dette er årsaken til at konseptet I-øst har en noe bedre prognose enn D-sør. Utfordringen for I-

øst-konseptet er miljøulempene og samtidig finne et areal som ikke ligger for langt fra Trondheim 

sentrum. 

I-øst-konseptet forutsetter elektrifisering (elektrifisering inngår i 0-alternativet), mens alle 

alternativene forutsetter forlengelse av flere kryssingsspor mellom Melhus og Hell. Torgård 

forutsetter 10 km ny bane delvis i fjell mellom Melhus og Heimdal. En ny linje (evt. dobbeltspor) kan 

ha positive effekter også for persontransporten. Virkningene for persontransporten er forutsatt 

nøytralisert (nyttevirkninger vil tilsvare kostnadene) i denne konseptvalgutredningen. 
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D-konseptene svarer ut kapasitetsbehovet fram til 2050 ihht. prognosene, men det er lite plass til 

ytterligere ekspansjon. Konsepter ved sjø vil ha gode ekspansjonsmuligheter hvis en forutsetter at 

mulighetene for videre utfylling er tilstede. 

Drøfting av nåverdi 

Med hensyn til nåverdi er Torgård, Være og Søberg de beste. Dette skyldes en kombinasjon av 

ukompliserte anleggsforhold og relativt lavt investeringsbehov i nye veg- og jernbanetilknytninger. 

Dette betyr lave investeringer både på Midtsandan og på Søberg fordi det er relativt flatt terreng. Ny 

terminal vil ligge nær eksisterende rettlinjede jernbane og nært eksisterende veg. 

En viktig forutsetning for de høye nåverdiene er overføringen fra veg til bane (og evt. sjø). Integrert 

øst alternativene viser noe mer gods i terminalen enn de øvrige. Forklaringen er at 

logistikknutepunktet er nærmere markedende i Nord-Trøndelag, uten at tilsvarende frafall av gods  

påvises fra Trondheim by. Både Søberg og Torgård har logiske prognosetall for gods til/fra Østlandet. 

Alle beregninger forutsetter at samlastere samlokaliseres samme sted som jernbanens godsterminal. 

Det antas at en samlokalisering vil ha betydelig synergier i form av samordning av 

godsdistribusjonene i både i D- og I-konseptene. Det er altså samlokaliseringen med samlastere som 

er viktig. 

For D2 Torgårdternativet er alle kostnader for jernbanetilknytning belastet tiltaket.  Det kan være 

riktig at disse kostnadene deles med andre prosjekt knyttet til kapasitetsutvikling for persontrafikken 

på samme strekning. Dette gir trolig en ekstra samfunnsnytte som ikke er vurdert i dette prosjektet. I 

så fall ville dette ha styrket alternativet ytterligere. På den annen side forutsetter tiltaket enkelt-spor 

mens en for persontrafikk utviklingen kan tenkes seg en ny dobbeltsporparsell her. Derfor kan det 

forutsettes at nytte- og kostnadsvirkninger for person og gods går opp i opp. Samme kommentarer 

kan også knyttes til alternativene I2b Muruvik og I2c Hell hvis det kreves et nytt tunnelløp gjennom 

Gevingåsen, hvorvidt det er snakk om dobbeltspor. Det er derfor utført følsomhetsanalyser av dette 

der konsekvenser av mer spisset kostnadsdeling er analysert. 

Ytre miljø 

Med hensyn til ytre miljø har Trolla fått best score da etablering ikke forutsetter inngrep i dagen. 

Brattøra er også vurdert med høy score i forhold til ytre miljø, og da med utgangspunkt i at terminal 

og havn ligger der den er i dag. Torgård, Søberg og Muruvik har noe lavere score, men anses som 

akseptable i forhold til ytre miljø totalt sett. 

Alle konseptene vil i ulik grad ha betydning for et fremtidig landskapsbilde, men det er samtidig viktig 

å tenke på de positive effektene en utflytting av terminal og evt. havn vil ha for et framtidig by- og 

landskapsbilde. 

Alle øvrige I-konsept (i dagen) har fått score 2 til 3 på grunn av betydelige inngrep i strandsonen og at 

noen av alternativene er forholdsvis nær bebyggelse. Imidlertid har lokaliseringer med nasjonale 

verneverdier blitt silt ut i forrige trinn (gjelder bla. Øysand og Meeggen). 

De lokaliseringene som får lavest score på ytre miljø er I-Øst er Midtsandan, Være og Hell.  

Midtsandan er regulert som offentlig friområde, Midtsandtangen er et nasjonalt og regionalt viktig 

naturområde, samt at det er et statlig sikret friområde.  Hellstranda er et nasjonalt og regionalt viktig 

naturområde og Stjørdalselva en viktig lakseelv. Midtsandan og Hell har fått score 2 på ytre miljø.  
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Samfunnsutvikling 

Med hensyn til samfunnsutvikling har I-konseptene ved Muruvik og Hell fått best score, mens for D-

konseptene har Torgård fått en høy score i sør. I forhold til mulighet for byutvikling på de arealene 

som blir frigitt ved flytting av terminal og havn, har I-konseptene fått best score fordi de frigjør mest 

areal. I tillegg er I-konseptene vurdert til å underbygge næringsutvikling og sysselsetting i større grad 

enn D-konseptene. Det er ikke mulig å tallfeste en sysselsettingseffekt for regionen på dette nivået, 

men det er vurdert som sannsynlig at det vil ha en positiv effekt. For de regionale virkningene er det 

vurdert noe ulike effekt som er mer knyttet opp mot lokalisering enn om det er ved sjø eller ikke (D 

eller I). De konsepter som i utgangspunktet ikke samsvarer med andre offentlige planer har fått 

lavest score. Dette gjelder spesielt i forhold til IKAP (interkomunal arealplan). 

Fleksibilitet 

Med hensyn til fleksibilitet som er et svært viktig kriterium, har I-konseptene som forutsetter 

utfylling i sjø eller som i utgangspunktet har omliggende arealer (uansett type) for mulig utvidelse, 

fått høy score. Som mulig arealutvidelse i et 100-årsperspektiv anses utfylling som en løsning. Dette 

gjelder også areal til andre transportrelaterte virksomheter. De alternativene som har trange fysiske 

forhold og små muligheter for utvidelser får lav score.  

Innenfor fleksibilitetskriteriet ligger også forhold som omfatter mulighet for endret teknologi og 

driftsløsninger. For jernbaneterminalen er en gjennomkjøringsterminal eller ikke et viktig poeng for 

en høy score, noe som ikke er konseptavhengig, men lokaliseringsavhengig. For framtidige 

driftsløsninger kan det være viktigere at det er muligheter for samordning av drift og mulighet for å 

ta i bruk nye teknologi. Dette er vurdert slik at I-konseptene har i seg større muligheter på grunn av 

at mange og tunge aktører er samlet i ett punkt. 

For dette kriteriet har derfor Hell fått høyest score, med Torgård og Midtsandan er like bak. I tillegg 

scorer Søberg og Muruvik relativt høyt på dette kriteriet. Fjellhall og 0-alternativet scorer dårligst. 

I/etter høringsrunden er det av Jernbaneverket selv vurdert at hverken Hell eller Muruvik er noe 

spesielt fleksibelt med tanke på jernbaneteknikk og jernbanedrift. Her vises det til anbefalings-

kapitlet i hovedrapporten. 

 

10.2. Anbefaling 
Er i sin helhet i hovedrapport KVU for nytt logistikknutepunkt.  
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Vedlegg 1 Metode for alternativanalyse 

Prosessmodell for alternativanalyse     

Det finnes mange varianter av alternativanalyseprosessen i litteraturen. Fremgangsmåten som 

anbefales i denne alternativanalysen har sitt opphav i prosessbeskrivelser fra litteraturen (for 

eksempel Goodwin P, Wright, G 1998 , Hammond J. S, Keeny R. L, Raiffa H 1999, Belton V, Stewart T J 

2002). En viktig litteraturreferanse er også Concept-rapport 1045 Flermålsanalyser i store statlige 

investeringsprosjekt (Jordanger I., Malerud S., Minken H., Strand A. 2007).  

Evalueringsmetoden er videreutviklet i Faveo bl.a. for mer konsistent hensynta usikkerhets-

dimensjonen i beslutningsunderlaget. Det er her et viktig formål å gi et klart og konsistent uttrykk for 

interessentenes prioritering og rangering av alternativene i forhold til gitte evalueringskriterier. 

Evalueringsmetoden består av flere trinn: 

Problemanalyse og strukturering 

Modellutvikling 

Evaluering av alternativer 

Sammenveiing/sammenstilling 

Det må understrekes at denne prosessen er iterativ, slik at man normalt vil være innom de ulike 

trinnene flere ganger løpet av en analyse, på et gradvis høyere erkjennelsesnivå. I det følgende gis en 

beskrivelse av de enkelte trinnene i prosessen. 

Trinn 1: Problemanalyse og strukturering     

Definere forutsetninger og rammebetingelser 

Hensikten med problemanalysen er å oppnå en felles forståelse for problemsituasjonen og en presis 

formulering av beslutningsproblemet. Først klarlegges hvilke forutsetninger og rammer som gjelder 

for beslutningsproblemet og hvem som berøres av beslutningen som skal tas, dvs. interessenter til 

beslutningsproblemet. Det er viktig å diskutere de sentrale aspektene ved beslutningsproblemet 

tidlig i prosessen, som interessentenes forventninger, mål og verdier og aktuelle 

beslutningsalternativer. Grunnlaget her er behovsanalyse, mål/strategi og kravspesifikasjon. 

I KS1, som er statens kvalitetssikringsledd i etterkant av gjennomført KVU, er regjeringen og 

Stortinget eiere av beslutningsproblemet og endelige beslutningstakere. Angjeldende departement 

vil være premissgiver for KVU-arbeidet. 

Identifisere verdier, mål og evalueringskriterier 

Overordnede verdier og mål med beslutningen er normalt nedfelt i mandatet, men må bearbeides 

videre og presiseres av ekspertgruppen, eventuelt i samarbeid med involverte grupper av 

interessenter, slik at man oppnår en felles forståelse for hva som er de overordnede målene for 

beslutningen.   

Evalueringskriteriene kan være kvantifiserbare, dvs. at man kan måle eller beregne disse direkte, 

eller de kan være av mer kvalitativ natur, slik at det må foretas en mer skjønnsmessig vurdering av 

alternativenes score av en ekspertgruppe.  
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I forbindelse med større investeringsprosjekter vil det ofte være en blanding av kvantifiserbare 

kriterier og kriterier som må vurderes mer skjønnsmessig. Eksempelvis benytter Veivesenets 

håndbok 140 en blanding av prissatte (kvantifiserbare) og ikke prissatte virkninger i sine konsekvens-

analyser. Ved bruk av kriterier som vurderes skjønnsmessig, er det viktig å gi så presise retningslinjer 

som mulig for hvordan skjønnet skal utøves, samt eventuelt å arrangere trening og samlinger for å få 

de som skal utøve skjønnet til å gjøre det på en ensartet måte. 

Hvert kriterium gis en vekt (%) som uttrykker hvilken relativ betydning kriteriet har i beslutningen17.  

Nedenfor er vist eksempel på evalueringskriterier og innbyrdes vekting av disse. 

0

0

0

0

0

0

Kriterier Vekt

Type 

(P/N)

Polynom-

indeks 0 1 2 3 4 5 6 7

Nåverdi 50 % N 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Ytre miljø 15 % N 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Samfunnsutvikling 15 % P 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Fleksibilitet 10 % N 0,00 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Sysselsettingseffekter og andre direkte virkninger 5 % P 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Sikkerhet 5 % N 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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Figur 0-1 Evalueringskriterier og vekting (eksempel fra KVU Nytt Logistikknutepunkt) 

 

I eksemplet er Nåverdi et kvantitativt kriterium mens øvrige kriterier er kvalitative.  

I forbindelse med problemstruktureringen faller det seg også naturlig å vurdere hvilken type 

informasjon man kan forvente å få tak i mht. beslutningsproblemet og kvaliteten på denne. Dette vil 

kunne få betydning i forbindelse med utarbeidelse av kriterier og valg av analysemetode.   

Det er verdt å merke seg at i denne prosessbeskrivelsen omtaler vi verdier, mål og kriterier før vi 

diskuterer beslutningsalternativer. I henhold til (Keeney R L, Raiffa H 1976) er det riktig å fokusere på 

                                                           

17 Uten å ta stilling til kriterienes vekter er det umulig å gi en rasjonell anbefaling mht. rangering av 

alternativer. Dette er en stor svakhet ved evalueringsmetoder som ofte benyttes i dag. 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 182 av 193 

 

verdier og mål for beslutningen før man diskuterer aktuelle beslutningsalternativer. Bakgrunnen for 

dette er at et verdifokus i motsetting til et alternativfokus minsker faren for at den kreative 

prosessen blir for snever, slik at man ikke evner å se nye måter å realisere ønskede verdier og mål på. 

Dette er i henhold til de tre innledende trinnene i KVU-prosessen. 

Definisjon av alternativer 

Problemstruktureringen leder ut i et antall relevante beslutningsalternativer. Innen samfunns-

økonomisk analyse benyttes normalt et nullalternativ/basisalternativ som referanse (benchmark), 

som andre alternativer vurderes opp mot. 0-alternativet må også være realistisk, dvs. det må 

inkludere mindre tiltak og tilpasninger som med all sannsynlighet vil være nødvendige dersom ingen 

av handlingsalternativene realiseres. 0-alternativet representerer således muligheten for å kunne 

forkaste alle de definerte handlingsalternativene hvis disse ikke er bedre. 

Aktuelle alternativer vurderes i en silingsprosess ved å foreta en gjennomgang av alternativene for å 

sjekke at disse er relevante, og eventuelt tilfredsstiller visse fastsatte krav som f.eks. til 

kostnadsrammer, miljøkrav, krav til lokalisering etc. Dette innledende trinnet i alternativanalysen 

betraktes som et kvalifikasjonstrinn, som skal sikre at en ikke bruker tid på alternativer som 1) ikke 

innfrir gitte absolutte krav eller 2) er klart dårligere enn annet alternativ målt mot alle gitte 

evalueringskriterier. 

 

Trinn 2: Modellutvikling 

Etablere modellstruktur  

Modellutviklingen er en sentral del av alternativanalysen og omfatter utvikling av selve alternativ-

analysemodellen med kapitalstrømmer som inngår i samfunnsøkonomi, samt verdiskala for 

evalueringskriteriene. Innbyrdes vekting av evalueringskriteriene og evalueringskriterienes verdiskala 

benyttes for å uttrykke hvor godt alternativene tilfredsstiller uttrykte behov, mål og krav.  

I praksis kan det være vanskelig å vekte kostnader/nåverdier opp mot aggregert nytte i en modell. Da 

kan det være fornuftig å holde kostnader utenfor modellen, og heller gjennomføre en kostnad/nytte- 

vurdering i etterkant. Evalueringsmetoden og tilhørende verktøyer gir mulighet både for 

sammenveiing av alle kriterier og for rangering basert på kostnad/nytte. 

Modellere preferanser   

Når man har etablert en modell som man er fornøyd med og denne er forankret hos beslutnings-

taker, kan man begynne prosessen med å belyse og modellere preferanser. Dette er kanskje det mest 

utfordrende trinnet i prosessen, men også det viktigste gitt at beslutningsproblemet er velformulert. 

Alternativanalysemetodene skal sørge for at det beslutningsalternativet som i størst mulig grad 

samsvarer med oppgitte preferanser rangeres øverst.  

Preferanser er hvordan beslutningstakere/interessenter/ekspertgruppen vurderer betydningen av 

ulike score på de ulike kriteriene. Preferanser uttrykkes på to nivåer; gjennom vekter og 

nyttefunksjoner. Vektene brukes til å uttrykke innbyrdes viktighet mellom kriteriene.  

Nyttefunksjonene reflekterer verdisettingen av alternativenes score på et kriterium, dvs. alle scorer, 

uavhengig av om de er målt/vurdert på en kardinalskala eller ordinalskala, avbildes på en felles 

forholdstallsskala. To alternative metoder kan her benyttes: 
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En kan her i utgangspunktet benytte en 0–100 punkts skala hvor det alternativet som har dårligst 

score gis verdien 0 mens det alternativet med høyest score gis verdien 100.  Neste skritt er å finne et 

antall mellomliggende punkter på kurven ved først å spørre beslutningstaker/eksperter hvilken score 

som gir verdien 50. Når denne er bestemt, kan man gå videre og bestemme hvilke scorer som gir 

hhv. verdiene 25 og 75. Siden man her transformerer scoren til en forholdstallsskala så betyr det at 

verdien 50 er halvparten så bra som verdien 100 og 25 er havparten så bra som 50 osv. Man kan 

fortsette på denne måten til man har et tilstrekkelig antall punkter til å kunne tegne opp 

nyttefunksjonen for kriteriet. Nyttefunksjonen vil typisk være ikke-lineær ved at den stiger raskest til 

å begynne med for så å avta for høyere scorer. Dette skyldes at jo høyere man er på x-aksen (scoren) 

jo mindre blir normalt forholdet mellom endring i verdi og endring i score, dvs. at man eksempelvis 

har mindre nytte av en økning fra 90 til 100 enn en økning fra 40 til 50.  

Forenklet metode med lineær nyttefunksjon. I de fleste alternativanalyser vil en lineær nyttefunksjon 

gi en tilfredsstillende presisjon når preferanser og verdiangivelser skal uttrykkes. Tilleggsnytten ved 

økt score fra for eksempel 4 til 5 representerer her samme tilleggsnytte som å øke score ett trinn for 

eksempel fra 3 til 4. Hvis forenklet metode velges vil linearitet være en grunnleggende forutsetning 

som gir føringer for angivelse av score.    

I alternativanalysen som er gjennomført i denne KVUen er forenklet metode benyttet.  

Prosessen for å fremskaffe beslutningstakers/ekspertgruppens preferanser kan være krevende. Dette 

fordi preferansemodelleringsprosessen ofte fremstår som lite transparent for beslutningstaker og 

interessenter. Det er derfor viktig at man har god kjennskap til relevante metoder og samtidig evner 

å tilpasse disse til de personene som man skal modellere preferansene til. Hvilke spørsmål som stilles 

og hvordan disse stilles er i så måte viktig.  

De fleste alternativanalysemetoder er utviklet for å modellere én enkelt beslutningstakers 

preferanser – ikke, som her en gruppe med interessenter hvor alle ønsker å få sitt syn representert. 

Er gruppen relativt homogen mht. preferanser kan man forsøke å oppnå konsensus. Dette kan 

fungere bra hvis gruppens interesser ikke spriker for mye, men kan være uheldig hvis det er svært 

divergerende syn. En ”middelverdi” eller at noen ”gir seg” kan føre til at enkelte i gruppen ikke får 

sine syn tilstrekkelig ivaretatt. I evalueringsmetoden hensyntas dette ved at score kan angis som et 

intervall for å ivareta interessentenes ulike vurderinger og ikke minst for å kommunisere 

usikkerheten i verdisettingen til beslutningstaker.  

 

Kalibrering, verifisering og validering 

For at en alternativanalyseprosess skal være vellykket i den forstand at resultatene benyttes når en 

beslutning skal tas, kreves det at beslutningstaker(e) og interessenter har tiltro til modellen. Tiltro 

kan ses på som en subjektiv oppfattelse av modellens anvendbarhet, (validitet) og dens korrekthet 

(verifikasjon). Hvordan skape troverdighet til modellen? Under er det listet opp noen viktige faktorer  

Vektlegge problemstrukturering for å oppnå en omforent og presis formulering av beslutnings-

problemet 

Involvering av beslutningstakere og andre interessenter i prosessen  

Sørge for at modellen er komplett og relevant 

Sørge for at modellen er enkel og transparent.  
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Kalibrering av modellen for å sjekke at preferansemodellen er en god representasjon av 

interessentenes preferanser.  

Kalibrering bør fortrinnsvis gjøres i forkant av selve alternativanalysen. Formålet er å undersøke om 

modellen gjør en rimelig avveining mellom kvantitative og kvalitative forhold. Dette gjelder spesielt 

hvis evaluerings- og rangeringsmetoden er basert på sammenveiing av kvantitative (økonomiske) og 

kvalitative kriterier. Økonomikriteriet (investeringskostnader, totaløkonomi, …), som måles på en 

forholdsskala, er egnet som referanse i kalibreringen.  

Eksempel: Hva er virkningen på total score hvis for eksempel score på kriteriet Ytre miljø økes fra 4 til 

5? Modellens resultater sammenliknes så med den økning i økonomikriteriet som må til for å få 

samme endring i total score. Se eksempel nedenfor. 

Gjennomsnittsalternativ

Gjennom-

snitts NPV

Gjennom-

snitts score

Normalisert 

score Resultat

Nåverdi 3 703,4 4,1 4,00

Ytre miljø 4,3 4,00

Samfunnsutvikling 2,9 4,00

Fleksibilitet 4,2 4,00

Sysselsettingseffekter og 

andre direkte virkninger 4,0 4,00

Sikkerhet 3,5 4,00

Sensitivitet realisering

Endring i 

NPV

Endring i 

score

Endring i 

resultat Sensitivitet realisering

Endring i 

NPV

Endring i 

score

Endring i 

resultat

Nåverdi 280,0 0,3 Nåverdi

Ytre miljø 0,0 Ytre miljø 1,0

Samfunnsutvikling 0,0 Samfunnsutvikling 0,0

Fleksibilitet 0,0 Fleksibilitet 0,0

Sysselsettingseffekter og 

andre direkte virkninger 0,0

Sysselsettingseffekter og andre 

direkte virkninger 0,0

Sikkerhet 0,0 Sikkerhet 0,0

Følsomhetsanalyse; Kalibrering av kriterier og score 

4,00

0,15 0,15

VS

 

Figur 0-2 Kalibrering av evalueringsmodell 

I eksemplet refereres det til relativt høye nåverdier, med et gjennomsnitt på 3 703 MNOK (i et 50-års 

perspektiv). I dette eksemplet ser en at verdien av en kvalitetsøkning på ett trinn tilsvarer en 

økonomisk verdi på 280 MNOK. Så stilles spørsmålet om denne virkningen er rimelig. Har økningen i 

miljøkvalitet på ett trinn en verdi som 280 MNOK (i perioden 2010 til 2060)? Eller vurderes verdien å 

være høyere eller lavere? Hvis virkningen vurderes (av evalueringsgruppen) å være urimelig, 

kalibreres modellen ved å endre vektingen mellom kriteriene og evt. endring av kriterienes 

nyttefunksjon.  

Kalibrering av evalueringsmodellen er en iterativ prosess der økonomikriteriet kalibreres mot øvrige 

kvantitative/kvalitative elementer.  

Trinn 3: Evaluering av alternativer  

Aktuelle alternativer evalueres normalt ved en sammenlikning med dagens løsning, forlenget inn i 

fremtiden (0-alternativet). I tillegg er det også, får å sikre konsistens viktig å foreta innbyrdes 

vurderinger av scorene. 

  

Anslå konsekvenser (scoring av alternativer) 

Å anslå konsekvenser innebærer å vurdere/beregne hvor godt alternativene scorer på kriteriene 

herunder vurdere konsekvensene av ulike valg og verdiene av disse. Konsekvenser som kan måles 

direkte eller beregnes, uttrykkes normalt på en kardinalskala, mens konsekvenser som ikke enkelt 
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kan kvantifiseres, vurderes på en ordinal skala.  Når det gjelder inndelingen av ordinalskalaen, 

benyttes alt fra tre nivåer og oppover.  I evalueringsmetoden som benyttes i denne KVUen, benyttes 

en måleskala fra 1 til 7. 

Nedenfor er vist evalueringsmodell med avgitte score per kriterium. I eksemplet er måleskala 1-7 

benyttet. Det er forutsatt en lineær nyttefunksjon. 

Min Maks

Nåverdi 50 % 2,06 5,94 1 2 032 3 703 4,13 5 620

Oppr. måleskala for NPV 1,00 7,00 -45 % 4,00 52 %

Ytre miljø 15 % 1,00 7,00 2,0 4,30 6,6

Samfunnsutvikling 15 % 1,00 7,00 1,3 2,90 5,0

Fleksibilitet 10 % 1,00 7,00 1,3 4,19 6,0

Sysselsettingseffekter og andre direkte 

virkninger 5 % 1,00 7,00 1,3 4,04 6,0

Sikkerhet 5 % 1,00 7,00 1,3 3,47 5,0

Norm. 

verdi Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score

Alternativ X1 2 032 5,9 5,7 4,0 3,7 1,3 1,8 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5

Alternativ X2 2 390 5,6 5,4 2,0 1,9 3,0 4,1 6,0 5,7 5,0 4,9 4,0 4,6

Alternativ X3 4 282 3,5 3,4 5,5 5,1 2,0 2,8 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 5,8

Alternativ X4 2 987 4,9 4,7 6,6 6,1 5,0 6,9 4,0 3,8 2,0 2,0 2,0 2,3

Alternativ X5 4 282 3,5 3,4 3,0 2,8 2,0 2,8 2,0 1,9 4,0 4,0 5,0 5,8

Alternativ X6 4 330 3,5 3,3 4,0 3,7 3,0 4,1 6,0 5,7 5,0 4,9 4,0 4,6

Alternativ X7 5 620 2,1 2,0 5,0 4,7 4,0 5,5 5,0 4,8 6,0 5,9 3,0 3,5

Alternativ

Fleksibilitet

MaksFaktor

Nåverdi Ytre miljø Samfunnsutvikling

Score per alternativ

Sikkerhet

Verdiområde

Kriterier Vekt Gj.sn. NPV

Gj.sn. 

scoreMin

Sysselsettingseffe

kter og andre 

direkte virkninger

Kommentarer

 

Figur 0-3 Evalueringskriterier og score (samme eksempel) 

Scorene for nåverdi beregnes ut fra beregnet nåverdi per alternativ og spredningen på nåverdiene. 

Beregnet score gir liten spredning hvis nåverdiene har liten spredning. Dvs. delen av måleskalaen 

som benyttes er avhengig av faktisk spredning av nåverdiene. 

Score for kvalitative kriterier er som beskrevet ovenfor resultat fra en eller flere gruppeprosesser. 

Det er her verdt å merke seg at score ikke må være heltall18. Det bør videre refereres til kalibreringen 

av evalueringsmodellen og hvilken verdi ett trinn på skalaen representerer i økonomisk størrelse. 

Hvis en forskjell i kvalitativ verdi (i et 50 års perspektiv) vurderes å være i størrelsesorden 50-100 

MNOK (betalingsvilligheten) vil dette for kriteriet Ytre miljø representer en forskjell i score på ca. 0,2 

til 0,4. 

Alle score normaliseres slik at middelverdi for alle score per kriterium blir liggende midt på måle-

skalaen (her verdi 4). Begrunnelsen for normaliseringen er: 

Alternativenes kvaliteter vurderes relativt til hverandre (ikke med ”verdens beste”) 

Systematisk høye eller lave score for et eller flere kriterier medfører undergraving av vekting av 

kriteriene (kriterienes andel av total score blir for høy eller for lav) 

 

                                                           

18 Det kvantitative språket er bedre egnet og gir større presisjon enn symbolene ”+” eller ”-” kan 

uttrykke. 
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Usikkerhet i underlaget for alternativanalysen 

Her refereres først til begrepene for risiko og usikkerhet slik de fremkommer i ”Veileder i 

samfunnsøkonomiske analyser”. Risiko defineres her som muligheten for at det faktiske resultatet 

avviker fra det forventede resultatet19. Veilederen deler videre risiko inn i to typer – systematisk og 

usystematisk risiko. Den systematiske risikoen ved et prosjekt er prosjektets bidrag til usikkerheten 

ved de samlede inntektskildene som prosjekteieren har. Når perspektivet er hele samfunnets 

samlede inntektskilder, er den systematiske risikoen det bidraget som prosjektet gir til å gjøre 

konsekvensene av konjunkturnedgang, fall i oljeprisen osv. mer alvorlige. Den usystematiske risikoen 

er knyttet til hendelser som ikke har noen sammenheng med hvordan det går i samfunnet for øvrig. 

Slike ting jevner seg ut i det lange løp, men prosjektets bidrag til nasjonalinntektens følsomhet for 

konjunkturene jevner seg ikke ut ved å gjennomføre mange prosjekter av samme slag og innen 

samme tidsrom. Derfor er det den systematiske risikoen som er relevant.   

Det finnes mange metoder for å håndtere risiko. En utbredt metode er å gi kalkulasjonsrenten et 

risikotillegg (risikojustert kalkulasjonsrente) og deretter benytte denne til å neddiskontere 

fremtidige, usikre, prosjektoverskudd. Denne metoden benyttes rutinemessig ved mindre prosjekter 

der en ikke gjør en egen usikkerhetsanalyse. Metoden vurderes her å være primitiv og lite 

”treffsikker” mht. å gi et realistisk bilde av prosjektets usikkerhet og risikoeksponering. 

En annen metode går ut på å benytte sikkerhetsekvivalenter, dvs. erstatte et fremtidig usikkert 

prosjektoverskudd med det minste sikre beløpet man er villig til å bytte det usikre overskuddet med. 

I det tilfellet erstatter man altså den framtidige forventede nytten med et lavere beløp, 

sikkerhetsekvivalenten.  En usikkerhetsanalyse gir grunnlag for å definere den sikkerhetsekvivalente 

størrelsen for investeringskostnader (finansieringsrammen), inntekter og/eller netto nåverdi).  

Det er videre vanlig å skille mellom ekstern og intern usikkerhet og styrbar og ikke-styrbar usikkerhet.  

Usikkerhet knyttet til vurderinger av alternativenes score kan gjøres eksplisitt i alternativanalyse-

modellen ved å splitte kriteriene i to deler, hvor det ene måler forventet score, mens det andre er et 

intervall i score som representerer ekspertenes ulike vurderinger20.  

Den mest avanserte metoden for håndtering av usikkerhet er å definere nytteverdi som en stokastisk 

variabel, som funksjon av gitt score. Forutsatt vellykket transformasjon av score fra ordinal- til 

forholdsskala gjennom nyttefunksjonen, er introduksjon av en slik stokastisk faglig forsvarlig. 

Evalueringen vil i så fall gi resultater som kumulative nyttefunksjoner på kriterie- og aggregert nivå. 

Hvis denne metoden gjennomføres fullt ut, vil en kunne foreta valg mellom alternativer ut fra 

forventet kvantitativ nytte (målt i nytteekvivalenter), eller evt. en beregnet sikkerhetsekvivalent 

nytte. Det vil også være mulig på dette grunnlaget å diskontere alternativers tidsfordelte stokastiske 

                                                           

19 Dette avviker fra definisjonen av risiko innen ledende prosjektledelsesmiljøer, der risiko defineres 

som negative utfall av usikre forhold. Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring er overordnede 

begreper. En usikkerhetsanalyse omfatter analyse av både risikoeksponering og av positive 

muligheter som de usikre forhold også kan gi. 

20 Det finnes også flere avanserte metoder for å inkludere usikkerhet og risiko i evalueringer, f. eks 

bruk av fuzzy logic og rough sets. Disse metodene vurderes ikke å ha særlig praktisk nytte i vårt 

prosjekt. 
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nytteverdier til en netto nåverdier for samlet nytte. Evalueringsmetoden som benyttes i denne 

KVUen definerer usikkerhet både i kvantitative og kvalitative score. 

Det kan slås fast at usikkerhet knyttet til realisering av alternativenes nytteverdi er en del av 

virkelighetens utfordringer for evalueringsgrupper og beslutningstakere. 

Porteføljeperspektivet 

Prosjekteiere som gjennomfører flere prosjekter i parallell må vurdere porteføljen som en helhet. 

Forutsatt at vesentlige deler av porteføljens usikkerhet er usystematisk, vil ønsket sikkerhetsnivå for 

porteføljen kunne oppnås selv om enkeltprosjektene har et høyere usikkerhetsnivå. Selv systematisk 

usikkerhet (valuta, markedsusikkerhet og lignende) vil ha en diversifiseringseffekt over tid, forutsatt 

at porteføljeeiers forventning ikke systematisk avviker fra variasjonen over tid for de systematisk 

usikre forhold. Hvis for eksempel 85 % sikkerhetsnivå velges for finansieringsrammen for det enkelte 

prosjektet, vil dette gi et sikkerhetsnivå på typisk 99 % hvis ca. 10 prosjekter inngår i porteføljen. 

Normalt vil en reservepost på porteføljenivå gi tilfredsstillende sikkerhet og finansiell fleksibilitet selv 

om det enkelte prosjektet har et betydelig lavere sikkerhetsnivå enn 85 % (Jordanger I, Klakegg O.J. 

2003). 

En viktig konklusjon her er at ved alternativanalyse må prosjekteiers øvrige prosjektportefølje tas 

hensyn til i evalueringsprosessen. Hvis ikke, vil en mer eller mindre bevisst risikoaversjon kunne 

medføre at 0-alternativet får en ufortjent seier. 

Valgt metode for modellering av usikkerhet 

Målrettet styring av usikkerhet i beslutningsunderlag og beslutningsprosesser er en rød tråd i 

Finansdepartementets kvalitetssikringsregime. Gjennom etablert praksis i regimet håndteres 

usikkerhet på en systematisk måte når det gjelder kvantitativ samfunnsøkonomi. Imidlertid er det 

kun i liten grad etablert praksis for å håndtere usikkerhet i kvalitative kriterier. Evalueringsmetoden 

som beskrives her omfatter også behandling av usikkerhet i vurderinger knyttet til score på 

kvalitative kriterier. 

Usikkerheten i kriteriene modelleres på to måter: 

Usikkerhet i nåverdi fremkommer som usikkerhet i investeringskostnader, driftskostnader, salg osv. 

dvs. som relevant usikkerhet i alle kapitalstrømmer. Usikkerheten per nåverdivariabel angis normalt 

som minimum (P10), sannsynlig (P50) og maksimum (P90) verdi (i hht. etablert praksis). Usystematisk 

usikkerhet representeres i evalueringen av forventningsverdien, mens systematisk usikkerhet inngår 

med sin fulle stokastiske variasjon i analysen. 

Usikkerhet i kvalitative kriterier angis i tillegg og fremkommer som spredning/intervall i vurdert 

score. Her behandles all usikkerhet som stokastiske variable.  

 

Nedenfor vises eksempel på definisjon av usikkerhet i kvalitative kriterier. 



Konseptanalyse                              Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

Side 188 av 193 

 

Min Sanns. Maks Min Sanns. Maks Min Sanns. Maks Min Sanns. Maks Min Sanns. Maks

Alternativ X1 3,0 4,0 5,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4

Alternativ X2 4,0 5,0 6,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 5,0

Alternativ X3 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 2,0 3,0 4,0

Alternativ X4 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0

Alternativ X5 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0

Alternativ X6 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 5,0

Alternativ X7 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 2,0 3,0 4,0

Sikkerhet

Usikkerhet i kvalitative kriterier

Alternativ

Ytre miljø Samfunnsutvikling Fleksibilitet

Sysselsettingseffekter 

og andre direkte 

 

Figur 0-4 Usikkerhet i kvalitative kriterier (samme eksempel som ovenfor) 

 

Transformere konsekvenser til nytte 

Nyttefunksjonsmetoden som benyttes her omsetter scorene til alternativene til en nytteverdi ved å 

benytte lineær nyttefunksjonen som er etablert for hvert kriterium. I eksemplet er samme skala 

benyttet for nytteverdi som for angivelse av score (en kunne like gjerne benyttet en nytteskala fra for 

eksempel 0-100 eller fra -100 til +100). 

Et grafisk bilde av alternativenes relative nytte vises nedenfor. 

Nåverdi Ytre miljø Samfunnsutvikling Fleksibilitet

Sysselsettingsef fekt
er og andre direkte 

virkninger
Sikkerhet

Alternativ X1 5,7 3,7 1,8 1,2 1,3 1,5

Alternativ X2 5,4 1,9 4,1 5,7 4,9 4,6

Alternativ X3 3,4 5,1 2,8 4,8 4,9 5,8

Alternativ X5 3,4 2,8 2,8 1,9 4,0 5,8

Alternativ X7 2,0 4,7 5,5 4,8 5,9 3,5
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Figur 0-5 Alternativenes relative nytte basert på beregnet og avgitte score. 

Det grafiske bildet ovenfor er også et ledd i kvalitetssikringen/rimelighetsvurderingen av scorene21. 

                                                           

21 Et grafisk bilde et alternativt og bedre bilde av vurderingene enn en tabell med score. 
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Sammenveiing/sammenstilling 

Sammenfattende evaluering og prioritering 

Etter at scorene er beregnet/avgitt kan endelig rangering av alternativene baseres ulike metoder. 

Rangeringsmetoder som er aktuelle her er: 

Rangering basert på sammenveiing av alle kriterier. Total verdi beregnes her som sum av produktet 

mellom kriterienes score og vekt.  

 Rangering basert på laveste kostnad per nytteenhet (nytteekvivalent). Total score beregnes her vekt 

for kvalitativt kriterium (nåverdi) dividert på total kvalitativ verdi som fremkommer som sum av 

produktet mellom kvalitative kriteriers score og vekt. Beste alternativ kan da uttrykkes som det 

alternativet som gir laveste kostnad per nytteenhet (”gir mest nytte for pengene”) 

En kombinasjon av begge metoder. Hvis en velger denne metoden må en på forhånd velge en 

strategi som behandler et mulig (men erfaringsmessig lite sannsynlig) utfall at evalueringsmetode 1 

gir forskjellig rangering (vinner) enn metode 2. Evt. ulik rangering må nødvendigvis medføre en ny 

gjennomgang av vurderingen av de alternativene som er vinnerkandidater. Hvis begge metodene gir 

samme rekkefølge i rangeringen og rangeringen samtidig viser en klar vinner gir denne 

kombinasjonsmetoden et særdeles velbegrunnet grunnlag for anbefalingen. 

Nedenfor vises rangeringen basert på begge metoder. Samtidig vises også usikkerheten i 

beslutningsunderlaget (fra kvantitativ økonomi og fra spredning i kvalitativ score). 

Alternativ X4 Alternativ X2 Alternativ X1 Alternativ X6 Alternativ X3 Alternativ X7 Alternativ X5

Totalt 4,93 4,64 3,96 3,90 3,89 3,47 3,21
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Figur 0-6 Rangering basert på sammenveiing av alle kriterier (metode 1) 

Simulering av rangeringen basert på nåverdi og score per kvalitativt evalueringskriterium som 

stokastiske variable gir flg. vinnersannsynlighet per alternativ.  
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Alternativ X4 Alternativ X2 Alternativ X1 Alternativ X6 Alternativ X3 Alternativ X7 Alternativ X5

Sanns. 58,2 % 22,4 % 2,9 % 6,9 % 7,3 % 2,2 % 0,0 %
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Samenveiiing av alle kriterier

 

Figur 0-7 Rangering basert på sammenveiing av alle kriterier og simulering av vinnersannsynlighet (metode 1) 

Rangeringen basert på metode 2 vises nedenfor. 

Alternativ X4 Alternativ X2 Alternativ X1 Alternativ X6 Alternativ X3 Alternativ X7 Alternativ X5

Totalt 1 171 1 225 1 863 1 942 1 951 2 273 2 837
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Rangering av alternativene i hht. kostnad-nyttebrøk

 

Figur 0-8 Rangering basert på kostnad/nytte-metode (metode 2) 

 

Som det fremgår så er rekkefølgen i rangeringen her identisk med rekkefølgen basert på sammen-

veiing av alle kriteriene. 

Også her kan rekkefølgen verifiseres gjennom simulering av vinnersannsynlighet per alternativ. 
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Alternativ X4 Alternativ X2 Alternativ X1 Alternativ X6 Alternativ X3 Alternativ X7 Alternativ X5

Sanns. 44,7 % 30,7 % 8,7 % 6,8 % 7,0 % 1,5 % 0,6 %
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Figur 0-9 Rangering basert simulering av vinnersannsynlighet (metode 2) 

  

Følsomhetsanalyse 

Beslutningsgrunnlaget som overleveres beslutningstaker bør innholde rangeringen, relevant 

informasjon fra utviklingen av modell og preferansemodelleringen og en vurdering av usikkerhet og 

robusthet.  

Robustheten i rangeringen av alternativene bør undersøkes. Dette gjelder spesielt hvis rangeringen 

viser liten forskjell mellom beste og nærmest rangerte alternativer. Robustheten undersøkes ved en 

følsomhetsanalyse der det undersøkes hvor mye endring i score og/eller vektprosent som må foretas 

for at rekkefølgen blir endret.  Følsomhetsanalysen er en måte å se på hvilken betydning usikkerhet i 

angivelsen av preferanser har for resultatet. Hvis nødvendig endring for at nest beste alternativ skal 

bli best, vurderes å være helt urimelig, ansees rangeringen som endelig. Hvis evalueringsgruppen 

vurderer nødvendig endring som mulig, gjennomgås hele evalueringen av finalistene på nytt. Det kan 

i en slik situasjon være nødvendig å hente inn tilleggsinformasjon og eller tredjepartsvurderinger før 

endelig evaluering og valg kan foretas.  

Hvis forskjellene i score og vinnersannsynlighet er likevel er marginale mellom beste og nest beste 

alternativ vil begge alternativene kunne være akseptable for beslutningstaker. Det kan være aktuelt å 

anbefale å ta med begge alternativene videre i en etterfølgende prosjektfase (forprosjektfasen).  

Anbefaling fra alternativanalysen 

Resultatet av alternativanalyseprosessen er en anbefalt løsning sammen med forutsetningene og 

argumentasjonen for denne. Beslutningsgrunnlaget bør i tillegg inneholde vurdering av usikkerheter 

og resultater fra følsomhetsanalyser som sier noe om hvor robust anbefalingen er.  

Det er særdeles viktig at sporbarheten i evalueringsprosessen er god. I underlaget for anbefalt 

løsning skal finnes dokumentasjon som beskriver evalueringsprosessen, kriteriene som ble valgt, 

vektene som ble tilordnet og selvsagt begrunnelse for gitt score pr. kriterium og alternativ.  

 

En samfunnsøkonomisk analyse i KS 1- regimet og Konseptvalgutredningen har som formål å 

klarlegge og synliggjøre konsekvensene av aktuelle offentlige tiltak før beslutninger fattes. Analysen 
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representerer en systematisk gjennomgang av forutsetningene for å framskaffe mest mulig 

fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger. Gjennomgangen 

omfatter  å: 

 Gi grunnlag for å vurdere om et offentlig tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, dvs at 

summen av nyttevirkninger overskrider samlede samfunnskostnader 

 Gi grunnlag for å rangere og prioritere alternative tiltak 

 Synliggjøre fordelingsvirkninger for regionen og næringslivet 

En samfunnsøkonomisk analyse utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for om et offentlig tiltak 

skal gejnnomføres. At et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr at nytten for hele samfunnet 

av tiltaket er vurdert til å være større enn den kostnaden samfunnet er villig til å betale
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